
http://repositorio.ulusiada.pt

Universidades Lusíada

Abreu, Daniel Braga Couto

A arquitectura para a cidade criativa
http://hdl.handle.net/11067/1170

Metadados

Data de Publicação 2013

Resumo Nas últimas décadas temos assistido a uma mudança gradual dos
sistemas e necessidades laborais. Num mercado cada vez mais globaln
onde a produção insdustrial está a ser transferida para os países com
reduzidos custos de mão-de-obra, e os trabalhadores do conhecimento
e da informação a serem substituídos por computadores com potentes
software, é fundamental desenvolver novos métodos de trabalho baseados
na criatividade. No capítulo I percorremos o tema das Cidades Criativas
desde a economia cria...

In the last decades we have seen a progressive change of the labouring
systems and needs. In a more and more global market where the
industrial production is being transferred to the countries with a reduced
workmanship, and where the workers of knowledge and information are
replaced by computers and powerful software, it is fundamental develop
new labouring methods based on creativity. In the Chapter I we examine
the theme “Creative Cities” from the creative economy to the valorisation
of the ...

Palavras Chave Arquitectura, Criatividade, Intervenção Urbana, Vila do Conde (Portugal)

Tipo masterThesis

Revisão de Pares Não

Coleções [ULF-FAA] Dissertações

Esta página foi gerada automaticamente em 2023-05-17T17:43:07Z com
informação proveniente do Repositório

http://hdl.handle.net/11067/1170


Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão
FAA - Faculdade de Arquitetura e Artes

Dissertação para Obtenção de Grau de Mestre em Arquitetura

A ARQUITETURA PARA A CIDADE CRIATIVA

Daniel Braga Couto Abreu

Orientador: Professor Doutor Francisco Peixoto Alves





Agradecimentos

Um profundo agradecimento à minha família, aos meus pais, irmãos, 

cunhadas, à Marta e à Rita, pelo apoio e amizade demonstrado neste 

trajeto pessoal.

Aos meus amigos, colegas e professores, pelo companheirismo e 

incentivo.

Ao Professor Doutor Francisco Peixoto Alves, pela orientação, 

contributo científico, disponibilidade e empenho.

À turma B.

III



Índice

Agradecimentos                                                                                                           III

Índice                                                                                                                             IV                

Índice de Figuras                                                                                                          VI

Índice de Gráficos                                               XI

Resumo, Palavras-Chave                                                                                                   XIII

Abstract, Keywords                                                                                        XV

Introdução                                                                                                                XVI

Capítulo I
Da economia à arquitetura criativa

1 O Surgimento da economia criativa

 1.1 Economia Criativa                                      21

  1.1.1 Competitividade                                23

 1.2 A importância da criatividade na economia              26

 1.3 A afirmação do valor da criatividade                    30

 1.4 O espírito criativo                                    33

2 Da economia à cidade criativa

 2.1 O surgimento da cidade criativa                       37

 2.2 Conceito da cidade criativa                            41

 2.3 Os 3T’s de Richard Florida                            43

 2.4 A memória da cidade como valor da criatividade         46

 2.5 O papel da criatividade na regeneração urbana          49

 2.6 A classe criativa                                     52

3 A arquitetura para a cidade criativa

 3.1 Arquitetura e criatividade                            57

 3.2 Elementos potenciadores da criatividade na arquitetura 59

  3.2.1 Atmosfera criativa                              61

  3.2.2 Estética e Beleza                              63

  3.2.3 Intuição                                       67

  3.2.4 Memória                                        69

IV



  3.2.5 Imaginação                                      73

  3.2.6 Inspiração                                     75

 3.3 A dinâmica criativa no desenvolvimento urbano           79

 3.4 Arquitetura e a valorização da identidade cultural      83  

4 Projetos de referência                                               86

 4.1 LX Factory, Lisboa - Portugal                           86

 4.2 Betahaus, Berlim - Alemanha                                 91

 4.3 Round Foundry Media Centre, Leeds - Reino Unido       93

5 Síntese conclusiva                                            94

  

Capítulo II
Polo criativo em Vila do Conde

1 Vila do Conde na perspetiva de cidade criativa

 1.1 A cidade                                              97

 1.2 O lugar como potência de criatividade                  99

 1.3 Análise SWOT                                         104

 

2 Visão estratégica para Vila do Conde

 2.1 Da cidade à estratégia                                106

 2.2 Local de intervenção,zona da antiga Seca do Bacalhau  109

 2.3 Estratégia de “contaminação” e criatividade 

para a cidade                                                               111

3 Arquitetura para a criatividade em Vila do Conde

 3.1 Comunicação com a cidade                              119

 3.2 Polo criativo, Vila do Conde                          123

 3.3 Elementos potenciadores da criatividade               131

Conclusões                                                      CXLI

Bibliografia                                                   CXLIV

  

V



Índice de figuras  

Capítulo 1

Figura 1 - Cérebro como Produto                                 p.22 

Produção própria, (2012). Fonte: a partir de www, url: <http://cuidado-

alzheimer.com/avances/terapia-genica-contra-el-parkinson/> 

Figura 2 - Economia de massa                                    p.25 

Fonte: Karaminholas, [acedido a 15-02-2012]. Disponível em www, url: 

<http://karaminholas.zip.net/images/trabalho-fabrica-capital.JPG>

Figura 3 - Economia criativa                                    p.25

Fonte: AssetStorage, [acedido a 26-02-2012]. Disponível em www, url: 

<http://www.assetstorage.co.uk/AssetStorageService.svc/GetImageFrien-

dly/721254262/700/700/0/0/1/80/ResizeBestFit/0/PressAssociation/3E3E73E

27B6F902B2E4BB7D90557DF6A/transport-world-s-smallest-car-1962.jpg>

Figura 4 - Homem vs Máquina                                     p.28

Fonte: SOCIUS — Sociologia e Direito, [acedido a 26-08-2012]. Disponível 

em www, url: <http://computadorize.blogspot.pt/2012/04/homem-x-maquina.

html>

Figura 5 - A revolta                                            p.28

Fonte: Computadorize.blogspot, [acedido a 31-10-2012]. Disponível em www, 

url: <http://computadorize.blogspot.pt/2012/04/homem-x-maquina.html>

Figura 6 - Salto no vazio                                       p.31

Yves Klein,  “Saut dans le vide”, (1960) Fonte: Computadorize.blogspot, 

[acedido a 31-10-2012]. Disponível em www, url: <http://3.bp.blogspot.

com/-OBsuUmi1QWc/T4sz4LNNMuI/AAAAAAAADVI/B3s4IBNFYKo/s1600/yves+klein.

jpg>

Figura 7 - Espírito criativo                                    p.34

Fonte: www.aparede.com, [acedido a 23-07-2012]. Disponível em www, url: 

<http://www.aparede.com/files/0/0/0/4/00042118-O.jpg>

VI



Figura 8 - Surgimento da cidade criativa                      p.38

Produção própria, (2013), Fonte: a partir de, www, url: <http://teorize.

files.wordpress.com/2008/06/cidade.png> e < http://blogs.scientificameri-

can.com/beautiful-minds/files/2013/06/Shaquille-ONeal-Most-Creative-Peo-

ple-2012.jpg>

Figura 9 - Ligados em rede                                    p.40

Produção própria, (2013), Fonte: a partir de, www, url: <http://thumbs.

dreamstime.com/z/textura-eletr-nica-gr%C3%A1fica-abstrata-11963283.jpg>

Figura 10 - Pensa diferente                                   p.44

Fonte: Themojocompany, [acedido a 18-06-2013]. Disponível em www, url: 

<http://themojocompany.com/wp-content/uploads/2013/01/think-different-

apple.png>

Figura 11 - Galeria Este, Muro de Berlim                      p.47

Produção própria, (2013).

Figura 12 - Regeneração urbana, Gnration, Braga               p.50

Frederico Raposo. Fonte: www.amusedbrain.wordpress.com, [acedido a 14-

06-2013]. Disponível em www, url: <http://amusedbrain.files.wordpress.

com/2013/07/gnration-atelier-carvalho-araujo-braga-portugal-01.jpg>

Figura 13 - Criativos, também são pessoas                     p.53

Fonte: Kenjisummers, [acedido a 02-03-2012]. Disponível em www, url: 

<http://www.kenjisummers.com/wp-content/uploads/2009/05/topp-100-crea-

tive-people-in-business.png>

Figura 14 - Classe criativa                                   p.53

Fonte: ZUPI.COM.BR, [acedido a 02-03-2012]. Disponível em www, url: 

<http://zupi.com.br/images/uploads/google15.jpg>

Figura 15 - Arquitetura e criatividade                        p.56

Produção própria, (2013).

Figura 16 - Atmosfera criativa                                p.60

Fonte: Flickr, Galeria de Betahaus, [acedido a 17-10-2012]. Disponível 

em www, url: <http://www.flickr.com/photos/betahaus/2525539388/sizes/l/

in/photostream/>

VII



Figura 17 - Estética e Beleza                                 p.64

Produção própria, (2011), Capela Bruder Klaus, Arq. Peter Zumpthor, Wa-

chendorf, Alemanha.

Figura 18 - Intuição                                          p.66

Produção própria, (2012), Fonte: a partir de, www, url: <http://olhares.

sapo.pt/caminho-sem-fim-foto2692090.html>

Figura 19 - Memória                                            p.70

Produção própria, (2011), Museu Kolumba, Arq. Peter Zumpthor, Colónia, 

Alemanha.

Figura 20 - Imaginação                                        p.72

Fonte: Dezeen, [acedido a 17-01-2012]. Disponível em www, url: <http://

www.dezeen.com/2011/09/09/reading-between-the-lines-by-gijs-van-vaeren-

bergh/>

Figura 21 - Inspiração                                        p.76

Fonte: 4.bp.blogspot.com, [acedido a 22-05-2012]. Disponível em 

www, url: <http://4.bp.blogspot.com/-eUGm3ucqWV0/T7vCV35QXcI/

AAAAAAAABm4/4ZBwJfg7Jlo/s1600/Susan.Griffits.as.Marilyn.Monroe.jpg>

Figura 22 - Dinâmica criativa no desenvolvimento urbano        p.78

Produção própria, (2012), Zurique, Suiça.

Figura 23 - High Line, Nova Iorque                             p.80

Fonte: theighline.org, [acedido a 08-03-2013]. Disponível em www, url: 

<http://www.thehighline.org/sites/files/images/hightimes.jpg>

Figura 24 - Identidade e cultura                               p.82

Fonte: Stephen Walford, “New York City”, [acedido a 15-09-2012]. Disponí-

vel em www, url: <http://www.flickr.com/photos/stephenwalford/6280799021/

sizes/l/in/photolist-az1JJi-bsz9EP-biW7zZ-biW9Yc-buzDAp-bwLW6K-biW7ng-

ePeFHk-fBva7H-brYURP-brYzRn-7KU6as-fcBHzT-bC81Tr-cgitiE-bkVbNN-biWbXV-

eewNoT-biWcFT-biW8Qg-bw5PB6-doVJrs-biWJ2i-biWejt-doVxhY-ecBFz6-az1Jga-

az4nMw-biW7Zc-dxMg9q-bn6g4i-do2GUV-bkV2nN-biWfh6-c7P2sG-az1JVa-biWdZ8-

doVJgj-aDm3pN-biWbqz-biWbDt-biWdKg-biWLsV-aB4A1z-7PHsrM-bkUZKE-biW8ot-

bsza3g-biWeFc-biWaxg-bu51K3/>

VIII



Figura 25 - Bauhaus-Archiv, Berlim                             p.84

Produção própria, (2013), Bauhaus Archiv, Arq. Walter Gropius, Berlim, 

Alemanha.

Figura 26 - LX Factory, Open Day 06                            p.88

Fonte: Frederico Raposo, [acedido a 22-09-2012]. Disponível em www, url: 

<http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/533342_382633945106009_1

583737055_n.jpg>

Figura 27 - LX Factory                                         p.88

Fonte: Urbanização da Cometna, [acedido a 22-09-2012]. Disponível em www, 

url: <http://3.bp.blogspot.com/_FxQieN7g7k4/TFnbIkEHJII/AAAAAAAAAp4/lYN-

zYNUbqOs/s1600/Lx+Factory+1.jpg>

Figura 28 - Trabalho Criativo                                 p.90

Fonte: Flickr, Galeria de Christophfahle, [acedido a 23-11-2012]. Disponí-

vel em www, url: <http://www.flickr.com/photos/fucktheprestige/2518888084/

in/photostream/>

Figura 29 - Diversidade                                        p.90

Fonte: www.Betahaus.de, [acedido a 23-11-2012]. Disponível em www, url: 

<content/themes/betahaus2013/library/images/custom/meetingroom.png>

Figura 30 - Betahaus, Berlim                                  p.90

Fonte: www.slyle-magazin.de, [acedido a 23-11-2012]. Disponível em www, 

url: <url: http://slyle-magazin.de/Fotos/1343166603_Betahaus.jpg_wthumb.

jpg>

Figura 31 - Partilha de ideias                                 p.92

Fonte: Flickr, Galeria de kat-lin, [acedido a 25-11-2012]. Disponível em 

www, url: <http://www.flickr.com/photos/81980226@N06/7666919630/in/pho-

tostream>

Figura 32 - Round Foudry Media Centre, Leeds                  p.92

Fonte: www.roundfoundry.net, [acedido a 25-11-2012]. Disponível em www, 

url: <http://www.roundfoundry.net/Images/Uploads/home-1.jpg>

IX



Capítulo II

Figura 33 - Vila do Conde                                      p.98

Produção própria, (2012), Vila do Conde.

Figura 34 - Aqueduto de Santa Clara                           p.100

Produção própria, (2012), Vila do Conde.

Figura 35 - Mosteiro Santa Clara e Nau Quinhentista          p.100

Produção própria, (2012), Vila do Conde.

Figura 36 - Farol e o Horizonte                               p.102

Produção própria, (2012), Vila do Conde.

Figura 37 - Rio Ave Visto do Mosteiro Santa Clara            p.102

Produção própria, (2012), Vila do Conde.

Figura 38 - Centro Histórico                                 p.102

Produção própria, (2012), Vila do Conde.

Figura 39 - Local de Intervenção                              p.108

Produção própria, (2012), Fonte: Google Maps, a partir de, www, url: <ht-

tps://maps.google.pt/maps?hl=pt-PT&tab=wl>

Figura 40 - Estratégia                                        p.110

Produção própria, (2012).

Figura 41 - Preexistência                                     p.112

Produção própria, (2012), Vila do Conde.

Figura 42 - Contaminação                                      p.114

Produção própria, (2012), Vila do Conde.

Figura 43 - Curtas, Evento Cultural                          p.116

Produção própria, (2012), Fonte: a partir de, www, url: <http://3.

bp.blogspot.com/_wJpjH6m3dc4/TU9hK1BG8xI/AAAAAAAAARg/DFEyPjcMbNc/s1600/

Sala_antiga7.jpg> e <http://www.mundodocinema.pt/wp-content/uploa-

ds/2013/05/Curtas_2013_Pre_cartaz-790x1024.jpg>

X



Figura 44 - Plantas Edifício 1                               p.118

Produção própria, (2011).

Figura 45 - Implantação Geral do Projeto                 p.120-121

Produção própria, (2011).

Figura 46 - Volumetria/Recinto                               p.122

Produção própria, (2011).

Figura 47 - Interior/Exterior e Apropriação                   p.124

Produção própria, (2011).

Figura 48 - Pontos Focais/Luz e Textura                      p.126

Produção própria, (2011).

Figura 49 - Vegetação/Percursos                               p.128

Produção própria, (2011).

Figura 50 - Atmosfera Criativa/Estética e Beleza              p.130

Produção própria, (2011).

Figura 51 - Edifício 2                                       p.132

Produção própria, (2011).

Figura 52 - Edifício 3                                        p.132

Produção própria, (2011).

Figura 53 - Alçados/Corte                                 p.134-135 

Produção própria, (2011).

Figura 54 - Memória                                          p.136

Produção própria, (2011).

Figura 55 - Imaginação/Inspiração                             p.138

Produção própria, (2011).

Índice de gráficos
Gráfico 1 - Desenvolvimento das classes de trabalho, séc. XX p.55

Fonte: Florida, Richard, “La Clase Creativa”, 2010:122

XI





Resumo 

 Nas últimas décadas temos assistido a uma mudança gradual 

dos sistemas e necessidades laborais. Num mercado cada vez mais 

global onde a produção industrial está a ser transferida para os 

países com reduzidos custos de mão-de-obra, e os trabalhadores do 

conhecimento e da informação a serem substituídos por computadores 

com potentes software, é fundamental desenvolver novos métodos de 

trabalho baseados na criatividade.   

 No Capítulo I percorremos o tema das Cidades Criativas desde 

a economia criativa à valorização da criatividade enquanto fator de 

desenvolvimento social e económico. Abordamos a regeneração urbana 

e o valor da criatividade, sempre baseado na identidade, cultura e 

memória de cada cidade ou lugar, e ainda o surgimento da nova classe 

criativa. O entendimento do processo criativo na arquitetura sob 

ponto de vista intelectual do Homem e como os elementos cognitivos 

inerentes à criatividade podem contribuir para a valorização da 

Arquitetura, quer a nível financeiro quer conceptual.      

 No Capítulo II foi elaborado um projeto como ensaio na cidade 

de Vila do Conde sob o ponto de vista da importância da arquitetura 

no tema das Cidades Criativas. A arquitetura pode ajudar no plano 

de regeneração da cidade, valorizar uma zona degradada e ainda 

interagir com as pessoas como ponto de “contaminação” e partilha 

de ideias na cidade.

 A arquitetura tem a capacidade de causar emoções e comunicar 

com as pessoas e a cidade. A abordagem à atmosfera criativa, 

à estética e beleza, à intuição, à memória, à imaginação e à 

inspiração vem suportar o conceito das ideias como produto que pode 

gerar riqueza e permitir um desenvolvimento valorizado.   

 

Palavras-chave
Cidades Criativas

Criatividade

Identidade

Cultura

Valorização

Contaminação

Regeneração
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Abstract 

 In the last decades we have seen a progressive change of the 

labouring systems and needs. In a more and more global market where 

the industrial production is being transferred to the countries 

with a reduced workmanship, and where the workers of knowledge and 

information are replaced by computers and powerful software, it is 

fundamental develop new labouring methods based on creativity.

 In the Chapter I we examine the theme “Creative Cities” 

from the creative economy to the valorisation of the creativity 

as a factor of social and economical development. We deal with 

the urban renewal and the value of the creativity always based on 

the identity, culture and memory of each city or place, and also 

with the appearance of the new creative class. In this chapter 

we also consider the understanding of the creative process in 

the architecture in respect to the intellectual point of view of 

the Human Being and how the cognitive elements inherent to the 

creativity can contribute to the valorisation of the Architecture, 

either at a financial level or at a conceptual one.

 In the Chapter II it was worked out a test project in the city 

of Vila do Conde in respect to the importance of the architecture 

on the “Creative Cities” theme. The architecture can help to plan 

the renewal of the city, to value a rundown area and also to 

interact with people as a starting place of “contagion” and share 

of ideas in the city.

 The architecture has the capacity to cause emotions and 

communicate with people and the city. The approach to the creative 

atmosphere, to aesthetics and beauty, to perception, to memory, to 

imagination and to inspiration stands the concept that says the 

product can generate wealth allowing a valued development. 

Keywords
Creative city

Creativity

Identity

Culture

Value

Contamination

Regeneration
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Introdução

 O tema Cidades Criativas despertou uma especial inquietação 

e uma vontade de estudo no âmbito do desenvolvimento da presente 

dissertação. A vontade de perceber um conceito de crescimento 

urbano que gera valor económico na sociedade revelou-se importante 

para o entendimento e orientação futura.  

 Os efeitos da crescente globalização tem criado uma forte 

necessidade de mudança nos países que têm como principal fonte 

económica a indústria. A acentuada deslocalização da indústria, 

principalmente para Ásia, tem afetado as economias e acentuado 

o número de desempregados. Atualmente não basta ter serviços ou 

informação, é necessário criar uma estrutura de desenvolvimento 

baseada na criatividade.

 A presente dissertação tem como objetivo o entendimento do 

conceito Cidades Criativas e qual o papel da Arquitetura neste 

domínio, através do processo criativo, a sua valorização e da 

sociedade, e a sua capacidade de gerar riqueza através do talento 

criativo. O trabalho desenvolve-se em dois capítulos. No primeiro 

abordamos a origem e o surgimento do conceito Cidades Criativas, o 

seu papel na regeneração urbana e a Arquitetura como transmissão 

de emoções potenciadoras de criatividade. No segundo propusemos 

desenvolver um projeto ensaiando as premissas aprendidas no primeiro 

capítulo, aplicadas em Vila do Conde e como a Arquitetura pode 

criar uma atmosfera propícia à partilha de conhecimentos sob o 

conceito de “contaminação”. 

 O tema “A Arquitetura Para a Cidade Criativa” visa um melhor 

entendimento do conceito Cidade Criativa aplicado à arquitetura. Foi 

necessário entender a origem do conceito desde a economia criativa 

ao modo como esta evoluiu para incorporar um entendimento evolutivo 

para as cidades. Percebendo a sua evolução, é necessario entender 

como a Arquitetura se pode enquadrar neste conceito de cidade e 

como é realizado o processo criativo na concepção intelectual da 

mesma, e de que modo essa concepção potencia a criatividade e 

sensações nas pessoas com valor acrescentado.  

 Para percebermos a origem do conceito da Cidade Criativa foi 

fundamental estudar a economia criativa, e de como as ideias e o 

talento podem gerar mais-valias económicas. Parte do entendimento 
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de que a criatividade gera riqueza quando aproveitada e orientada 

como plano de negócio. A criatividade evidenciou uma perspetiva 

de futuro na adaptação do modo de trabalho que se tinha vindo a 

desenvolver. Os criativos que até então, eram muitas vezes acusados 

de serem socialmente despreocupados, acabam por ser valorizados. Os 

computadores começaram a “substituir” a classe do conhecimento que 

baseava o trabalho no raciocínio, e/ou permitiu que trabalhadores 

de país sub-desenvolvidos trabalhem em rede e por um valor muito 

inferior. Assim iniciou-se uma procura de readaptação do trabalho 

na busca de soluções mais criativas e com valor acrescentado, 

surgindo a afirmação do valor da criatividade. A abertura a um novo 

desenvolvimento económico permitiu a Tolerância, muito defendida 

por Richard Florida(2008) e a criação de massa crítica, com o 

aparecimento progressivo do espírito criativo na sociedade. A 

afirmação da necessidade de um desenvolvimento social e económico 

baseado na criatividade está patente no conceito de Cidade Criativa. 

 Percebemos a transição da economia para a Cidade Criativa e 

quais são os fatores de desenvolvimento da mesma, a Cidade Criativa 

segundo o conceito dos 3t´s de Richard Florida(2008), baseado no 

Talento, na Tecnologia e na Tolerância.

 A arquitetura interage diáriamente connosco e tem um papel 

importante nas nossas vidas. Neste campo é importante perceber 

o papel da Arquitetura no desenvolvimeno das Cidades Criativas. 

Criar uma rede de partilha entre os agentes culturais, económico 

e políticos da cidade, em prol da valorização cultural da cidade. 

A multidisciplinariedade pode trazer à cidade um crescimento mais 

forte e identitário. O papel da arquitetura na regeração urbana, 

que pretende reabilitar o tecido construído e principalmente a 

regeneração do pensamento da sociedade. É importante comunicar 

com a sociedade e incorporá-la na regeneração urbana, que deve ser 

muito mais do que reabilitar a materialidade. O desenvolvimento 

dessa massa crítica proporciona mais aptidões à sociedade, 

valorizando-a e dando-lhe mais e melhores ferramentas para o 

crescimento económico. A arquitetura tem a capacidade de criar 

condições à população de modo a permitir o contacto e o “contágio” 

de ideias, de emocionar as pessoas através das sensações. Essa 

dinâmica criativa no desenvolvimento urbano é fundamental para 

preparar a sociedade para um futuro incerto, e quanto melhor 

estivermos preparados para a incerteza, melhor será a resposta a um 
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futuro próximo. Compreender quais são os elementos intelectuais no 

processo criativo diferenciadores e potenciadores de criatividade 

que podem produzir uma atmosfera criativa. 

 Valorizar uma zona degradada em Vila do Conde, cheia de memória 

e identidade, na abordagem do ponto de vista da criatividade e 

sua valorização, que pelo decorrer do tempo ficou “esquecida”. Dar 

suporte a uma dinâmica na regeneração urbana com base no edificado 

e acima de tudo às pessoas. Potenciar a identidade do lugar e da 

cidade como ferramenta económica e atrativa, valorizando a sua 

identidade.

 

As cidades que passam como navios iluminados ao largo das 

auto-estradas. Arquiteturas que não se deixam ver e compreender 

senão pelo olhar furtivo ou sonhador transportado pelo tráfego 

que se escoa a cem quilómetros à hora. Não parar para olhar(...). 

E neste mundo, só paramos quando nos aborrecemos, só paramos 

para nos aborrecermos. Paramos para olhar para a televisão: 

nova figura fluida do mundo, espaço onde nada permanece fixo, 

desentediamento do tédio. Não nos detemos para fazer amor com 

a rapariga que encontramos na discotéca, (...) assim que os 

corpos deixam de estar em movimento, voltamos a aborrecer-nos, 

a espreitar a televisão; já não sabemos nem a cor das cortinas 

nem dos olhos dela.1

“Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara.”2

1. FREITAG, Michel, “Aquitetura e Sociedade”, 1992:10

2. SARAMAGO, José, “Ensaio Sobre a Cegueira”, 1995 
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CAP I.
AMARELO - Cor da criatividade, cor da recreação, da jovialidade e do optimismo, in “O 

Amarelo Criativo”

Fonte: HELLER, Eva, in “A Psicologia das Cores”, 2012:101
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1 O surgimento da economia criativa

 

1.1 Economia criativa 

 A economia sofreu várias evoluções até à atualidade, sendo 

conhecida hoje como uma economia baseada na criatividade. Os países 

mais desenvolvidos, são atualmente, países fundamentalmente focados 

na informação e no conhecimento. Peter Drucker, um dos principais 

pensadores da economia apoiada pela informação e pelo conhecimento, 

explica a transição da sociedade capitalista, onde a principal 

atividade económica derivava do capital, da terra e do trabalho, 

para a sociedade pós-capitalista que tem como principal apoio, o 

conhecimento. Drucker defende que a fonte de desenvolvimento de 

uma sociedade é o conhecimento histórico aliado a uma vertente 

educacional. A informação e o conhecimento não nascem connosco, nem 

tão pouco é herdado, tem de ser adquirido por todos os indivíduos 

novamente.

 A economia do conhecimento levou-nos à economia criativa, que 

prevalece na atualidade. Esta economia tem por base as ideias e as 

pessoas como foco principal do desenvolvimento económico, científico 

e social. Atualmente é necessário mais do que a informação e o 

conhecimento para o desenvolvimento. É necessário a criatividade 

como elemento de diferenciação, mas sempre apoiada pela informação 

e pelo conhecimento, como refere Richard Florida: “... acredito 

que a criatividade (a criação de novas formas uteis a partir desse 

conhecimento) é o impulsionador principal da economia. Na minha 

formulação, o «conhecimento» e a «informação», são as ferramentas e 

a matéria-prima da criatividade”.3 O conceito de economia criativa, 

defende que a ideia é o centro da nova economia, definindo-a como o 

novo produto. Se pensarmos na ideia como um produto que pode ser 

vendido e transacionado, então perceberemos que essa mesma ideia é 

capaz de gerar riqueza e potenciar o crescimento económico. Assim, 

podemos entender o cérebro como principal arma deste conceito. 

 Desde o final do século passado até à atualidade assistimos a 

um acentuado crescimento das atividades criativas. Apesar de não 

ser só a partir desta altura, que nos apresentamos como criativos, 

3. FLORIDA, Richard, “La Clase Creativa”, 2010:87

O SURGIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA
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Fig.1 - Cérebro como produto
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pois através da história da Humanidade podemos perceber que sempre 

exprimimos competências criativas, mas só agora, apostamos nela 

como principal fonte de desenvolvimento e criação de riqueza. 

A oportunidade desta realidade, conduziu grandes quantidades de 

investimento financeiro para a investigação e o desenvolvimento 

destas áreas, possibilitando a cada vez mais pessoas trabalharem nas 

profissões criativas, o que resultou num crescimento significativo de 

patentes e descobertas. O surgimento de um apoio harmonioso entre as 

atividades científicas e artísticas, que normalmente caminhavam de 

modo autónomo, deu origem a novas realidades sociais e industriais. 

A economia viu uma oportunidade de potenciar esta ligação entre 

a arte e a ciência (criadora de mais valias), tornando-a mais 

abrangente e ampla, apoiando-a com uma rede de infraestruturas que 

possibilita de modo mais rápido e controlado, o seu desenvolvimento. 

“Conhecimentos rivais trabalham a eficiência ou recursos naturais 

como fonte de crescimento económico e criação de riqueza”.4 A 

expansão da conciliação das profissões tecnológicas e criativas, 

tornou-se o principal motor do desenvolvimento económico.(Fig. 1)        

1.1.1 Competitividade

 A competitividade suporta fatores intrínsecos como a 

mão-de-obra de baixo custo ou os fortes avanços na tecnologia da 

informação, remetendo para uma evolução na área da inteligência 

de novos modelos de negócios, novas tecnologias, novos processos 

oriundos da criatividade, imaginação e inovação constante. Esta 

estratégia orienta o caminho para superar as debilidades que o 

próprio desenvolvimento trouxe, em grande parte pela globalização, 

onde existe uma concorrência desequilibrada entre o chamado primeiro 

mundo e o terceiro mundo. Enquanto os primeiros se preocuparam 

com as condições e igualdades sociais os segundos preocupam-se 

em explorar a mão-de-obra barata e sem leis laborais de modo a 

atingir crescimentos recordes. Neste âmbito realça-se a razão e 

o conhecimento como fator de desenvolvimento para as empresas 

e negócios na sua globalidade, conceitos gravados na economia 

criativa como requisitos fundamentais para o afastamento da comum 

competição predatória por participação dos mercados em produtos 

existentes.

Este novo paradigma económico dita uma forte necessidade de 

O SURGIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA

4. LANDRY, Charles, “The Creative City”, 2000:XXXIX
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renovação e abertura em resposta a uma crise financeira universal 

que abala toda a estrutura social. O conhecimento assume-se como 

o principal fator de desenvolvimento. Com estes pressupostos, é 

possível deixar uma marca na evolução, que se revela cada vez mais 

rápida e sufocante.(Fig. 2) A economia desde sempre se assumiu como 

um dos principais pilares da sociedade e de todo o desenvolvimento 

físico que nela acontece. 

 A nova economia desenvolve-se através da inovação tecnológica, 

criatividade artística e uma boa organização empresarial dos 

produtos culturais. Estes desenvolvimentos são cada vez mais 

rápidos a responderem às novas tendências de mercado, em pequenos 

e variados nichos, podendo estar localizados em qualquer parte. 

Para dar resposta a este pressuposto é necessário existir uma 

massa crítica capaz de partilhar ideias, soluções, clientes, 

equipamentos, espaços, pessoas e estratégias, e que em rede 

possam ser sustentáveis. Para que funcionem, é necessário criar um 

planeamento cultural, uma rede de programação e de equipamentos, 

de modo a criar uma base de confiança e estímulo geral nas pessoas 

produtoras, assim como, nos usufruidores. A economia criativa é um 

ato de autoexpressão que depende do empenho individual e que deve 

ser apoiado pelos dirigentes governamentais. Na nova era criativa 

os governos devem, não só apoiar as indústrias ou visar o equilíbrio 

social, como garantir a abertura do país para a valorização da 

expressão individual.(Fig. 3)

 Os variados sistemas de desenvolvimento financeiro, perceberam 

que a criatividade associada a um produto ou mercado, trazia uma 

mais-valia aos intercâmbios económicos, culturais e políticos. 

“Na economia criativa, não há limites: intermináveis retornos 

crescentes são possíveis a partir da produção de mais ideias e da 

subsequente inovação  que vai gerar no futuro mais negócios”.5 A 

economia criativa defende que a criatividade deve ser o motor da 

economia. Apesar de cada país ter diferentes visões sobre o tema, 

devem incluir todos os produtos e serviços relacionados com o 

conhecimento e capacidade intelectual, não limitando às indústrias 

criativas os conceitos originais de direitos de autor, patentes e 

marcas comerciais. Posto isto, concentrarmo-nos na criatividade não 

só é proporcionar a inovação e a imaginação, como também abranger 

os processos, modelos de negócio e de gestão. 

5. LANDRY, Charles, “The Creative City”, 2000:XL
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Fig.2 - Economia de massa 
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1.2. A importância da criatividade na economia

 Ao longo dos tempos o tipo de trabalho predominante foi-se 

alterando. Esta realidade foi acentuada com a revolução industrial 

e com a revolução tecnológica. Na revolução industrial o trabalho 

que anteriormente era essencialmente realizado com o esforço físico 

foi sendo substituído pelas máquinas, que cada vez produzem mais, 

em menos tempo e por menos dinheiro. O trabalho humano foi-se 

adaptando à nova realidade e despoletou em trabalhos essencialmente 

apoiados na ciência, no raciocínio lógico, na probabilidade e 

na capacidade de cálculo. Trabalhos ligados à contabilidade, à 

ciência, às engenharias, à gestão, à economia, (...), conheciam 

novas gerações de profissionais em números nunca antes registados. 

O desenvolvimento industrial levou-nos a uma nova realidade e a uma 

nova revolução, normalmente denominada de revolução tecnológica. 

Com os novos conhecimentos e a rápida evolução da tecnologia, 

nomeadamente informática quer a nível de hardware como software, 

onde este tipo de profissões começaram a ser substituídas por 

potentes softwares informáticos, executando tarefas bastante mais 

rápido que o ser humano e com um índice de erro muito menor. 

Este pensamento é explicado por Daniel Pink (2006), onde o autor 

referência personalidades como Jonh Henry, um ícone americano que 

trabalhou na construção dos caminhos-de-ferro após a Guerra Civil, 

e Garry Kasparov, por muitos considerado o melhor jogador de xadrez 

de todos os tempos.

Um dia, (...), chegou ao acampamento dos trabalhadores um 

vendedor que trazia uma nova máquina de perfuração movida a 

vapor, a qual, nas suas palavras, era capaz de bater até o mais 

forte dos homens. John Henry escarneceu da ideia de que um monte 

de engrenagens besuntadas de óleo pudesse igualar os músculos 

humanos. Propôs, então, um concurso - homem versus máquina -, 

para ver quem conseguia escavar um pedaço de montanha mais 

rapidamente.

Na tarde seguinte a prova teve início (...) A máquina adiantou-se, 

mas John Henry rapidamente reagiu. (...) Passado pouco tempo 

John Henry tinha igualado a máquina e, um instante antes do 

fim da competição, ultrapassou-a e foi o primeiro a rebentar 

a parede no outro lado da montanha. Os seus companheiros de 
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trabalho aplaudiram. Mas John Henry, esgotado por aquele esfoço 

sobre-humano, caiu no chão, morrendo de seguida. A história 

espalhou-se. (...) John Henry transformou-se numa parábola da 

Era Industrial: as máquinas podiam agora fazer certas coisas 

melhor do que o homem (...).6

 Na realidade percebemos que o caminho não seria continuar a 

lutar contra as máquinas, mas sim operar de modo a que essas mesmas 

máquinas nos complementassem e nos permitissem uma melhor qualidade 

de vida. Deste modo, fomos desenvolvendo competências cada vez mais 

intelectuais, baseadas no raciocínio lógico e pragmático evoluindo 

fortemente em áreas ligadas à ciência, tecnologia e investigação, 

principalmente aplicável à indústria. 

 A segunda personagem Gerry Kasparov, considerado por muitos 

o melhor jogador de xadrez de todos os tempos, foi campeão mundial 

de xadrez pela primeira vez em 1985, título que manteve durante 

15 anos consecutivos até ser derrotado em 2000, por Kramnik em 

Londres7. A capacidade de Kasparov ficou mais uma vez provada quando 

em 1996 conseguiu derrotar o computador detentor do mais potente 

programa de xadrez do mundo. Este incrível feito mais uma vez obtido 

no confronto entre homem versus máquina. Daniel Pink, descreve o 

segundo confronto entre Kasparov e um computador,

[...] em 1997, Kasparov aceitou o desafio para jogar contra 

outra máquina - um supercomputador da IBM que pesava 1,4 

toneladas e fora batizado com o nome de Deep Blue -, num 

torneio com seis partidas, a que chamaram «a última atitude de 

resistência do cérebro». Para surpresa de muitos, o Deep Blue 

venceu Kasparov. A capa da revista Inside Chess viria a resumir 

a derrota a uma única palavra: «ARMAGEDÃO».8

 Na realidade tal como no passado o nosso desenvolvimento não 

passou por tentarmos ser mais rápidos ou mais fortes do que as 

máquinas, agora também não podemos raciocinar ou resolver equações 

mais rápido do que os computadores, temos de perceber como eles poderão 

facilitar o nosso trabalho de modo a termos mais tempo útil para 

6. PINK, Daniel, “A Nova Inteligência”, 2006:58

7. Fonte: http://www.kasparovagent.com, site oficial de Garry Kasparov

8. PINK, Daniel, “A Nova Inteligência”, 2006:59

O SURGIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA
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Fig.5 - A revolta

Fig.4 - Homem vs Máquina
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pensarmos na essência dos problemas. Quando apareceram os primeiros 

softwares de desenho assistido por computador, (conhecido por sistema 

CAD), nas faculdades de arquitetura os alunos foram proibidos de 

utilizar este novo sistema que parecia assustar os arquitetos. Hoje 

são uma ferramenta essencial na prática da disciplina, utilizado 

em todas as faculdades de arquitetura, contribuindo com um maior 

rigor e rapidez na execução dos desenhos, proporcionando mais tempo 

útil aos arquitetos para pensar nos reais prolemas da disciplina, 

facilitando a evolução da prática da arquitetura. A capacidade das 

novas tecnologias executarem tarefas de cálculo e probabilidades com 

maior rapidez e fiabilidade, está a redefinir o modo de trabalho dos 

seres humanos. Temos de entender a realidade como uma oportunidade 

de pensamento, ou seja, ganhando mais tempo para sermos criativos 

e pensarmos de modo profundo nas matérias que nos inquietam, 

acelerando assim o nosso desenvolvimento. A capacidade das novas 

tecnologias e a sua rápida evolução, é refletido por duas afirmações 

de Kasparov, quando refere em 1987 que, “nenhum computador será 

algum dia capaz de me ganhar”,9 e passados poucos anos referiu: “só 

nos dou mais alguns anos. Depois, eles ganharão todos os jogos, e 

é possível que tenhamos de fazer mesmo um grande, grande esforço 

para conseguir vencer uma única partida que seja”.10(Fig. 4) Estas 

afirmações, revelam a evidente capacidade da tecnologia em realizar 

tarefas para as quais dedicamos muito tempo a adquirir. Esta rápida 

evolução tecnológica está a alterar a forma como trabalhamos e a 

fazer com que seja necessária uma reinterpretação das operarações 

laborais. Esta realidade, fica clara com o exemplo de Daniel Pink, 

...há uma empresa britânica, chamada Appligenics, que criou um 

software capaz de programar software. Ao passo que um ser humano 

normal, (...) consegue criar cerca de quatrocentas linhas 

de código informático por dia, os programas da Appligenics 

conseguem fazer o mesmo em menos de um segundo.11(Fig. 5)

Atualmente já não basta a competência técnica para a boa prática 

da atividade profissional. É necessário que os técnicos desenvolvam 

9. CHELMINSKI, Rudy, “This Time It´s Personal”, Outubro de 2001.

10. HOFFMAN, Paul, “Who´s best ai Chess? For Now, It´s Neither Man Nor Machine”, New York 

Times, 8 de Fevereiro de 2003.

11. PINK, Daniel, “A Nova Inteligência”, 2006:63

O SURGIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA
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novas competências com foco na criatividade, de modo a pensar na 

resposta aos problemas efetivos e não tanto na execução dos mesmos. 

Esta realidade está a revolucionar o nosso método de trabalho e a 

forçar uma reorientação das nossas atividades.          

1.3 A afirmação do valor da criatividade

 A primeira premissa é perceber a importância da criatividade, 

o que significa romper com o conceito da velha economia industrial 

intrínseco na maioria dos indivíduos, em grande parte pela 

imposição do mercado. É necessário perceber que o que acrescenta 

real valor a qualquer economia é a criatividade, pois permite 

tornar o crescimento sustentado. O desenvolvimento laboral, com a 

“sua origem em indivíduos criativos, com habilidade e talento, têm 

um potencial de gerar riqueza e a criação de emprego através da 

geração e exploração da propriedade intelectual”.12 

 Todos os indivíduos possuem uma criatividade incrível e 

capacidade para desenvolver os seus próprios talentos, habilidades, 

de executar julgamentos mais intuitivos e decidir de forma mais 

completa. O grande problema é que o Homem é muitas vezes levado a 

não ser criativo, a não ser intuitivo, chegando mesmo a reprimir  

a sua capacidade criativa. Impulsionar o desenvolvimento e a 

criatividade, são dois conceitos que temos de melhorar. Espevitar 

a evolução, possibilitando à sociedade, fazer melhores julgamentos 

e mais rápidos, onde terão de ser mais criativos, agregando melhor 

as suas ideias. 

 Quando se começou a perceber que os ativos criativos, poderiam 

gerar riqueza e a pensar na criatividade através de uma análise 

mais global, proporcionou-se um novo pensamento sobre as atividades 

criativas e a sua consequente valorização. 

 Vivemos uma época rica em criatividade e cada vez mais, 

aparecem novos conceitos que devem ser valorizados. Ao lermos um 

artigo do David Santos(2000) sobre o tema “Quem tem medo da arte 

contemporânea?”,(Fig. 6) temos a perceção da desvalorização da arte 

contemporânea por parte da maioria da população, que a olha com 

desconfiança e descredito. A arte tem o intuito de nos confrontar, 

12. LANDRY, Charles, “The Creative City”, 2000:XL
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Fig.6 - Salto no vazio
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com uma criatividade e imaginação, estranha à nossa consciência 

e às nossas convicções. Muitos menosprezam a arte contemporânea 

e a denominam de “aquilo”, questionando se merece a classificação 

de obra de arte. Comentários como: “isto também eu fazia”, são 

desabafos, reflexo do sentimento de perda, na qual fazem lembrar 

a celebre frase de Fernando Pessoa “primeiro estranha-se, depois 

entranha-se”.13 Aqui podemos encontrar os pressupostos da arte 

contemporânea na busca do debate, da igualdade e da crítica social 

e política.   

 É nesta altura que a criatividade assume um papel cada vez 

mais importante e já se começa a afirmar como principal meio de 

desenvolvimento. Hoje já se entende melhor o valor e a potência da 

criatividade. Não existem limites para a criatividade e por isso é 

o modo de desenvolvimento que tem de ser cada vez mais valorizado e 

aceite não só pelos dirigentes políticos, mas principalmente pela 

população. A resistência à “ideia” é uma realidade muito presente 

na sociedade, na qual as pessoas não estão dispostas a pagar uma 

ideia, sendo quase vista como um aproveitamento do criativo perante 

uma situação. Mas na realidade, “vivemos numa economia em que as 

ideias podem gerar riqueza”.14

 Mas a real qualidade e valorização do “produto” demonstra 

a importância de apostar na criatividade, onde muitas vezes se 

consegue, apesar do custo da ideia, os produtos a um valor bem mais 

baixo. A criatividade “pode agregar valor a qualquer produto ou 

serviço”.15 

 A afirmação da criatividade é uma consequência inevitável do 

desenvolvimento dos países prósperos e de zonas com versatilidade 

de regeneração estratégica. A criatividade não se gasta, não tem 

limites e quanto mais se trabalha e se espevita, mais resultados 

nos apresenta. Como uma fonte de energia renovável, as ideias 

renovam-se, sofrendo mutações consideráveis e onde partes delas 

se fundem, criando novas estruturas criativas que originam coisas 

verdadeiramente fantásticas.

 

13. PESSOA, Fernando, 1929, Fonte:http://casafernandopessoa.cm-lisboa.pt/index.php?id=2233

Nota: Frase elaborada para o primeiro anúncio do refrigerante “Coca Cola” em Portugal.

14. LANDRY, Charles, “Conversas descontraídas fazem grandes cidades” in Notícias Magazine, 

2012:56

15. LANDRY, Charles, “The Creative City”, 2000:XL
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1.4 O espírito criativo

 A gradual valorização da criatividade como matriz económica, 

tem vindo a despoletar interesse da sociedade, de modo a perceber 

como e em que áreas este conceito pode ser utilizado e explorado. A 

realidade é que a criatividade pode ser utilizada em praticamente 

todas as áreas. Apesar de ser normalmente relacionada a vertentes 

artísticas e culturais, a criatividade pode e deve ser bastante 

mais abrangente. Atualmente, a criatividade começa a afirmar-se como 

uma solução cada vez mais pertinente, num mundo onde as ofertas são 

cada vez mais iguais e em abundância. Contudo, a criatividade não 

pode ser utilizada como uma força pontual em que se utiliza apenas 

quando nos dá jeito. 

 A criatividade tem vindo a afirmar-se como um motor impulsionador 

e “...essencial na maneira em que vivemos e trabalhamos na 

atualidade”.16 A industrialização tornou o trabalho metódico e 

sistemático, onde os erros são mais escaços e a velocidade de 

produção mais acentuada, mas por outro lado, as pessoas deixaram de 

ter um papel mais ativo no pensamento e desenvolvimento dos produtos 

e passaram a se preocupar quase em exclusivo com a competência na 

execução das suas tarefas. É fundamental potenciar a criatividade 

fomentando um espírito criativo, onde o mais importante é encontrar 

novas ideias e não apenas reproduzir sistematicamente e em maior 

número as ideias já existentes.

 A criatividade não se representa como um ato isolado, deve 

estar embebido na vida quotidiana de modo permanente. Deste modo, 

o espírito criativo será abrangente a toda a cultura e sociedade, 

através de estímulos e valores que darão substância e enaltecerá a 

identidade, não só dos criativos como do próprio contexto social. 

Este espírito criativo enraizado na sociedade deve refletir-se nos 

“novos postos de trabalho, nos estilos de vida, associações e 

bairros, que favorecem o trabalho criativo”.17    

A criatividade humana é multifacetada e multidimensional. 

Não se limita à inovação tecnológica nem aos novos modelos 

empresariais. Não se pode guardar numa caixa e tirar quando 

16. FLORIDA, Richard, “La Clase Creativa”, 2010:61

17. Idem, 2010:62
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Fig.7 - Espírito criativo
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se chega ao escritório. A criatividade requer um tipo de 

pensamento e uns hábitos característicos que se devem cultivar 

tanto no individuo como na sociedade que o rodeia.18 

 É fundamental que o espírito criativo se torne bastante mais 

abrangente na sociedade. Em todas as sociedades não são atos 

isolados que a definem e para que exista um espírito criativo, ou em 

parte dela, temos de a estimular para que a definam como criativa. 

É necessário que a população a incentive ao desenvolvimento e ao 

crescimento inserido no contexto criativo. Neste âmbito, devem 

existir agentes que propiciem e dinamizem o desenvolvimento do 

espírito criativo na sociedade, podendo ser organizações quer 

públicas quer privadas, e no caso de existirem ambas que funcionem 

em rede com proveito da melhor substância, e não à procura de 

distanciamentos e individualismos que em nada contribuem para o 

melhor e mais rápido funcionamento tanto dos protagonistas como 

da própria sociedade. É importante existir estimulos individuais 

para o desenvolvimento do espírito criativo, mas é no seu todo que 

encontrará uma força muito superior.(Fig. 7)

 Em grande parte do século passado, as grandes organizações 

orientaram os seus principais esforços para a especialização, 

produção e métodos de divulgação, investindo menos tempo e dinheiro 

na vertente criativa, o que levou em muitos casos, a pesados 

e aborrecidos sistemas burocráticos. A realidade é que muitas 

empresas e instituições, preferiram investir grandes quantidades 

de dinheiro para contratar atores, desportistas e modelos, em 

dispendiosas ações publicitárias, assim como investir cada vez 

mais em grandes linhas de produção que executam mais rápido, 

em menos tempo e com menor número de mão-de-obra, ao invés de 

equilibrar o investimento com os departamentos de criatividade. 

Deste modo, muitas empresas não evoluíram, e muitas foram levadas 

à falência ao não acompanharem a evolução e as necessidades das 

pessoas. As organizações e instituições têm um papel fundamental 

no desenvolvimento da criatividade e do espírito criativo, e 

ao contrário disso, encontramos uma “tensão permanente entre a 

criatividade e a organização”.19 O espírito criativo tem de ser 

18. Idem, Ibidem

19. Idem, Ibidem
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partilhado para que funcione e se torne uma força inesgotável, 

com um grande impacto na sociedade e na economia, nunca esquecendo 

que, “o processo criativo não é só individual, mas também social, 

de modo que requer uma certa estrutura”.20 Atualmente já sentimos 

a consciencialização por parte das instituições e da sociedade em 

geral, em apoiar novas ideias e projetos como solução à conjuntura 

que vivemos e como resposta às novas necessidades inerentes à 

evolução da humanidade. Ainda assim a relação entre criativos 

e instituições está longe de ser equilibrada. Esta realidade é 

vincada nas palavras Richard Florida quando refere que, 

durante as últimas décadas, o aparecimento da criatividade 

como força económica terá conduzido a novas formas económicas 

e sociais que, de certa maneira, mitigam esta tensão, mas não 

a resolveram por completo.21

 A cooperação é fundamental para o equilíbrio entre os criativos 

e as instituições, pois muito do desenvolvimento elaborado por 

criativos tem de ser posteriormente aperfeiçoado por organizações 

com capacidade financeira e com meios disponíveis para a produzir, 

distribuir e comercializar. 

 É fundamental que a sociedade e as grandes instituições, 

percebam a importância do espírito criativo, que o aceitem e 

incentivem todos os dias e que por consequência sejam permeáveis, 

de modo a o acolher e o interiorizar.

20. Idem, Ibidem

21. Idem, 2010:63



37

2. Da economia à cidade criativa

2.1 O surgimento da cidade criativa

 O surgimento da cidade criativa é uma resposta a um fluxo de 

criatividade cada vez mais emergente e ativo. “O paradigma cidade 

criativa também está ligado à noção de economia criativa”.22 Como em 

tudo, as cidades têm a capacidade em atrair massa crítica e criativos 

que fervilham e anseiam pela projeção. As ideias, a criatividade, a 

imaginação e a inovação são os principais conceitos que associados 

a uma economia atenta dão contorno às cidades criativas. Adolfo 

Menezes Melito(2006) diz num artigo sob o tema «Nem sempre inovar 

pressupõe investimento pesado» que a “criatividade é definida como 

a geração de ideias, uma forma de encarar problemas existentes ou 

oportunidades no mercado; inovação é o processo através do qual 

ideias são traduzidas em produtos, serviços e modelos de negócios; 

já o «design» é a criatividade aplicada a um fim específico.” O autor 

defende, que a inovação nem sempre supõe um investimento pesado, 

onde a criatividade pode ser estimulada gerando novos espaços 

de mercado, distanciando-se da rivalidade feroz, numa procura 

incessante entre o preço e a qualidade. Para a cidade criativa 

é fundamental entender e antecipar as necessidades de clientes e 

consumidores através do processo criativo.

 Richard Florida (2006), defende que as cidades criativas 

definem-se por três fatores de desenvolvimento económico: talento, 

tecnologia e tolerância, denominada por teoria dos três T’s. Os 

20 primeiros países no ranking de Talentos das classes criativas, 

relacionam 20% da população com atividades económicas criativas e com 

uma formação superior. No ranking Tecnológico a análise é elaborada 

através do percentil de investimento em pesquisa e desenvolvimento 

ou no número de patentes por milhão de habitantes. No que respeita 

à Tolerância, a análise avalia aspetos mais subjetivos, conseguidos 

através de pesquisas taxativas à aceitação por parte da sociedade 

e das minorias étnicas ou religiosas.

 Os Países mais desenvolvidos na classe criativa são: a Suécia, 

o Japão, a Finlândia, os Estados Unidos da América, a Suíça e a 

DA ECONOMIA À CIDADE CRIATIVA

22. LANDRY, Charles, “The Creative City”, 2000:XXXIX
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Fig.8 - Surgimento da cidade criativa
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Inglaterra, sendo estes os países com maior capacidade de atrair, 

produzir tecnologia e pesquisa, reter e “cultivar” indivíduos 

criativos, possibilitando a execução das criações e desenvolvendo 

uma economia próspera. “A inovação, o crescimento económico e a 

prosperidade ainda ocorrem em lugares que atraem uma massa crítica 

de excelente talento criativo”.23 O nível de desenvolvimento de 

uma região está diretamente ligado com a capacidade de atrair e 

reter talento, mantendo os patamares de inovação e competitividade, 

originando atmosferas urbanas favoráveis e atrativas através de 

políticas públicas. As cidades criativas originam o surgimento de 

atividades criativas como a arquitetura, design, o cinema, o vídeo 

e audiovisual, a publicidade, as artes performativas, a edição, 

os novos conteúdos digitais, música, televisão, rádio, artesanato, 

teatro e artes visuais.

 As cidades criativas ao explorarem aspetos económicos, 

culturais, sociais e ambientais, interagem ainda com a tecnologia, 

turismo e intelectualidade, promovendo uma estrutura que gera 

riqueza, empregabilidade e crescimento das exportações, contribuindo 

para a inclusão social, diversidade cultural e desenvolvimento 

humano.(Fig. 8) 

 A atmosfera é extremamente importante para a cidade criativa, 

pois promove a compreensão do fenómeno de modo holístico, demorando 

bastante tempo para que quase toda a população «beba» a criatividade 

e que possibilite o ambiente criativo. “Uma atmosfera é composta 

das experiências sensoriais que compreendem uma cidade”.24 Não 

podemos publicitar uma cidade criativa se posteriormente não se 

sentir a atmosfera criativa. 

 A maior parte da população não escolhe o lugar onde vai viver, 

acabando por ficar na cidade onde nasceu ou cresceu. É extremamente 

importante encontrar um lugar adequado à nossa maneira de viver, 

onde possamos ser felizes e alcançar os objetivos que sejam por nós 

definidos. “O lugar onde decidimos viver afeta a todos e cada aspeto 

da nossa vida”.25 Algumas pessoas dão prioridade à estabilidade 

profissional e à possibilidade de gerar riqueza, enquanto outros 

pensam na segurança e estabilidade familiar, ou no movimento que a 

vida urbana pode gerar de modo a elevar a qualidade de vida social. 

23. FLORIDA, Richard, “Las Ciudades Creativas”, 2000:43

24. LANDRY, Charles, “The Creative City”, 2000:XIV

25. FLORIDA, Richard, “Las Ciudades Creativas”, 2000:15
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Fig.9 - Ligados em rede
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2.2 Conceito da cidade criativa

 O desenvolvimento contínuo das cidades depende da capacidade 

de estruturar uma visão estratégica para a mesma, independentemente 

de quem está na direcção dos órgãos de gestão públicos. O esquema 

apresentado orienta uma visão genérica das premissas da cidade 

criativa. No entanto, deste esquema simples podem surgir outros 

que adequam os pontos ao lugar, tornando-se em esquemas de 

desenvolvimento lógicos e ponderados para o desenho de um futuro 

focalizado na sua essência. 

Cidades criativas são as que tentam solucionar problemas em 

oportunidades igualmente criativas, baseadas em sentimentos de 

compromisso e de responsabilidade global. Seguem um planeamento 

saudável, traz oportunidades económicas a par de uma espécie 

de consciência cívica. São interculturais, sabendo que se não 

lidarem com as diferenças não funcionam.26

Neste âmbito existem três conceitos fundamentais, para o sucesso do 

desenvolvimento: a vitalidade, a competitividade e a criatividade 

na cidade. 

 A vitalidade de um território urbano é um conceito que nos 

coloca nas dimensões da dinâmica, da energia e do movimento, onde 

existe, a vitalidade económica (investimento, emprego), vitalidade 

social (vivências, espaços e fluxos públicos) e vitalidade cultural 

(representações, identidades). São também bastante importantes, 

para o bom funcionamento da energia urbana, as trocas de âmbito 

económico (consumo, transação de propriedades), social (relações, 

compromisso e participação) e cultural (redes, trocas de informação 

e ideias).(Fig. 9)

 São ainda decisivos, determinados níveis de densidade e de 

diversidade destas atividades e transações: nas esferas económica, 

social e cultural. “Uma identidade definida que lhe permita 

orgulhosamente mostrar a todos aquilo que é, combinando os trunfos 

naturais com as atrações culturais”.27 

 A competitividade urbana pode ser encarada como a capacidade 

DA ECONOMIA À CIDADE CRIATIVA

26. LANDRY, Charles, “Conversas descontraídas fazem grandes cidades” in Notícias Magazine, 

2012:56

27. Idem, Ibidem.
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que um espaço tem para oferecer qualidade de vida e bem-estar 

aos seus «cidadãos», permitindo-lhe assim sustentar, justamente, 

atividades e dinâmicas de desenvolvimento diferenciadores face a 

outros territórios, fixando residentes, criando emprego, garantindo 

amenidades e qualidade de vida, assegurando em simultâneo 

a sustentabilidade dos recursos e ainda garantindo vínculos 

socioculturais tais como a participação cívica e a identidade 

cultural. Tudo isto pode encarar um outro lado, pois ao contrário 

da relação que se percebe existir entre vitalidade e criatividade, 

no caso da competitividade muitas respostas não apontam para uma 

relação positiva. No entanto, a promoção da criatividade na cidade 

promove igualmente a sua sustentabilidade e a sua competitividade. 

 Por último, a criatividade contém seguramente algo de novo, de 

inovador e de valorizável. É de destacar aqui o papel do reconhecimento 

social e da legitimação/valorização social da criatividade. Só se 

pode ser criativo se for reconhecido como tal. Este reconhecimento 

não é universal, é socialmente marcado e determinado, remetendo-nos 

para aspetos fundamentais na organização do espaço urbano e na 

estruturação espacial das atividades criativas, nomeadamente 

alguns fatores relacionados com a aglomeração e a criação de 

meios e ambientes específicos, fundamentais para o surgimento e 

reconhecimento da criatividade. A compreensão da criatividade pode 

ser abordada por duas perspetivas, uma dimensão pessoal e uma 

coletiva, ligada à cidade e a um planeamento global, funcionando 

em conjunto. As cidades mais pequenas também têm oportunidades, “a 

sua força, caso saibam aproveitá-la, é a de encontrarem um trunfo 

e persuadirem as grandes e relacionarem-se com elas”28, ou seja   

ligarem-se em rede. Atualmente a criatividade está cada vez mais 

ligada à investigação científica, à tecnologia, e á educação, mas a 

sua associação mais imediata ainda é a cultura e a arte.

 O conceito de cidade criativa, tem que ver, com a capacidade de 

cada cidade extrair o melhor de si, e potenciá-la com criatividade 

e autenticidade, definindo-se como 

[...] um lugar que disponibiliza as condições para que possamos 

pensar, planear e agir com imaginação, (...), há o contexto 

28. LANDRY, Charles, “Conversas descontraídas fazem grandes cidades” in Notícias Magazine, 

2012:54
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2.3 Os 3T’s de Richard Florida 

«Tecnologia, Talento e Tolerância»

 Na teoria dos «3T´s», o autor, defende que o desenvolvimento 

económico através do capital criativo é mais forte do que as 

teorias até então exploradas. Teorias essas, como exemplos, a de 

base no crescimento regional, numa perspetiva tradicional em que 

o crescimento é feito com a atração de indústria e de agrupamento 

de empresas; a teoria do capital social, em que se defende que o 

equilíbrio da sociedade é vincado pelo crescimento económico; ou 

ainda, a teoria do capital humano onde é defendida a ideia de que 

a concentração de pessoas qualificadas é o grande impulsionador 

económico das cidades. Florida não assume a sua teoria como uma 

rutura com as teorias mais tradicionais, apesar disso, afirma que 

um lugar com mais indústria, uma comunidade mais coesa e um 

número maior de pessoas com níveis educativos elevados tem 

maior probabilidade de crescer mais rapidamente do que outro 

lugar em que esses fatores existam em menor quantidade.30

A perspetiva de Florida é que para uma cidade dita criativa tem de 

ser capaz de atrair e reter talento através da diversidade. Para 

as cidades criativas é fundamental que sejam “lugares diversos, 

tolerantes e abertos a novas ideias”15, de modo, a terem a capacidade 

de atrair pessoas criativas e que estas através do seu trabalho e 

interação social ajudem a impulsionar a economia regional. Essa 

liberdade e tolerância anexada com a capacidade técnica e a troca de 

29. Idem, 2012:56

30. FLORIDA, Richard, “La Clase Creativa”, 2010:327

31. Idem, ibidem,

político, que facilita ou não o empreendedorismo; pensamento 

estratégicos que potenciam a comunicação com o mundo; os traços 

distintivos de um lugar, que geram expressão, vitalidade, 

inovação; a existência ou falta de bons acessos, decisivos para 

a comunicação na malha urbana... Tudo isto faz uma cidade.29  
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Fig.10 - Pensa diferente
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conhecimentos em diversas áreas disciplinares, tornam um lugar mais 

forte, tanto na sua vertente social como no próprio desenvolvimento 

económico. Esta interação aumenta a probabilidade do aparecimento 

de novas ideias de modo mais abundante, aumentando o progresso do 

conhecimento. 

 O estudo do autor revelou que a classe de pessoas criativas 

preferem lugares com maior tolerância à diversidade e à abertura, 

proporcionando uma maior coesão social entre pessoas das vertentes 

artísticas, culturais, científicas e tecnológicas, variedades 

raciais e étnicas, assim como lugares com maior atividade noturna 

e mesmo maior tolerância às diferentes orientações sexuais.

 Richard Florida e a sua equipa elaboraram uma investigação para 

perceber a ligação entre os lugares com mais talento concentrado, 

com maior índice de criatividade e de desenvolvimento. Esta 

investigação baseou-se em estudar o crescimento e desenvolvimento 

de regiões através de quatro fatores fundamentais de medida, “o 

índice de concentração, o índice de talento, o índice de inovação 

e o índice tecnológico”.32 (Fig. 10)

 Os resultados da pesquisa revelaram que existe uma relação 

entre os lugares com desenvolvimento tecnológico e inovação com 

as regiões onde existe um maior índice de concentração de talento 

e a classe criativa. Este estudo permitiu ainda perceber que 

existe uma forte relação de proximidade entre as grandes regiões 

de desenvolvimento tecnológico, a atração de talento e ainda, com 

universidades tanto a nível físico como a nível institucional.   

32. Idem, 2010:330,

 -índice de concentração - relativa à classe criativa numa região;

 -índice de talento - uma medida simples do capital humano, em função da percentagem  

da população em que no mínimo seja licenciada; 

 -índice de inovação - patentes registadas per cápita; 

 -índice tecnológico - índice Tech Pole do intituto Milken, mede o tamanho e a concen-

tração da economia de uma região de sectores em crescimento como os programas informáticos, 

a electrónica, os produtos biomédicos e os serviços de engenharia.   
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2.4 A memória da cidade como valor da criatividade

  O desenvolvimento das cidades é lento, progressivo e 

representativo da própria evolução humana. Nos edifícios e nas 

ruas está impregnada a história, identidade cultural e variações 

sociais que ocorrem ao longo da formação das civilizações locais. 

 Arquitetura assume um papel preponderante, mesmo que não 

possa ser vista dissociada das outras áreas, pela sua materialidade 

como elemento físico, que intervêm diretamente com as pessoas 

influenciando a sua qualidade de vida. A arquitetura “cria paisagens, 

alimenta as cidades, articula-se com as outras artes mas também com 

as «não artes», da construção à vida quotidiana”.33

 Todos os lugares possuem história de maior ou menor dimensão, 

em maior ou menor número, mas é o seu valor cultural e a sua 

autenticidade que fazem milhões de pessoas viajarem diariamente 

tornando cada lugar único.(Fig. 11) A procura de novas culturas 

e enriquecimento intelectual, torna esse valor cultural numa das 

principais fontes económicas de diversas cidades. “Neste quadro, 

os objetivos de proteção do património arquitetónico deverão 

interligar-se, cada vez mais, com os da reabilitação urbana e as 

políticas culturais apoiar-se-ão, certamente, nas potencialidades 

da arquitetura enquanto força intelectual e prestação económica”.34 

  A memória e identidade são pontos importantes no desenvolvimento 

das cidades e da sua economia, mas não é por si só garantia de 

sucesso. É necessário criar atrações e divulgá-las como se de um 

produto se tratasse, ou seja, perceber que as “vantagens específicas 

de cada lugar são a sua força”35 e conectá-las para que trabalhem em 

sintonia, de modo mais ativo e com mais força. As grandes empresas 

gastam muito dinheiro e energia na divulgação e marketing dos seus 

produtos, sejam carros, telemóveis ou televisores, tentando dar a 

conhecer os seus produtos e explicar de modo simples, percetível 

e num curto espaço de tempo as mais-valias daquilo que tenham para 

vender. O mesmo deveria acontecer com as cidades e com as regiões, 

isto é darem-se a conhecer ao maior número possível de pessoas, de 

modo a que estas as conheçam e por consequência tenham vontade de 

investir algum do seu dinheiro seja em negócios ou para as visitar. 

33. DA SILVA, Raquel Henriques, “Portugal Cultural”, in Arquitetura e Arte nº105, 2013:28

34. LOPES, Flávio, “Portugal Cultural”, in Arquitetura e Arte nº105, 2013:36

35. LANDRY, Charles, “Conversas descontraídas fazem grandes cidades” in Notícias Magazine, 

2012:54
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Todas as cidades e regiões necessitam de pessoas, e é ao atrai-las 

que conseguem crescer de modo sustentado. 

 A memória ou identidade da cidade vai deste modo potenciar o 

aparecimento e desenvolvimento da criatividade como fator evolutivo. 

É importante a criatividade para potenciar as cidades de modo a 

atrair as pessoas e o seu talento, criando massa crítica para que 

possam desenvolver novas dinâmicas, autênticas e sustentáveis, 

permitindo-nos viver “...numa economia em que as ideias podem gerar 

riqueza”.36 

 Para termos uma cidade criativa temos de primeiro entender 

o passado, estudar a história da cidade e da sua população para 

podermos perceber os seus pontos fracos e tentar de alguma forma 

colmata-los ou minimiza-los e os pontos fortes potenciar como 

identidade e “vende-los”, ou seja, ter a capacidade de despertar 

curiosidade e trazer pessoas para a cidade. Mas para que funcione, 

aquilo que a cidade tiver para oferecer tem de ser genuíno, pois é 

aqui que entra o papel da cultura, pois é a única coisa que não é 

copiável. A questão da identidade cultural e seu desenvolvimento é 

extremamente importante, Fayga Ostrower refere que o individuo “ao 

agir, ele age culturalmente, apoiado na cultura e dentro de uma 

cultura”.37

 A questão da cultura na identidade das cidades e da própria 

sociedade deve ser valorizada e potenciada, pois só uma sociedade 

culturalmente forte é capaz de se adaptar à nova realidade e produzir 

novos caminhos. É a cultura que vai desenhar a nossa capacidade 

de pensar de forma mais abrangente e fundamentada, tornando as 

sociedades mais fortes, evoluídas e com uma capacidade de adaptação 

mais sofisticada. Não podemos esquecer que é este espírito humano, 

mais forte e criativo, que devemos potenciar para que o futuro seja 

mais promissor. 

 A crise económica não se pode tornar uma desculpa para o 

descuido da nossa cultura, como refere o arquiteto José Mateus, 

“a cultura é onde depositamos a derradeira esperança de sermos 

resgatados deste mundo tecnocrata onde tudo parece reduzir-se à 

urgência dos números”.38

36. LANDRY, Charles, “Conversas descontraídas fazem grandes cidades” in Notícias Magazine, 

2012:56

37. OSTROWER, Fayga, “Criatividade e Processos de Criação”, 1977:13 

38. MATEUS, José, “Portugal Cultural”, in Arquitetura e Arte nº105, 2013:38
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2.5 O papel da criatividade na regeneração urbana

 Durante as últimas três décadas, assistimos a uma desvalorização 

acentuada dos centros históricos devido à desertificação. A 

construção em massa de novas zonas urbanas e periféricas, a falta 

de manutenção durante muitos anos, a cobrança de rendas demasiado 

baixa que não permitia o investimento nos imóveis, entre outros, 

levou à degradação dos centros históricos. 

 A regeneração urbana inserida no conceito das cidades criativas 

adquire a importância de interligar a reabilitação material do 

construído, com a identidade e inserção da sociedade no plano 

de regeneração. O importante é criar um entendimento entre o 

plano de ação e a sociedade para que a regeneração não seja só do 

edificado, mas também do pensamento da população e o entendimento 

da importância de um “casco histórico” habitado. 

 O conceito de cidade criativa confere à regeneração urbana, a 

capacidade de desenvolvimento das cidades através do seu potencial 

criativo. A cidade criativa traz “mais-valias sociais, económicas 

e culturais para o contexto onde se inserem e com um profundo 

e democratizador impacto”.39 O desenvolvimento deve ser apoiado, 

estimulado e simplificado, permitindo a conexão de vários agentes, 

desde culturais, a banca, investidores, grupos privados ou públicos, 

(...), permitindo a comunicação entre si e com a sociedade. O 

aparecimento de alguns serviços do sector público e alguma atividade 

comercial nos centros, não garante por si só a vitalidade urbana. 

A dinâmica de regeneração deve abranger diversas áreas de trabalho 

como a reabilitação urbanística e do edificado, atendendo às questões 

ambientais e devendo contemplar a revitalização social, cultural 

e económica. A degradação significativa do construído e do próprio 

espaço urbano, deve ser regenerado de modo a dar uma resposta 

integrada à decadência social, cultural e económica, que se fez 

acompanhar. 

 O papel da criatividade está em criar respostas ativas de 

integração na área social, cultural e económica, potenciando a 

reabilitação urbana e vice-versa, com a perspetiva de que através 

da criatividade é possível criar “elos de ligação” mais fortes e 

39. LANDRY, Charles, “Conversas descontraídas fazem grandes cidades” in Notícias Magazine, 

2012:54

DA ECONOMIA À CIDADE CRIATIVA



50

A ARQUITETURA PARA A CIDADE CRIATIVA

Fig.12 - Regeneração urbana, Gnration, Braga
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mais vantajosos.

 É essencial a participação ativa da população no desenvolvimento 

da estratégia de regeneração, incentivando a criatividade individual 

e coletiva na execução do plano de regeneração. É importante 

reabilitar o tecido construído, mas é igualmente importante regenerar 

o pensamento da sociedade.(Fig. 12) “A cultura nacional terá que 

ser reformulada em interações [...] culturais, por forma a expandir 

a cidadania e a participação”.40 O conceito da cidade criativa 

neste campo permite estabelecer conexões entre todas as áreas e 

disciplinas, criando redes de partilha de conhecimento e meios que 

possam criar empregos, testar métodos de desenvolvimento sempre 

baseados no desenvolvimento corporativo das diferentes áreas, como 

por exemplo, área tecnologica e artística. 

 O entendimento da identidade tem de ser posteriormente 

transformado em capacidade para gerar riqueza. As cidades 

devem “competir no mercado global sem perder a sua identidade 

cultural”.41 A ideia passa por a regeneração não esperar apenas por 

investimento público, mas despoletar a atração de investimentos do 

sector privado. Atrair e estimular novas atividades criativas e 

favorecer a reutilização de ativos patrimoniais, é uma das ações 

que a cidade criativa tenta privilegiar, pois esta relação entre o 

património e identidade cultural potencia o crescimento económico 

da cidade. “Por todo o mundo, as cidades transformam a sua imagem 

e apoiam a sua reconversão económica por meio de novas atividades 

culturais, lucrativas ou mobilizadoras. As artes são consideradas 

um prolongamento das políticas sociais e dos direitos humanos”.42 

 A criatividade tende a relacionar ativos, equipamentos e 

serviços da cidade e coloca-los ao dispor da população, do comércio, 

da indústria e das classes criativas, de forma mais acessível e 

menos burocrática. 

“...Toda a construção patrimonial é uma representação 

simbólica de uma dada versão da identidade, de uma identidade 

«manufacturada» pelo presente que a idealiza”.43 

 

DA ECONOMIA À CIDADE CRIATIVA

40. DE ANDRADE, Pedro, “Arte Pública Versus Arte Privada?”, in “Arte Pública e Cidadania”, 

2010:50

41. Idem, Ibidem

42. Idem, 2010:19

43. ALISEDA, Don, ANDRADE, Edgar, “Gestão Urbana e Cultural: A Cidade de Lisboa”, in “Arte 

Pública e Cidadania” 2010:107
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2.6 A classe criativa

 Com o aparecimento da cidade criativa surgiu também um 

novo grupo social, a chamada classe criativa. Por vezes, pessoas 

que trabalhavam com parâmetros mais experimentais e ligados à 

criatividade eram desvalorizados pela sociedade do conhecimento 

que trabalhavam com base na lógica e no raciocínio metodológico. 

Hoje percebemos que a classe criativa abrange todas as áreas e que 

se tornou na evolução de muitas pessoas que estavam inseridas na 

sociedade do conhecimento e da informação. 

 Esta nova classe que está a surgir e que apesar de muitas 

vezes não se quererem catalogar como uma classe social, os seus 

interesses, gostos, desejos e preferências são equivalentes. As 

relações entre este grupo de pessoas através das suas escolhas 

culturais e sociais, da forma como se organizam em grupos, dos 

hábitos e métodos de consumo, e pela identidade social que se 

baseiam, lentamente começam a surgir associações que dão força ao 

conceito de classe social. Esta classe tem por base a capacidade 

de gerar riqueza através do pensamento e da sua criatividade, ou 

seja, é suportada na componente económica.(Fig. 13) Ao contrário do 

pensamento que muitas vezes está moldado, a classe abrange diversas 

disciplinas de trabalho, das artes às não artes, relacionando-as 

em rede. A multidisciplinariedade reforça não só o trabalho e os 

resultados finais, como também a própria sociedade. A classe criativa 

tem por base de trabalho o pensamento e perceberam que o pensamento 

não tem limites, uma ideia pode gerar muito valor económico. “A 

classe criativa está integrada por pessoas que adicionam valor 

económico mediante a sua criatividade.”44 

 Para a classe criativa a verdadeira “arma” das pessoas são os 

seus cérebros.(Fig. 14) O cérebro é o que nos pode levar mais longe e 

fazer com que ao mesmo tempo possamos gerar riqueza. Para esta classe 

a verdadeira riqueza não é física, mas sim mental. Posteriormente 

a riqueza material virá como consequência. “Suas propriedades, 

que procedem da sua capacidade criativa, são intangíveis, porque, 

literalmente estão nas suas cabeças”.45 

 O processo da classe criativa, passa por fazer associações 

44. FLORIDA, Richard, “La Clase Creativa”, 2010:116

45. Idem, Ibidem
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Fig.13 - Criativos, também são pessoas
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entre conteúdos que normalmente não são associados. Este processo 

pode ocorrer em equipa ou de modo individual. O importante é 

explorar novos pontos de vista chegando a resultados inovadores. 

Se utilizarmos sempre as mesmas ferramentas e os mesmos métodos no 

desenvolvimento das coisas ou matérias o resultado não pode ser 

muito variado. Por outro lado, se recorrermos a relacionamentos 

novos, poderemos alcançar resultados fascinantes e verdadeiramente 

inovadores. Estas mudanças não são necessariamente bruscas ou 

elaboradas, e muitas vezes basta uma pequena coisa ou um pequeno 

novo entendimento, para que os resultados sejam diferentes e 

criativos. A essência do trabalho dos criativos é criar soluções 

a problemas concretos, ou perceber os problemas que surgirão da 

própria evolução, resolvendo-os de modo criativo com base no 

conhecimento. Para isto, é necessário um elevado estado cultural 

e de conhecimento para poderem servir de fonte à criatividade. As 

pessoas são o verdadeiro “capital económico” para a classe criativa. 

Cada pessoa pode acrescentar algo. Como o processo criativo resulta 

de conhecimentos aprendidos, relacionados e organizados numa nova 

estrutura, então, cada pessoa tem o seu próprio conhecimento e cada 

pessoa pode fazer um entendimento individual e criar a sua própria 

solução.

 A classe criativa valoriza em especial os conceitos da 

individualidade, da meritocracia e da diversidade. A individualidade 

acaba por ser um conceito bastante presente na classe criativa, 

pela forte relação desta classe com as performances artísticas. 

Os criativos podem exprimir melhor o seu trabalho se possuírem 

total liberdade de interesses. Quando trabalhamos em grupo existem 

vários pontos de vista para conciliar e muitas vezes algumas 

individuais tem de ser suprimidas. A meritocracia tem bastante 

valor para os criativos, pois é o reconhecimento do seu trabalho 

e do esforço exercido. Funciona como um estímulo para esta classe, 

que tem por objetivo ser cada vez melhor e inovar a cada trabalho 

que desenvolve. O conceito da diversidade é apresentado quase como 

um slogan. Tem a ver com, o liberalismo praticado por esta classe, 

em busca do máximo de informação possível, para que cada um possa 

escolher a que mais lhe interessa. A diversidade representa também 

a abertura a todo o tipo de pessoas, independentemente da sua 

classe social, nacionalidade ou etnia.              

 O entendimento e a valorização da criatividade traz uma maior
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Gráfico 1 - Desenvolvimento das classes de trabalho, séc. XX

Gráfico 1. FLORIDA, Richard, “La Clase Creativa”, 2010:122

Nota: O gráfico é representativo do desenvolvimento das cinco principais classes de trabalho 

nos Estados Unido da América, apresentando-se apenas como representativo dos países desen-

volvidos, visto ser um dos poucos países onde foi realizado um estudo deste género.

importância à classe criativa. O reconhecimento do elevado valor 

da criatividade atrai cada vez mais pessoas para a classe criativa 

e deste modo, a classe cresceu ao longo do último século de forma 

significativa. Esta classe trabalhadora, cada vez mais vai tendo uma 

maior importância, não só no desenvolvimento e melhoria do trabalho 

produzido, como dentro das próprias organizações onde trabalham.   

 Para percebermos melhor a evolução da classe criativa ao 

longo do século XX, apresentamos o Gráfico 1, que representa a 

percentagem de trabalhadores das cinco principais classes e o seu 

desenvolvimento ao longo do século. 

 O gráfico demonstra que existiu um maior crescimento na classe 

dos serviços e na classe criativa, contudo a classe dos serviços 

iniciou um declineo nas duas últimas décadas do século. A classe 

criativa pelo contrário iniciou nessa mesma fase a sua maior 

ascensão. 

DA ECONOMIA À CIDADE CRIATIVA
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Fig.15 - Arquitetura e criatividade
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3. A arquitetura para a cidade criativa

3.1 Arquitetura e criatividade 

 A arquitetura e a criatividade são temas que desde sempre 

caminharam em paralelo. A arquitetura como disciplina artística, 

sempre foi tendencialmente criativa, na busca das melhores respostas 

para problemas concretos que tenta resolver, em prol da melhoria 

significativa da qualidade de vida das sociedades. Neste ponto, é 

importante entendermos a criatividade na arquitetura, mas também, como 

a arquitetura pode potenciar a criatividade coletiva da sociedade, 

ter impacto no desenvolvimento urbano, atrair pessoas, regenerar 

pensamentos e massa crítica, investimento e movimentar a economia.

 A arquitetura adquire um valor importante na perceção e leitura 

dos hábitos culturais, da organização social, dos processos vivenciais 

e da própria evolução humana.(Fig. 15) “A arquitetura é um campo 

privilegiado na expressão do génio de um povo(...)”.46  As definições 

culturais e psicológicas das sociedades acabam por ser transmitidas 

na arquitetura. Esta forte ligação da arquitetura e da sociedade, 

na intervenção cultural entre as diversas áreas, valoriza a sua 

relação com a criatividade. A criatividade apresenta-se através de 

“novas coerências que se estabelecem para a mente humana, fenómenos 

relacionados de modo novo e compreendidos em termos novos. O ato 

criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta, 

por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar.”47 A 

identidade e o panorama cultural estão intrinsecamente ligados tanto 

à arquitetura como à própria criatividade, visto que ambos se apoiam 

nesses mesmos conceitos, garantindo a sua essência. “Bosquejos do 

contexto urbanístico, perdem uma «leitura» de importância fundamental, 

monumentos tornam-se «mudos», incompreensíveis, num ambiente que 

tenha sido espoliado dos dados originalmente intrínsecos ao estímulo 

criativo”.48 A criatividade, tal como a arquitetura, pode agora 

assumir um papel principal na construção do novo pensamento e ajudar 

num desenvolvimento mais apoiado e estável. As pessoas mais cultas e 

criativas estão em melhor posição para a aceitação das necessidades 

ou fatores de mudança, e para encarar e adaptar-se. As cidades no 

46. WALPOLE, Horace, “Anedoctes os Painting in England”, 1762-71. Citado por: Zevi, Bruno, 

“Uma Definição de Arquitectura”, 1979:25

47. OSTROWER, Fayga, “Criatividade e Processos de Criação”, 1977:9

48. ZEVI, Bruno, “Uma Definição de Arquitectura”, 1979:91
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seu termo abrangente, tal como as pessoas, que forem mais versáteis 

e permeáveis culturalmente e criativamente, também encontrarão 

baseadas na sua identidade, a solução para a mudança. “A criatividade 

pode ser encarada não só para regenerar cidades e regiões, de 

forma a revitalizar a economia, como também para suscitar uma nova 

relação na política, hidratando um sistema envelhecido e criando 

novos actores.”49 A qualidade arquitetónica aliada ao conceito da 

cidade criativa, pode trazer uma forte base de desenvolvimento 

sustentável e um crescimento apoiado nos alicerces civilizacionais. 

 A arquitetura pretende melhorar a qualidade de vida das pessoas, 

e em conjunto com estas criar mais-valias económicas através de 

novas e melhoradas soluções para resolver os problemas urbanos e 

das regiões. Enquadrar a arquitetura no plano de desenvolvimento, é 

política de cidades que mais tarde vêm o investimento recompensado, 

não só na melhoria significativa do espaço público e habitacional, 

como na valorização económica das próprias cidades. As cidades que 

melhor investiram os recursos disponíveis no seu desenvolvimento 

são as cidades que mais tiram partido posteriormente tanto a nível 

social como económico. “A arquitetura é a maior e mais verdadeira 

das artes porque tem uma mensagem social única e um enorme valor 

colectivo”.50

 A arquitetura devido ao seu potencial artístico, componente 

de identidade cultural, mais-valia social e valorização económica, 

faz parte do plano de desenvolvimento das cidades criativas. As 

nossas vidas estão rodeadas de arquitetura, independentemente da 

qualidade desta. Por todo o lado, interagimos com a arquitetura, 

e mesmo sem pensarmos nela, esta reflete-se na nossa qualidade de 

vida e tem a capacidade de nos proporcionar emoções.  

Nós movemos entre formas. Um ato tão corriqueiro como atravessar 

a rua - é impregnado de formas. Observar as pessoas e as casas, 

notar a claridade do dia, o calor, reflexos, cores, sons, 

cheiros, lembrar-se do que se tencionava fazer, de compromissos 

a cumprir, gostando ou detestando o preciso instante e ainda 

associando-o a outros - tudo isto são formas em que as coisas 

se configuram para nós.51

49. FARIA, Telmo, “Arquitetura 21, Cidades Criativas”, 2009:22 

50. HAMLIN, Talbot, “The American Spirit in Architecture”, 1926. Citado por: Zevi, Bruno, 

“Uma Definição de Arquitectura”, 1979:26

51. OSTROWER, Fayga, “Criatividade e Processos de Criação”, 1977:9
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3.2 Elementos potenciadores da criatividade na arquitetura

 É patente na arquitetura a procura contínua de desenvolvimento 

em toda a sua história. O pensamento arquitetónico desde sempre 

pretendeu ser criativo. Na realidade, a criatividade do arquiteto é 

fundamental ao processo criativo da arquitetura, valorizando a sua 

eficiência e funcionalidade, assim como, o seu valor na sociedade e 

na regeneração ou desenvolvimento urbano e económico. 

 Ao estudarmos a criatividade percebemos que o processo criativo 

depende de motivações psicológicas e que resulta da capacidade de 

estruturar novos pensamentos através de conhecimentos adquiridos, 

concretos ou abstratos.

 A origem da criatividade é de carácter instintivo, emocional 

e racional. A capacidade do individuo criar novas associações, 

tem que ver, com vários fatores psicológicos, possibilitados “pela 

erudição ou pela emoção estética, a partir de determinados conceitos 

e estruturas psicológicas, nomeadamente, da intuição, do pensamento 

e da imaginação, e muitas vezes, condicionado ou precipitado 

por certas circunstâncias pessoais ou ambientais”.52 Deste modo, 

achamos importante perceber como funcionam as principais estruturas 

psicológicas inerentes ao pensamento criativo associado à arquitetura. 

Os elementos estruturantes do pensamento criativo escolhidos para 

estudo são, a Atmosfera Criativa, a Estética e a Beleza, a Intuição, 

a Memória, a Imaginação e a Inspiração. Estes elementos permitem 

entender a importância da aquisição do conhecimento, da absorção 

cultural e da capacidade intuitiva e emocional do arquiteto. 

 O objetivo do estudo é a compreensão geral destes conceitos, 

e não o entendimento profundo proveniente da psicologia, de modo 

a perceber o seu significado, como estes elementos psicológicos 

atuam no indivíduo, como podem ser estimulados e a sua relação com 

a arquitetura. “A riqueza estética, a profundidade intuitiva, a 

precisão da memória, a fluência imaginativa e o pensamento reflexivo 

são processos psicológicos (...) necessários para que surja a obra 

criativa”.53 

52. DA FONSECA, A. Fernandes, “A Psicologia da Criatividade”, 1990:43

53. Idem, 1990:85 
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Fig.16 - Atmosfera criativa
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3.2.1 Atmosfera criativa

 Muitas vezes temos a sensação de que um lugar ou espaço nos 

faz sentir bem, sem pensarmos de onde vem este sentimento ou o seu 

porquê. Apenas o sentimos. Peter Zumthor define este sentimento e o 

momento em que acontece, dizendo que, a “qualidade arquitetónica 

só pode significar que sou tocado por uma obra”.54 O ambiente que 

nos rodeia provoca-nos várias sensações de difícil explicação e 

de difícil previsão, mas com extrema importância para a prática 

arquitetónica. A perceção emocional ou intuitiva é explicada por 

Peter Zumthor, quando este refere que “a atmosfera comunica com a 

nossa perceção emocional, isto é, a perceção que funciona de forma 

instintiva (...). Existe algo em nós que comunica imediatamente 

connosco. Compreensão imediata, ligação emocional imediata, recusa 

imediata”.55

 A criatividade não é um dom que é atribuído à nascença, mas 

antes uma faculdade que pode e deve ser trabalhada através de 

estímulos, e deste modo, permitir o seu desenvolvimento. Somos 

altamente influenciados pelo meio envolvente e por tudo aquilo que 

interage connosco, servindo-nos de estímulos positivos ou negativos, 

mais criativos ou não, mais formais ou informais, mas estão sempre 

interligados com a nossa personalidade. No âmbito da criatividade 

o ambiente envolvente é fundamental ao seu estímulo, no qual, “o 

contexto possui assim um papel preponderante para o despoletar do 

processo criativo”.56 Recebemos diariamente estímulos de tudo o que 

nos rodeia, pois, “existe um efeito recíproco entre as pessoas e as 

coisas.”57 (Fig. 16)

 A produtividade criativa torna-se diminuta quando o ambiente 

não é favorável, ou seja, o desenvolvimento de processos, atividades, 

adaptações ou inovações criativas revelam-se escassas quando o 

ambiente não apresenta nenhum estímulo à criatividade. A atmosfera 

criativa é essencial para a produção da criatividade, podendo ser 

vista como um método para a revelação criativa do indivíduo. Não 

podemos produzir uma atmosfera criativa, só quando temos necessidade 

de produzir algo, como se abríssemos uma gaveta para tirar a caneta 

54. ZUMPTHOR, Peter, “Atmosferas”, 2003:11

55. Idem, 2003:13

56. CANDEIAS, Adelinda, “Criatividade: Conceito, Necessidades e Intervenção”, 2008:43

57. ZUMPTHOR, Peter, “Atmosferas”, 2003:17
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no momento em que vamos escrever. O ambiente criativo tem de estar 

presente de modo contínuo, pois só assim pode servir de estímulo  

no processo criativo. Não podemos esquecer a importância dos picos 

estimulantes no método contínuo, pois uma tarefa pode ocasionar um 

estímulo extra, mas nunca criar ou estruturar uma atmosfera criativa 

de um momento para o outro. O ambiente criativo desenvolve-se através 

dos aspetos físicos ou materiais dos espaços e no foro psicológico do 

indivíduo. A dimensão material é representada através dos materiais 

utilizados, no modo como são utilizados, na cor, na textura, na 

luminosidade, na vegetação ou na sua ausência, acabamentos com pouco 

requinte, etc. A dimensão psicológica, diz respeito às relações 

interpessoais, no modo como as pessoas comunicam, o reforço ou 

a ausência de burocracias, ambientes de trabalho descontraidos e 

informais, sons e ruídos, utilização de jogos nos intervalos no 

espaço de trabalho, etc. Podemos ir mais longe nos pormenores que 

não estimulam a criatividade, como, a utilização de cores fortes 

e cansativas, locais sujos ou pouco ventilados, música inadequada, 

passagem de pessoas estranhas ao grupo de trabalho. Estes são apenas 

alguns aspectos prejudiciais à atividade criativa. 

 Os criativos necessitam de se sentir desafiados com a liberdade, 

de se poderem expressar sem nenhum tipo de represália, de modo a 

vitalizar a sua confiança, tornando possível a troca de ideias e o 

dinamismo interdisciplinar.            

 Concluindo, o ambiente criativo deve proporcionar uma 

abertura que permita a exploração individual de modo autónomo, não 

recorrendo a nenhum tipo de formatação. Peter Zumthor, autor que 

trabalha fortemente os ambientes e atmosferas, refere: “achámos 

muito importante criar um certo «vaguear livre», não conduzir, mas 

seduzir”.58

58. ZUMPTHOR, Peter, “Atmosferas”, 2003:43
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3.2.2 Estética e Beleza

 Abordar a estética e a beleza em conjunto, reflete-se no facto 

de não ter a intensão de uma compreensão linguística ou filosófica, 

mas sim, em perceber a sua representação e configuração geral, e a 

sua aplicação na arquitetura como fonte de valorização, estímulo e 

criatividade.

 Numa breve definição dos conceitos proveniente do dicionário da 

língua portuguesa, a estética é definida como: “filosofia da arte e do 

belo; ciência cujo objeto é o juízo de valores referente à distinção 

entre o belo e o feio; harmonia de formas e cores; beleza física”59. 

A beleza é definida como: “qualidade do que é belo ou agradável; 

beldade; lindeza”60, e o belo como: “que tem beleza; lindo; bonito; 

que provoca uma emoção estética; que tem forma agradável; formoso.”61 

 A estética e a beleza são conceitos bastante difíceis de abordar 

pois não fazem parte de algo concreto, podendo ser considerados como 

uma questão subjetiva. A estética é referida desde a antiguidade 

grega, onde Platão a considerava como “o método, a filosofia ou 

«ciência experimental» que permite ao indivíduo apreciar os fenómenos 

artísticos e a beleza que os mesmos encerram”.62 No âmbito da 

psicologia a estética pode ser definida como “uma capacidade geral ou 

uma sensibilidade do indivíduo para receber impressões sensoriais”.63 

Isto é, a perceção da estética está inteiramente ligada à receção 

sensorial da mesma por parte do indivíduo mediante fatores culturais 

impressos de modo intrínseco, onde, numa definição de Fernando Pessoa 

sobre a beleza, este a considera “uma força caracterizada pela 

harmonia e pela proporção, e graduada pela sensibilidade e pela 

emoção”,64 demostrando assim os mesmos contornos gerais. 

 Mantendo a linha de pensamento é importante referir o filósofo E. 

Kant, que “considerava a estética como o prazer puramente sensível, 

mas não sensual, que se colhe, como valor universal, da observação 

do belo e do sublime”.65 Kant defendia ainda que a estética deve ser 

entendida como “unidade”, pelo seu todo e não por partes, “o objeto 

59. Fonte: www.infopedia.pt, Infopédia - Enciclopédia e Dicionários Porto Editora

60. Idem, Ibidem

61. Idem, Ibidem 

62. DA FONSECA, A. Fernandes, “A Psicologia da Criatividade”, 1990:58

63. Idem, Ibidem

64. Idem, Ibidem

65. Idem, 1990:59
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Fig.17 - Estética e Beleza
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estético deve ser sempre considerado como uma «totalidade» que 

representa uma certa estrutura de unidade interna e uma certa forma 

de relação entre as suas partes”,66 ou seja, a estética é resultante 

da leitura do conteúdo na sua totalidade e a própria ponte entre as 

partes do todo.(Fig. 17)

 O pensamento do arquiteto deve recair sobre tudo isto. A 

arquitetura é a arte da soma das partes, inúmeras partes, regras, 

pessoas e sentimentos, e que no final, como sempre expressava Oscar 

Niemyer(2010), “tem de ser bonita”, e para ser bonita não basta 

o capricho numa porta ou janela tem de ser no seu todo, como uma 

unidade.

 Quando juntamos estética, beleza e arquitetura recorda-nos 

um belo texto de Peter Zumpthor do livro «Pensar a Arquitetura» 

com o título, “A beleza tem forma?”, onde o arquiteto recai sobre 

o pensamento da forma da beleza ou a ausência dela. Logo no início 

sucessivas perguntas, bem ao estilo filosófico, remete imediatamente 

para a dimensão do texto em seguida, na qual destacamos uma dessas 

questões, “a beleza é uma qualidade concreta de uma coisa, de um 

objeto, descritível e possível de denominar, ou antes, uma sensação 

do homem?”67 A questão reflete parte da inquietação da sua obra e 

a procura incessante por ela em tudo o que faz, na obsessão dos 

pormenores na leitura do todo, de modo a se tornarem quase invisíveis. 

Na sua meditação o autor explora a música, a pintura, a arquitetura, 

a natureza, objetos, pessoas, aldeias e cidades, e chega à conclusão 

que a perceção da beleza está diretamente ligada aos sentimentos e 

à cultura intrínseca ao indivíduo. 

A beleza é uma emoção. O raciocínio tem, neste caso, um papel 

secundário. A beleza que provém da nossa cultura e que corresponde 

à nossa formação, reconhecemo-la logo.

Se a aparição que me toca for mesmo bela, quase nunca pode ser 

inteiramente comprovada através da própria forma, porque não é 

a forma, mas sim a faísca que salta de mim para ela que cria a 

especial excitação e a nitidez do sentimento que fazem parte da 

vivência da beleza.68

66. DA FONSECA, A. Fernandes, “A Psicologia da Criatividade”, 1990:59

67. ZUMPTHOR, Peter, “Pensar a Arquitectura”, 1998:57 

68. Idem, 1998:59
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Fig.18 - Intuição
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 Para a obtenção da beleza e da estética na criação, 

independentemente do que estamos a criar, é necessário uma cultura 

estética ampla do autor, para poder alcançar o maior número de 

pessoas através da sua produção. Essa “produção criativa será tanto 

mais original e adquirirá um significado tanto mais universal quanto 

mais apurado for o sentido estético do seu autor, ou seja, quanto 

mais essa obra ultrapasse os aspetos meramente pessoais e adquira 

um entendimento geral”.69 O que nos fascina, é a incerteza do alcance 

do pensamento e produção do autor, o modo como poderá atingir as 

pessoas. O momento de produção deve ser o momento em que tudo o que 

foi apreendido emerge à procura da beleza. Para Peter Zumpthor, este 

processo deve ser inteiramente pessoal referindo que: “para atingir 

a beleza, tenho de estar mesmo comigo, fazer a minha própria coisa e 

nenhuma outra, porque a substância especial que reconhece a beleza 

e que, com sorte, consegue criá-la está dentro de mim”.70 

3.2.3 Intuição

 A intuição é um conceito definido no dicionário da língua 

portuguesa como, “perceção de algo que não se pode verificar ou 

que ainda não aconteceu; pressentimento; inspiração; visão; ideia 

súbita; perceção direta, clara e imediata de uma verdade, sem o 

auxílio do raciocínio”.71 Estas definições exprimem que a intuição 

está no caminho do inconsciente, pois acontece sem preparação.(Fig. 

18) Todos nós temos presente o significado da intuição, mesmo que 

se demonstre extremamente difícil de explicar. A intuição pode ser 

definida como a “forma de conhecimento que se processa de um modo 

imediato, direto, sem o recurso a qualquer processo regulador de 

entendimento (razão)”.72 No ato de criar, o ser Humano explora não 

só os elementos provenientes da lógica, do raciocínio e das emoções, 

mas também de elementos abstratos como a intuição. “Na metafísica 

cartesiana a intuição constituía uma das formas ou processos de 

descobrir a verdade, o cogito ou verdade primeira, que converte a 

dúvida em certeza. Em Decartes, a intuição torna-se, portanto, uma 

69. DA FONSECA, A. Fernandes, “A Psicologia da Criatividade”, 1990:60

70. ZUMPTHOR, Peter, “Pensar a Arquitectura”, 1998:62 

71. Fonte: www.infopedia.pt, Infopédia - Enciclopédia e Dicionários Porto Editora

72. DA FONSECA, A. Fernandes, “A Psicologia da Criatividade”, 1990:60

A ARQUITETURA PARA A CIDADE CRIATIVA



68

A ARQUITETURA PARA A CIDADE CRIATIVA

evidência indispensável ao conhecimento humano”.73 A intuição faz 

parte da estrutura que nos permite o ato de criar de modo inconsciente 

mas que revela uma grande importância, pois permite-nos lidar com 

situações desconhecidas. “A intuição vem a ser dos mais importantes 

modos cognitivos do homem. (...) Permite que, instantaneamente, 

visualize e internalize a ocorrência de fenômenos, julgue e compreenda 

algo a seu respeito”.74 Este conceito faz parte da estrutura inata e 

primária do ser humano, todas as pessoas a possuem e a utilizam, pois 

para o bom funcionamento do Homem, é tão importante as contribuições 

provenientes do consciente como as oriundas do inconsciente, na medida 

em que o Homem funciona como “unidade” e só pode ser equilibrado 

se funcionar como um todo. Esta é a lógica do organismo. Refletindo 

sobre este pensamento, “a intuição está na base dos processos de 

criação”.75 A capacidade de criação de uma arquitetura equilibrada e 

eficaz pode estar inerente à intuição do arquiteto, ou seja mediante 

estímulos que dificilmente estão ligados ao raciocínio lógico, e serem 

interpretados de forma correta, uma vez, que a “nossa experiência 

e a nossa capacidade de configurar formas e de discernir símbolos e 

significados se originam nas regiões mais profundas do nosso mundo 

interior, do sensório e da afetividade(...)”.76 Esta ação interior 

e abstrata que permite a perceção de códigos e significados deve ser 

estimulada através da ausência do medo do erro, pois a “intuição é 

a faculdade que permite ao homem a manifestação de um conhecimento 

e de um comportamento sem aprendizagem”,77 e quando somos deparados 

com a impossibilidade do erro somos remetidos para comportamentos 

mais racionais e normalmente mais convencionais, permanecendo mais 

distante da criatividade. “A ação espontânea intuitiva não é um ato 

reflexo ante um acontecimento(...)”.78 

 Neste ponto, realçamos a importância da intuição no processo 

da criatividade no seu estado puro, e concluímos, “que um indivíduo 

terá tanto maior capacidade criativa quanto mais desenvolvidas e 

enriquecidas se mostrarem as suas capacidades intuitivas”.79

73. DA FONSECA, A. Fernandes, “A Psicologia da Criatividade”, 1990:60

74. OSTROWER, Fayga, “Criatividade e Processos de Criação”, 1977:56

75. Idem, Ibidem

76. Idem, Ibidem

77. DA FONSECA, A. Fernandes, “A Psicologia da Criatividade”, 1990:61

78. OSTROWER, Fayga, “Criatividade e Processos de Criação”, 1977:56

79. DA FONSECA, A. Fernandes, “A Psicologia da Criatividade”, 1990:61
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3.2.4 Memória

 O conceito de memória, é definida pelo dicionário da língua 

portuguesa como, “função geral de conservação de experiência 

anterior, que se manifesta por hábitos ou por lembranças; tomada de 

consciência do passado como tal; lembrança; recordação.”80 

 A memória é uma das grandes capacidades do ser humano, 

proveniente do consciente assume um papel preponderante na perceção 

e na aprendizagem, e revela-se como a “capacidade do indivíduo para 

registar, conservar e identificar acontecimentos e impressões.”81 Ao 

aprofundarmos o entendimento podemos perceber que existem vários 

tipos de memória, como a sensório-motor, a lógica e a autística, onde 

o importante neste ponto não é o estudo aprofundado da memória, mas 

o seu papel na aquisição de conhecimentos que podem ser utilizados 

em novas ideias e estruturados de novas formas. Permite realizar uma 

ponte entre o passado e o futuro, uma vez que, as ideias surgem de 

estruturas já aprendidas organizadas numa nova estrutura, na qual, 

o homem pode atravessar o presente, pode compreender o instante 

atual como extensão mais recente de um passado, que ao tocar no 

futuro novamente recua e já se torna passado. Dessa sequência 

viva ele pode reter certas passagens e pode guardá-las, numa 

ampla disponibilidade, para algum futuro imprevisível.82   

A memória tem uma grande importância na construção do pensamento 

e na nossa criatividade sendo uma “função psicológica bastante 

complexa e cuja integridade se mostra indispensável ao funcionamento 

adequado de muitas outras faculdades, nomeadamente a sensação, a 

imaginação e o pensamento”.83 A teoria evolucionista de Darwin reflete 

a ideia de que as coisas não nascem do nada, mas sim de um processo 

evolutivo, em que as coisas ou pensamentos se desenvolvem a partir, 

de outras coisas elaboradas anteriormente. A memória é o elo de 

ligação do existente, com a produção criativa, “evocando um ontem 

e projetando-o sobre o amanhã, o homem dispõe em sua memória de um 

instrumental para, a tempos vários, integrar experiências já feitas 

80. Fonte: www.infopedia.pt, Infopédia - Enciclopédia e Dicionários Porto Editora

81. DA FONSECA, A. Fernandes, “A Psicologia da Criatividade”, 1990:62

82. OSTROWER, Fayga, “Criatividade e Processos de Criação”, 1977:18

83. DA FONSECA, A. Fernandes, “A Psicologia da Criatividade”, 1990:62
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Fig.19 - Memória
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com novas experiências que pretende fazer”.84

 O desenvolvimento do homem está diretamente ligado com a sua 

memória, tanto dos acontecimentos positivos como dos negativos, tudo 

funciona na nossa perceção e muitas vezes acontecimentos negativos 

trazem uma aprendizagem que no futuro se revelará de modo francamente 

positivo nas nossas ações. “Certos erros, talvez até fracassos, mais 

tarde podem revelar-se para nós em suas dimensões verdadeiras, como 

intenções produtivas ou mesmo criativas”.85

 Ao visitarmos o museu Kolumba em Colónia (Fig. 19) desenhado 

pelo Arquiteto Suiço Peter Zumpthor, percebemos a importância da 

memória do lugar para o arquiteto na construção do museu. Lá está 

impressa a memória da antiga igreja bombardeada na segunda guerra 

mundial demarcando uma “raiz” para a nova intervenção excluindo 

qualquer tensão entre passado, presente e futuro, onde pelo contrário 

a ligação é feita com entreajuda e harmonia. A boa interligação teve 

de ser entendida e expressa pela perceção e sensibilidade do autor, 

ou em caso contrário, a mesma harmonia não estaria patente na obra. 

É visível a importância da “interpenetração da memória no poder 

imaginativo”86 de Zumpthor, ao deixar exposto a todas as pessoas a 

história da cidade e dos acontecimentos que ali deixaram cicatrizes, 

não só nas alvenarias mas principalmente na sociedade. Zumpthor realça 

a importância da memória na conceção arquitetónica, quando refere, 

“as raízes do nosso entendimento arquitetónico encontram-se na nossa 

infância, na nossa juventude: encontram-se na nossa biografia”.87 

A prepósito da conjugação dos materiais na arquitetura e a sua 

importância na leitura global da obra e da memória do lugar, Peter 

Zumpthor refere que, “para projetar, para inventar arquiteturas, 

temos que aprender a tratá-los conscientemente. Isto é trabalho de 

investigação, é trabalho de memória”.88  

 Podemos considerar uma importância fundamental da memória no 

desenvolvimento do ser humano e por consequência em todas as nossas 

ações. “A função da memória desempenha um papel primordial em toda 

a produção criativa”.89

 

84. OSTROWER, Fayga, “Criatividade e Processos de Criação”, 1977:18

85. Idem, Ibidem

86. Idem, 1977:19

87. ZUMPTHOR, Peter, “Pensar a Arquitectura”, 1996:53

88. Idem, 1996:54

89. DA FONSECA, A. Fernandes, “A Psicologia da Criatividade”, 1990:63
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Fig.20 - Imaginação
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3.2.5 Imaginação

 O conceito da imaginação remete-nos para uma capacidade 

mental extraordinária do ser humano, que permite um mundo infinito 

de possibilidades dentro da nossa cabeça. “O que dá amplitude à 

imaginação é essa nossa capacidade de perfazer uma série de atuações, 

associar objetos e eventos, poder manipulá-los, tudo mentalmente, 

sem precisar de sua presença física.”90 

 A imaginação é definida por Fernandes da Fonseca como, “a 

capacidade de elaborar imagens na ausência da perceção, a sua maior 

ou menor riqueza de conteúdos dependerá certamente da energia que, 

por seu intermédio, circula nas vias de relação que o indivíduo 

estabelece com a realidade.”91 Ao aprofundarmos o conhecimento sobre 

a imaginação e o seu modo de funcionamento, percebemos que existem 

três principais caminhos no campo da imaginação: a sensorialídade, a 

sensibilidade e o inconsciente. A primeira é proveniente do sistema 

nervoso e dos órgãos sensitivos ou sensoriais, a segunda pela nossa 

capacidade de reter e compreender de modo direto e imediato as 

estruturas globais e o inconsciente estabelece uma relação entre as 

duas primeiras e permite uma ponte entre a realidade e o adquirido 

por meio de associações. 

 Ao logo desta dissertação, temos abordado a importância 

da multidisciplinariedade, e no campo da imaginação essa junção 

de conhecimentos provenientes de várias áreas, é uma ferramenta 

imprescindível. Para a imaginação e o ato de criar, é fundamental 

que se cruzem informações de modo a possibilitar novas descobertas, 

pois, quando nos focarmos de modo obsessivo em algum assunto quase em 

absoluto, estaremos a perder a capacidade criativa para o entendimento 

exclusivo do mesmo, tornando mais difícil novas associações. “A 

imaginação e o pensamento criativo, não podem ser confundidos com a 

mentalidade mecânica e unilateral da superespecialização.”92 

 A imaginação em arquitetura (Fig. 20), relaciona-se com a 

capacidade de imaginar algo concreto feito de matéria, ou seja, o 

imaginar “seria um pensar específico sobre um fazer concreto.”93 As 

coisas são feitas de matéria e a imaginação criativa deve recair 

90. OSTROWER, Fayga, “Criatividade e Processos de Criação”, 1977:20

91. DA FONSECA, A. Fernandes, “A Psicologia da Criatividade”, 1990:63

92. OSTROWER, Fayga, “Criatividade e Processos de Criação”, 1977:38 

93. Idem, 1977:32
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sobre a relação entre o pensamento e a realidade. Ao imaginarmos coisa 

abstratas feitas de coisas inexistentes a imaginação aproxima-se do 

sonho, onde deste modo “a imaginação desligada das coisas e enriquecida 

por mitos e utopias, representa a atividade da subjetividade e, 

portanto, da inspiração poética, enquanto a inteligência constituiria 

o polo positivo, concreto, da criatividade”.94   

 A capacidade imaginativa sendo uma exclusividade do Homem, deve 

estar presente na capacidade de captação da realidade do próprio e no seu 

pensamento criativo, pois “a imaginação criativa nasce do interesse, 

do entusiasmo de um indivíduo pelas possibilidades maiores de certas 

matérias ou certas realidades”.95 Roger Scruton, refere o nosso 

interesse face à arquitetura do ponto de vista imaginativo e através 

do seu significado, como “uma espécie de atenção imaginativa (...). 

Como toda a experiência imaginativa, a experiência da arquitetura 

aspira ao estatuto de símbolo. Visa refletir todo o significado que a 

experiência pode ter e colocar o seu objeto no ponto focal de todos 

os valores aceites”.96 A imaginação tem o papel de nos possibilitar 

a relação entre as coisas, acontecimentos, símbolos, experiências, 

através de outras faculdades como, a memória, o pensamento e a 

fantasia, e tem a capacidade de nos fazer pensar em coisas novas sem 

perder o significado do todo. 

 A imaginação abrange todas as áreas, não é exclusiva de 

certas pessoas nem de certas disciplinas e quando “o fazer humano é 

reduzido ao nível de atividades não criativas, coloca-se nas artes 

uma imaginária supercriatividade”.97 Estas deduções são erradas 

contrárias aos conceitos tanto de imaginação como à da criatividade. 

 “Para poder ser criativa, a imaginação necessita identificar-se 

com uma materialidade. Criará em afinidade e empatia com ela, na 

linguagem específica de cada fazer. Mas sempre conta a visão global 

de um indivíduo, a perspetiva que ele tenha do amplo fenômeno que é 

o humano, o seu humanismo”.98

94. DA FONSECA, A. Fernandes, “A Psicologia da Criatividade”, 1990:65

95. OSTROWER, Fayga, “Criatividade e Processos de Criação”, 1977:39

96. SCRUTON, Roger, “Estética da Arquitetura”, 1979:143

97. OSTROWER, Fayga, “Criatividade e Processos de Criação”, 1977:39

98. Idem, 1977:39
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3.2.6 Inspiração 

A inspiração chega de formas imprevisíveis. Uma imagem entrevista, 

uma frase entreouvida, um cheiro que desperta uma lembrança, uma 

conversação, uma notícia no jornal, uma repentina ideia surgida 

na cabeça    coisas tão simples podem dar origem a um poema, um 

quadro, uma sinfonia, ou até um complexo sistema filosófico.99 

                                                     

 A inspiração é um conceito extremamente difícil de definir, 

pois, muitas vezes torna-se complicado distinguir de alguns conceitos 

estudados anteriormente como a imaginação, a intuição ou a própria 

criatividade. No dicionário da língua portuguesa, é definida como 

“ideia ou pensamento súbito; faculdade criadora; influência; sugestão; 

lembrança,”100 ou seja, tem que ver com algo espontâneo que precede a 

criação proveniente de estímulos vários e diferenciados. O conceito 

remete para uma capacidade que pode ou não surgir a partir de qualquer 

pensamento, objeto ou emoção. O psicólogo Fernandes da Fonseca reflete 

sobre a inspiração, e considera-a “...como um estado ou momento 

psicológico em que o criador «improvisa» o processo criativo, isto é, 

em que se sente intelectual ou emocionalmente «iluminado» pelo tema 

que a sua inteligência ou a sua imaginação conceberam e que sente que 

tem a possibilidade de desenvolver.”101 A ideia de que a inspiração 

surge do nada, é fantasiosa. A inspiração pode ser proveniente de 

qualquer coisa em qualquer lugar, mas está interligada ao ato de 

fazer. Quando estamos a criar algo de novo estamos concentrados 

nas várias possibilidades ideológicas e nas soluções técnicas que 

melhor vão contribuir para o resultado final, e é no meio de todo 

este processo que a inspiração surge. O momento de inspiração nasce 

“do trabalho, das tentativas que o precederam, dos anseios íntimos, 

o final é indissolúvel dos momentos anteriores,”102 revelando-se 

como um resultado de tudo o que foi experimentado anteriormente. 

Assim, podemos considerar que é “um momento sumamente decisivo e 

criativo - o desfecho do fazer”.103 Pablo Picasso(1881-1973) disse 

99. ZENITH, Richard, “Livro do Desassossego de Fernando Pessoa”, 1998:13

100. Fonte: www.infopedia.pt, Infopédia - Enciclopédia e Dicionários Porto Editora

101. DA FONSECA, A. Fernandes, “A Psicologia da Criatividade”, 1990:66

102. OSTROWER, Fayga, “Criatividade e Processos de Criação”, 1977:72

103. Idem, Ibidem
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Fig.21 - Inspiração
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que “a inspiração existe, mas tem de nos encontrar a trabalhar.”104 

A inspiração não é autónoma nem o começo do processo criativo, “não 

há como a inspiração possa ocorrer desvinculada de uma elaboração 

já em curso, de um engajamento constante e total, embora talvez não 

consciente.”105 

 Na arquitetura a inspiração tem um duplo papel, tem a função de 

“encontrar” o autor no processo criativo e o de inspirar as pessoas 

que vão interagir com a própria arquitetura. Este é um modo de 

valorização da arquitetura enquanto arte carregada de significados. 

Peter Zumpthor numa pequena parte de um texto sobre o tema “Uma 

intuição das coisas”, refere a inspiração como substância para a 

arquitetura, quando diz:

a verdadeira substância essencial da arquitetura é originada, 

no meu entender, pela emoção e inspiração. Os momentos valiosos 

da inspiração aparecem com o trabalho paciente. Através de 

uma imagem interior que surge de repente, de um novo traço 

num desenho, toda a construção do projeto parece alterar-se e 

reconstituir-se numa fração de segundo. É como se, de repente, 

sentisse o efeito de uma droga estranha. Tudo o que ainda agora 

sabia sobre o objeto a criar aparece sob uma clara e nova luz.106

 A inspiração surge através de estímulos provenientes da 

sensibilidade de cada pessoa e pelo seu intelecto, através do 

estado consciente, pré-consciente ou inconsciente. A inspiração é 

proveniente de fonte incerta e espontânea, é fruto de tentativas 

e explorações convergentes, da qual, muitas vezes desconhecemos a 

sua origem.(Fig. 21) No entanto é um conceito importante para a 

qualidade arquitetónica fazendo parte da substância do processo de 

criação e da própria arquitetura. A inspiração carrega uma elevada 

atividade sensorial e emocional.

104. Fonte: www.proverbia.net

105. OSTROWER, Fayga, “Criatividade e Processos de Criação”, 1977:73

106. ZUMPTHOR, Peter, “Pensar a Arquitectura”, 1988:19 
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Fig.22 - Dinâmica criativa no desenvolvimento urbano, Zurique
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3.3 A dinâmica criativa no desenvolvimento urbano

 A par de um nítido desconforto em relação aos métodos de 

intervenção mais convencionais, com carácter fortemente disciplinar 

na atuação da cultura, do urbanismo, da economia, da inovação, da 

inclusão social, entre outros, desenvolve-se com o discurso das 

cidades criativas a possibilidade de assumir e desenhar intervenções 

mais transversais, que ultrapassassem as velhas dicotomias e conflitos 

em termos de domínios e formas de atuação, como:

 - economia versus cultura; 

 - público versus privado;

 - efémero versus permanente;

 - local versus global. 

 Após a transposição das premissas tradicionais é necessário 

perceber de que modo se perceciona a criatividade na arquitetura, de 

modo, a discutir e articular as noções de criatividade, vitalidade 

e competitividade urbana. É necessário debater em que condições 

físicas, económicas, culturais e sociais, se poderão desenvolver a 

criatividade nas cidades e o tipo de intervenção pública que poderá 

potenciar a criatividade.

 As dinâmicas de ocupação das áreas degradadas ou abandonadas, 

adquirem um forte potencial regenerador do tecido urbano e das 

memórias da cidade, da criatividade urbana e de atividades criativas 

na vitalização tanto de zonas extensivas atualmente desativadas, 

(Fig. 22) como zonas portuárias ou industriais, assim como, zonas 

suburbanas ou bairros de habitação das cidades. Por outro lado não 

devemos deixar que a reabilitação e revitalização dos centros ou 

zonas que preservam a história, se tornem em excelências do tecido 

só acessíveis às classes altas, contribuindo para as desigualdades 

sociais.

 Os “bairros criativos” são valorizados pelo seu elevado capital 

simbólico, pela forte componente cultural e ainda pelas vertentes 

do turismo e da boémia. Os espaços alternativos ou emergentes, 

são ocupados por classes sociais ou grupos que detêm uma elevada 

diferenciação artística e na maioria das situações existem em espaços  

expectantes da cidade institucional e urbanística, com rendas 

baixas. Neste âmbito, Richard Florida propôs, “que as prioridades 

das políticas urbanas deveriam passar sobretudo pela qualificação 
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Fig.23 - High Line, Nova Iorque
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dos ambientes e das amenidades urbanísticas, culturais e sociais de 

territórios seletivos, por forma a que as classes mais criativas 

desejem viver e trabalhar em tais locais”.107 

 A arquitetura tem por objetivo dar resposta a estas problemáticas 

através de possibilidades criativas. (Fig. 23) A arquitetura tenta 

prever e dar resposta às problemáticas existentes e resolvendo 

problemas que podem surgir da solução dessas mesmas respostas, ou 

seja, uma busca incessante pela melhoria significativa da qualidade de 

vida. Este é o grande objetivo da arquitetura, proporcionar qualidade 

de vida e cumprir com responsabilidade o seu papel social. “Quando 

a arquitetura tiver um programa humano e social, ai ela vai cumprir 

o seu destino.”108 A dinâmica criativa explica que sem dar valor aos 

fatores diferenciadores não é possível à arquitetura e às cidades, 

um crescimento verdadeiro e sustentado. Os valores essenciais para 

o desenvolvimento duradouro é a dinâmica identitária. Mas esta por 

si só não é suficiente. Copiar modelos de sucesso de outras cidades 

pode ser um tremendo erro. Não existem regras de desenvolvimento 

universais, que por si só garantam um sucesso duradouro. “A arte de 

construir cidades está em torná-las melhores para o mundo, em vez de 

as melhores do mundo”.109 

 A arquitetura através da sua interação diária com as pessoas 

tem a capacidade de inspirar as pessoas. Se a arquitetura que nos 

rodeia for boa, criativa e com valores culturais e de identidade, 

vai não só melhorar a nossa qualidade de vida, como abrir os nossos 

horizontes e impregnar em nós uma atitude de qualidade e constante 

evolução. Em sentido oposto se a arquitetura for desinteressante, 

despreocupada, descuidada e degradada vai transmitir para nós um  

preocupante descuido com aquilo que nos rodeia. Somos moldados por 

aquilo que nos rodeia.            

107. FLORIDA, Richard, “La Clase Creativa”, 2010:56

108. NIEMYER, Oscar, “A vida é um sopro”, 2010. Fonte: http://www.youtube.com/

watch?v=X078KFCFLsM

109. LANDRY, Charles, “Conversas descontraídas fazem grandes cidades” in Notícias Magazine, 

2012:56.
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Fig.24 - Identidade e cultura, Nova Iorque
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3.4 Arquitetura e a valorização da identidade cultural 

 Hoje com a acentuação da globalização é frequente encontrarmos 

semelhanças nos parâmetros económicos, sociais, culturais e políticos 

espalhados pelo território, quer nacional quer internacional. O forte 

crescimento dos grandes grupos comerciais torna o mercado interno 

insuficiente, obrigando a sua expansão para a internacionalização. 

Esta realidade tem vindo a dissipar a identidade dos locais abrindo 

portas para o mercado da globalização, onde as grandes cadeias 

internacionais imperam, tornando insustentável a permanência de 

grande parte do comércio tradicional. A sua subsistência deve passar 

por aliar a qualidade e a inovação às cidades e às regiões. 

 Hoje ao visitarmos os centros históricos vamos assistindo à 

apropriação do mercado por parte das grandes empresas, tornando 

semelhante neste aspecto os centros históricos nacionais e 

internacionais, deixando em aberto o caminho da identidade cultural 

de cada região. A cultura deve ser mantida, incentivada e espevitada 

de modo a garantir a sua sobrevivência. A cultura é o principal 

motivo de deslocação da população porque a sua percepção depende de 

a viver, de a sentir, de a ver, da presença física, sentimentos que 

não conseguem ser representados ou expressos, mesmo nos melhores 

documentários televisivos. É neste âmbito que a identidade cultural 

é valorizada e pode usufruir da globalização para se divulgar e 

potenciar através dos meios de comunicação social e dos agentes de 

divulgação. Para atrair as pessoas é necessário garantir a identidade 

de cada lugar conciliando o progresso e desenvolvimento com as 

tradições e os costumes. É fundamental para a identidade dos locais 

a forma como a cultura se expressa para as pessoas através de todo 

o seu conjunto como o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a 

lei, os costumes e todos os hábitos e aptidões apreendidos pelas 

pessoas dessa sociedade.

 A expressividade da arquitetura contribui para garantir que 

não se perde a identidade cultural das cidades nem da sociedade. “A 

arquitetura é expressão, manifestação de sentido”,110 representa as 

necessidades, vontades e costumes das sociedades. Mesmo em cidades 

altamente desenvolvidas, como Nova Iorque, (Fig. 24) símbolo da 

110. MANOEL, Bernardo d’Orey, “Fundamentos da Arquitetura em Raul Lino”, 2012:151.    
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Fig.25 - Bauhaus-Archiv, Berlim
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globalização encontramos uma identidade vincada e representada na 

arquitetura. Os grandes arranha-céus, que na maior parte das cidades 

é símbolo da falta de identidade e noutras tantas, referenciados 

como erros de desenvolvimento, são na verdade, um grande valor 

identitário da cidade. A busca do impossível torna o ser humano 

capaz de se superar a cada momento e fazer coisas extraordinárias. 

Para isso muitas vezes é necessário também arriscar, utilizar a 

identidade e o apreendido para que possam surgir coisas novas e 

revolucionárias. Rem Koolhaas explica isso mesmo, a respeito de Nova 

Iorque quando refere a cidade como “um laboratório da cultura de 

massas no qual se inventam mundos artificiais dos mais ousados e se 

experimenta com as arquiteturas engenhosas (...), de modo que com o 

barato e irreal se pode pensar no potencialmente sublime”.111  Assim, 

podemos entender que mesmo o rompimento do tradicional tem como base 

a cultura. A ousadia é uma ferramenta que adquire também a expressão 

cultural. “A cidade está na sua história”.112 (Fig. 25)

 A arquitetura acompanha as estruturais alterações sociais, 

económicas e políticas, que vão surgindo durante as últimas décadas.  

A polivalência do capital simbólico, intervém favoravelmente na 

orientação dos recursos e políticas urbanas, no incentivo do 

desenvolvimento apoiado na identidade cultural, e consequente 

valorização económica e social da mesma. É através destas políticas 

de crescimento, que as cidades criativas, a criatividade e a própria 

arquitetura, são valorizadas quer culturalmente, quer a nível 

económico, e chamam a atenção das pessoas e do capital de investimento. 

Através de novos conceitos de cidade como a “cidade criativa”, 

posteriormente as cidades inseridas nestes conceitos têm mostrado 

resultados muito positivos, como é o caso de Berlim, Barcelona, Nova 

Iorque, Londres, Lisboa, Silicon Valley, entre outras. “Com o tempo 

a cidade cresce sobre si mesma; adquire consciência e memória de si 

própria”.113

 A arquitetura e a identidade cultural acabam por adquirir uma 

forte valorização no entendimento coletivo da sociedade e economia, 

pela valorização do próprio espaço público. Estes elementos tornam 

as cidades e as sociedades melhores e mais fortes capazes de se 

superarem com sentido e pertinência.

111. KOOLHAAS, Rem, “Nova Iorque delirante”, 1978:14. 

112. ROSSI, Aldo, “A Arquitetura da Cidade”, 1966:49.   

113. Idem, 1966:31.
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4 Projetos de referência

 Foram escolhidos três projetos de referência para estudo, 

que obtiveram um impacto positivo no seu próprio desenvolvimento, 

assim como, pelo seu papel na sociedade e na regeneração urbana 

das cidades. A escolha foi baseada na ideia de que “as indústrias 

criativas trazem mais-valias sociais, económicas e culturais para 

o contexto onde se inserem”.114 Os três exemplos propostos exprimem 

uma preocupação comum extremamente importante na atualidade, ao 

procurar dar resposta à falta de liquidez financeira dos jovens, que 

tentam iniciar a sua vida profissional, através de espaços criativos 

para o início das suas atividades.  

 

4.1 LX Factory, Lisboa - Portugal

 O LX Factory nasce na antiga Companhia de Fiação e Tecidos 

Lisbonense no ano de 2007, em Alcântara. Após ter ali laborado a 

Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense passaram por lá a Companhia 

Industrial de Portugal e Colónias, a tipografia Anuário Comercial 

de Portugal e por último a Gráfica Mirandela. Terrenos e edifícios 

que desde 1846 conheceram a indústria como motor de desenvolvimento 

e que desde o término da Gráfica Mirandela se demonstravam como 

espaços industriais em degradação e expectantes. Esta realidade não 

é novidade com a obrigatoriedade da deslocação da indústria para 

os parques industriais. Os impasses burocráticos para a obtenção 

da autorização para os novos empreendimentos imobiliários, impasses 

esse que poderiam ser de alguns meses ou anos, onde a incerteza 

desse tempo tornou possível o aparecimento do LX Factory. Os espaços 

foram alugados pela empresa Mainside SGPS responsável pela gestão 

dos mesmos, dando origem ao LX Factory um espaço para acolher um 

“cluster de empresas criativas” e atividades culturais.    

 O LX Factory tem como principio criar oportunidades de 

desenvolvimento para empresas de âmbito criativo, regenerar um lugar 

degradado e esquecido na cidade de Lisboa, promover e incentivar 

atividades culturais de modo a atrair o público não só ao espaço mas 

também ao que ali se produz, criando uma interação entre os ativos 

114. GUEDES, Guta Moura, “LX Factory”, Arquitectura 21, Abril de 2009.    
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do LX Factory e toda a população de Lisboa. É referido pela direção 

como, 

uma ilha criativa ocupada por empresas e profissionais da indústria 

também tem sido cenário de um diverso leque de acontecimentos 

nas áreas da moda, publicidade, comunicação, multimédia, arte, 

arquitetura, música, etc., gerando uma dinâmica que tem atraído 

inúmeros visitantes a redescobrir esta zona de Alcântara.

Uma fábrica de experiências onde se torna possível intervir, 

pensar, produzir, apresentar ideias e produtos num lugar que é 

de todos, para todos.115  

   

 Todo o espaço e a atmosfera envolvente expressa uma memória 

de carácter industrial extremamente vincada. A robustez do edifício 

construído com grande resistência mecânica para alojar pesadas 

maquinas de trabalho da gráfica, distribuídas pelos diversos pisos 

e aliado a um bom pé-direito, são ingredientes que permitem uma 

total variedade e exploração da utilização, “são uma interessante 

oportunidade de apropriação livre, facilmente transformáveis em 

qualquer função urbana: escritórios, ateliers, habitação, escolas 

ou hotelaria. Seria virtualmente possível albergar qualquer destas 

funções nestes edifícios”.116 A ideia passa por criar uma oportunidade 

de desenvolvimento a um conjunto de pessoas oriundas de diversas 

áreas, a ter um espaço acessível economicamente para poder trabalhar 

e que ao mesmo tempo se potência através de atividades culturais e de 

uma interação multidisciplinar, que se revela uma grande mais-valia 

na atualidade, onde a diversidade é fundamental. O facto de ser um 

projeto efémero onde o espaço está à espera da autorização para 

o desenvolvimento de novos investimentos imobiliários, denominado 

por “Alcântara XXI” e como o licenciamento levará à desocupação 

do edifício, faz com que o edifício mantenha o aspeto bruto e 

descuidado proveniente da fábrica e do abandono. A adaptação do 

edifício às novas valências é da autoria dos arquitetos João Alves e 

Ana Pinto onde é denotada a preocupação pela sua duração efémera e 

por potenciar a criatividade no trabalho, descrito por José Romano 

como:

115. Fonte: www.lxfactory.com

116. ROMANO, José, “LX Factory”, Arquitectura 21, Abril de 2009.       
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Fig.27 - Lx Factory, Lisboa

Fig.26 - Open day, Lx Factory, Lisboa
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o lugar foi por isso tratado com simplicidade e descrição 

(...), mantendo a sua essência original, os seus volumes, a 

fenestração, a materialidade, mas acrescentando cor e alguns 

apontamentos de desenho mais cuidado numa ou outra caixilharia, 

ou nas paredes divisórias de um corredor.

Em todo o edifício é patente a preocupação da parcimónia de 

recursos, dando origem a interessantes reutilizações de portas 

e elementos construtivos que existiam pela fábrica. Estas velhas 

peças que agora readquirem significados e funções, emprestam, 

por seu lado, uma particular patine de memória e textura a todo 

o conjunto, conferindo-lhe verdade tectónica e a dignidade que 

o tempo reserva às coisas puras e genuínas.117    

 O edifício revela-se como parte secundária do projeto LX Factory, 

mas que ao mesmo tempo inspira e tudo permite naquele espaço, de 

modo, a tornar o ambiente descontraído para quem lá trabalha. A ideia 

principal e o mais importante “é ceder os espaços, temporariamente, 

por preços abaixo do mercado”,118 disponibilizar locais de trabalho 

para jovens criativos, para novas empresas, para novas escolas e para 

atividades culturais com um maior número de serviços e divulgação. 

Existe ainda outro fator fundamental do LX Factory, que é o seu 

papel social e o modo como comunica com as pessoas e com a própria 

cidade. Esta comunicação com as pessoas e como a cidade vai muito 

mais longe do que o simples criar de espaços para o desenvolvimento 

de postos de trabalho ou a visita profissional entre clientes e 

criativos, ou mesmo atividades culturais. A iniciativa “Open DaY”, 

(Fig. 26) permite a qualquer pessoa percorrer os diversos espaços 

interiores e exteriores, numa visita semelhante à de uma galeria 

de arte ou “permitindo que por momentos se transforme numa grande 

galeria de criatividade”.119 Esta relação com as pessoas externas faz 

com que as ideias que ali se trabalham sejam difundidas para toda a 

cidade restantes adquirindo um impacto real no desenvolvimento da 

cidade. (Fig. 27)    

117. Idem, Ibidem.

118. COELHO, Alexandra Lucas, “LX Factory o que milhares de pessoas fazem aqui”, Jornal o 

Público, 29 de Maio de 2009.

119. ROMANO, José, “LX Factory”, Arquitectura 21, Abril de 2009.
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Fig.29 - Diversidade

Fig.30 - Betahaus, Berlim

Fig.28 - Trabalho Criativo
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4.2 Betahaus, Berlim - Alemanha

 Berlim é atualmente um dos principais motores culturais, 

artísticos e económicos da europa, “reconhecida por se ter transformado 

na meca da criatividade europeia”.120 (Fig. 28)

 A Betahaus nasce de modo autónomo sem auxílio de instituições 

governamentais ou públicas, apenas da conceção por parte de um grupo  

de amigos. O conceito da Betahaus está essencialmente ligada ao 

coworking que facilmente é associado como fator de desenvolvimento 

de atividades criativas e artísticas, mas que, abrange qualquer área 

de trabalho. (Fig. 29) O principal conceito deste projeto baseia-se 

numa estrutural flexibilidade do modo como se trabalha, desde o 

horário ao próprio aluguer dos espaços de trabalho, ao defenderem 

que o novo “valor da alta qualidade já não é criado nos escritórios 

classicos”.121 Os espaços são compostos por módulos de secretárias em 

que se pode escolher o número de secretárias a alugar mensalmente, 

optar por trabalhar sozinho ou em conjunto, usufruir do bar, da sala 

de reunião 10 horas mensais e de uma caixa de correio. Na Betahaus 

pode-se alugar os espaços de trabalho consoante as necessidades dos 

utilizadores, desde alugar o espaço de trabalho por um dia mensal 

até ao mês integral, alugar espaços só para reuniões, formações ou 

workshops. Esta flexibilidade passa por podermos trabalhar no jardim, 

no bar e sete dias por semana. O nome do projeto, “Beta no sentido de 

experiência associada a algum risco e haus que significa casa”,122 sugere 

uma utilização bastante liberal onde a experimentação pressupõe logo 

à partida uma liberdade ausente de formalismo, e o termo casa uma 

utilização descontraída e global. (Fig. 30) O projeto é desenvolvido 

“numa mistura de ambiente descontraído do café em casa e do ambiente 

de trabalho concentrado, criamos um espaço entre trabalho e a vida 

privada, onde a inovação e a criatividade é estimulada”.123 A ideia 

passa por existirem pessoas a trabalhar com proximidade oriundos de 

variadas áreas de modo a promover a multidisciplinariedade.

 O conceito Betahaus é uma marca de sucesso comprovado pelo 

seu crescimento na capital Alemã e por já se ter expandido a outras 

cidades como, Hamburgo, Colônia, Sofia e Barcelona. 

  

120. GIL, Filipe, “Espaços para criativos «lá fora»”, Arquitectura 21, Abril de 2009.

121. Fonte: About, www.betahaus.de

122. Tradução própria.

123. Fonte: About, www.betahaus.de
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Fig.32 - Round Foudry Media Centre, Leeds

Fig.31 - Partilha de ideias
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4.3 Round Foundry Media Centre, Leeds - Reino Unido

 

 O interesse pelo estudo do Round Foundry Media Centre 

(RFMC) deve-se ao facto, de ser um projeto já com algum tempo de 

desenvolvimento, tendo sido iniciado em 2003, e por se encontrar 

situado na cidade de Leeds no Reino Unido. A cidade que expressa uma 

escala mais reduzida, face à escala das cidades onde maioritariamente 

se inserem os centros de criatividade. 

 A Round Foundry encontra-se instalada numa antiga zona 

industrial carregada de simbologia histórica adquirida com o passar 

do tempo. (Fig. 32) Naquele lugar desenvolveram-se algumas das 

primeiras indústrias do Reino Unido datadas no ano de 1802. A cidade 

de Leeds situa-se na região de Yorkshire no norte do Reino Unido. A 

Round Foundry faz parte da estratégia de desenvolvimento da região 

elaborado pela agência Yorkshire Forward, “com o pressuposto de 

criar ferramentas para o desenvolvimento das indústrias criativas 

na região”.124 

 A gestão do espaço e o seu sistema de aluguer foi desenhado no 

sentido de apoiar e estimular o desenvolvimento de micro empresas, 

“direcionado especificamente às indústrias criativas e digitais do 

setor dos media”.125 (Fig. 31) O conceito passa por disponibilizar 

vários espaços de trabalho que pode ser para uma pessoa até 24, 

privilegiando deste modo, a flexibilidade dos escritórios. A RFMC 

engloba um conjunto de serviços no aluguer do espaço de modo a 

facilitar a sustentabilidade financeira das micro empresas, ao oferecer, 

espaços de trabalho flexíveis, serviços de escritório virtual com 

endereço postal e serviço de atendimento telefónico profissional. Faz 

parte da estrutura uma variedade de salas de reuniões e instalações 

contemporâneas de conferências que incluem acesso à Internet de alta 

velocidade, equipamentos de AV e uma gama de opções de restauração.126

 O impacto do RFMC na região é positivo, pois contribui para 

o desenvolvimento social, económico e funciona como um elemento 

regenerativo da cidade, onde “tem ajudado ao crescimento das 

indústrias criativas na cidade de Leeds, encorajando novas empresas 

a surgirem”.127 

   

124. GIL, Filipe, “Espaços para criativos «lá fora»”, Arquitectura 21, Abril de 2009.

125. Idem, Ibidem

126. Fonte: “Welcome”, www.roundfoundry.net

127. GIL, Filipe, “Espaços para criativos «lá fora»”, Arquitectura 21, Abril de 2009.
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5. Síntese conclusiva

 No entendimento das cidades criativas existiu a necessidade 

de abordar o surgimento do conceito e a sua evolução. No capítulo 

“Da economia à arquitetura criativa” fica patente que o termo Cidade 

Criativa surge da economia criativa.

 Podemos entender como a economia “percebeu” o potencial por 

explorar das áreas mais criativas e incentivou os agentes destas 

vertentes a gerar riqueza com aquilo que gostam de fazer, que era 

muitas vezes desenvolvido como passatempo ou por quem vivia com o 

seu trabalho altamente desvalorizado. Foi inserido o conceito de 

criatividade em áreas que até então eram dominadas pela lógica e 

raciocínio. O entendimento da necessidade de pensamento do foro mais 

criativo, passou a ser visto como uma mais-valia em praticamente 

todas as áreas de trabalho.

 O surgimento do conceito cidade criativa é a resposta a 

necessidades de mudança. A cidade criativa pretende valorizar e 

potenciar, a identidade e a cultura, ao relacionar e atribuir uma nova 

dinâmica às cidades. O novo desenvolvimento tem de ser suportado pela 

excelência. A cidade Criativa valoriza os seus mecanismos e redes 

culturais, extende-se a todas as áreas de trabalho, potenciando o 

desenvolvimento da cidade e da sociedade baseando-se na criatividade, 

criando atratividade, fluxos financeiros e emprego.   

 A arquitetura adquire um papel importante na coesão da sociedade, 

pois é parte integrante do que nos rodeia. Comunica connosco através 

de sensações e estimula a imaginação, a intuição e a inspiração. A 

arquitetura é carregada de significados e representa a identidade das 

cidades.

 A regeneração urbana faz parte da estratégia das Cidades 

Criativas na valorização dos tecidos abandonados ou degradados com 

base na memória e na sua cultura. Integrar a sociedade na regeneração 

possibilita um melhor e mais rápido resultado final. É importante que 

os agentes culturais da cidade criem uma rede de partilha e troca de 

conhecimentos, para estruturar um desenvolvimento mais criativo.

 A arquitetura é fundamental no desenho de espaços mais 

qualificados para dar resposta às necessidades das sociedades, de 

possibilitar emoções nas pessoas de modo a melhorar a qualidade de 

vida e criar mais-valias em zonas desvalorizadas.  
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CAP II.
COR-DE-LARANJA - Cor da experimentação (ensaio em Vila do Conde), da recreação, da diversão, 

da sociabilidade e do lúdico. in “A Cor da Recreação e da Sociabilidade”

Fonte: HELLER, Eva, in “A Psicologia das Cores”, 2012:183
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1 Vila do Conde na perspetiva de cidade criativa

 

1.1 A cidade

 A cidade de Vila do Conde apresenta realidades bastante 

diferenciadas na sua morfologia atual. Essa morfologia espelha as 

diferentes realidades sociais e o desenvolvimento da própria cidade 

ao longo do tempo. No passado a cidade desenvolveu-se principalmente 

junto ao leito do rio em busca de serenidade e pela maior facilidade das 

embarcações abordarem o contacto com terra. A cidade desenvolveu-se 

na margem norte do Rio Ave, margem essa que garantia a melhor 

exposição solar e de salubridade para a cidade construída. O rio era 

também o modo mais rápido e fácil para fazer trocas comerciais entre 

as cidades e zonas do Vale do Ave. Com o aproximar do final do Séc. 

XX, iniciou-se uma forte valorização das zonas marítimas em busca do 

lazer, que havia sido contrariado pelo regime ditatorial vigente até 

1974 em Portugal. Essa valorização trouxe a Vila do Conde uma nova 

realidade de crescimento à cidade que era bastante procurada nas 

épocas sazonais. Deste modo, a cidade teria de procurar responder à 

solicitação exigida pelo desenvolvimento. Esta realidade é bastante 

presente no tecido urbano da cidade onde existe, claramente, uma 

zona de expansão a sul na zona da Azurara e outra, a principal, 

junto à costa ligando o centro antigo e a Póvoa do Varzim. Esta área 

de expansão possui uma malha ortogonal voltada para o mar enquanto 

o centro antigo apresenta-se de modo desorganizado e implantado no 

território voltado ao rio. No centro encontram-se os principais 

serviços administrativos, educacionais, comerciais e de saúde, 

enquanto na zona de expansão encontramos essencialmente habitação, 

zonas desportivas e pequeno comércio direcionado para o lazer. A 

Nascente da cidade encontramos a periferia, onde existe uma boa 

atividade da agricultura e uma boa presença da atividade industrial 

e comercial. As Caxinas é a zona caracterizada pelos pescadores que 

adquiriu uma identidade própria bastante forte, onde os pescadores 

se mantêm em atividade. Este desenvolvimento expansionista trouxe 

consequências de degradação e abandono ao centro antigo. Atualmente 

está a ser contrariado com uma aposta no desenvolvimento cultural da 

cidade que visa a recuperação dos principais edifícios, possibilitando 

a sua ocupação com equipamentos, de modo a garantir a manutenção do 

património.

VILA DO CONDE NA PERSPETIVA DE CIDADE CRIATIVA
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Fig.33 - Vila do Conde
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1.2 O lugar como potência de criatividade

 Vila do Conde (Fig. 33) sofreu a desvalorização do centro 

histórico devido à sua degradação, um pouco à imagem do que 

acontece no resto do país. Grande parte da degradação foi causada 

pelo congelamento das rendas, pela sobrevalorização dos terrenos 

e pela falta de espaço entre lotes entalados e escassos. Assim, 

despoletou uma especulação imobiliária por parte dos investidores 

nas periferias, onde se obtem terrenos com valor económico bastante 

inferior, devido à menor qualificação urbana e um planeamento urbano 

menos exigente. Esta realidade acelerou o abandono da vida urbana 

nos centros históricos, que se encontram camuflados por um movimento 

pontual por parte do comércio. Em Vila do Conde assistiu-se ainda 

à deslocação dos serviços administrativos e equipamentos para as 

novas zonas de expansão da cidade, que apesar de não ser solução 

para a vida urbana do centro histórico, garante uma boa conservação 

dos principais edifícios construídos. A degradação destes edifícios 

cria um descredito e falta de salubridade nas áreas envolventes 

que acelera o abandono geral dos centros e a sua decadência. Estas 

zonas tornam-se excelentes lugares para o tráfico de estupefacientes 

e propícios para a prática de atos de criminalidade.

 Conhecida a presente realidade e valorizada pelo órgão da Câmara 

Municipal, é delineada uma estratégia de reabilitação dos edifícios 

do centro histórico de valor cultural e patrimonial, restabelecendo 

não só o seu valor, imagem e identidade, como também uma valorização 

identitária da população. Esta estratégia tinha ainda o intuito de 

desenvolver uma teia de reabilitação e valorização do centro por 

proximidade. “As atividades criativas potenciam a coesão social 

e estruturam um projeto onde a diferença se assume como elemento 

de valorização individual, reforçando a integração de todos numa 

sociedade mais coesa e solidária”.128 A iniciativa possibilitou a 

introdução de uma nova série de estruturas culturais e criativas 

que tem vindo a dar frutos e que se destaca no panorama nacional. 

Através da vontade política é possível criar clusters criativos 

que demoram a desenvolver até se exprimirem para o exterior. É uma 

128. GOMES, Manuel Maia, “Estruturas Criativas em Vila do Conde”, Arquitectura 21, Abril 

de 2009.
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Fig.34 - Aqueduto de Santa Clara

Fig.35 - Mosteiro Santa Clara e Nau Quinhentista
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realidadeque apesar do tempo que demora a se desenvolver traz consigo 

um crescimento forte e sustentado, que posteriormente transformará 

a atividade criativa num “gerador” de mais-valias económicas. Em 

síntese o Arquiteto Manuel Maia Gomes refere que:

Vila do Conde tem vindo a afirmar-se ao apresentar capacidades 

políticas e culturais que propiciam uma oferta cultural 

autónoma e equilibrada. Por outro lado, tem-se evidenciado uma 

valorização da sua urbe e do seu património, num respeito notório 

pelo espaço vivido e pela intervenção no campo cultural, sendo 

disso demonstrativo as iniciativas culturais levadas a efeito, 

associadas também à dinâmica dos seus agentes culturais.129

 Em Vila do Conde, os níveis de enraizamento entre o território e 

a produção criativa, provavelmente, poderá ter valores mais elevados 

do que nas cidades mais densas, o que possibilita fortalecer a 

capacidade de atração da população. (Fig. 34) O desenvolvimento de 

estruturas que estimulam a criatividade na população local, deve 

ser feita através de fortes iniciativas, programas e equipamentos. 

Estimular os potenciais criativos já inseridos na cidade é uma 

excelente forma de iniciar o processo do conceito de cidade criativa. 

Apesar de ser bastante difícil iniciar o processo de algumas mutações 

sociais, inerentes à implementarão do sistema criativo na cidade, é 

importante que decorra com a integração da sociedade e o processo se 

torne extremamente desafiante no global. (Fig. 35)

 O desenvolvimento criativo não deve ser abordado como uma 

“moda”, mas sim como, o principal modo regenerativo da cidade que 

aposta neste meio de dinamizar o sistema político e económico, 

implementando novos atores que revitalizem as estruturas desgastadas 

pelo tempo. A grave conjuntura económica que travam a progressão, 

pode criar oportunidades nas áreas menos densas, uma vez que a sua 

pequena estrutura possibilita ser mais ágil, olhando para o futuro com 

ousadia e segurança, na escolha de novos caminhos a seguir. O fator da 

estabilidade é outro ponto que dificulta a relação entre os criativos 

e os agentes políticos. Acontece pelo facto, de os criativos não se 

identificarem com a previsibilidade e os políticos sentirem pavor da 

129. GOMES, Manuel Maia, “Estruturas Criativas em Vila do Conde”, Arquitectura 21, Abril 

de 2009.
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Fig.36 - Farol e o Horizonte

Fig.37 - Rio Ave visto do Mosteiro Santa Clara 

Fig.38 - Centro Histórico 
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imponderabilidade característico do setor criativo.No entanto, são 

os atores políticos os responsáveis por criar os imput necessários 

para a criação do desenvolvimento criativo. “A ideia da cidade 

criativa, defende a necessidade de uma cultura de criatividade, 

para ser incorporado dentro de como os atores urbanos operaram”.130 

A cidade (Fig. 36) tem de se adaptar às necessidades da produção 

criativa para conseguir cativar e manter os criativos na mesma. Um 

dos principais problemas dos jovens criativos, é não ter capital 

suficiente para criar uma estrutura que lhes permita desenvolver um 

negócio capaz de se impor no mercado, que é cada vez mais dinâmico e 

exigente, necessitando de estruturas bastantes leves e versáteis com 

baixo impacto financeiro. A cidade deve preparar-se para uma resposta 

acertada a estas exigências, na qual posteriormente poderá ganhar 

bastante em ter esta massa criativa a produzir riqueza na cidade. As 

entidades de investimentos estão cada vez mais atentas à descoberta 

de novos talentos, que muitas vezes através de um baixo investimento 

financeiro geram bastante riqueza. “Ao incentivar a criatividade 

e legitimar o uso da imaginação na esfera pública, privada e na 

comunidade, o banco de ideias, possibilidades e potenciais soluções 

para qualquer problema urbano ou oportunidades será ampliado”.131 

(Fig. 37)

 Na realidade as cidades de baixa densidade podem desenvolver 

um mecanismo dinâmico que possibilite o desenvolvimento de clusters 

criativos numa visão futura. Essa dinâmica é mais forte ao 

desenvolver-se numa amplitude regional. A capacidade de aproveitar 

pequenos produtos ou tradições que ao longo do tempo se perderam, 

podem gerar aliados a um novo tempo e uma nova geração, vertentes 

de cultura, turismo ou oferta de produtos específicos que tornam uma 

cidade comum numa cidade mais atrativa. (Fig. 38)

130. LANDRY, Charles, “The Creative City”, 2000:XXI

131. Idem, 2000:XXII
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1.3 Análise SWOT

Pontos fortes:

 -Valorização da orla marítima, dos recursos marinhos, 

desenvolvimento e aposta na economia do mar, energia e pesca;

 -Identidade cultural da comunidade piscatória preservada;

 -Valorização da cultura e criatividade;

 -Gestão ativa da rede natural e da biodiversidade;

 -Promoção de operações integradas em zonas de excelência 

urbana;

 -Espaços diversificados e alternativos para a realização de 

eventos culturais com impacto nacional;

 -Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão, Politécnico 

do Porto em Vila do Conde e proximidade de grandes centros urbanos 

com formação profissional e superior diversificada;

 -Boa mobilidade e proximidade com grandes centros urbanos;

 -Linha de Metro incorporada na rede da área metropolitana do 

Porto;

 -Marginal recentemente reabilitada;

 -Existência de forte indústria e vontade política no 

desenvolvimento tecnológico, como energias renováveis;

 -Cidade de baixa densidade;

 -Crescimento demográfico significativo de 6,7% entre os Censos 

de 2001 e 2011.

 

Pontos fracos:

 -Falta de espaços infraestruturados para instalação de start-ups 

de base tecnológica e indústrias criativas;

 -Oferta escassa de habitação para fixação de jovens criativos 

profissionais com qualificações, e com baixos recursos económicos;

 -Diminuição acentuada da actividade piscatória;

 -Fraca dinâmica de divulgação e de imagem referente ao turismo 

de Vila do Conde;

 -Diminuto aproveitamento cultural de factores que consagram a 

genuinidade de Vila do Conde;

 -Ausência de forte massa crítica cultural e criativa;   
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-Ausência de articulação com os territórios vizinhos na exploração 

de sinergias ao nível da estruturação cultural, identidade e da 

oferta turística.

Oportunidades:

 -Dinâmica nacional para a optimização do sector das pescas;

 -Dinâmica nacional no desenvolvimento do turismo de longa 

duração;

 -Desenvolvimento de marcas locais e regionais;

 -Elevação do patamar de diferenciação, notoriedade, e agenda 

cultural e de eventos do concelho;

 -Aposta na economia do mar como motor de desenvolvimento do 

concelho baseado em dois pilares: turismo e pesca;

 -Importância da reabilitação dos centros históricos e incentivos  

a nível nacional;

 -Procura ascendente de espaços para clusters criativos e das 

indústrias criativas. 

Ameaças:

 -Descaracterização associada à perda de importância da 

actividade piscatória;

 -Pressão dos fluxos sazonais turísticos, pressão construtiva e 

especulação imobiliária;

 -Tamanho reduzido do porto de Vila do Conde, que dificulta a 

conciliação de interesses entre actividade piscatória e actividade 

turística;

 -Forte concorrência de destinos com oferta mais diversificada na 

componente histórico-cultural: como Porto e Póvoa do Varzim, melhor 

capacidade hoteleira e de apoio à realização turística, capacidade 

de marketing e menor enquadramento do concelho no QREN.

VILA DO CONDE NA PERSPETIVA DE CIDADE CRIATIVA
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2 Visão estratégica para vila do conde

2.1 Da cidade à estratégia   

 A par de um nítido desconforto em relação aos métodos de 

intervenção mais convencionais, com carácter fortemente disciplinar 

na atuação da cultura, do urbanismo, da economia, da inovação, da 

inclusão social, (...), desenvolve-se com o discurso das cidades 

criativas a possibilidade de assumir e desenhar intervenções mais 

transversais, que ultrapassem as velhas dicotomias e conflitos em 

termos de domínios e formas de atuação, como: economia vs cultura; 

público vs privado; efémero vs permanente; local vs global. 

 Após a transposição das premissas tradicionais é necessário 

perceber de que modo se perceciona a criatividade na cidade de Vila 

do Conde, por forma a discutir e articular as noções de criatividade, 

vitalidade e competitividade urbana. É necessário debater em que 

condições físicas, económicas, culturais e sociais, se poderão 

desenvolver a criatividade na cidade e o tipo de intervenção pública 

que poderá potenciar a mesma. 

 As dinâmicas de ocupação das áreas degradadas ou abandonadas, 

são também um forte potencial regenerador do tecido urbano e da 

memória da cidade. A criatividade urbana e as atividades criativas têm 

um papel importante na vitalização, de zonas extensivas atualmente 

desinteressantes como, zonas portuárias, zonas industriais, zonas 

suburbanas ou bairros de habitação da cidade. Por outro lado não 

devemos deixar que a reabilitação e revitalização dos centros ou 

zonas que preservam a história, se tornem em excelências do tecido 

só acessíveis às classes altas, contribuindo para as desigualdades 

sociais. É necessário criar uma atmosfera criativa descontraída 

e generalizada. “Uma atmosfera é constituída por experiências 

sensoriais que compreendem a cidade”.132

 Com base no tema da Cidade Criativa, pensamos que Vila do 

Conde necessitava de um imput para tornar os mecanismos culturais da 

cidade mais ativos, não só para a cidade, mas também para se afirmar 

a nível nacional e principalmente no apoio à indústria produtiva.  

A cultura atrai pessoas de fora da cidade, uma vez, que as pessoas 

132. LANDRY, Charles, “The Creative City”, 2000:XLV
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disponibilizam-se para a cultura, onde o principal objetivo é tornar 

a criatividade cultural e as indústrias criativas numa atividade 

geradora de mais-valias económicas, assegurando a sustentabilidade 

e o desenvolvimento das atividades criativas. Vila do Conde está a 

passar por uma reestruturação devido ao forte abandono da atividade 

piscatória e do desaparecimento de algumas fábricas têxteis de grande 

dimensão. Estes fatores acentuam a importância da criação de novas 

indústrias com base na criatividade, orientando o desenvolvimento da 

cidade, quer a nível físico como social. É possível assim, “variar 

a criação de riqueza para melhorar o ambiente visual ou resolver 

um problema social”.133 As cidades que apostaram neste conceito de 

desenvolvimento, obtiveram grandes índices de crescimento apoiado e 

pronto para um crescimento contínuo. Os momentos de reestruturação 

causados por crises económicas ou por estagnação são excelentes 

momentos para despoletar as atividades criativas, possibilitando o bom 

funcionamento do ambiente urbano criativo. É importante incorporar na 

regeneração urbana espaços de lazer, para usufruto diurno e noturno. 

As pessoas que trabalham com base na criatividade, gostam de lugares 

com oferta de espaços públicos, que possibilitem uma dinâmica social 

tanto de dia como de noite. “As pessoas criativas concentram-se, não 

só para disfrutarem de companhia mútua, mas também porque preferem 

lugares cosmopolitas com muita oferta de lazer”.134

 É importante desenvolver um espaço com uma estrutura completa, mas 

financeiramente leve de modo a possibilitar aos jovens, trabalhadores 

independentes, a criação dos seus próprios postos de trabalho. Na 

realidade os jovens, genericamente, não têm capacidade económica 

para a criação de um negócio capaz de competir no mercado fervoroso. 

As cidades têm de ser capazes de reter estas populações que podem 

gerar mais-valias no desenvolvimento da mesma. A criação de locais 

que garantem uma estrutura capaz de dar resposta às necessidades 

destes criativos é o principal ponto de partida para a criação da 

cidade criativa apoiada em atos culturais que dão corpo à cidade. 

“... As cidades precisam de desenvolver uma linguagem diferente, o 

que levará a diferentes, talvez não tradicionais, soluções”.135

133. LANDRY, Charles, “The Creative City”, 2000:XXI

134. FLORIDA, Richard, “Las Ciudades Creativas”, 2000:40

135. LANDRY, Charles, “The Creative City”, 2000:XLV
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Fig.39 - Local de Intervenção 
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2.2 Local de intervenção, zona da antiga Seca do Bacalhau

 Nas várias visitas a Vila do Conde, existiu um local que em 

especial despertou uma forte curiosidade e interesse como espaço a 

intervir. A zona da antiga Seca do Bacalhau. O local situa-se na 

Avenida Júlio Graça, perto da marginal Avenida do Brasil, cujo atual 

desenho é da autoria do arquiteto Álvaro Siza Vieira. Os acessos são 

bons e fazem a ligação entre a marginal que se estende desde a Póvoa 

do Varzim e o centro histórico da cidade. (Fig. 39) 

 Os terrenos e edifícios da antiga Seca do Bacalhau, são uma 

parte da Avenida Júlio Graça que em decomposição, “espera”. É um 

lugar expectante. Parado no tempo, continua à espera, mas com um 

campo visual deslumbrante e inspirador. Um local que convida à 

pausa, ao simples olhar.

 Os edifícios não possuem grande valor patrimonial ou estético, 

sem corrente arquitetónica parecem desinteressantes à primeira 

vista. O seu verdadeiro valor está na sua memória. Na memória do que 

outrora se lá fazia. A sua relação à pesca e à indústria pesqueira. 

Na sua memória está uma forte identidade portuguesa, está muito mais 

do que nas suas alvenarias. 

 Da materialidade presente, interessava-nos a sua forma básica, 

as suas asnas em madeira, os tanques de limpeza do peixe, os 

carrinhos que percorriam as várias fases do tratamento e salga do 

Bacalhau e as estruturas exteriores do processo de seca. 

 Do metafísico prendia-nos a beleza do campo visual, a atmosfera 

industrial de uma ex-indústria, a sua relação como o rio e o mar, 

com o farol, com o Forte de São João Batista, com o estaleiro naval 

que do outro lado do rio apenas se representa pelo movimento, e com 

o Convento de Santa Clara. Pareceu-nos um lugar “atento” e cheio de 

potencialidade. Lá parecia só faltar pessoas a trabalhar e claro, a 

criatividade. O lugar parece ter-nos escolhido.   

 Achamos fundamental a regeneração daquele pedaço esquecido, 

cheio de memória, identidade e beleza. As pessoas deveriam perceber a 

identidade daquele lugar e para isso é necessário mostrar. Transformar 

um espaço ex-industrial que movimentou a economia da cidade, num 

conceito e indústria criativa, onde o produto são ideias, ou seja, 

um espaço pós-industrial. Apesar do esquecimento a antiga Seca do 

Bacalhau não deixou de ser parte da cidade.   

VISÃO ESTRATÉGICA PARA VILA DO CONDE
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Fig.40 - Estratégia 
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2.3 Estratégia de “contaminação” e criatividade para a cidade

 Uma grande massificação é denotada nas zonas de expansão da 

cidade, onde o centro já se caracterizava bastante compacto. A ligação 

à Povoa de Varzim é concretizada principalmente pela nacional N13 e 

pela marginal, ligação esta que representa a expansão até ao limite 

da cidade, um limite que se encontra bastante dissipado. A cidade 

aufere uma série de arruamentos que nos proporcionam uma mobilidade 

mais acessível, rápida e concreta. 

 A população de Vila do Conde, hoje está munida de uma estrutura 

viária relativamente expressiva, que se irá repercutir numa nova 

cidade mais móvel, mais organizada e mais abrangente nos seus 

serviços, com mais espaços, e melhores condições sectoriais para o 

turismo e para as diversas atividades económicas/políticas, que vem 

a beneficiar a sociedade e a cidade. A inclusão da cidade na rede 

Metro do Porto facilita a ligação com outras cidades, sendo uma 

forte mais-valia. A cidade de Vila do Conde com o decorrer do tempo 

desenvolveu distintas malhas urbanas, sofrendo algumas alterações 

que se tornaram vitais para o crescimento da cidade. 

 Os polos industriais e comerciais localizados em Vila do Conde 

e na sua periferia tornam-se uma vantagem para a cidade criativa que 

vê assim uma possibilidade de parcerias entre criativos e industrias 

consolidadas com capacidade de investimento e vontade de inovação. 

Esta vantagem destaca e complementa o desenvolvimento da cidade 

face à Povoa do Varzim, que se orienta para atividades de lazer e 

diversão.     

 A arquitetura “aparece” na cidade criativa como forma de 

aplicação da estratégia de desenvolvimento do território. (Fig. 40) 

Articular os meios culturais e criativos do lugar pode ser o melhor 

modo de organização territorial. Atrair não só os turistas, mas 

principalmente os habitantes e as classes criativas, proporcionando 

uma melhor qualidade de vida e cada vez mais qualificada, onde deste 

modo, a criatividade deve ser o motor económico. 

 Este percurso da compreensão das necessidades do lugar, do 

desenvolvimento da estratégia até à criação do programa e como 

a arquitetura pode desenvolver um lugar criativo que responda às 

necessidades da cidade de um modo sustentável não só da parte 

económica, mas também da finalidade em servir a cidade e a sociedade.

VISÃO ESTRATÉGICA PARA VILA DO CONDE
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Fig.41 - Preexistência
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Regeneração urbana 

 Estratégicamente, a regereração urbana (Fig. 41) passaria pela 

instalação das actividades criativas, como ponto decisivo para o 

bom funcionamento do ambiente criativo urbano. No tema das cidades 

criativas é importante desenvolver um espaço com uma estrutura 

completa mas financeiramente leve para os utilizadores, facilitando 

assim o desenvolvimento das suas atividades. A regeneração urbana 

deve ser baseada na reabilitação do tecido urbano, e também, na 

regeneração do pensamento da sociedade. Para potenciar o espírito 

criativo é necessario uma atitude global, isto é, um estímulo do 

meio. É importante “abrir portas” à diversidade, à partilha de 

conhecimentos, à inovação e ao desconhecido, sem nunca, comprometer 

a identidade cultural da cidade. O mais importante ao regenerar 

“é manter a integridade, o carácter, a atmosfera do lugar e a 

autentecidade das coisas”.136 As cidades são feitas de pessoas e para 

as pessoas, ou seja, para termos uma cidade criativa temos de atrair 

e reter os criativos.

 

Polo de criatividade

 A estratégia passa pela criação projetual de um polo para o 

desenvolvimento de atividades criativas, que apesar de ser um ato 

individual, faz parte de uma visão para a globalidade da cidade. 

O polo servirá como um input para a economia criativa de Vila do 

Conde e de toda a região próxima, podendo reter ou atrair população 

criativa. “A criatividade serve para um quarto, um apartamento, um 

edifício, uma rua, um bairro, uma freguesia, uma cidade. Tem de 

começar algures e para isso precisamos de um polo”.137 Os edifícios 

que proponho reabilitar para a criação desta incubadora criativa, 

situam-se na antiga seca do bacalhau. (Fig. 41) O lugar carrega 

parte da memória do local e da sua ligação com a cidade, o mar e a 

pesca. O ambiente industrial que os edifícios exibem, é também um 

ponto forte, pois transmite um marcante carácter empreendedor. Esta 

relação industrial é também realçada pelo estaleiro localizado na 

margem oposta do rio Ave, que pela sua distância não prejudica o 

conforto sonoro e que apesar de ser um ato silencioso demonstra-se 

bem presente. A habitação envolvente, a próxima relação física com 

a marginal de Vila do Conde e com o Forte de S. João, estabelecem 

136. VIEIRA, Alvaro Siza, “El Croquis nº140”, 2008:18

137. LANDRY, Charles, “Conversas descontraídas fazem grandes cidades” in Notícias Magazine, 

2012:56.
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Principais agentes culturais em Vila do Conde

1-Galeria de Arte Cinematográfica e Livraria Municipal
2-Centro Municipal da Juventude
3-Jornal de Vila do Conde
4-Radio linear
5-Casa José Régio
6-Casa Antero de Quental
7-Nau Quinhentista
8-Museu das Rendas
9-Mosteiro Santa Clara
10-Biblioteca Municipal
11-Museu da Cooperativa Agrícola
12-Centro Ciência Viva
13-Centro da memória
14-Centro de Monotonização e controlo Ambiental
15-Auditório Municipal
16-Teatro Municipal
17-Forte de São João
18-Escola Superior de Estudos Industriais e Gestão

Fig.42 - Contaminação
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ao lugar uma personalidade mais descontraída, calma e de lazer 

que estimula o lado criativo da população laboral. A criação de 

espaços que podem ser alugados para o cowork, espaços para trabalhos 

pontuais como pequenos estúdios fotográficos, salas de reuniões, 

áreas para pequenas empresas, zonas de exposições e de projeção, 

café expositivo/cultural, servido por uma secretaria que facilita 

o funcionamento de todo o espaço, pequenas salas de formação, uma 

cafetaria e zonas de interação para partilha ou “contaminação” de 

ideias. No campo da habitação, a estratégia passa por usufruir do 

parque habitacional construído e reabilitar o degradado. O facto de 

a habitação estar espalhada pela cidade, contribui para a estratégia 

de partilha e troca de conhecimento, “contaminação de ideias”. 

Ponto de contaminação 

 A estratégia de criar um ponto de “contaminação” (Fig. 42) para a 

cidade tem como objetivo a partilha de informação, potenciar o debate 

e cooperação. “Os vários tipos de conhecimento são diferentes meios 

de pensar um problema. Precisamos de conversas multidisciplinares 

descontraídas”.139 O polo de criatividade terá como função ser um ponto 

de contaminação de criatividade e de ideias para a cidade. Um espaço 

onde todas as pessoas da cidade possam usufruir. Espaços híbridos de 

trabalho no interior e no exterior com acesso livre à internet, são 

meios de atrair a população de Vila do Conde e de cidades vizinhas. 

O principal método de divulgação da ideia de criatividade, será o  

contacto de pessoas para pessoas, daí o conceito de “contaminação”. 

 

Ligação em rede com os agentes culturais

 É importante o polo de criatividade iniciar laços de partilha em 

rede, com os agentes culturais, comerciais, industriais e políticos 

da cidade. A criatividade é abrangente, é multidisciplinar. Se os 

agentes culturais da cidade estiverem “ligados” em rede, surgiram 

novas e mais completas perspetivas. “A cultura, a arte, a ciência, 

podem ser articuladas com estratégia e ser um forte instrumento 

de geração de riqueza”.140 Ter um polo de criatividade voltado 

exclusivamente para si próprio não chega, precisa “...de se associar 

em rede. Partilhando ideias, soluções, clientes, equipamentos, 

espaços, pessoal, estratégias de gestão, marcas e marketing”.140 

138. LANDRY, Charles, “Conversas descontraídas” in Notícias Magazine, 2012:56.

139. ROMANO, José, “LX Factory”, Arquitectura 21, Abril de 2009:15

140. Idem, Ibidem
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Fig.43 - Curtas, Evento Cultural
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Experimentação/Pesquisa/Erro 

 A criatividade vive em grande parte à volta da Experimentação, 

da Pesquisa e da possibilidade do Erro. “A economia depende da 

experimentação, de as coisas serem mais emocionais do que funcionais”.141 

É importante lidar com a arquitetura, como uma disciplina, onde é 

fundamental a pesquisa, de modo a adquirir novos métodos construtivos 

e da própria composição arquitetónica. É necessário relacionar 

a Experimentação e a possibilidade do Erro, pois são elementos 

essenciais para a inovação. ”Criatividade pressupõe inovação, 

arrojo, risco(...)”.142 Sem margem para o Erro, não sairemos da zona 

de conforto, só faremos coisas que já conhecemos e dominamos, ficando 

para segundo plano a capacidade de experimentação e consequentemente 

de inovar. É necessária tolerância para o disparate e dar espaço 

à controvérsia. A possibilidade do erro faz com que as pessoas 

arrisquem mais e possam chegar a resultados surpreendentes.   

Interação com a sociedade

 As cidades são definidas pela sociedade. “...A própria cidade 

é a memória coletiva dos povos”.143 Quando queremos potenciar um 

conceito numa cidade, temos de englobar no projeto a sociedade para 

que seja mais fácil, rápido e coerente. “Afinal a cidade somos nós, 

a sua imagem é a nossa”.144 

 A ideia da interação com a sociedade, é potenciar a comunicação 

e a interação entre as empresas, os agentes culturais, os criativos 

e as pessoas. Criar sinergias entre toda a sociedade torna-a mais 

forte. O evento “Curtas” (Fig. 43) é a uma das maiores representações 

culturais da cidade, acarinhado por toda a população e divulgado 

muitas vezes pelas pessoas que nada têm que ver com a organização do 

evento. A população pode então “beber” informação e criar conexões 

com a classe criativa, potenciando o seu próprio trabalho, “...

porque a criatividade está em cada um de nós”.145 A ideia base é 

criar uma plataforma para todos e não um “cantinho” para a classe 

criativa.

141. LANDRY, Charles, “Conversas descontraídas fazem grandes cidades” in Notícias Magazine, 

2012:56.

142. GUEDES, Guta Moura, “Arquitectura 21, Abril de 2009:48

143. SEABRA, Gonçalo, “Impérios Vazios, in Cidades Flexiexistencialistas”, 2010:95

144. ZEVI, Bruno, “Uma Definição de Arquitetura”, 1979:36

145. ROMANO, José, “LX Factory”, Arquitectura 21, Abril de 2009:15

VISÃO ESTRATÉGICA PARA VILA DO CONDE



118

A ARQUITETURA PARA A CIDADE CRIATIVA

Fig.44 - Plantas Edifício 1
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3 Arquitetura para a criatividade em Vila do Conde

3.1 Comunicação com a cidade   

 A sociedade e as cidades estão em constante mutação. Quando 

queremos encaminhar o desenvolvimento com base num novo conceito 

de crescimento e orientação, é importante comunicar com os agentes 

culturais e políticos que intervém na cidade, mas é fundamental 

comunicar com a sociedade. Normalmente, as pessoas só têm conhecimento 

das decisões quando já foram tomadas e estão a ser implementadas. 

Não fazem parte do processo. O sistema de mutação deve ser gradual 

sem alterações repentinas e já deliberadas, que muitas vezes passam 

por cima da própria sociedade. 

 A existência de um imput criativo para a cidade, tem como função 

a comunicação para com a sociedade. No polo de criatividade, (Fig. 

44) é possível a transmissão de conhecimentos e a oportunidade da 

sociedade experimentar, agir, intervir e ser criativa. Uma sociedade 

forte, culta e preparada, é a melhor estratégia de futuro que podemos 

ter. 

 A proposta, passa por trazer às pessoas valores que sejam 

percetíveis e onde a população se reveja. 

 A antiga seca do bacalhau em Vila do Conde, suporta uma 

identidade não só da cidade, mas de todo país. Em Vila do Conde é 

muito expressiva, pela ligação da população à pesca. A proposta visa 

garantir a memória do lugar, ao manter, reabilitar e orgulhosamente 

mostrar, os tanques de limpeza do bacalhau, os trilhos dos carrinhos 

que transportavam o peixe pelas várias fases do processo e a estrutura 

de salga e seca do bacalhau no exterior. O edifício comunicará 

com a cidade não só pelo que é mas também pelo que já foi. “...

Incorporar soluções de conforto e de organização funcional para 

um programa atual, mantendo no possível a integridade do lugar”.146 

Poderá adquirir um papel didático na compreensão do processo de 

transformação de uma identidade nacional.

 É importante que o edifício comunique com a cidade, de modo 

direto e descomprometido. (Fig. 45)

146. VIEIRA, Alvaro Siza, “El Croquis nº140”, 2008:22
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45 - Implantação Geral do Projeto

Edifício 1

Edifício 2

Edifício 3
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Fig.46 - Volumetria/Recinto 
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3.2 Polo criativo, Vila do Conde

Volumetria

 O desenvolvimento do projeto divide-se em dois momentos. A 

volumetria dos edifícios 2 e 3 estava praticamente definida. A proposta 

passou por uma limpeza formal, simplificando a forma original ao 

elemento essencial, um paralelepípedo com cobertura de duas águas 

mantendo a sua implantação. No edifício 1, a implantação é definida 

pela geometrização dos limites do terreno onde está implantado e 

pelos afastamentos previstos na legislação. O edifício desenvolve-se 

à volta de um recinto semi-interno. A volumetria está em contacto com 

o solo nas zonas de exposição, receção e cafetaria, “levantando-se” 

para albergar as zonas de trabalho, o auditório, zonas estudo e a 

livraria. O “levantar” aumenta a comunicação visual com o mar e 

permite uma abordagem descomprometida com o recinto. Um percurso 

faz a ligação com os terrenos envolventes passando pelo centro do 

recinto, clamando pela visita e contacto. (Fig. 46)

Recinto

 O conceito do recinto surge pela criação de um espaço 

descomprometido no exterior, (Fig. 46) acessível 24 horas por dia 

todos os dias, onde seria possível desenvolver atividades culturais, 

exposições, trabalho ao ar livre por parte de qualquer pessoa, 

projeção de filmes, teatro, música, ..., sem rendas nem burocracias. 

O termo recinto pelo lado experimental, cultural e acessível, não 

um pátio que remete para uma dimensão mais privada. O recinto é um 

espaço organizador de percursos, onde podemos ter o ponto de partida 

entre mudanças espaciais.  

 “O recinto, ou compartimento exterior, constitui, possivelmente, 

o meio mais eficaz e mais imediato de provocar nas pessoas essa 

sensação de posição ou de identificação com aquilo que as rodeia. 

[...] «Estou Aqui dentro» ou «estou por cima Disto, por baixo 

Disto, fora Daquilo» ou ainda, «estou encerrado» ou «estou 

exposto».”147 

147. CULLEN, Gordon, “Paisagem Urbana”, 1971:31
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Fig.47 - Interior/Exterior e Apropriação
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Interior/Exterior

 

 As relações entre o interior e o exterior possuem diferentes 

abordagens e experiências. O edifício 1, é constituído por uma parte 

junto ao solo mais densa e compacta em betão aparente, como suporte 

ao mesmo e controlo de luz interna e no piso 1 essencialmente à base 

de elementos translúcidos, dando a sensação de leveza e potenciando 

a comunicação visual com o rio e o mar.

 No edifício 2, a tensão entre interior e exterior é mais 

inquietante. O edifício encerra-se em si mesmo e comunica visualmente 

com o céu. Planos verticais com cotas inferiores colocados em frente 

aos vãos, orientam a visão para o céu infinito, numa busca do incerto, 

do sonho, potenciando a imaginação e a intuição. 

 No edifício 3, a relação interior e exterior é mais direta ao 

nível do solo, com grandes rasgos nas áreas de trabalho. O controlo 

da permeabilidade visual é garantido com vegetação exterior.

 As tenções entre exterior e interior passam por criar “...

um espaço de carácter de transição que faz a relação do exterior 

com o interior, obtendo, assim, uma sucessiva transparência de 

factores”.148 (Fig. 47)

Apropriação

 O conceito da apropriação deriva da intenção de dar bastante 

liberdade aos usufruidores para se adaptarem aos edifícios e ao 

espaço. Cada interveniente ao acomodar-se, traz elementos novos, 

cor, objetos e principalmente ideias. O polo de criatividade passará 

a estar em constante mutação, a renovar-se, a atualizar-se, a ser 

dinâmico. Se impusermos demasiadas regras o seu desenvolvimento 

seria muito estático, previsível e aborrecido. O conceito pressupõe 

tornar um pouco próprio o espaço adaptando-se e atribuindo sentido 

individual. Quando juntamos várias pessoas de diversas áreas de 

trabalho e formação, a mescla de informação e pensamento faz da 

apropriação algo em constante superação. (Fig. 47)

 O conceito de apropriação no polo criativo tem como principal 

objetivo facilitar a adaptação e tornar os edifícios mais cómodos   

para os usufruidores. A apropriação significa “tornar próprio”, ou 

seja, cada individuo vai dar um cunho pessoal ao espaço.
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148. CONSIGLIERI, Victor, “A Morfologia da Arquitetura”, 1994:135



126

A ARQUITETURA PARA A CIDADE CRIATIVA

Fig.48 - Pontos Focais/Luz e Textura
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Pontos Focais

 A focagem de pontos na proposta importa para a inspiração, 

imaginação, intuição e atmosfera criativa. Ao percorrermos os 

espaços vamos assistindo à presença da vegetação, do rio e do mar. 

Em alguns locais existem pontos focais onde se evidenciam partes do 

meio envolvente potenciadores de criatividade. No foyer de entrada 

para o auditório é focada a linha do horizonte no mar como elemento 

longuínquo, quase infinito e ao mesmo tempo o farol que confere 

orientação, rumo e “caminho” a seguir. (Fig. 48) Da livraria 

podemos ver o pequeno estaleiro naval do outro lado do rio que nos 

faz a ligação do conhecimento com o saber, um elemento puramente 

industrial, e que ao longe se remete ao silêncio do movimento. As 

áreas de trabalho exploram no edifício 1 a comunicação visual com 

o rio, o mar, o próprio edifício e o seu recinto. No edifício 2 

o ponto focal é a vegetação próxima dos vãos que permitem alguma 

permeabilidade visual para a envolvente. O edifício 3, fecha-se em 

si mesmo com o céu como principal ponto focal. 

 “A observação sugere que um objeto fixo pode atrair (...) o 

ser humano”.149 Com estes pontos focais estimulamos a atmosfera 

criativa, a estética e a beleza, a intuição, a memória, a imaginação 

e a inspiração.  

Luz e Textura  

 A luz é determinante na maneira como percecionamos as coisas, 

os espaços e a arquitetura. De dia o edifício é iluminado com luz 

natural na maior parte dos espaços e à noite pela sua transparência, 

ilumina a zona atribuindo-lhe vida e ao mesmo tempo ilumina-se para 

a cidade. A sua estrutura, quando iluminada junto ao vidro dá a 

sensação de um esqueleto, o esqueleto assumido do edifício. 

 As texturas são simples. Betão aparente que confere a robustez 

junto ao solo, e no primeiro piso o vidro, a sensação de leveza. 

Os materiais simples e quase no seu estado puro, confere a ideia 

de experimentação e liberdade na apropriação do espaço. Os dois 

edifícios reabilitados são brancos. O branco representa a página em 

branco pronta para suportar qualquer coisa e no interior novamente 

o betão. As asnas em madeira reabilitadas e assumidas conferem uma 

verdade e identidade ao espaço. (Fig. 48)

149. CULLEN, Gordon, “Paisagem Urbana”, 1971:105
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Fig.49 - Vegetação/Percursos
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Vegetação

 Ao visitarmos o terreno da antiga seca do bacalhau, deparamo-nos 

com uma vegetação rasteira espalhada aleatoriamente através da 

apropriação. A vegetação entre ervas e flores cobre a maior parte 

do terreno. Achamos por bem manter a vegetação na maior parte do 

terreno, apenas um pouco mais controlada através de aberturas para 

os percursos e espaços de repouso. “A conservação e proteção de 

uma vegetação rica e variada constitui uma condição indispensável 

com vista a condições de vida mais saudáveis e mais agradáveis 

(paisagem, relação com a natureza, clima, manutenção da pureza 

do ar, etc.)”.150 A vegetação é um elemento bastante presente na 

proposta. A escolha da mesma, passa por poucas árvores e de porte 

pequeno/médio, garantindo algum sombramento no verão e proteção no 

inverno. É essencialmente vegetação rasteira. Vegetação rasteira, 

variada entre ervas, plantas e pequenos arbustos, que conferem ao 

espaço um ambiente mais dinâmico e selvagem. É proposto um espaço de 

reflecção com arbustos, num pequeno espaço onde o “teto” é o céu, um 

espaço de pausa onde o tempo não é o mais importante. (Fig. 49)

  

Percursos

 Os percursos adquirem na proposta a intenção de ligar dois ou 

mais pontos, mas também uma simbologia figurativa. 

 O valor físico é a estrutura como meio transitável que faz 

a ligação entre pontos, com derivações pelo meio e para outros 

pontos. “...Elementos de conexão que permitam manter a continuidade 

e acessibilidade”.151

 O valor simbólico é o de proporcionar encontros entre quem 

está a trabalhar, visitar ou passear, potenciando a partilha e 

troca de ideias, “contaminando”. Permite também um momento de 

reflexão que pode ser estimulado pela atmosfera do meio envolvente. 

Ao percorrermos os espaços vamos descobrindo novos pontos focais, 

vegetação, cheiros, texturas, Luz e sombra, memórias do lugar e 

espaços com atmosfera criativa que pretendem inspirar quem por lá 

passa. (Fig. 49)

150. PRINZ, Dieter, “Urbanismo I, Projecto Urbano”, 1980:18

151. CULLEN, Gordon, “Paisagem Urbana”, 1971:56
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Fig.50 - Atmosfera Criativa/Estética e Beleza
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3.3 Elementos potenciadores da criatividade   

Atmosfera criativa

 Cultivar um atmosfera criativa é fundamental para potenciar 

a criatividade. Ambientes descontraídos, cheio de possibilidades 

estimulam o nosso espírito criativo. “... Só em ambiente harmónico 

e autêntico o indivíduo será capaz de criar e de atingir valores de 

grande significado pessoal ou social”.152 A nossa intenção é produzir 

através da arquitetura a atmosfera criativa, não só necessária 

para o desenvolvimento de atividades ligadas à criatividade, mas 

também, para que inspire toda a população. (Fig. 50)  A qualidade 

da arquitetura está “tanto nos seus valores arquitetónicos como na 

atmosfera que transmite”.153 Um ambiente informal possibilita mais 

interação entre as pessoas, uma maior partilha de informação e 

conteúdos. A criação de um polo baseado na criatividade, tem de 

possuir uma identidade igualmente criativa, ou seja, autenticidade. 

“Tudo se condiciona a uma ordem. (...), devemos encontrar o caráter 

desse espaço, ou seja, a sua atmosfera”.154 É necessário sentir a 

liberdade, a possibilidade de experimentar, de inovar, de arriscar, 

para irmos mais além, seja na arquitetura ou em qualquer outra 

área. A atmosfera criativa facilita a estratégia de contaminação. 

É mais fácil e imediata a aceitação quando é percecionada através 

dos sentidos. A atmosfera é percecionada através da sensação, é 

interativa. Seria importante para o projeto e para a cidade, que a 

atmosfera criativa estivesse sempre presente para qualquer pessoa.

A estética e a beleza

 A estética e a beleza são conceitos tão difíceis de entendimento, 

como de alcançar a sua reprodução. A relatividade interpretativa 

dos conceitos faz deles quase uma utopia. O que é belo para uns, 

pode ser desprezível para outros. O debate do que atingiu ou não 

a beleza estimula o processo criativo. A busca do incerto é quase 

interminável. A variação individual da beleza e da estética, deve-se 

152. DA FONSECA, A. Fernandes, “A Psicologia da Criatividade”, 1990:19

153. VIEIRA, Alvaro Siza, “El Croquis nº140”, 2008:18

154. CONSIGLIERI, Victor, “A Morfologia da Arquitetura”, 1994:216
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Fig.51 - Edifício 2

Fig.52 - Edifício 3
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ao facto de ser proveniente de perceções sensoriais. Cada um sente 

à sua maneira perante uma panóplia de estímulos intrínsecos. A sua 

reprodução é através de sensações de prazer, agrado, gozo, satisfação, 

contentamento, alegria, deleite, volúpia ou bem-estar. Quando 

projetamos um edifício pretendemos causar este tipo de sentimentos 

nas pessoas. (Fig. 51) Emocioná-las com a arquitetura. “A experiência 

estética pretende descrever o valor da obra arquitetónica”.155 É 

necessário um forte entendimento da cultura estética, para que seja 

possível a sua produção. Para projetar e emocionar as pessoas é 

importante entender a cultura de cada lugar e da sociedade, pois a 

arquitetura deve representá-los. (Fig. 52)

 A beleza na arquitetura só pode ser alcançada através do 

entendimento global da mesma. É o resultado da soma das partes. 

A leitura da arquitetura como unidade. “É indubitável que o belo 

absoluto que resulta da arquitetura consiste na harmonia geral e nas 

proporções das suas partes”.156 A estética e a beleza têm a capacidade 

de tornar a vida das pessoas mais agradável e estimular os seus 

sentidos. 

 A beleza e a estética na arquitetura podem proporcionar valor 

acrescentado. Tem a capacidade de valorizar a sua envolvente, atrair 

investimento e criar novas centralidades. Regenerar uma parte 

da cidade que está estagnada na transição entre duas zonas já 

reabilitadas. A arquitetura poderá alcançar um impacto positivo 

na divulgação da cidade, a nível nacional e internacional, e assim 

atrair turismo.

A intuição

 O Ser Humano possui capacidades de perceção inatas ao seu 

modo de pensar. A intuição revela-se como uma destas capacidade 

e expressa-se, através do processo de compreensão imediato. Esta 

faculdade mental faz parte da nossa estrutura inata. Não faz parte 

do pensamento lógico ou do raciocínio. Trabalha sobre a parte 

inconsciente do nosso Ser, de forma abstrata. Pode ser considerada 

uma visão ou uma ideia súbita das coisas. Não poucas vezes, é 

denominada como uma antecipação. (Fig. 53)

155. CONSIGLIERI, Victor, “A Morfologia da Arquitetura”, 1994:212

156. COCOGNARA, Leopoldo. Citado por: ZEVI, Bruno, “Uma Definição de Arquitetura”, 1979:35
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Fig.54 - Memória
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 A intuição é importante na perceção da arquitetura, pois 

integra um papel importante na sua leitura intuitiva. Esta nossa 

capacidade de ação instantânea demonstra-se por um estado puro no 

processo criativo e irracional da expressão da arquitetura. “...O 

significado da expressão revela-se diretamente na perceção imediata 

e intuitiva”.157 

 A perceção imediata da atmosfera criativa no polo criativo 

seria fundamental para o processo de desenvolvimento do mesmo. 

É necessário criar essa leitura através dos meios que estimulam 

o nosso subconsciente. Essa perceção é potenciada com elementos 

que impulsionam os nossos sentidos. Cheiros, texturas, cores, 

vegetação, relações visuais, formas, espaços, percursos, sombras e 

luz, opacidade e transparência, uma sedução constante.     

A memória

 A memória é uma capacidade fundamental para o Ser Humano. Sem 

memória seríamos como uma página em branco. “A memória do que se 

passou é o que nos permite ter identidade e construir as relações 

com o mundo e connosco próprios. A memória é o sentir registado”.158  

A memória é essencial para a nossa perceção e aprendizagem. É 

responsável pela preservação de acontecimentos anteriores, lembranças, 

recordações, ou seja, a consciência do passado. Só através da memória 

é possível registar, preservar e identificar os acontecimentos.

 Na arquitetura a memória é fundamental, pois assegura a base do 

futuro. Permite o entendimento do passado, a consciência do presente 

e a visão do futuro. (Fig. 54) “A arquitetura, vista sob a perspetiva 

da memória, é um gesto humano que nasce na capacidade de sonhar, 

de buscar referências e de questionar”.159 A proposta visa garantir 

a memória do lugar, ao manter, reabilitar e orgulhosamente exibir, 

os tanques de limpeza do bacalhau, os trilhos dos carrinhos que 

transportavam o peixe pelas várias fases do processo e a estrutura 

de salga e seca do bacalhau no exterior. Manter a volumetria e 

implantação dos edifícios existentes, pela sua carga simbólica para 

a cidade, industrial e experimental que já se encontra associada.

157. CONSIGLIERI, Victor, “A Morfologia da Arquitetura”, 1994:39

158. MANOEL, Bernardo d’Orey, “Fundamentos da Arquitetura em Raul Lino”, 2012:34

159. MANOEL, Bernardo d’Orey, “Fundamentos da Arquitetura em Raul Lino”, 2012:35
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Fig.55 - Imaginação/Inspiração
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160. CONSIGLIERI, Victor, “A Morfologia da Arquitetura”, 1994:212

161. BRIGGS, Martin S. Citado por: ZEVI, Bruno, “Uma Definição de Arquitetura”, 1979:32

162. OSTROWER, Fayga, “Criatividade e Processos de Criação”, 1977:72

A imaginação

 Podemos entender a imaginação como uma capacidade mental com 

relações infinitas. Não tem limites. Não necessita de material físico 

para se desenvolver. Permite-nos testar, associar, manipular coisas 

mentalmente. 

 Na arquitetura expressa um interesse especial pelo facto de esta 

faculdade ser fundamental ao processo criativo, uma vez que o projeto 

cresce na cabeça do arquiteto sem a presença da materialidade. “A 

perceção imaginativa, na arquitetura, consiste em ir buscar a unidade 

a todos os objetos da história”.160 A relação entre o pensamento e o 

real é testada pela capacidade de imaginar. “A arquitetura significa 

edifícios plenos de imaginação e dignidade”.161 Na arquitetura tentamos 

potenciar a capacidade imaginativa dos usufruidores e de quem entra 

em contacto com ela.(Fig. 55) A arquitetura pode funcionar como um 

estímulo à imaginação, através da interação e da descoberta que pode 

ocorrer.  

A inspiração

 A inspiração é imprevisível e surge dos mais diversos estímulos. 

Pode ser proveniente de qualquer pensamento, objeto ou emoção.  

A inspiração pode ser compreendida “pela inata capacidade de formar 

e intuir, pela sua espontânea compreensão das coisas”.162 A inspiração 

não surge do nada, mas sim da capacidade do Homem criar relações 

entre as coisas. A inspiração é parte do processo criativo. O seu 

aparecimento é por parte da sensibilidade interior. A inspiração 

possui uma carga emocional forte. 

 A arquitetura tem a capacidade de inspirar as pessoas, de as 

desafiar a ir mais além. Quando somos surpreendidos pela arquitetura, 

ficamos algo inspirados. (Fig. 55) A leitura do não óbvio permite-nos 

entender que os limites que conhecemos devem ser desafiados para um 

melhor desenvolvimento, não só intelectual como da própria sociedade. 

A inspiração surge com o trabalho e com as relações estabelecidas 

pelo pensamento de coisas muitas vezes não relacionáveis à partida. 

A arquitetura “inspira-se” e pretende “inspirar”.

ARQUITETURA PARA A CRIATIVIDADE EM VILA DO CONDE





Conclusões

 Este trabalho é o culminar de uma aprendizagem cuidada sobre 

um tema ainda pouco abordado na arquitetura, Cidades Criativas. A 

perquisa e o estudo partiu da vontade de encontrar novos horizontes 

para o desenvolvimento urbano que possam ser abordados num futuro 

próximo. Foi necessário “coser” diferentes áreas de conhecimento 

como: economia; gestão; psicologia; sociologia, o que enriqueceu 

a substância do trabalho. O tema escolhido “A Arquitetura Para a 

Cidade Criativa” foi abordado com base na multidisciplinariedade e 

partilha de informações como defende o prórpio conceito da Cidade 

Criativa. Este facto enriqueceu, mas também dificultou a abordagem 

do tema.

 A dissertação é composta por dois capítulos. O primeiro 

dividiu-se em quatro fases de estudo. O ponto um que explica a origem 

da Cidade Criativa proveniente da economia criativa e a afirmação 

da criatividade como fator de desenvolvimento. O segundo ponto 

aborda os conceitos e o sugimento do conceito da Cidade Criativa 

e como esta promove o crescimento social, economico e urbano das 

cidades. O ponto três agrupa os conceitos estudados com o papel da 

arquitetura no desenvolvimento dos lugares e da sociedade, e como 

pode através do processo criativo potenciar emoções e comunicar 

connosco. O ponto quatro engloba três casos de estudo, com três 

valores diferentes de aprendizagem em três cidades distintas. O 

segundo capítulo foi dividido em três partes. O primeiro ponto 

faz uma análise do contexto de Vila do Conde sob o ponto de vista 

da Cidade Criativa e um diagonóstico SWOT da mesma. O ponto dois 

aborda o local de intervenção e a estratégia do desenvolvimento do 

projeto para a zona da antiga Seca do Bacalhau. O terceiro ponto 

explica a proposta para o local e como o projeto incorpora o plano 

de regeneração da cidade. O projeto realça aspetos que potenciam o 

valor da identidade da cidade e a atmosfera criativa como fator de 

“contaminação” de ideias.

 Os objetivos propostos para o trabalho realizado foram 

alcançados. Numa sociedade cada vez mais instântanea que anseia por 

respostas concretas e rápidas, poderíamos pensar que a ausência de 

uma definição padronizada para o termo Cidade Criativa significaria 

a falta de alcance dos objetivos gerais que foram propostos. Mas, a 
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realidade é que a falta de uma definição uniformizada bem ao estilo 

de um dicionário não é de todo sinónimo de falta de resultados. 

Aqui a problemática é mais próxima ao estilo filosófico, onde são 

atribuídos conceitos ao tema Cidades Criativas em vez de uma 

definição padronizada. Esses conceitos abordados por diferentes 

autores que estudam o tema justificam a procura de significados, 

na qual a implementação deste tema relativamente recente, varia 

consoante a cidade em causa. No global a Cidade Criativa é uma 

cidade que salienta os seu mecanismos e redes culturais, abrangendo 

todas as disciplinas e potenciando a valorização das atividade 

criativas, criando atratividade, fluxos financeiros e emprego.  

 A realização desta dissertação possibilitou um melhor 

conhecimento sobre um conceito de desenvolvimento urbano que é 

pouco estudado e abordado, onde a informação existente no campo da 

arquitetura ainda é bastante escassa. Com este estudo, alargamos 

o campo de debate para questões do foro cognitivo e emocional 

dos arquitetos e da sociedade no processo criativo, revelando-se 

decisivo para obter um melhor e mais sustentado resultado. Foi-nos 

possível percorrer a origem e o desenvolvimento do conceito de Cidade 

Criativa e entender que é fundamental para um futuro imprevisível. 

Permitiu-nos perceber as premissas do tema para posteriormente 

podermos aplicá-las à arquitetura dentro dos conceitos estudados.

 Assim, concluímos que arquitetura adquire uma função de coesão 

da sociedade, inspira as sociedades, incentiva a imaginação das 

pessoas, que gostam de a viver, admirar, fotografar e visitar. 

Esta comunicação de sensações é muito importante e contribui para 

a qualidade de vida em geral, pelo facto de estarmos rodeados de 

arquitetura, independentemente da sua qualidade. Quanto melhor for 

a arquitetura e se identificar com a sociedade, melhor será o seu 

desempenho. 

 Os elementos potenciadores de criatividade estudados: a 

atmosfera criativa; a estética e a beleza; a intuição; a imaginação; e 

a inspiração, revelaram que os arquitetos necessitam de uma cultura  

bastante apurada e que se estenda a diversas disciplinas para que 

seja possível encontrar elementos, quando materializado o projeto 

que se identifique e resolva os problemas sociais e individuais. 

Naturalmente esses elementos são também responsáveis pelo processo 

criativo mas é necessário serem constantemente estimulados. Neste 

processo, é fundamental que os agentes culturais da cidade comuniquem 
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entre si “ligados em rede”, numa partilha de conhecimentos onde as 

ideias podem gerar riqueza e valor acrescentado. A massa crítica 

deve potenciar o debate alargando o campo de ação da criatividade. 

 O projeto para um polo criativo em Vila do Conde, visou 

estimular os elementos psicológicos inerentes à criatividade, de 

modo a que as pessoas possam “beber” informação e serem mais 

criativos diáramente, seja qual for a sua área de trabalho. Para 

concretizar este objetivo foi necessário salvaguardar a identidade 

e os elementos de memória interessantes da preexistência. Essa 

identidade é um ponto fucral para o conceito de desenvolvimento 

das Cidades Criativas que defendem que a identidade de cada lugar 

não é repetivel ou copiável. As cópias não tem valor acrescentado, 

pelo contrário obtem um valor muito inferior e muitas vezes de 

associação criminosa.

 Um ponto importante é também a valorização profissional da 

arquitetura. Quando dizem: “És arquiteto? Então dá-me aqui uma 

ideia!”, é muito importante perceber que não podemos dar aquilo 

que é o nosso produto, ou seja, a Ideia. As ideias são o que temos 

para vender e não dar. Ao darmos o produto que temos para vender 

então ficamos sem nada para garantir a sustentabilidade da nossa 

profissão e passamos a amadores que fazem arquitetura por hobby. 

A arquitetura potencia e valoriza económicamente os lugares e os 

empreendimentos, logo é fundamental que os arquitetos valorizem 

também o seu trabalho de modo a gerar riqueza.      

 A elaboração desta dissertação, foi realmente interessante e 

decididamente instrutivo, elevando o conhecimento sobre a matéria 

estudada.

“A criatividade requer coragem”.163
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