
http://repositorio.ulusiada.pt

Universidades Lusíada

Barros, Pedro José da Silva

Indústrias criativas como oportunidade
regeneradora dos centros de cidade : o centro de
artes performativas em Espinho
http://hdl.handle.net/11067/333

Metadados

Data de Publicação 2012

Resumo Perante uma fase de crescente valorização do capital humano criativo,
desenvolve-se uma análise sobre a importância das indústrias criativas
na intervenção da cidade existente, principalmente das áreas centrais no
contexto da economia criativa. Incidindo especial atenção na evolução
das estruturas sociais, urbanas e económicas, que desde a segunda metade
do século XX,foram marcadas por uma nova estrutura socio-individual,
de valorização cultural e simbólica que desencadeou um novo interesse
pel...

Palavras Chave Regeneração Urbana, Espinho (Portugal), Criatividade

Tipo masterThesis

Revisão de Pares Não

Coleções [ULF-FAA] Dissertações

Esta página foi gerada automaticamente em 2023-05-17T18:17:35Z com
informação proveniente do Repositório

http://hdl.handle.net/11067/333






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

Agradecimentos  
 

 

Ao Professor Doutor Francisco Peixoto Alves, orientador desta dissertação, 

pela contribuição dada ao seu desenvolvimento, mas também, enquanto 

professor referencial do meu trajecto académico, pelo apoio, incentivo e 

advertências sempre pertinentes. 

À professora Maria Tavares, pela disponibilidade e acompanhamento no 

desenvolvimento académico. 

Às diversas personalidades docentes, importantes no enriquecimento 

académico. 

Ao arquivo Municipal de Espinho, especialmente à Doutora Beatriz e a sua 

equipa, pela disponibilidade e amabilidade com que nos recebeu. 

Às personalidades entrevistadas, importantes no desenvolvimento do caso 

de estudo.  

 Finalmente, numa nota mais pessoal, à família e amigos pela paciência e 

apoio dedicados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

Índice 
 

 

Agradecimentos.                                                                                                                

Índice.                                                                                                                                  

Resumo.                                                                                                                               

Abstract.                                                                                                                            

Palavras-chave.                                                                                                                 

Lista de abreviaturas.    

 

Introdução. 

 

CAPITULO I _ Sociedade, urbanismo e património.  

 
1.1. O pós-moderno _ da “contra-cultura” ao indivíduo. 

1.2. Condição urbana pós-moderna _ um futuro pouco 

promissor. 

1.2.1. “Metápolis”, a nova estrutura metropolitana.  

1.2.2. Cidade extensiva, ente dispersão e difusão 

urbana.        

1.2.3 Nobilitação urbana, a fragmentação do centro.            

 1.3. Cidade existente _ a crescente valorização do património. 

 

CAPITULO II _ Economia, indústrias criativas e centros de cidade. 

 
2.1. Economia criativa _ depois da sociedade de massas, a 

criatividade. 

2.2. Políticas de cidade _ entre o turismo cultural e a “cidade 

criativa”. 

2.3. Indústrias criativas _ um conceito com difíceis delimitações. 

2.4. Indústrias criativas e centros de cidade _ uma relação 

simbiótica. 

 

 

 

 

III 

V 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

 
17 

 

 

 

21 

 

34 

39 

 

42 

48 

52 

 

 

 

 

59 

 

70 

80 

 

87 



CAPITULO III _ O Centro de Artes Performativas e a regeneração 

em Espinho. 

 
3.1. A cidade _ uma primeira abordagem sensorial. 

3.1.1. Espinho, do percurso histórico ao estado actual. 

3.2. Estratégia de intervenção _ das potencialidades a um 

plano estratégico. 

3.3 Projectos de referência. 

3.3.1. ONE NORTH _ a recriação da cidade tradicional. 

3.3.2. ÓBIDOS CRIATIVO _ estratégia para a criatividade. 

3.3.3. O ESPAÇO DO TEMPO _ o centro de artes 

transdisciplinares. 

3.4. Lugar de intervenção. 

3.5. Projecto de arquitectura _ o centro de artes performativas 

em Espinho. 

3.6. Desenhos técnicos | centro de artes performativas em 

Espinho. 

 

 Conclusão. 

 

 Bibliografia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

101 

 

108 

117 

118 

122 

 

129 

133 

 

136 

 

142 

 
153 

 
155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

Índice de figuras 
 

 

Figura 1 | Movimentos sociais da década de 1960.   
Fonte: Produção própria a partir de várias referências. 

a; movimentos hippies Norte-Americanos. b; Primavera de Praga. c; Maio de 1968 em Paris.                                     
Figura 2 | Queda do muro de Berlim. 
Fonte: Produção própria a partir de várias referências. 

a; Capa da revista TIME de Novembro de 1989. b e c; destruição do muro de Berlim. 

Figura 3 | O “ecrã”.  
Fonte: Produção própria a partir de várias referências. 

Figura 4 | broadacre city de Frank Lloyd Wright. 
Fonte: Produção própria a partir de várias referências. 

a: arquitecto Frank Lloyd Wright; b: maquete da cidade utópica broadacre city. 

Figura 5 | Sistema urbano christalleriano e metapolitano. 
Fonte: Produção própria a partir de “ Metapolis: Acerca do Futuro da Cidade”. 

Figura 6 | Vista aérea do Vale do Ave. 
Fonte: Imagem recolhida a partir do Google earth. 

Figura 7 | Expansão comercial periférica.  
Fonte: Produção própria a partir de imagens recolhidas a partir do Google earth. 

Figura 8 | Exemplos de Nobilitação urbana. 
 Fonte: Produção própria a partir de várias referências. 

a; Bairro alto em Lisboa. b; soho de Nova Iorque. c; Islington em Inglaterra.  

Figura 9 | Intervenções de Haussmann e Cerdà. 
Fonte: Produção própria a partir de várias referências. 

a; Vista aérea de Paris. b; Vista aérea de Barcelona. 

Figura 10 | Valorização histórico-patrimonial em Portugal, os casos de 

Guimarães, Porto e Évora. 
Fonte: Produção própria a partir de várias referências. 

a; Casa da rua nova em Guimarães.  b; Zona Ribeira-Barredo no Porto. b; Cento histórico de 

Évora. 

Figura 11 | O modelo fordista-keynesiano. 
Fonte: Produção própria a partir de várias referências. 

a: Linha de montagem Ford; b: Capa da revista TIME de Janeiro de 1935; c: Capa da revista 

TIME de Dezembro de 1965. 

Figura 12 | “Modern Times” de Chaplin. 
Fonte: Produção própria a partir de várias referências. 

a; Capa o filme MODERN TIMES de 1935 versão Norte-Americana. b; imagens do filme MODERN 

TIMES. 

 

 
 

 

22 
 

 

23 
 

 

31 
 

35 
 

 

40 
 

45 
 

46 
 

49 
 

 

53 
 

 

 

56 
 

 

 

60 
 

 

 

61 

 

 



Figura 13 | Automatização industrial. 
Fonte: Produção própria a partir de várias referências. 

A e b; imagens de linha de montagem automóvel da Volkswagen. 

Figura 14 | “Crash das Dot.com”. 
Fonte: Produção própria a partir de várias referências. 

a; Pictograma representativo Crash das Dot.Com. b; Repórter a explicar a queda da NASDAQ. 

Figura 15 | “Creative economy”. 
Fonte: Produção própria a partir de várias referências. 

a; Jonh Howkins. b; Capa do livro de Jonh Howkins intitulado “THE  CREATIVE  ECONOMY  how 

people make money from ideas”. 

Figura 16 | Guggenheim de Bilbao. 
Fonte: Produção própria a partir de várias referências. 

a e b; Imagens do museu Guggenheim de Bilbao. 

Figura 17 | Tate Modern de Londres. 
Fonte: Produção própria a partir de várias referências 

a; Edifício da Tate Modern em Londres. b; ampliação projectada pela dupla suíça Jacques 

Herzog e Pierre de Meuron  

Figura 18 | “O mundo é plano” de Friedman.  
Fonte: Produção própria a partir de várias referências 

a; Thomas Friedman jornalista do The New York Times. b; O livro “O Mundo é Plano: uma história 

breve do seculo XXI. 

Figura 19 | Modelo do sector cultural definido por Throsby.  
Fonte: Produção própria a partir de várias referências 

a; David Throsby professor de economia. b; organização do sector cultural traçada por Throsby. 

Figura 20 | Organização do sector criativo definido pelo DCMS.  
Fonte: Produção própria a partir de várias referências 

a; Logotipo DCMS. b; Sector criativo definido pelo DCMS. 

Figura 21 | Organização do sector criativo definido pela comissão 

europeia. 
Fonte: Produção própria a partir de várias fontes. 

a; Logotipo Comissão Europeia. b; Sector criativo traçado pela Comissão Europeia. 

Figura 22 | Organização do sector criativo definido pela UNCTAD. 
Fonte: Produção própria a partir de várias fontes. 

a; Logotipo UNCTAD. b; Sector criativo definido pela UNCTAD. 

Figura 23 | Espaços para criativos na Europa. 
Fonte: Produção própria a partir de várias fontes. 

a; Round Foundry Media Center em Leeds no Reino Unido. b; Betahaus de Berlim. c; Fab lab 

kids, inserido no fab lab de Barcelona 

Figura 24 | Distillery District em Toronto. 
Fonte: Produção própria a partir de várias fontes. 

Imagens do Distillery District em Toronto. 

 

63 
 

 

67 
 

 

68 
 

 

 

72 
 

 

73 
 

 

 

74 
 

 

 

84 
 

 

85 
 

 

 

86 
 

 

86 
 

 

90 
 

 

 

93 

 

 



IX 

 

Figura 25 | Bermondsey street em Londres. 
Fonte: Produção própria a partir de várias fontes. 

Imagens da Bermondsey street em Londres.  

Figura 26 | 22@bcn em Barcelona.  
Fonte: Produção própria a partir de várias fontes. 

Imagens da 22@bcn em Barcelona.  
Figura 27 |Espinho antes e depois do acordar. 
Fonte: Produção própria a partir de fontes próprias. 

Figura 28 | Plano de melhoramentos de Espinho de 1986. 
Fonte: Imagem cedida pelo Arquivo municipal de Espinho. 

Figura 29 |A linha ferroviária em Espinho. 

Fonte: Produção própria a partir de imagens cedidas pelo Arquivo Municipal de Espinho. 

Figura 30 | Fabrica Brandão Gomes. 
Fonte: Produção própria a partir de imagens cedidas pelo Arquivo Municipal de Espinho. 

Figura 31 | Espinho festivo e boémio. 
Fonte: Produção própria a partir de imagens cedidas pelo Arquivo Municipal de Espinho. 

Figura 32 | Potencialidades da cidade de Espinho. 
Fonte: Produção própria a partir de fontes próprias. 

Figura 33 | Cartazes dos festivais promovidos por Espinho. 
Fonte: Produção própria a partir de várias fontes. 

Figura 34 | Boas características do espaço público em Espinho. 
Fonte: Produção própria a partir de fontes próprias. 

Figura 35 |Edifício da antiga fosforeira Nacional e armazém. 
Fonte: Produção própria a partir de fontes próprias. 

Figura 36 | Rede de edifícios de caracter habitacional a 

intervencionar. 
Fonte: Produção própria a partir de fontes próprias. 

Figura 37 | Projecto do One North de Zaha Hadid. 
Fonte: Produção própria a partir de Zaha Hadid. 

Figura 38 | Detalhe do One North pormenorizado por S333 

Architecture+Urbanism e Lawrence Barth. 
Fonte: Produção própria a partir de S333 Architecture+Urbanism. 

Figura 39 | Eventos promovidos por Óbidos. 
Fonte: Produção própria a partir de várias fontes. 

Figura 40 | Espaços de empreendedorismo criativo em Óbidos.  
Fonte: Produção própria a partir de várias fontes. 

a; Centro tecnológico. b; Espaço de incubação de empresas “ABC”. 

 

 

95 
 

 

96 
 

 

100 
 

102 
 

103 
 

104 
 

105 
 

109 
 

110 
 

112 
 

115 
 

 

116 
 

120 
 

 

121 
 

125 
 

126 

 

 

 



Figura 41|Exemplos de Eventos promovidos no Convento da 

Saudação. 
Fonte: Produção própria a partir de imagens do”o espaço do tempo”. 

Figura 42 | Estúdios de “o espaço do tempo” no Convento da 

Saudação. 
Fonte: Produção própria a partir de imagens do”o espaço do tempo”. 

Figura 43 |Implantação da proposta. 
Fonte: Produção própria. 

Figura 44 | Transição do exterior para o interior. 
Fonte: Produção própria. 

Figura 45 |A luz no interior do edifício. 
Fonte: Produção própria. 

Figura 46 | Cota da rua do centro de artes performativas. 
Fonte: Produção própria. 

Figura 47 | Cota -1 do centro de artes performativas. 
Fonte: Produção própria. 

 

 

Índice de esquemas 
 

 

Esquema 1 | Esquema comparativo da crescente evolução dos 

centros urbanos de 1950 a 2010. 
Fonte: Produção própria com base no trabalho de Kunzing. 

Esquema 2 |Esquema representativo do edificado considerado 

património pelo Município de Espinho. 
Fonte: Produção própria a partir da análise à cidade da Espinho. 

Esquema 3 | Esquema representativo do comércio tradicional tem na 

cidade, tendo por base o estudo comercial. 
Fonte: Produção própria a partir da análise à cidade da Espinho. 

Esquema 4 | Esquema da estratégia de intervenção para a cidade 

de Espinho.   
Fonte: Produção própria.  
Esquema 5 | Esquema de espaços a intervencionar na vila de 

Óbidos, no âmbito do desenvolvimento da estratégia “Óbidos 

criativo”. 
Fonte: Produção própria a partir de várias fontes. 
 

 

131 
 

 

132 
 

137 
 

139 
 

140 
 

141 
 

141 
 

 

 

 
 

 

 

37 
 

 

106 
 

 

107 
 

 

114 
 

 

 

128 

 



XI 

 

Esquema 6 | Esquema das intervenções para a materialização da 

estratégia de intervenção. 
Fonte: Produção própria a partir de várias fontes. 

 

 

Índice de tabelas 
 

 

Tabela 1 | Comparação socioeconómica da sociedade industrial e 

sociedade hipertexto, tabela elaborada de acordo com Ascher. 

 

Tabela 2 | Comparação dos modos mais colectivos com mais 

isolados, tabela elaborada de acordo com Manuel Graça Dias. 

 

Tabela 3|“the “old” and “new” economies”. Tabela elucidativa das 

principais diferenças entra a “old” e “New” economia, elaborada por 

Diane Coyle e Danny Quah, referida por Flew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 
 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



XIII 
 

Resumo 
 

 

Perante uma fase de crescente valorização do capital humano criativo, 

desenvolve-se uma análise sobre a importância das indústrias criativas na 

intervenção da cidade existente, principalmente das áreas centrais no contexto 

da economia criativa. Incidindo especial atenção na evolução das estruturas 

sociais, urbanas e económicas, que desde a segunda metade do século XX, 

foram marcadas por uma nova estrutura socio-individual, de valorização cultural 

e simbólica que desencadeou um novo interesse pela cidade existente e 

conduziu ao modelo capitalista criativo. 

 Pretende demonstrar-se, neste contexto, que a criatividade e as indústrias 

criativas possuem uma relação simbiótica com os centros de cidade, assim como 

assumem um papel preponderante no desenvolvimento das estratégias de 

intervenção nos referidos centros.   

 Para o efeito, além dos contributos teóricos, os casos de referência 

evidenciam projectos lançados no âmbito das políticas de intervenção urbana 

protagonizadas pela criatividade e indústrias criativas, numa relação entre 

geografia urbana e criatividade. 

  A temática será aprofundada no caso de estudo que recai sobre a 

cidade de Espinho, onde os contributos teóricos e práticos explorados, 

constituirão um bom auxílio para delinear o plano estratégico da cidade de 

Espinho no âmbito da temática que tem vindo a ser explorada, e mais 

especificamente do desenvolvimento do projecto do centro de artes 

performativas de Espinho desenvolvido no âmbito da unidade curricular de 

projecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

 

Faced with a phase of growing appreciation of creative human capital, it 

develops an analysis of the importance of the creative industries in the city's 

existing intervention, especially in the context of the creative economy in the inner 

city. Focusing special attention on the evolution of social structures, urban and 

economic, that from second half the twentieth century, have been marked by a 

new structure socio-individual, of appreciation cultural and symbolic that 

triggered a new interest by the existing city and led to a new creative capitalist 

model. 

Stands out in this way, that creativity and the creative industries have a 

symbiotic relationship with the inner city, as well as plays a key role in developing 

of the intervention strategies in the existing city. 

For this purpose, beyond the theoretical contributions, the reference cases 

show projects undertaken under the policies of urban intervention protagonized 

by creativity and creative industries, in a relationship between urban geography 

and creativity. 

The thematic will be further developed in the case study that focuses on 

the city of Espinho, where theoretical and practical contributions exploited, serve 

as a useful aid to the strategic plan of the city of Espinho under the theme that 

has come to be explored, and more specifically the development of the project 

of the Performing Arts Center of Espinho developed under the project. 
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Introdução  
 

 

A emergência do modelo económico criativo, vem chamar à atenção 

para a importância da criatividade e das indústrias criativas, onde por um lado, o 

território, principalmente das áreas centrais, se apresentam pelas suas 

características espaciais, culturais, ambientais e arquitectónicas como o habitat 

favorável, tando de criativos como das indústrias criativas, por outro, tem-se 

assistido a uma crescente importância da criatividade e indústrias criativas no 

delinear de estratégias de intervenção nos territórios centrais, surgindo, desta 

forma, como oportunidade para os centros de cidade. 

É neste contexto que se pretende reflectir sobe uma relação simbiótica 

entre o modelo económico criativo e os centros de cidade.      

Neste sentido o percurso temporal que nos pretendemos debruçar, inicia-

se com as primeiras “contra-culturas” do conformismo social da sociedade de 

massas e o choque petrolífero e microtecnologico no modelo económico 

Fordistakeynesiano no final da década de 1960, evidenciando-se as alterações 

sociais, urbanas e económicas que se manifestam e conduzem atenções para a 

criatividade e indústrias criativas. 

A viragem dos anos 68 marcou profundas alterações nas estruturas e 

valores sociais, emergindo o “pós-modernismo” como recusa aos modelos sociais 

e culturais, em torno de questões centrais como a emergência de uma “contra- 

cultura”, a proliferação dos meios de comunicação e de entretenimento, e a 

revolução das comunicações de longa distância. Associadas a este processo 

evolutivos das estruturas sociais, surgem na literatura nomenclaturas atribuídas às 

novas configurações sociais emergentes, o “hipermodernismo” referido por 

Lipovetsky e Serroy, a “sociedade hipertexto” referida por Ascher ou ainda mais 

focado no âmbito das relações sociais e importância da tecnologia Castells 

refere uma “sociedade em rede”. 

Estas apelidações vêem chamar à atenção para as alterações sociais, 

que principalmente referem-se à dissolução dos valores tradicionais e das 

estruturas de organização sociais colectivas (família, igreja, partidos políticos, 

moralismos), numa crescente individualização de laços globais, e também uma 



crescente valorização cultural, pela entrada da cultura no mercado económico 

na sociedade “hiperconsumista”. 

Esta evolução social e tecnológica implica novas estruturas 

metropolitanas. O surgimento das “metapolis”, como espaço fragmentado e 

polarizado, evidencia o processo divergente do crescimento urbano, por um 

lado, a expansão periférica com as cidades a crescerem ao longo dos eixos 

rodoviários cada vez mais afastadas dos centros, consequentemente o 

abandono, degradação e envelhecimento dos núcleos históricos, por outro, 

ainda que tímida, uma nova procura imobiliária pela valorização histórico-

patrimonial. Contudo, estas duas formas urbanas divergentes evidenciam o 

caracter fragmentário da cidade pós-moderna. 

As evoluções sociais, e tecnológicas conduziram também para uma 

desmaterialização económica, pela emergência da economia 

informacional/global, onde cada vez mais o capital humano criativo individual 

assume importância nos recentes desenvolvimentos, sobressaindo as indústrias 

criativas como a estrutura industrial deste modelo económico. 

Perante este enquadramento económico, nas políticas de intervenção na 

cidade existente, a criatividade e as indústrias criativas assumem-se como 

elementos a ter em consideração. Estas indústrias apresentam diferentes 

organizações territoriais das indústrias de massa, que contrariamente a estas, 

tinham em consideração a quantidade de matéria proveniente de cada 

território. 

As referências às abordagens científicas referentes ao que podemos 

denominar por “estado da arte”, e que até aqui abordamos de forma sucinta, 

são introduzidas e exploradas ao longo do texto da dissertação, permitindo assim 

contextualizar o enquadramento social, urbano e económico da nossa 

investigação, que coloca as indústrias criativas como oportunidade dos centros 

de cidade.   

Desta forma, pretende-se explorar as potencialidades das indústrias 

criativas para protagonizar a intervenção nos centros de cidade, revertendo o 

caracter deprimido destes, mas também os centros de cidade como o habitat 

favorável para o desenvolvimento da criatividade e das indústrias criativa. 
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Com o trabalho pretende-se ainda contribuir para a leitura das 

transformações verificadas nas cidades, principalmente nas áreas centrais, 

perante o enquadramento da economia criativa e indústrias criativas.  

Sobre o tema, os contributos teóricos, de Jonh Hartley, John Howkins no 

âmbito das reflexões sofre as indústrias criativas, Charles Landry e Richard Florida 

mais direccionados para a relação das actividades criativas com o ambiente 

urbano, ou ainda na abordagens relativa ao caso português, os trabalhos de 

Catarina Selada e Cristina Latoeira, serão referência uteis.   

A metodologia de investigação que serve de apoio ao texto da 

dissertação, desenvolve-se a partir da análise de fontes bibliográficas, com 

diversas origens disciplinares. Pontualmente nos casos de referência, recorre-se a 

entrevistas publicadas e informação jornalística. 

Na abordagem específica do caso de estudo, não apenas a análise 

bibliográfica, mas também, a interpretação de documentos obtidos no arquivo 

municipal da cidade em estudo e entrevistas a protagonistas relevantes para 

Espinho.  

Nesta perspectiva, a dissertação divide-se em tês capítulos, onde os dois 

primeiros dão conta da contextualização e exposição teórica da temática que 

nos propomos explorar e, sobre o último recai o nosso caso de estudo que incide 

sobre a cidade de Espinho. 

De forma detalhada, no primeiro capítulo, intitulado de Sociedade, 

urbanismo e património, faz-se um percurso do trajecto evolutivo social e urbano, 

evidenciando a emergência da cultura pós-moderna. Uma estrutura social 

individualista com diferentes padrões de sociabilização e valorização cultural, e o 

desenvolvimento urbano fragmentado da cidade pós-moderna. Contudo, 

evidencia-se também um reconhecimento da cidade e da cultura urbana, pela 

valorização patrimonial que tem deflagrado desde as últimas décadas do século 

XX. 

No segundo capítulo, Economia, indústrias criativas e centros de cidade, 

contextualiza-se o emergente modelo capitalista criativo que, evidencia a 

criatividade e as indústrias criativas e, de onde derivam novas políticas de 

intervenção no território assim como uma nova relação industrial com a cidade, 

especialmente com os centros de cidade.  



Por último, no terceiro capítulo, denominado de O Centro de artes 

performativas e a regeneração em Espinho, pretende-se uma abordagem à 

cidade de Espinho, sobre a qual incide o nosso caso de estudo. Apresenta-se o 

percurso histórico e a realidade urbana da cidade assim como uma estratégia 

de regeneração para a cidade perante o enquadramento da temática 

explorada, culminando na reflexão arquitectónica do Centro de Artes 

Performativas.  
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CAPITULO I _ Sociedade, urbanismo e património.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. O pós-moderno _ da “contra-cultura” ao indivíduo.  
 
 

O desenvolvimento socioeconómico do pós II Grande Guerra, foi 

caracterizado pelo modelo de desenvolvimento económico Fordista-Keynsiano, 

e regido pelas políticas sociais do Estado-providência. Perante esta realidade 

socioeconómica, dominada pelo clima opressivo de regulação estatal, e um 

conformismo social da sociedade de massas, surgem, no final da década de 

1960 manifestações de “contra-cultura”. Independentemente das localizações 

geográficas, emergem neste período novas forças sociais e políticas 

manifestando oposição às culturas e políticas vigentes. De acordo com Harvey,       

“Para aponerse al carácter opresivo de la racionalidade técnico-burocrático com 

fundamentos científicos, que provenía del poder monolítico de las corporaciones, 

del Estado y de otras formas del poder institucionalizado (incluyendo el de los 

partidos políticos y los sindicatos burocratizados), las contra-culturas exploraron 

ámbitos de realización individual mediante políticas específicas de la “nueva 

izquierda”, adoptaron gestos anti-autoritarios, hábitos iconoclastas (en la música, 

la vestimenta, el lenguaje y el estilo de vida), y cultivaron la crítica de la vida 

cotidiana. Con eje en las universidades e institutos de arte, y en las márgenes 

culturales de la vida de la gran ciudad, los movimientos ganaron las calles hasta 

conformar una gran ola de rebelión que culminó en Chicago, París, Praga, 



México, Madrid, Tokio y Berlín con una sublevación global en 1968” (Harvey, 

1998: 55).   

Neste enquadramento, os movimentos sociais americanos de oposição às 

estruturas da sociedade de massas, reivindicavam principalmente a viragem 

cultural para uma cultura hedonista (também conhecida por cultura Hippie), de 

liberdade individual, colectiva e culto pelo prazer. Este ambiente de revolta, de 

oposição ao clima opressivo e antiliberal, atingiu também a Europa, 

manifestando-se fortemente em acontecimentos como a Primavera de Praga ou 

a revolução estudantil de Maio de 1968 em Paris (figura 1). 

É neste movimento “anti-moderno”, decorrido entre os anos 1968 e 1972, 

que surge, ainda que inconscientemente, o “posmodernismo” como um 

movimento emergente (Harvey, 1998: 55), evidenciando a importância que estes 

acontecimentos tiveram numa alteração social e cultural, onde “A liberdade, o 

culto do prazer, a curiosidade, o respeito pelo outro, a solidariedade social, o 

experimentalismo, a inovação, a ousadia, a ambição são uma herança 

extraordinária” (Moura, 2010 a: 15). 

Neste clima de acontecimentos, a queda do muro de Berlim em 9 de 

Novembro de 1989, com o fim da Guerra fria, assinalou a extensão mundial desta 

nova cultura em formação. Friedman evidencia a queda do muro de Berlim 

como o primeiro grande acontecimento para o mundo plano. Nas palavras do 

autor,   

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 1 | Movimentos sociais da década de 1960.  

a; movimentos sociais hippies norte-americanos, caracterizados pelo lema “paz e amor”, defendiam os direitos 

cívicos, a igualdade e o anti-militarismo. b; primavera de Praga, período de libertação política da antiga 

Checoslováquia face ao domínio da União Soviética, este movimento foi liderado pelo partido comunista e 

decorreu no período de 5 de Janeiro de 1968 a 21 de Agosto do mesmo ano. c; movimentos sociais de maio de 

68 em Paris.   
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“A queda do Muro de Berlim não ajudou somente a tornar mais planas as 

alternativas ao capitalismo e à economia de marcado, mas também a 

desbloquear a energia reprimida de centenas de milhões de pessoas em regiões 

como a India, o Brasil, a China e a ex-URSS. Também permitiu que pensássemos no 

mundo de forma diferente, que o víssemos mais como um todo. Um todo 

consistente. Porque o Muro de Berlim não estava apenas a bloquear-nos o 

caminho; estava a bloquear-nos a visão – a nossa capacidade para pensarmos 

no mundo como um mercado único, um ecossistema único e uma comunidade 

única” (Friedman, 2007:57).     

 A queda do muro (figura 2), para além do evidente fim da divergência 

política entre o Leste e o Ocidente, demonstra que é agora possível uma visão 

global do mundo. Amartya Sen1 referido por Friedman, evidencia que “o Muro de 

Berlim não era apenas um símbolo para manter as pessoas dentro da Alemanha 

de Leste – era uma forma de evitar uma espécie de visão global do futuro. Nós 

não conseguíamos pensar no mundo como um todo” (Friedman, 2007:57) 

Este acontecimento transformou globalmente o mundo, e possibilitou o 

alargamento à escala global, do que Marshall McLuhan apelidou de “aldeia 

global” em 1968 pela massificação dos sistemas de comunicação. Do mesmo 

modo, evidenciando o nivelamento global a par da revolução tecnológica, 

Pipovetsky e Serroy referem que a cultura tornou-se mundo, tornou-se “cultura-

mundo”, pondo em questão as tradicionais dicotomias. De acordo com os 

autores, 

“com excrescência dos produtos, das imagens e da informação, nasceu uma 

aaa 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 2 | Queda do muro de Berlim. 

                                                            
1 Amartya Sen é um economista indiano professor em Harvard, distinguido em 1998 com o 

premio Nobel da economia. 



espécie de hipercultura universal, que, transcende as fronteiras e baralhando as 

antigas dicotomias (economia/imaginário, real/virtual, produção/representação, 

marca/arte, cultura comercial/alta cultura) reconfigura o mundo em que vivemos 

e a civilização que se aproxima” (Lipovetsky, Serroy, 2010: 11). 

Neste sentido, os autores apelidam o mais recente período com o prefixo 

“híper”, de onde derivam as principais conotações que o caracterizam. Nas 

palavras de Lipovetsky e Serroy, 

“O mundo hipermoderno, tal como se apresenta hoje em dia, organiza-se em 

torno de quatro polos estruturantes que desenham a fisionomia dos novos tempos. 

Estas axiomáticas são: o hipercapitalismo, o motor da mundialização financeira; a 

hipertecnicização, grau superlativo de universalidade técnica moderna; o 

hiperindividualismo, que concretiza a espiral do átomo individual, agora liberto 

dos constrangimentos à maneira antiga; e o hiperconsumo, forma hipertrofianda e 

exponencial do hedonismo mercantil” (Lipovetsky, Serroy, 2010: 40). 

Ainda na mesma perspectiva, Castells refere a emergência de uma nova 

configuração social que denomina por “sociedade em rede”, uma nova 

estrutura suportada por fluxos de redes económicas e de poder, numa lógica 

estrutural de “hipertexto”. Nas palavras do autor, 

“Todas as expressões de todos os tempos e de todos os espaços misturam-se no 

mesmo hipertexto, constantemente reorganizado e comunicado a qualquer hora, 

em qualquer lugar, em função apenas dos interesses dos emissores e dos humores 

dos receptores. (…) Esta é a nova estrutura social da era da Informação, à qual 

chamo de “sociedade em rede” porque é constituída por redes de produção, 

poder e experiência, que constroem a cultura do virtual nos fluxos globais que 

transcendem o tempo e o espaço. Nem todas as dimensões e instituições da 

sociedade seguem a lógica da sociedade em rede, do mesmo modo que as 

sociedades industriais incluíram, durante muito tempo, muitas formas pré-industriais 

da existência humana. Mas todas as sociedades da Era da Informação são, sem 

dúvida, penetradas, com diferentes intensidades, pela lógica difusa da sociedade 

em rede, cujo alargamento dinâmico absorve e supera aos poucos as formas 

sociais preexistentes” (Castells, 2007: 476). 

O que se depreende destes acontecimento e perspectivas de autores, é a 

crescente importância da informação e comunicação conjugada com a 

vontade social de mudança, como factores determinantes no processo de 

evolução tanto cultural como das estruturas sociais. As tecnologias pela 

velocidade e quantidade de informações, pessoas e bens que transportam, 
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romperam completamente com os modelos tradicionais de sociabilização, 

intensificando-os e ampliando-os á escala mundial, onde depois de derrubadas 

as barreiras, todos serão penetrados numa lógica global. Este processo foi 

apelidado por diversos autores de globalização. De acordo com Giddens, a 

globalização pode definir-se como “a intensificação das relações sociais de 

escala mundial, relações que ligam localidades distantes de tal maneira que as 

ocorrências locais são moldadas por acontecimentos que se dão a muitos 

quilómetros de distância, e vice-versa” (Giddens, 2000: 45).  

Contudo, numa perspectiva contrária às opiniões simplistas da 

globalização, Boaventura de Sousa Santos evidencia o caracter complexo do 

processo, pois “uma revisão dos estudos sobre os processos de globalização 

mostra-nos que estamos perante um fenómeno multifacetado com dimensões 

económicas, sociais, políticas, culturais, religiosas e jurídicas interligadas de modo 

complexo” (Santos, 2001: 32). Boaventura de Sousa Santos reforça ainda uma 

perspectiva divergente da posição determinista de autores como Castells, 

evidenciando uma pluralidade de divergências dos processos de globalização, e 

descrevendo-a como um sistema em transição que evolui a partir das estruturas 

sociais e culturais pré-existentes. Nas palavras de Santos, 

“Sem querer minimizar a importância das transformações em curso, penso, no 

entanto, que Castells leva longe de mais a imagem da globalização como o 

buldozzer avassalador contra o qual não há resistência possível, pelo menos a 

nível económico. (…) A teoria a construir deve, pois, dar conta da pluralidade e 

da contradição dos processos de globalização em vez de os tentar subsumir em 

abstracções redutoras. A teoria que a seguir proponho assenta no conceito de 

sistema mundial em transição. Em transição porque contém em si o sistema 

mundial velho, em processo de profunda transformação, e um conjunto de 

realidades emergentes que podem ou não conduzir a um novo sistema mundial, 

ou a outra qualquer entidade nova, sistémica ou não” (Santos, 2001: 58). 

Não tomando posição por perspectivas mais ou menos deterministas do 

processo de globalização e evolução das estruturas sociais, reparamos que a 

sociedade tem sido alvo de grandes alterações. No contexto da vontade social 

de mudança revindicada nos movimentos sociais da década de 1960, por um 

lado, e a revolução tecnológica, por outro, a sociedade tem-se alterado cada 

vez mais rápida e drasticamente no final de século, extinguindo rapidamente 

valores e princípios que ainda “ontem” a caracterizavam. Nesta perspectiva, 



Giddens evidencia que, “Tanto em extensividade como em intensividade, as 

transformações envolvidas na modernidade são mais profundas do que a maior 

parte das mudanças características dos períodos anteriores” (Giddens, 2000: 3), 

sendo que na afirmação, o autor refere-se às alterações em extensividade como 

aquelas que provocaram alterações na sociedade à “escala global”, e em 

intensidade aquelas que provocaram alterações “íntimas e pessoais” ao nível do 

comportamento quotidiano. 

Neste contexto, as reivindicações de “contra-cultura”, evolução das 

comunicações e informações digitais criaram condições para, por um lado o 

surgimento do individualismo, por outro a diversificação dos modelos sociais. De 

acordo com Lipovetsky e Serroy, 

“os valores hedonistas, a oferta cada vez maior de consumo e de comunicação e 

a contracultura concorreram para a desagregação dos enquadramentos 

colectivos (família, igreja, partidos políticos, moralismo) e, ao mesmo tempo, para 

a multiplicação dos modelos de existência (…) A “vida à escolha” tornou-se 

emblemática deste homo individualis” (Lipovetsky e Serroy, 2010: 60). 

No individualismo, os relacionamentos tradicionais alteraram-se, pois as 

relações deixaram de estar condicionadas exclusivamente à necessidade de 

uma presença física para que existam. As relações de longa distância, apoiadas 

por complexas redes de telecomunicações, permitiram a expansão das esferas 

de relacionamento, residência e actividades à escala global. No entanto, de 

acordo com Ascher, isto não significa  

“o desaparecimento de toda a vida local, das relações sociais de proximidade, 

das escolhas locais; contudo, o lugar já não é o lugar obrigatório da maior parte 

das práticas sociais nos diversos campos do trabalho, da família, dos lazeres, da 

política e da religião, etc” (Ascher, 2009: 39).  

A libertação espacial implicou alterações nos relacionamentos pessoais e 

sociais. Actualmente nas cidades, os relacionamentos envolvem um maior 

número de pessoas, mas tendem a ser relacionamentos fracos, que facilmente se 

desfazem e refazem, mesmo os relacionamentos pessoais e individuais tendem a 

ser cada vez mais fracos. De acordo com Giddens,  

“Nas relações de intimidade do tipo moderno, a confiança é sempre ambivalente 

e a possibilidade de ruptura está sempre mais ou menos presente, os laços 

pessoais podem ser rompidos, as relações de intimidade podem regressar à esfera 
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dos contactos impessoais – na relação amorosa acabada, o íntimo volta a 

transformar-se subitamente em estranho” (Giddens, 2000: 100)  

Perante a facilidade de aceder a informação, e de estabelecer 

comunicação com os mais variados locais e sociedades do mundo, assim como 

da deslocação fácil e cada vez mais rápida a grande parte dos locais, 

possibilitou a construção de uma sociedade “plural”, construída pela 

conjugação dos valores das mais várias sociedades, onde os indivíduos 

encontram nas diferenças sociais, informações e valores para a construção da 

sua identidade pessoal. Nas palavras de Ascher, 

“ A mobilidade física das pessoas e da informação participa também de forma 

activa na diferenciação social. Ela é, ao mesmo tempo, um instrumento e uma 

resultante. Torna possíveis contactos e trocas episódicas ou regulares 

independentemente da proximidade. Alarga, desta forma, as bases sobre as 

quais se podem apoiar as diferenciações e as afinidades. Os indivíduos surgem 

assim como multipertencentes e socialmente plurais. As suas práticas, os seus 

sistemas de valores, as suas escolhas individuais resultam de socializações e de 

circunstâncias diversificadas” (Ascher, 2010: 43). 

Desta forma, as ligações tradicionais e os costumes, que representavam 

“ontem” os valores e escolhas individuais, ocorrendo na maior partem das vezes 

por partilhas entre indivíduos com as mesmas origens, perde importância em 

detrimento da crescente importância dos meios de comunicação e informação 

como formas de interacção e transmissão de conhecimento. Pois de acordo 

com Ascher,  

“Antes, cada geração produzia mais ou menos os usos e costumes das gerações 

precedentes nas diversas fases do seu ciclo de vida. (…) A mobilidade social é o 

corolário da diferenciação. Aumenta muito lentamente, mas os indivíduos têm 

trajectórias de vida e práticas quotidianas menos determinadas pelas suas origens 

sociais do que antigamente. A sua socialização inicial pelo contacto com o meio 

dos seus pais perde a sua importância em relação a formas mais alargadas de 

sociabilização onde os meios de comunicação, de informação e de deslocação 

têm um papel cada vez mais significativo” (Ascher, 2010: 42). 

O desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, e a 

sua rápida aceitação, tornaram possível estabelecer novas ligações, alterando-

se assim as tradicionais esferas de relacionamentos. Os nossos amigos e familiares 

são cada vez menos os nossos vizinhos, e cada indivíduo relaciona-se com um 

maior número de pessoas. As relações sociais multiplicam-se, e podem ser 



estabelecidas por vários meios de comunicação, as mensagens, o telefone e a 

internet. Através destes mecanismos, os relacionamentos tornaram-se redes 

complexas de relacionamentos fracos, que envolvem vários indivíduos de 

contextos diferentes. Este tipo de relacionamentos leva os indivíduos a 

construírem as várias esferas da vida social de forma autónoma e de constante 

escolha. A família, os vizinhos, os amigos, as crenças religiosas e sociopolíticas são 

construídas de forma autónoma e diferenciada, numa lógica de sociedade de 

indivíduos, “multipertencentes” a uma sociedade “plural”. Contrariamente às 

sociedades tradicionais, onde a maior parte das esferas sociais se confundiam, 

esta sociedade de indivíduos “multipertencentes” que se articulam de forma 

diferente nos diversos contextos sociais, assemelha-se a um “hipertexto”2. De 

acordo com Ascher na “sociedade hipertexto”,  

“Os indivíduos estão, portanto, em campos sociais distintos, assim como as 

palavras nos diferentes documentos de um hipertexto. Eles interagem num com os 

colegas, segundo uma “sintaxe” profissional, num outro com os seus pais segundo 

uma “sintaxe” familiar, num terceiro com os parceiros segundo uma “sintaxe”, etc. 

São os “indivíduos-palavras” que constituem eles próprios as principais ligações 

entre estes “textos-campos sociais”. Passando de um campo a outro, seja 

deslocando-se, seja telecomunicando” (Ascher, 2010: 47). 

Deste modo, Ascher atribui a esta sociedade a característica de 

“hipertexto”, evidenciando a transição de uma sociedade industrial de laços 

fortes, racional e socioprofissional, para uma “sociedade Hipertexto” de 

numerosos laços frágeis, de acções reflexivas e uma multipertença social e 

cultural, como podemos verificar na tabela 1.  

Por outro lado, o indivíduo passa a ser controlador do seu tempo, tendo o 

poder de definir quando e como quer fazer alguma coisa. Qualquer pessoa 

munida de tecnologia apropriada, assiste a um determinado programa há hora 

que lhe apetecer, apoiada pelos mecanismos que permitem o congelamento 

da realidade para voltar a ser reproduzida noutro momento. O acontecimento 

de assistir a um espetáculo ou concerto, deixa de implicar a deslocação a uma 

sala de espetáculos, que tem implicações horárias, e passa a ser possível longe 

das condições meteorológicas adversas, das dificuldades de trânsito e 
                                                            
2 De acordo com Ascher “O hipertexto é o processo que permite, clicando sobre uma 

palavra de um texto, aceder a esta mesma palavra numa serie de novos contextos.” 

(ASCHER, 2010: 47) 
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estacionamento, assistir no conforto de casa, sentado no sofá, à hora que tiver 

vontade a esse concerto ou espetáculo. Este simples acontecimento reforça, por 

um lado, o híperindividualismo, que privilegia o acontecimento isolado a locais 

aa  

   colectivos 
Tabela 1 | Comparação socioeconómica da sociedade industrial e sociedade hipertexto, de acordo com 

Ascher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



de sociabilização, por outro, a separação do tempo do espaço. 

O individualismo e a separação do tempo do espaço permitiram e 

incentivaram que determinados acontecimentos e actos de sociabilização se 

tornassem em individuais, como podemos ver na tabela 2. 

Como podemos verificar na tabela, na transição dos modos mais  colectivos 

para os modos mais isolados, ainda que em alguns dos casos correspondam ao 

alargamento dos auditórios e da democratização do acesso, as tecnologias de 

informação e comunicação são um elemento importante. 

Neste sentido, Lipovetsky e Serroy evidenciam “o ecrã” como a base da 

hipermodernidade, onde depois do cinema, que começa a primeira faze da 

“cultura-mundo”, a televisão impõe-se como o meio de comunicação 

dominante, capaz de transformar o mundo em informação, onde nada existe 

que não seja visto na televisão por uma sociedade de imagens e informações. 

De acordo com os autores, 

 “A televisão é a janela aberta ao mundo que, longe da oralidade primitiva e da 

cultura escrita, o enquadra e o molda em conformidade com o angulo de visão 

radicalmente inédito, ao mesmo tempo sedutor e uniformizador, que dela 

oferece” (Lipovetsky e Serroy, 2010: 94).  

Aaa 

 
Tabela 2 | Transição dos modos mais coletivos para mais isolados, de acordo com Manuel Graça Dias. 
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Com o aproximar do final do seculo XX, a estes “ecrãs” (cinema e 

televisão), veio juntar-se um outro, o computador, introduzindo a internet como 

elemento decisivo para o mundo “hipermoderno”, interligando os locais mais 

recônditos do planeta, conectando os seres humanos uns com os outros, e 

permitindo conversas de continente a continente, num self-media de trocas 

impessoais e comunitárias, descentralizadas e baseadas na utilização da rede 

(Lipovetsky e Serroy, 2010: 95).   

Os “ecrãs” assume desta forma um papel determinante na alteração das 

estruturas quer de sociabilização quer de comportamento individual, 

transformando o mundo em imagens, sempre presentes na vida social e 

individual (figura 3). 

O fácil acesso à informação e conhecimento de outras culturas neste 

mundo de imagens além da alteração dos valores já referidos, permitiu também 

aos indivíduos várias alternativas na tomada de decisão, num aumento da 

reflexividade social e individual, que contribuiu ainda mais para o incentivo da 

individualização e diferenciação. Giddens refere-se á reflexividade dizendo que, 

“A reflexividade da vida social moderna consiste no facto de as práticas sociais 

serem constantemente examinadas e reformadas à luz da informação adquirida 

sobre essas mesmas práticas, alterando assim constitutivamente o seu carácter.” 

(Giddens, 2000: 27).      

A reflexividade da vida social e individual conduziu desta forma à uma 

constante alteração dos valores e princípios. Quando o conhecimento era 

baseado na tradição e costumes, havia uma aceitação inquestionável daquele 

valor, sem que fosse colocado em questão, a sociedade caracterizava-se pela 

homogeneidade e coesão na partilha de valores. Com a reflexividade, toda esta 

momentos da aaaa  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 | O “ecrã”. 



homogeneização foi posta em questão, pois a partilha de conhecimento e o 

acesso a outras culturas à escala global, abriu a possibilidade de reflexão de 

todos os processos da vida social e individual. A tradição é ultrapassada pela 

ciência que assume um carácter cada vez mais importante nas decisões do 

indivíduo, capaz de explicar fenómenos que anteriormente não eram explicados, 

e portanto assumidos como obra do acaso. Esta constante reflexão de todos os 

momentos da vida social acentua o caracter individualista da sociedade que 

temos vindo a evidenciar, pois cada indivíduo faz agora as suas escolhas com a 

informação que dispõe, e que são diferentes de indivíduo para indivíduo. A 

diferenciação das escolhas, pela constante confrontação com elementos e 

circunstancias cada vez mais diferenciados, colocando sempre em questão a 

veracidade de qualquer saber, e atingem contornos extremamente complexos, 

esta ideia levou Giddens a referir que 

 “Estamos desorientados num mundo que é totalmente constituído através do 

conhecimento aplicado reflexivamente, mas onde, ao mesmo tempo, nunca 

podemos ter a certeza de que qualquer elemento desse conhecimento não será 

revisto” (Giddens, 2000: 79).   

Tendo em conta as alterações nos comportamentos sociais e individuais 

que temos vindo a evidenciar, uma caracterização simples do processo evolutivo 

da sociedade torna-se difícil, pois esta apresenta características de dualidade de 

tendências. Na perspectiva de Ascher, as recentes mudanças sociais derivam da 

combinação de várias dinâmicas, que apresentam em simultâneo características 

de individualização e de sociabilização de maior escala. De acordo com o autor, 

o processo de duplo desenvolvimento social pode resumem-se em que quatro 

linhas de desenvolvimento; a primeira, caracterizada por uma individualização e 

ao mesmo tempo sociabilização, onde actualmente “os indivíduos aspiram a 

mais autonomia mas ao mesmo tempo inscrevem-se mais em redes sociais 

complexas e dependem de grandes sistemas tecnico-econimicos” (Ascher, 2010: 

103). Este processo leva-nos a perceber que existe uma transformação na forma 

como as pessoas estabelecem os relacionamentos; a segunda dinâmica de 

evolução social, diz respeito à diferenciação e a construção do individuo como 

elemento central na sociedade, mas que se articula como um “hipertexto”, onde  

“os domínios da vida social dissociam-se e rearticulam-se mais individualmente, 

cada um tende a diferenciar os seus comportamentos e os seus projectos nas 

diversas esferas da vida social – trabalho, família, vizinhança, amizade, 
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compromisso social etc. – mas cada um passa também constantemente de um 

para outro, jogando com os valoras e os códigos destas diferentes esferas da vida 

quotidiana” (Ascher, 2010: 103). 

;a terceira dinâmica de evolução diz respeito ao aumento da reflexividade social 

face ao enfraquecimento das tradições e das rotinas, deste modo 

“assiste-se também á busca da “racionalização”, quer dizer, por um lado, ao 

enfraquecimento das tradições, costumes, rotinas e á mobilização, cada vez mais 

directa e quase permanente, das ciências e das técnicas para qualquer acção; 

por outro lado, as ciências e a investigação desempenham um papel crescente 

na sociedade e na economia” (Ascher, 2010: 104). 

;por ultimo, a sociedade ruma no sentido de maior liberdade, mas essa liberdade 

provoca o aparecimento de mais regulação,  

“a economia ganha importância, aumenta sem cessar o campo das relações 

comerciais e inventa novas mercadorias; mas o seu desenvolvimento torna 

necessário o reforço da regulação pública, por um lado para promover, garantir 

ou para corrigir alguns dos seus efeitos” (Ascher, 2010: 105). 

Como vimos, o desenvolvimento da sociedade mostra grandes 

dificuldades em definir um eixo de desenvolvimento. Contudo podemos 

evidenciar que a diferenciação e individualização da sociedade criam 

afastamento com as estruturas tradicionais, onde o individuo tem assumido papel 

central contudo inserido agora numa lógica global, e onde actualmente se 

aspira sempre a maior liberdade. 

O desenvolvimento das tecnologias de informação, comunicação e de 

transporte, cada vez mais rápidas e eficazes, continuam a produzir grandes 

efeitos nas formas de sociabilização, embora tais parâmetros tenham evoluído 

constantemente ao logo da história, deparamo-nos actualmente com 

transformações extremamente drásticas e rápidas. A velocidade de transporte e 

informações aceleram também o processo de alteração social, pois quanto mais 

rápido a informação circula mais rápido se processa a alteração. 

Se recuarmos à sociedade agrícola e os impactos territoriais da passagem 

para uma sociedade industrial, percebemos que tais desenvolvimentos 

produziram o surgir de consecutivas alterações nas estruturas urbanas, que por 

sua vez reflectem as evoluções sociais, económicas e políticas da sociedade, e 

que sofrem grandes mutações com cada vaga de evoluções.  



Perante esta consciencialização de evolução, e especificamente no 

contexto das características individuais/ diferenciadas, e ao mesmo tempo com 

diferentes padrões de sociabilização e consumo, intensificados e ampliados à 

escala global da sociedade pós-moderna, a estrutura das cidades apresenta 

indícios para o que podemos designar também por uma condição urbana pós-

moderna.  

 

 

1.2. Condição urbana pós-moderna _ um futuro pouco promissor. 
 

 

 Como abordado anteriormente, com o aproximar do final do seculo XX, 

evidenciaram-se grandes transformações, quer nas estruturas sociais, quer 

individuais, pela emergência de uma sociedade pós-moderna, caracterizada 

por “hipertexto”, “sociedade em rede” ou “Hipermoderna”, de novos valores 

sociais culturais e da crescente participação das tecnologias de informação e 

comunicação no processo evolutivo. Há no entanto, a ideia de que a evolução 

tecnológica não surge como um processo independente e autónomo, mas uma 

evolução directamente interligada com a evolução social. Nesta perspectiva, 

Castells evidencia que a “ sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo 

com as necessidades, valores, e interesses das pessoas que utilizam as 

tecnologias” (Castells, 1998: 15). Este tema da evolução das técnicas de 

transporte e comunicação, assumem desde o final do seculo XIX o centro dos 

debates e reflexões do futuro do urbanismo, catalogando-se estes avanços 

como o pronúncio de uma nova ordem espacial, em conciliação com as 

alterações sociais e laborais que estes provocariam. 

 A massificação do automóvel desencadeou as primeiras reflexões sobre o futuro 

das cidades americanas, levando Frank Loyd Wright nos anos 30 a uma visão 

utópica da broadacre city (figura 4), uma cidade fragmentada sem centro, 

fundamentada no uso do automóvel e telefone (Ascher, 1998: 12).Neste 

decorrer, também outras perspectivas evidenciavam grandes transformações 

nas metrópoles americanas, como nos anos 1960 “the urban realm” evidenciado 

por Melvin Webber, as conurbações conducentes à megalopolização de Lewis 
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Munford, as cidades sem centro anunciadas por Erwin A. Gutkind, ou ainda, nos 

anos 1970 a “contra-urbanização” evidenciada por Brian Berry. (Ascher, 1998:13). 

Estas abordagens teóricas sobre o impacto dos avanços tecnológicos e 

configurações sociais continuaram presentes nas reflexões urbanas, incentivadas 

pela crescente importância das telecomunicações na ”sociedade da 

informação”, numa assumida “death of distance”, pela crescente participação 

da informação nos contornos socioeconómicos, acompanhados da facilidade 

de transporte de informação (fácil e rápido), ao longo de grandes distâncias. 

Neste enquadramento, foram surgindo múltiplos discursos evidenciando 

um mundo sem atritos, onde qualquer actividade poderia fácilmente ser 

localizada em qualquer lugar. Como evidencia Cairncross referido por Hall, 

”Some experts predict the “Death of Distance”: a world in which the traditional 

distance-deterrence effects, embodied in every locational model, diminish to zero 

and the entire world becomes a frictionless plain on which it is perfectly easy to 

locate any activity anywhere” (Hall, 2003: 141). 

Tais previsões ilustravam uma completa desurbanização e o fim da cidade, 

num cenário de livre localização conduzido por preferências e caprichos 

individuais, antecipando “the end of the city”. Hall, refere que se esperava um 

cenário em que “everyone will be free to locate in the place that best suits their 

personal preferences and whims, intercommunicating freely and at uniform cost 

with every other person in the world” (Hall, 2003: 141). 

  Tendo por base esta visão de completa liberdade de localização, vários 

autores traçaram perspectivas para o futuro, sustentados pela ideia de que as 

tecnologias de informação anulariam as distâncias, acompanhadas por uma 

crescente importância do teletrabalho. Deste modo, autores como Toffler 
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Figura 4 | A broadacre city de Frank Lloyd Wright. 



perspectivaram que,  

“Uma vez que este novo sistema de produção (utilizando novas tecnologias e 

ultrapassando a produção massificada) favorece a redução das unidades de 

trabalho, uma vez que permite a descentralização e uma desurbanizaço da 

produção, uma vez que modifica o próprio carácter do trabalho, esse sistema 

pode expulsar para fora das fábricas e dos escritórios, onde a Segunda Vaga 

literalmente os concentrou, milhões de empregos, fazendo-os regressar ao seu 

lugar de origem: a casa. Se isso acontecer, todas as nossas instituições, da família 

à empresa, passando pela escola, seriam transformadas no retorno a uma 

“indústria familiar” de um tipo superior, baseada na electrónica, e por 

consequência, a uma polarização em torno da casa, transformada, assim no 

centro da sociedade” (Toffler, 1985: 56).   

O autor enfatiza a ideia de que as tecnologias substituiriam 

completamente as deslocações diárias, onde a casa seria transformada no 

centro da sociedade, assumindo uma completa dependência social das 

tecnologias de informação e comunicação. 

Toffler apostava numa superioridade do teletrabalho, pela dissolução de 

instituições, onde os funcionários poderiam trabalhar a partir de casa, localizada 

aleatoriamente no território, desde que apoiada pelas tecnologias de 

comunicação, numa completa substituição das deslocações físicas para 

deslocações virtuais. 

Baseado nas mesmas ideias, Paul Virilio, também perspectivava grandes 

transformações para as cidades, evidenciando que estas seriam constituídas por 

um ambiente eletrónico, onde as barreiras espaciais estariam relacionadas com 

uma interrupção de emissão ou zona de sombra, num isolamento interactivo 

obrigatório. Nas palavras de Paul Virilio, referido por Asher, o desenvolvimento do 

teletrabalho e das teleactividades construiriam um cenário onde, 

 “A antiga aglomeração desapareceria, então, a par com a aceleração intensa 

das telecomunicações, para dar origem a um novo tipo de concentração: a de 

uma domiciliação sem domicilio, onde os limites da propriedade, os espaços 

fechados e os limites não serão tanto derivados da existência de um obstáculo 

físico permanente, mas antes, de uma interrupção de emissão ou de uma zona 

electrónica de sombra que substitui a da claridade do sol, a sombra projectada 

pelos edifícios…o nodal sucede ao central, num ambiente dominantemente 

electrónico, onde a “telelocalizaçao” favorece a descentralização de uma 

excentricidade generalizada, periferia sem fim, sinal precursor da ultrapassagem 
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da forma urbana industrial, mas sobretudo do declínio da sedentariedade 

metropolitana em favor de um isolamento interactivo obrigatório, uma espécie de 

inércia do povoamento humano para o qual pode ser proposta a denominação 

do telecentrismo, esperando que o do homeland substitua o do grande subúrbio” 

(Ascher, 1998: 50).   

No entanto, as visões fatalistas para o desenvolvimento urbano, 

acompanhadas deste ímpeto tecnológico que, evidenciava uma 

desurbanização desencadeada pela revolução tecnológica, principalmente das 

tecnologias de informação e, a sua crescente importância nas interacções 

socioeconómicas, não vieram a concretizar-se, pelo contrário, deparamo-nos 

com cidades altamente populosas, pois em 1950 três cidades mundiais já 

ultrapassavam os 8 milhões de habitantes e, actualmente deparamo-nos com o 

reforçar das grandes aglomerações (esquema 1). Do mesmo modo, Teresa 

Barato Salgueiro evidencia esta tendência para o surgimento de concentrações 

urbanas de grande densidade, pela referência a “ mega cidades”. Nas palavras 

de Salgueiro, 

“Na realidade, continua e reforçar-se a aglomeração, as cidades continuam a 

crescer, a ser cada vez maiores. A progressiva tendência para o crescimento das 
concentrações populacionais vem dando origem a cidades muito populosas, o 

que permite, desde há poucos anos, encontrar na literatura especializada a 
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Esquema 1 | Esquema comparativo da crescente evolução dos centros urbanos de 1950 a 2010, Todas os 

centros urbanos referidos correspondem a mais de 1 milhão de habitantes.  

a; corresponde a 1950 onde já é possível observas grandes aglomerações urbanas destacando-se as cidades 

europeias Londres e Paris com, respectivamente, 8,4 e 6,5 milhões de habitantes ou cidades com mais de 10 

milhões de habitantes como Nova Iorque e Tóquio. b; em 2010 demostra-se um grande crescimento de novos 

centros urbanos, desencadeados pelo aumento populacional principalmente nos países em vias de 

desenvolvimento, contudo verifica-se também um reforço das concentrações urbanas onde actualmente 21 

cidades têm mais de 10 milhões de habitantes (Kunzing, 2012: 70). 



referencia a mega cidades, isto é, aglomerados com mais de 8 ou 10 milhões de 

habitantes” (Salgueiro, 2006: 13).     

Este crescimento em dimensão e número de concentrações, evidenciam 

por um lado, o forte aumento populacional desde 1960 (de 3 mil milhões para 7 

mil milhões de 1960 a 2011, com um crescimento mundial medio de 133%, onde o 

maior peso deste desenvolvimento recai sobre os países em vias de 

desenvolvimento com volume de crescimento situado entre 200% e 300%, 

contrapondo o continente europeu com um volume de crescimento inferior a 

50%), prevendo-se que a explosão demográfica termine em 2050 com 9 mil 

milhões (Kunzig, 2011: 18), por outro lado, o facto da humanidade se ter tornado 

maioritariamente urbana, com respectivamente, 72,2% e 78,5%, de europeus e 

latino-americanos concentrados em cidades em 2007 (Fortuna, 2009: 83). 

A predominância do urbano e o anunciado fim das cidades, são 

diferentes termos de um paradoxo nas recentes reflexões urbanas, em que esta 

divergência evidencia a dificuldade de pensar a cidade de acordo com os 

léxicos teóricos tradicionais, face às alterações das formas urbanas e expressões 

culturais (Fortuna, 2009: 84).Nas palavras de Fortuna, 

“O que está a desaparecer não é a cidade em si mas um determinado modelo 

histórico de cidade. (…) Novas e sempre mais complexas expressões de 

metrópole, diversas e recriadas tipologias de bairro, de condomínios privados ou 

de cidadelas pós-modernas, surgimento de edge cities e de “cidades dormitório” 

e “periferias residenciais”, banlieus, favelas, slums, etc. estilhaçam o relativamente 

homogéneo léxico teórico e de análise da cidade no mundo ocidental. (…) Mas 

não são apenas as formas urbanas que estão a mudar e nos podem dar a 

sensação de que a cidade está a atingir o seu fim. São também e sobretudo as 

expressões culturais que a cidade comporta e que, muitas delas, não encontram 

ainda convenção solidamente comprovada nos quadros teórico-analíticos 

correntes” (Fortuna, 2009: 84). 

As novas estruturas sociais e de expressões culturais urbanas, pelas 

transformações sociais, evidenciam uma nova tendência de desenvolvimento 

das áreas urbanas, caracterizadas por processos divergentes de concentração e 

desconcentração. Como evidencia Salgueiro, “A um nível macro concentram 

volume importante de pessoas e actividades, mas a níveis mais detalhados os 

padrões de ocupação do território revelam sinas de dispersão sobre extensas 

áreas, embora não uniformemente” (Salgueiro, 2006: 14).     



39 
 

Este processo divergente de desenvolvimento, evidencia a tendência 

para o policentrismo, acompanhado pela evolução das tecnologias de 

comunicação e informação, onde a redução dos curtos destas tecnologias, 

acompanhadas de novos parões sociais, permitiram a migração de actividades 

do interior das cidades para a periferias ou para cidades de menores dimensões, 

e a reconcentração nas áreas centrais de sectores de forte criação, consumo e 

transmissão de informação, numa tendência de sectorização e de polarizações, 

visto em torno de grandes cidades, como locais de reconcentração dispersa, 

num assumido “new archetypal form in many cities” (Hall, 2003: 145).    

É sobre esta nova forma urbana que nos pretendemos agora debruçar, 

pela formação de novas estruturas metropolitanas, impulsionadas pelos meios de 

informação e comunicação de longa distância em conciliação com a alteração 

das estruturas e valores sociais, que introduziram novas logicas de organização 

territorial. 

 

 

1.2.1. “Metápolis”, a nova estrutura metropolitana.  
 

 

Como vimos, perante as alterações sociais e tecnológicas anteviam-se 

grandes alterações nas cidades. 

As ideologias utópicas que previam o fim da cidade, pela completa 

anulação das distâncias não vieram a concretizar-se. O teletrabalho não levou à 

dissolução das empresas e escritórios, e as telecomunicações de longa distância 

não substituíram as deslocações físicas. Contudo, as alterações sociais e 

tecnológicas conduziram as transformações territoriais para a “terceira revolução 

urbana”, que de acordo com Ascher é caracterizada por cinco grandes 

evoluções: “a metapolização, a transformação dos sistemas urbanos de 

mobilidade, a formação de espaços-tempo individuais, a redefinição das 

relações entre interesses individuais, colectivos e gerais, novas relações com 

riscos” (Ascher, 2010: 61).  

Acompanhada das alterações sociais e culturais, a evolução dos meios de 

transporte e comunicação e, uma presença cada vez mais assídua na 

sociedade, surgiram novas estruturas metropolitanas marcadas pela emergência 



das “Metápolis”3, como territórios formados a partir das metrópoles existentes, 

diversificadas, que integram áreas “mais ou menos aglomeradas ou 

fragmentadas, heterogéneas, polarizadas ou segmentadas, densas ou difusas; 

seguem dinâmicas de crescimento radioconcêntricas, em forma de dedos, 

lineares, em cachos, ou ainda “metastásicas” (Ascher, 1998: 17). 

 As configurações “metapolitanas” evidenciam a formação de novas 

hierarquias urbanas que desactualizam o sistema cristalleriano de organização 

(baseado na hierarquização segundo as dimensões das cidades), e emergência 

de um novo sistema, centrado em grandes cidades, onde se interligam outras 

cidades de menores dimensões (figura 5). Este novo sistema “metapolitano”, na 

sua estruturação evidencia a forte presença dos meios de transporte de grande 

velocidade (o avião e o tgv) no que Ascher denomina de “efeito de túnel”. 

Posto isto, de forma mais detalhada, percebemos que existem importantes 

disparidades na configuração das áreas “metapolitanas”, alternando entre a 

centralização e descentralização. Por um lado, numa ocupação dispersa de 

“desurbanização e “exurbanização”, por outro, uma recentralização selectiva de 

actividades e estratos sociais. De acordo com Salgueiro, 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 5 | Sistema urbano christalleriano e metapolitano. 

 a; sistema urbano christalleriano, onde as cidades se organizam num sistema hierarquizado em função da sua 

dimensão. b; sistema urbano “metapolitano”, onde as cidades estabelecem relações directas com outras 

cidades, onde as menores estão apenas ligadas com as cidades principais. 

                                                            
3 Ascher define a “metápole” como uma vasta conurbação extensa e descontinua, 

heterogénea e multipolarizada, com formas urbanas intimamente ligadas aos meios de 

mobilidades urbanas, numa estrutura de redes de transportes rápidos organizada em 

“hubs and spokes” onde as cidades mais pequenas se ligam às aglomerações mais 

importantes beneficiando do seu potencial (Ascher, 2010: 62). 
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 “As áreas metropolitanas caracterizam-se hoje por importantes disparidades, pela 

existência de forças contrárias que impulsionam a centralização e a  
descentralização, pelo crescimento a diferentes velocidades. Por isso, temos áreas 

em declínio, construção de edifícios caros e sofisticados e proliferação de 

alojamentos marginais, o passado a dar ao futuro referencias estético-simbólicas, 

através das citações na arte pós-moderna, mas também a presença dum 

passado que se pensava vencido de miséria e marginalidade social” (Salgueiro, 

1994: 81). 

Do mesmo modo, fortuna evidencia o carácter dual das cidades 

portuguesas, onde “ Temos por um lado um movimento de periferização dos 

centros urbanos e das suas funções e actividades, e por outro lado, um 

movimento de sentido inverso, em que se revalorizam os centros e se recentram 

aquelas funções e actividades” (Fortuna, 1995: 4). 

Descritos de forma sintética, as principais transformações no interior das 

áreas metropolitanas, de acordo com Salgueiro, podem descrever-se por quatro 

principais linhas de orientação,  

“a tendência para o crescimento das concentrações populacionais; a expansão 

periférica com dispersão e polarização; a reformulação de áreas interiores com 

esvaziamento e recolonização dos centros; e a construção de uma rede de 

centralidades” (Salgueiro, 2006: 10). 

É sobre estas alterações, mais especificamente a expansão periférica e a 

recolonização dos centros, que pretendemos agora debruçar-nos de forma mais 

aprofundada. No entanto, por uma questão de organização, incidiremos a nossa 

atenção sobre estes desenvolvimentos territoriais de forma separada, primeiro 

sobre o processo de expansão e polarização periférica, posteriormente o retorno 

aos centros de cidade, contudo, evidencia-se que estes processos se 

desenvolvem nos territórios de forma simultânea, como evidência Salgueiro, “Ao 

mesmo tempo que se assiste à extensão periférica, há alterações dos tecidos das 

áreas interiores” (Salgueiro, 2006:14), evidenciando a autora, que esta 

reconfiguração das áreas interiores reforça a ideia da cidade feita e refeita 

como um “palimpsesto”.  

 

 

 



1.2.2. | Cidade extensiva, ente dispersão e difusão urbana.   
 

 

As alterações demográficas (crescimento populacional), e alteração dos 

estilos de vida, acompanhadas da actualização dos sistemas de mobilidade, 

evidenciaram alterações nos padrões de aglomeração urbana, onde 

principalmente o ímpeto automóvel como transporte individual, impulsionou o 

desenvolvimento da “cidade extensiva”. Este desenvolvimento assenta em 

processos de difusão e dispersão urbana4, onde a diferença destes termos recai 

sobre as forma como os processos se desenvolvem no território, evidenciando 

contudo, qualificativos urbanísticos que se definem opositores ao conceito de 

“compacidade”5. Portas evidencia que,   

“Uma vez esgotada a viabilidade da expansão urbana continua ao longo do 

século XIX e XX, por ensanches, os processos de dispersão e de difusão 

impuseram-se, primeiro sem planos e depois já com planos até à situação 

presente que alguns designamos por “cidade” extensiva e inclusiva de distintos 

tipos de habitat, diversificados também nas suas densidades” (Portas, 2009:61). 

No caso português, Portas refere que a dispersão urbana foi motivada por 

loteamentos privados ajustados às preferências e possibilidades económicas das 

“camadas médias”, pelo menor custo do solo e construção, onde  

“estes factores, associados às deslocalizações produtivas e aos transportes 

suburbanos nas concentrações terciárias (Lisboa e Porto), abriram sucessivas 

frentes de urbanização das mais variadas dimensões que se caracterizam na sua 

origem pela descontinuidade e fragmentação” (Portas, 2009: 64).    

                                                            
4 De acordo com Potas, “atribui-se o termo “dispersão” ao crescimento aleatório por 

novas “urbanizações” ou condensação de núcleos e o termo “difusão” ao espalhar da 

vida e construções urbanas com base no cadastro e infra-estrutura rurais ou 

aproveitando a proximidade de instalações de trabalho entretanto deslocalizadas ou 

reformadas” (Portas, 2009: 62).No entanto de acordo com autor estes dois conceitos 

podem não coincidir, pois “dispersão” caracteriza o novo crescimento, de densidade 

bruta que podem variar entre alta ou baixa, e “difusão”, que corresponde a padrões 

mais antigos ligados “a alguma pluriactividade ou padrões cadastrais dominantes”, de 

densidades liquidas maioritariamente baixas. 
5 De acordo com Portas, a “compacidade” é uma “característica que se atribui à 

tradição (europeia) da cidade pré-industrial e burguesa …” (Portas, 2009: 62). 
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Os transportes de grande velocidade como o TGV e o avião, que estão na 

origem das “metapolis”, a um nível mais detalhado, o automóvel representa o 

grande responsável do crescimento extensivo e descontinuo dos territórios, de 

acordo com Ascher “Se a extensão continua, e sobretudo densa, das grandes 

cidades foi favorecida pelo desenvolvimento dos transportes colectivos, a actual 

extensão longínqua e descontinua das metrópoles está evidentemente ligada ao 

uso do automóvel” (Ascher, 1998: 11). 

Este ímpeto automóvel está também ligado às alterações nas estruturas 

sociais, principalmente pela individualização e diferenciação, onde o transporte 

coletivo não corresponde às espectativas da diversidade social nas deslocações 

diárias. Desta forma, a constituição de um novo sistema arterial viário, a par da 

revolução tecnológica digital, estabeleceu novas lógicas de localização, 

atraindo grandes estruturas para locais que anteriormente eram completamente 

insuspeitos, e o centro da cidade deixa de ser o local mais acessível. Nas palavras 

de Ascher,  

“o uso dos meios de transporte rápidos e das tic põem assim em causa os antigos 

sistemas de centralidade e as organizações urbanas radiocentricas. O centro 

geométrico das cidades deixa de ser o lugar mais acessível, nomeadamente para 

os citadinos dispondo de automóveis” (Ascher, 2010: 66).   

Do mesmo modo, evidenciando o impacto automóvel e da 

infraestruturação tecnológica, a favor de uma dispersão urbana que se estende 

pelo interior do rural, na construção de um “hibridismo bizarro e inquietante”, 

Antunes evidenciando o caso da Península de Setúbal, referindo que,  

“A revolução automóvel, e mais recentemente a cibernética, potenciando 

exponencialmente a capacidade de troca, de comunicação, vieram alterar 

radicalmente todas as anteriores noções e estratégias de interacção com o 

território. Surgiram centros de investigação, centros empresariais e de residência em 

pleno campo. A cidade por ele se espalha, a perder de vista, em cenários de um 

hibridismo por vezes bizarro, quase sempre inquietante. Os Sillicon Valley´s, mas 

também os tais resorts, os centros comerciais, os centros desportivos ou de 

congressos surgem como que grandes porta-aviões encalhados na rusticidade dos 

nossos «campos»” (Antunes, 2009: 15). 

Considerando os sistemas infra-estruturais muito responsáveis pela 

organização urbana, a para do sistema eléctrico, e de águas, o sistema de 

mobilidade rodoviário de alta capacidade, em conjugação com a preferência 



automóvel, representa deste modo, a possibilidade de desenvolvimento e 

configuração da cidade extensiva. Evidenciam-se assim novos padrões de 

localização habitacional e económica, perante os constrangimentos de 

mobilidade territorial dos sistemas infra-estruturais precedentes, de acordo com 

Domingues,   

“As principais transformações em curso nesta matéria referem-se à construção da 

rede rodoviária arterial de alta capacidade que, mais do que o caminho-de-ferro 

(…) favoreceu a intensificação dos processos de conurbação e de expansão 

territorial” (Domingues, 2005: 217).   

A rede rodoviária arterial de alta velocidade, pelas suas características, 

favorece as ligações de longa distância, quando comparadas com as ligações 

tradicionais de curta distância. Evidencia-se desta forma, uma assumida 

preferência de localização nas interconexões dos eixos de longa distancia, por 

vezes agregados a pequenos núcleos anteriormente consolidados, uma vez que 

esses eixos estão também interligados com sistemas de mobilidade nacional 

(estradas nacionais), e internacional (aeroportos, portos, portos marítimos). Tal 

como refere Domingues, 

 “Nos pontos de interconexão dos eixos desta rede (nós), e/ou destes com a rede 

de estradas nacionais, definiram-se patamares superiores de acessibilidade 

despoletando-se processos de “catálise urbana” concordantes ou não com o 

esquema de centralidades preexistentes” (Domingues, 2005: 218).   

 Com globalização económica, a organização das actividades industriais 

manifestaram outro lado da fragmentação urbana, pois por um lado, o processo 

de fragmentação dos segmentos das fileiras de produção, por outro, a coesão 

funcional numa articulação de todos estes segmentos, evidenciou deste modo, o 

desenvolvimento de regiões especializadas, e de uma maior dependência do 

exterior nas exportações e importações. Nota-se desta forma uma assumida 

preferência pela localização industrial perto dos “patamares superiores de 

acessibilidades” da rede arterial rodoviária de alta velocidade. De acordo com 

Domingues, “Esta tendência reforçou o processo de dispersão industrial, fixando 

emprego e urbanização fora dos aglomerados tradicionais.” (Domingues, 2005: 

219). Este processo é evidente no desenvolvimento do parque industrial e urbano 

do Vale do Ave (figura 6), Domingues referido por Alves e Cortesão, evidencia 

que esta zona apresenta “…um modelo de industrialização e urbanização difuso 
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e uma malha urbana muito densa (…) composta por centros urbanos de 

reduzida dimensão reativa” (Alves, Cortesão, 2009:68).   

  Também neste enquadramento, as novas localizações comerciais 

apresentam diferentes configurações, por um lado, as pequenas actividades 

misturam-se com as habitações, por outro, a localização das áreas de 

massificação comercial, recaem ao mesmo tempo sobre os pontos de 

interconexão rodoviária, e grandes aglomerações populacionais, desta forma 

“ora reforça a dotação (quantidade e diversidade) funcional dos aglomerados 

maiores, ora intensifica a carga funcional linear ao longo das estradas que 

suportam eixos de urbanização” (Domingues, 2005: 220).   

Teresa Barato Salgueiro referindo-se ao caso de Lisboa, evidencia que nos 

anos 70 a relocalização dos locais de comércio e consumo apresentavam 

mudanças significativas referentes a três aspectos; o aparecimento das primeiras 

grandes superfícies alimentares, com mais de 2500m2, dotadas de parque de 

estacionamento e com tendência para localização periférica; a inauguração 

dos primeiros centros comerciais; e o reforço e diversidade do comércio 

suburbano (Salgueiro, 1997: 182).“Deste modo, esta fase de transição marca o 

início do fim da cidade monocêntrica e homogeneizada pela Baixa e lança as 

bases da metrópole policêntrica que se tornará mais nítida no último período 

considerado” (Salgueiro, 1997: 183).   

  Estas estruturas comerciais foram continuamente surgindo no território 

cada vez mais afastados das coroas urbanas, definindo novas centralidades, 
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Figura 6 | Vista aérea do Vale do Ave. 

O Vale do Ave apresenta um bom exemplo da reconfiguração industrial e urbana dispersa, articulada com as 

logicas de acessibilidade, caracterizadas pelos pontos de interconexão das redes de comunicação, 

principalmente rodoviária.  



como o caso do centro comercial Norte shopping no Porto e o centro Comercial 

Colombo em Lisboa, ambos na década de 90 (figura 7). 

A par da relocalização industrial e comercial, Teresa barato salgueiro 

evidencia também os processos migratórios, pela intensa migração campo-

cidade que povoavam as periferias com habitação clandestina, e 

posteriormente absorvidas pelo desenvolvimento periférico. De acordo com 

Salgueiro, o crescimento suburbano que se registou inicialmente nas cidades  
“norte-americanas do pós-guerra, quando se deram incentivos aos veteranos do 

conflito para adquirir casa nos subúrbios”, alastrando-se às cidades portuguesas 

“nos anos 60, principalmente, por via da construção clandestina, numa época de 

intensa migração campo-cidade e fortes bloqueios no mercado habitacional, 

para hoje ganhar estatuto de cidadania” (Salgueiro, 2006: 13).    
Também o aumento dos rendimentos, e a possibilidade de contracção de 

empréstimos por parte das famílias, permitiu que grande parte destas possuísse 

carro e aspirassem a casa própria, logo á partida, tais alterações previam um 

grande crescimento do espaço habitacional e automóvel.  

A procura crescente de habitação individual própria, com jardim, 

garagem, piscina e barbecue perto da cidade, para usufruir dos seus bens e 

serviços, mas que respirasse os ares do campo, tornou-se “atributos significantes 

de standing” (Salgueiro, 2006: 13), que seriam muito difíceis de adquirir dentro das 

cidades, pela falta de espaço e insustentabilidade dos preços. 

Também a euforia automóvel, qualificativa do padrão social, acentua a 

renúncia pelos centros, onde estes deixam de corresponder aos interesses de 

uma sociedade automobilizada. Dias ressalta que o desinteresse pelos centros, 
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Figura 7 | Expansão comercial periférica. 

a; centro comercial norteshopping no porto, localizado fora do núcleo urbano central, junta à auto-estrada 

A28. b; centro comercial colombo em, lisboa, junto à segunda circular. 
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 “passará, também, pelas dificuldades de estacionamento. Em muitas ruas da 

cidade histórica já nem cabem dois automóveis lado a lado e o estacionamento 

de rua é uma dor de cabeça para todos (…) É que nenhum centro histórico – por 

mais qualificado – leva a palma a qualquer bairro novo, periférico, com garagens 

por baixo dos blocos T2” (Dias, 2006: 39). 

Estes processos de expansão periférica provocaram o declínio e 

envelhecimento da população dos centros das cidades, abandono dos postos 

de trabalho, degradação de vastas áreas e a perda de hegemonia de comércio 

e serviços. Uma evidente perda de fulgor do centro, face à migração de 

actividades para as periferias, numa nova lógica de localização. Neste processo, 

Fortuna evidencia que a tendência migratória para as periferias, caracteriza-se 

por estratos sociais específicos, onde para trás, nos centros, ficam os outros 

estranho e desfavorecidos, para os quais a periferia não é acessível. Como refere 

Fortuna,  

“A suburbanização, tende a atrair estratos sociais bem identificados: 

fundamentalmente classes médias, famílias de dimensões também média e em 

idade activa, para traz vão ficando os outros estranhos, com famílias mais 

numerosas e desvalorizadas do mercado do trabalho, os jovens de passagem 

como os estudantes, os celibutarios e membros de grupos socialmente, em geral 

por razoes étnicas” (Fortuna, 1995: 10). 

Como verificamos, as alterações sociais em conciliação com a aceitação 

tecnológica, neste fetich pelo automóvel, impulsionaram o desenvolvimento 

extensivo da cidade, com tendências para a dispersão e difusão de actividades 

e habitações. Contudo, em oposição a este movimento centrífugo, surge um 

interesse pelo interior das cidades, apoiada na crescente valorização cultural e 

simbólica.  

Desta forma, incidiremos agora sobre o movimento de retorno aos centros, 

que apesar das características da densidade e compacidade físicas, evidencia 

também características de dispersão e fragmentação.   

 

 

 

 

 

 



1.2.3. Nobilitação urbana, a fragmentação do centro.  
 

 

 O processo de expansão periférica (referida no ponto anterior), iniciou 

alterações no centro das cidades. Tendo em atenção Salgueiro, este processo 

provocou um declínio e envelhecimento da população dos centros das cidades, 

no contexto metropolitano, a retração dos postos de trabalho, a degradação 

física de extensas áreas, perda de hegemonias do comércio e serviços do antigo 

centro (salgueiro, 2006: 15). No entanto, nos anos 1970 e 1980 começa a verificar-

se uma tendência crescente no contexto anglo-saxónico de retorno a bairros 

centrais, desencadeado por agentes sociais caracteristicamente diferentes dos 

actuais moradores dos centros (jovens famílias de médio e alto rendimento), que 

viabilizam estratégias de reabilitação nestes locais, e naturalmente o 

afastamento de classes mais desfavorecidas pela insustentabilidade económica 

face a estes investidores de medio e alto rendimento. Sobre este processo de 

retorno aos centros podem identificar-se entre vários exemplos: o caso do Bairro 

Alto em Lisboa; o Soho Nova-Iorquino; ou o bairro de Islington em Inglaterra 

(figura 8). O retorno ao centro das cidades das famílias de medio e alto 

rendimento, e a saída dos mais desfavorecidos, pode ser denominado em 

português por Nobilitação urbana6, no entanto, a primeira referência 

                                                            
6 A expressão “nobilitação urbana” é assumido no contexto português como um sinónimo 

do termo “gentrification”, onde este tem origem no termo gentry traduzido literalmente 

como “pequena pobreza” ou “pequena aristocracia”, assumindo-se consensual a 

definição de “gentrification” como “expressão relativamente recente de origem anglo-

saxónica que se designa um fenómeno de transformação urbana: a substituição da 

populaçao modesta de um bairro popular por novos hábitos com rendimentos mais 

elevados, a favor de operações de renovação”, no entanto, “Em Portugal, e uma vez 

que não abundam os estudos sobre o fenómeno, um dos primeiros problemas com que 

nos defrontámos foi, precisamente, a dificuldade da sua tradução fiel. Partindo do 

pressuposto de que estava à partida afastado o uso do anglicismo e neoglicismo 

gentrification, adoptou-se o sinónimo “nobilitação urbana” recomendado por Teresa 

Barata Salgueiro” (Mendes, 2006: 61). 
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documentada deste processo, surge por Ruth Glass, que o apelidou de 

gentrification7. 

 Contudo, este não é um conceito pacífico, sobretudo pelo seu caracter 

segmentário e de conotações classistas, levando vários autores a preferirem 

designar este processo de “revitalização urbana”, “movimento de regresso à 

cidade”, “recolonização dos bairros centrais”, no entanto, estas expressões não 

retiram um certo etnocentrismo de classe presente no conceito. Vejamos que 

designações como “renascimento”, “revitalização” ou “recolonização”, tem 

intrínsecas noções defendidas por teóricos dos anos 1950 e 1960 de que o 
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Figura 8 | Exemplos de Nobilitação urbana. 

 a; Bairro Alto ilustra o processo de gentrificação na cidade de Lisboa, pela transformação da estrutura 

demográfica e sociocultural dos novos moradores no início da década de 1980. b; Soho de Nova Iorque situado 

em Manhattan, é um exemplo de regeneração do centro da cidade e de gentrificação no contexto norte-

americano, onde os artistas que povoaram os edifícios pela acessibilidade económicas viram-se afastados por 

moradores mais abastados. c; Bairro de Islington em Inglaterra, no final dos anos 1960 voltou a estar na moda 

para a classes média e alta afastando as classes mais desfavorecidas.  
                                                            
7 O termo gentrification que evidencia o caracter enobrecedor destes processos foi pela 

primeira vez utilizado por Ruth Glass em 1964, para retratar o processo de migração 

residencial das classes medias para áreas populares de Londres, onde a autora refere 

que, “One by one, many of the working class quarters of London have been invaded by 

the middle-classes – upper and lower. Shabby, modest and cottages – two rooms up and 

two down – have been taken over, when their leases have expired, and have become 

elegant, expensive residences. Larger Victorian houses, downgraded in an earlier or 

recent period – which were used as lodging houses or were otherwise in multiple 

occupation – have been upgraded once again… Once this process of «gentrification» 

starts in a district it goes on rapidly until all or most of the original working class occupiers 

are displaced and the whole social character of the district is changed”(Mendes, 2006: 

61). 



abandono das classes médias, e instalação das classes desfavorecidas estaria a 

inverter-se com o regresso das primeiras e transferência das segundas. Neste 

contexto, a designação “movimento de regresso à cidade” que sugere um fluxo 

intenso entre os subúrbios e a cidade, como esta surgisse novamente atractiva 

para aqueles que a tinham abandonado nas últimas décadas, contrariando 

registros empíricos recentes, que por um lado, demonstram o caracter não 

massivo do movimento, por outo lado, os gentrifers são na sua maioria urbanistas, 

tratando-se desta forma de movimentos operados no seio do espaço urbano-

metropolitano, com especial incidência nos bairros centrais. (Mendes, 2006: 63). 

Mendes evidenciando o caso do Bairro Alto em Lisboa, reforça deste 

modo o carácter urbanista do gentrifer, contrapondo a ideia de um movimento 

periferia-centro, nas palavras do autor,  

“estudos urbanos dedicados à interpretação da nobilitação urbana, tem vindo a 

ganhar consenso a ideia de que ao contrario do que se pensava, os gentrifers 

são, na sua maioria, urbanistas, havendo apenas uma minoria de indivíduos 

provenientes das áreas periféricas. (…) também na área de estudo, os novos 

moradores são maioritariamente urbanistas, pois já habitavam na cidade de 

Lisboa, embora antes possa ter protagonismo um movimento da periferia para a 

cidade” (Mendes, 2006: 66). 

Este processo de nobilitação nos bairros centrais está associado as 

alterações sociais, pela passagem da sociedade moderna para a sociedade 

pós-moderna. Evidenciando alterações quer individuais quer nas estruturas 

familiares e sociais, onde sobressaem novos padrões, estruturas sociais e estilos de 

vida, caracterizados pela emergência de uma cultura hedonista de valorização 

cultural, do simbólico num contexto de “hiperconsumo”. A estas alterações na 

estrutura individual e social, acresce uma tendência de estetização da vida 

social, por um nivelamento e assídua interacção entre a arte e a vida, onde tudo 

pode ser catalogado como arte, e conjugado num estilo boémio, que 

caracteriza o perfil social do gentrifier. De acordo com Mendes, 

“são estes dois fenómenos descritos de forma sintética – cultura do consumo e 

estetização da vida social – que estão na base da afirmação de uma “nova 

classe média” na reconfiguração social das cidades centrais e, por conseguinte, 

na valorização de novos produtos imobiliários que nestas se começam a 

encontrar” (Mendes, 2006: 72). 
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Também directamente associado às alterações sociais, especialmente do 

consumo e valorização simbólica, tem-se direccionado a paisagem urbana para 

o valor mais estético, simbólico e cultural. Mendes refere que,  

“O que efectivamente está em causa nas mudanças com diversos níveis de 

registo na paisagem urbana da cidade é o facto de se estar a configurar um 

deslocamento progressivo da leitura e ênfase imagética mais económica e 

funcional das metrópoles (baseadas até então no processo produtivo), para um 

centramento em torno de um registro mais estético, simbólico e cultural (baseadas 

actualmente no processo de consumo)” (Mendes, 2006: 71).    

Desta forma, o processo de nobilitação urbana pode encarar-se como a 

territorialização da valorização cultural e simbólica dada pela evolução social e 

económica. Como refere Mendes, 

“o processo de nobilitação urbana pode ser encarado como um dos processos 

espaciais mais visíveis desta ampla mutação socioeconómica como 

materialização no espaço urbano deste profundo processo de reestruturação que 

experimentam as sociedades ocidentais de capitalismo avançado” (Mendes, 

2006: 67).   

Por outro lado, a nobilitação urbana é acompanhado também de uma 

valorização/desvalorização do solo urbano. O aumento dos movimentos 

periféricos, e sucessivo aumento da infra-estruturação, aumenta por conseguinte 

o preço do solo periférico, acompanhado de uma sucessiva redução do valor 

fundiário dos bairros centrais.  

Contudo, este processo de nobilitação urbana fortalece o carácter 

fragmentário do espaço, tanto ao nível urbano como social, pois, por um lado,  

“quando se assiste à emergência de empreendimentos destinados à habitação 

de grupos de estatuto socio-económico mais elevado em bairros históricos, de 

características essencialmente populares – verdadeiros enclaves de luxo no seio 

de áreas de residência de classes baixas –  Como é o caso do Bairro Alto, 

facilmente se conclui que a nobilitação é um exemplo de um nova organizaçao 

do espaço urbano, reforçando um estrutura fragmentada, típica da cidade pós-

moderna” (Mendes, 2006:74).     

Por outro lado, este processo é caracterizado pela fragmentação social. 

De acordo com Fortuna, uma outra dualidade dos centros das cidades coloca 

“de um lado a regeneração, de outro a decadência. Uma e outra trazem consigo 

marcas sociais indeléveis. Por isso o centro torna-se violentamente fraccionado, 

do ponto de vista social. Aquilo que numa mera primeira análise poderia surgir aos 



nossos olhos como mera decomposição ou fracturação social, tende, numa 

prespectiva mais fina, a revelar-se como marca efectiva de segregação estrutural 

e de exclusão social” (Fortuna, 1995: 9). 

Desta forma, a valorização dos centros, que a uma primeira analise 

poderia evidenciar um regresso a estes, e um retorno á “compacidade” urbana, 

de uma forma mais detalhada, revela-se uma tendência migratória que opera 

dentro dos centros urbanos. Manifestando-se pontualmente no seio de áreas 

residenciais de classes desfavorecidas, mas com elevado potencial histórico-

patrimonial. Reforça-se desta forma, a estrutura fragmentaria da cidade pós-

moderna, entendida como “uma organização territorial marcada pela existência 

de enclaves territoriais distintos e sem continuidade com a estrutura socioespacial 

que os cerca” (Salgueiro, 1998: 225). 

 

 

 1.3. Cidade existente _ a crescente valorização do património. 
 

 

 Incluindo o aspecto anteriormente abordado de nobilitação urbana, por 

intervenção na cidade existente, de acordo com Portas poderá entende-se 

“o conjunto de programas e projectos públicos, ou de iniciativas autónomas que 

incidem sobre os tecidos urbanizados dos aglomerados, sejam antigos ou 

relativamente recentes, tendo em vista: a sua reestruturação ou revitalização 

funcional (actividades e redes de serviços); a sua recuperação ou reabilitação 

arquitectónica (edificação e espaços não construídos, designadamente os de uso 

publico); finalmente, a sua reapropriação social e cultural (grupos sociais e que 

habitam ou trabalham nas tais estruturas, relações de propriedade e troca, 

actuações no âmbito da segurança social, educação, tempos livres, etc.)” 

(Portas, 1985: 8).      

Em primeiro lugar, a questão de intervenção na cidade existente surge 

verdadeiramente com a modernidade, quando as cidades se depararam com 

processos que colocaram em questão as anteriores organizações. 

Na segunda metade do seculo XIX, a incapacidade das cidades perante 

uma nova realidade industrial, motivou o que podemos apontar como as 

primeiras intervenções de transformação do território existente, Haussman em 

Paris e Cerdà em Barcelona (figura 9). Nestes casos, as intervenções adquirem 
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um papel operativo de reestruturação infraestrutural e técnica da cidade 

existente (Baptista, 2009: 25).     

Ao longo dos anos 1950 e 1960, perante o contexto de desenvolvimento 

económico e urbano, procedeu-se a uma seria de renovações denominadas por 

Ascher de “renovações boldozer”, que apesar de profundas transformações nos 

territórios, evidenciam também a capacidade por parte das cidades de uma 

constante readaptação, numa logica de “palimpsesto”. De acordo com Ascher,  

“segunda revolução urbana não eliminou totalmente as cidades preexistentes, 

ainda que em frança tenha sido bastante radical, desde as destruições maciças 

de Haussmann às “renovações boldozer” ocorridas entre os anos cinquenta e 

setenta. De facto, muitas vezes o espaço construído e os cidadãos revelaram 

capacidades de inercia, de resistência e de readaptação. Assim, uma vez mais, 

as cidades demonstram capacidade para sedimentar as diferentes camadas da 

sua história, isto é, a sua função de palimpsesto: pergaminhos que não mudam 

mas acolhem sucessivamente escritos diferentes” (Ascher, 2010: 30).     

Contudo, termos como revitalização e renovação urbana surgem mais 

intensamente no final do seculo XX, com degradação das cidades centrais zonas 

industriais e poutarias, pela alteração e nova articulação do sistema industrial, 

onde a desatualização evidenciava a necessidade de dotar estas zona de novas 

funções, e onde frequentemente o envelhecimento dos equipamentos urbanos 

chamavam à atenção para possíveis valorizações em termos imobiliários, 
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Figura 9 | Intervenções de Haussmann e Cerdà. 

a; o plano de Haussmann em Paris protagonizou uma reforma urbana na cidade entre 1852 e 1870. Como a 

pretensão da melhoria das condições de circulação e uma higienização necessária, procedeu-se à demolição 

das vias do período medieval, criando grandes avenidas estruturais em conciliação com praças e jardins. b; o 

plano de Cerdà de Barcelona em 1855, com a pretensão do crescimento da cidade para além do núcleo 

muralhado, visava também, uma maior ordenação da cidade em reticula quadrangular e um sistema 

hierárquico de ruas que rasgou o centro muralhado de Barcelona. 



culturais e sociais (Moura et al, 2006: 17). 

 Também no final do seculo XX face à postura de oposição às políticas de 

intervenção precedentes, articuladas entre a conservação e o restauro de 

elementos arquitetónicos isolados, e a demolição e renovação dos centros 

urbanos, surge uma “nova politica urbana” que rompeu com as fases anteriores 

de reconstrução e desenvolvimento. Na fase anterior, de acordo com Portas, 

entendia-se a   

“renovação urbana através da substituição  sistemática da edificação antiga das 

zonas mais centrais quer por grandes operações  de infra-estrutura e 

emparcelamento, como desejava a Carta de Atenas dos CIAM, quer lote a lote 
para aumento de volume de construção como desejava no nosso caso a Lei 2030 

(…) e (…) o conceito de centro histórico classificado, limitado a certos episódios 

de património arquitectónico e objecto de medidas de conservação e restauro 

que não tinha cuidado de outras dimensões económicas e sociais do sistema 

urbano” (Portas, 2005: 174).  

Desta forma, demonstra-se que o processo de intervenção na cidade 

existente evoluiu, acompanhando as alterações sociais, culturais, económicas, 

políticas e administrativas, onde a passagem para o estado neoliberal (pela 

falência do estado providencia), estrelece um novo cenário de gestão territorial, 

assumindo-se uma política negociada e negociável entre o sector público e 

privado, face à economia global e atendendo às exigências locais. Neste 

contexto assume o estado um papel de subsidiário. De acordo com Moura et al,  

O que caracterizou a intervenção urbana thatcheriana foi, por um lado, a 

primazia à reabilitação física com o claro objectivo de “devolver à cidades” solos 

com forte valor fundiário e, por outro lado, a promoção da competição entre 

municípios para o acesso a fundos de investimento imobiliário juntamente com 

uma forte “privatização” da intervenção da regeneração urbana” (Moura et al, 

2006: 16).   

Note-se, que no final dos anos 1960 surgiram associadas às políticas de 

intervenção nas cidades noções começadas por “re” para se referir ao que é 

preciso fazer pelo património urbano. Surgindo conceitos como revitalizar, 

reabilitar, reconverter, regenerar, renovar, requalificar, contudo, difíceis de 

enquadrar dada a discrepância de perspectivas e perante a não uniformidade 
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de critérios na nomenclatura associada aos tipos de intervenção na cidade 

existente8.   

Importa referir neste sentido, que no final dos anos 1960 e início dos anos 

1970, nas políticas de intervenção urbana, nota-se uma tendência para a 

valorização do património. De acordo com Portas esta alteração deve-se à 

confluência de vectores distintos; 

“a ampliação do conceito de património arquitectónico, desde a identificação 

inicial com o monumento, o quarteirão, a praça ou o conjunto típico a 

“classificar” para evitar a demolição ou adulterações como objecto de restauro 

ou de ambientação, até à actual concepção que procura a integração física e 

social da cada área no conjunto urbano, privilegiando sequencias de espaços 

públicos e sítios mais ou menos heterogéneos mas sempre testemunho de 

memorias coletivas.”; “A tomada de consciência por órgãos da administração 

local da importância do stock construído (para além do eventual valor 

monumental) e portanto da necessidade de contar com a sua plena utilização na 

programação das necessidades habitacionais (…)da redistribuição e plena 

utilização do parque imobiliário existente”; “A emergência de movimentos sociais 

nos bairros sociais históricos opondo-se à “erradicação” das famílias residentes a 

pretexto do saneamento das condições ambientais, enquanto que profissionais 

das ciências e intervenções sociais descobre capacidade de mobilização e 

mesmo de auto-organizaçao dos residentes, artesãos industriais ou comerciantes 

para a revalorizarem as áreas desde há gerações vivem e trabalham; e também 

(…) transformações, quer das funções económicas quer da composição social e 

etária dos residentes e à emergência de novos modos e estilos de vida”; “A crise 

dos conceitos e receitas da arquitetura urbana face à decepção dos resultados 

das novas urbanizações dos anos 60, que leva os profissionais a voltarem a 
                                                            
8 Por não ser objecto de reflexão deste texto, não se pretende incidir sobre a divergência 

dos critérios de nomenclatura associada aos tipos de intervenção na cidade existente, 

contudo, para uma melhor percepção evidenciaremos algumas perspectivas, Por 

exemplo, Vargas sobre os processos de intervenção que se operam nos centro das 

cidades identifica três períodos: Renovação Urbana (1950-1970); Preservação Urbana 

(1970-1990); Reinvenção Urbana (1980-2006) (Vargas, 2006: 6). Portas ordena no tempo os 

conceitos associados às políticas de intervenção na cidade, inicialmente com as duas 

cartas de Atenas que propunham políticas quase opostas de preservar e renovar, a partir 

do final dos anos 1960 pela valorização patrimonial entendeu-se necessário recuperar e 

reabilitar, e posteriormente nos anos 80 fala-se de revitalização, reuso ou reanimação. 

Portas, 2005: 197). 



aprender como a cidade existente (…) influenciando as autoridades locais a 

privilegiarem intervenções fragmentárias ou sistemáticas de melhoria do existente” 

(Portas, 2005: 173).            
 Em Portugal estas alterações também surtiram efeito, com uma crescente 

preocupação com o património histórico-arquitectónico e manutenção da 

população nos centros de cidade. A criação de gabinetes técnicos locais (GTLs) 

em 1985, contribuiu para inúmeras intervenções de natureza histórico-patrimonial 

no espaço construído nacional (Moura et al, 2006: 19), onde se destacam entre 

outras as intervenções nas cidades de Guimarães, Porto e Évora (figura 10).       

Mais recentemente, este interesse pela intervenção na cidade existente tem 

incluído, para além dos contornos de preservação histórico-patrimonial, a 

questão da sustentabilidade, evidenciando problemas e fragilidades do 

desenvolvimento extensivo das cidades, agravados pelo impacto ambiental e 

energético de um planeta superpovoado. 

Esta alteração nas políticas de intervenção na cidade existente, reflete, 

por um lado, a evolução social, pela valorização cultural, simbólica e alteração 

das estruturas sociais, por outro, as potencialidades ambientais e económicas da 

cidade existente no contexto dos problemas ambientais e da evolução 

capitalista. 

Posto isto, perante as alterações sociais e urbanas que tentamos 

enquadrar ao longo deste primeiro capítulo, evidencia-se que, se a 

individualização impulsionou o crescimento extensivo da cidade, a alteração 

cultural tem focado a atenção social e política para os centros.    

 É especialmente sobre os centros de cidade que pretendemos incidir nos 

próximos capítulos, numa lógica de enquadrar a evolução económica e a nova 

aaa  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10 | Valorização histórico-patrimonial em Portugal, os casos de Guimarães, Porto e Évora. 
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estruturação industrial com o interesse histórico-patrimonial que tem vindo a 

crescer com o final do seculo XX.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

CAPITULO II _ Economia, indústrias criativas e centros de cidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1. Economia criativa _ depois da sociedade de massas, a criatividade.  
 

 

O período que sucedeu a II Guerra Mundial, foi marcado por grande 

desenvolvimento, principalmente ente os anos 1940 e 1970, representando trinta 

anos gloriosos. Este período foi conduzido pela forte infra-estruturação das 

cidades europeias que se reerguiam do conflito e, dava um novo folgo á 

indústria e poderes políticos, caracterizados pela regulação do Estado-

providência na Europa. Destacam-se também alterações nos hábitos de 

produção e de consumo nas sociedades urbanas, impulsionadas pelas 

ideologias do americano Henry Ford e economista inglês John Maynard Keynes 

(figura 11). Nas palavras de Harvey,  

“la perspectiva de que el prolongado boom de posguerra, de 1945 a 1973, se 

construyó sobre cierto conjunto de prácticas de control dei trabajo, 

combinaciones tecnológicas, hábitos de consumo y configuraciones dei poder 

económico-político, y que esa configuración puede llamarse sin duda fordista-

keynesiana.”(Harvey, 1998: 146).       

O modelo fordista-keynesiano foi durante estes 30 anos um modelo de 

desenvolvimento social e económico forte e coerente, suportado por um “círculo 

virtuoso” que o alimentava, e criava condições para o constante crescimento 

dos mercados. Este “círculo virtuoso” centrava-se numa cada vez maior 



produção, com a introdução contínua de tecnologia para a redução de custo 

dos produtos, impulsionando por sua vez a democratização da produção 

industrial. A expansão do consumo industrial conduzia a mais produção e 

expansão das indústrias, havendo a necessidades de uma maior produção, 

conseguida com incentivos salariais para os trabalhadores, que deste modo 

adquiriam maior poder de compra e aumentavam a procura global de bens 

industriais. Este modelo cíclico de crescimento industrial e da economia social 

dos países, permitiu que os estados aumentassem as receitas fiscais, assegurando 

serviços sociais e o aumento dos postos de trabalho do sector público. (Mela; 

1999, 72).  

No entanto, a interligação cíclica destas condições, que demonstravam a 

solidez de um capitalismo caracterizado pela acumulação de capital material 

como principal força para o desenvolvimento socioeconómico, no fim da 

década de 1960 e início de 1970, viu surgir acontecimentos que abalaram o 

equilíbrio do modelo. Estre estes acontecimentos, destacam-se as agitações 

sociais nos finais dos anos 1960, o aumento do preço das matérias-primas e o 

desenvolvimento de tecnologia com base microtecnologica. Mela refere que,   

“o compromisso do petróleo (e depois de outras matérias-primas) subsequente ao 

conflito israelo-arabe de 1973 (…) Ao mesmo tempo, já no final dos anos 60, 

assiste-se em muitos países ao aumento dos conflitos sociais e à recusa, por parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11 | O modelo fordista-keynesiano. 

Ford e Keynes grandes impulsionadores do desenvolvimento económico e social do pós II guerra mundial, o 

primeiro pelo desenvolvimento da linha de montagem, de um capitalismo de bem-estar social e a redução das 

horas de trabalho para 8 horas diárias e 5 dias semanais. Por sua vez Keynes defendia o estado providencia 

como forma de assegurar o bem-estar social e as vicissitudes do capitalismo. 
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das condições de trabalho típicas das fabricas organizadas com base na cadeia 

de montagem. O conjunto destes fenómenos incidiu negativamente no 

rendimento económico das empresas e impeliu os grandes grupos industriais a 

introduzir estratégias de reestruturação produtiva” (Mela, 1999: 73).  

A crítica às severas condições de trabalho do sistema da linha de 

montagem e, os problemas sociais que o avanço tecnológico causava, já 

haviam sido anteriormente abordados na crise economia americana dos anos 

1930, criticados por Charlie Chaplin no filme “MODERN TIMES” em 1935 (figura 12).  

Apesar da importância dos descontentamentos sociais, pelas insatisfatórias 

condições de trabalho, os conflitos sociais da década de 1960, representaram 

contudo mais do que uma simples manifestação de descontentamento com o 

sistema industrial, especialmente os conflitos de Maio de 1968 são destacados 

como os mais importantes de uma geração rotulada de “baby-boomers”9, não 

aaaaaaa                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 12 |“Modern Times” de Chaplin. 

 MODERN TIMES, um filme de Charlie Chaplin de 1935, enquadrado no rescaldo do aumento do desemprego na 

grande depressão Americana de 1930 e o aumento maciço da automatização industrial, o filme expõe a 

dificuldade da sociedade em tempo de crise, assim como os efeitos devastes da linha de montagem para o 

trabalhador.  

                                                            
9 De cordo com Moura, “chama-se baby boomer à geração que nasceu após a 

Segunda Guerra mundial, a partir de 1946. Nesses anos, nos Estados Unidos e na Europa 

democrática, assistiu-se a um salto inusitado nas taxas de natalidade. (…) Assim, 

tecnicamente falando, Portugal não teve baby boomers já que a taxa de natalidade 

não sofreu significativa alteração nas décadas que se seguiram à guerra. No entanto, 

considerando que o fenómeno não é só demográfico, mas também cultural, é legítimo 

falar-se entre nos de uma geração baby boomer por contaminação” (Moura, 2010a:13).          



só na configuração industrial, mas mais importante, contribuindo para uma forte 

alteração cultural, caracterizada pela busca de uma cultura hedonista, e 

dissolução das barreiras entre cultura erudita e cultura popular,  numa procura 

pela liberdade, culto pelo prazer e realização individual. Estas alterações na 

sociedade prendem-se de grande importância no processo de evolução 

económica, mas também, em novas configurações sociais e urbanas 

(abordadas no capítulo anterior). 

 No rescaldo destes acontecimentos sociais e económicos que, 

provocaram alguma instabilidade no sistema de desenvolvimento económico 

fordista-keynesiano e, perante a necessidade de relançar o desenvolvimento 

industrial, assumindo-se como solução fundamental o aumento e eficiência da 

produção, desencadeou-se uma nova vaga de inovações, suportadas pelos 

desenvolvimentos feitos no campo da microtecnologia. No entanto, o 

desenvolvimento da microtecnologia, se por um lado permitiu a eficiência da 

produção industrial, por outo, e como “efeito secundário”, originou 

reconfigurações na organização e produção industrial, impulsionando uma forte 

automatização que, substituía de forma cada vez mais eficiente a força de 

trabalho humana, desta forma, a introdução da microtecnologia, 

contrariamente à ideia de salvação do modelo económico, criou possibilidades 

para novas configurações económicas e, acentuando assim a rotura do sistema 

de desenvolvimento vigente. Tal como refere Mela, 

“esta fase inovadora, se, por um lado, criava os pressupostos para uma nova 

configuração da economia mundial (e um consequente novo impulso para o 

desenvolvimento, nos anos 80), por outro não conseguia garantir o funcionamento 

do circulo virtuoso fordista, nem produzir novos mecanismos, como tornar o 

crescimento económico e social estável” (Mela, 1999: 73)  

A microtecnologia possibilitou novas formas de produção industrial, com a 

redução do tempo e custos de produção. Por um lado, a microtecnologia veio 

introduzir novos produtos que anteriormente não faziam parte da produção 

industrial, como a televisão e o computador pessoal (produtos também com 

grandes responsabilidades na evolução da estrutura social), aumentando a 

oferta industrial, por outro lado, introduziu profundas alterações na configuração 

das fabricas, e na estrutural laboral, Mela refere-nos que, 

 “no caso da indústria automobilística, por exemplo, a substituição de operários 

por robots industriais permitiu manter os mesmos níveis quantitativos da produção 
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(e aumentar a qualidade) com um numero mais reduzido de trabalhadores” 

(Mela, 1999: 73).   

 A automatização da produção da indústria automobilística (figura 13),e 

de outras indústrias que despendiam de muita força humana, conduziu a uma 

redução significativa do número de trabalhadores, aumentando, desta forma, os 

desempregados do sector industrial. Esta situação de desemprego foi agravada 

pela insuficiência do sector terciário e, os novos mercados não suportarem a 

perda de postos de trabalho do sector industrial, o que revelou a 

insustentabilidade e, completa rotura do modelo de desenvolvimento 

socioeconómico até então vigente. 

A quebra deste sistema de desenvolvimento, pela inflação e grande 

desemprego, afetou a economia e, tornou também insustentável o modelo de 

regulação estatal de acordo com os modelos Keinesianos. Assistindo-se assim ao 

fim da regulação do Estado-providência que,  

“depois de ter sido considerado uma garantia para todos contra os riscos do 

insucesso e da pobreza, foi reinterpretado como um laço que aperta as classes 

mais dinâmicas (…) com vantagens apenas dos menos activos, satisfazendo os 

seus pedidos de assistência pública” (Mela, 1999:100). 

A conjugação deste processo de decadência do sistema económico e do 

Estado-providência, com os avanços tecnológicos e os movimentos 

“socioculturais”, de acordo com Castells desencadearam novas estruturas 

sociais, económicas e culturais, caracterizadas pela emergência de uma 

“sociedade em rede”, uma “economia informacional/global” e uma cultura da 

“virtualidade real”. Nas palavras de Castells, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13 | Automatização industrial. 

 A introdução do microtecnologia nas linhas de montagem, neste caso da indústria automóvel, substitui grande 

parte da força de trabalho humana.   



“No fim do milénio está a formar-se um novo mundo. A sua génese remonta ao 

fim dos anos 60 até meados da década de 70, devido à convergência histórica 

de três processos independentes: a revolução da tecnologia de informação; a 

crise económica do capitalismo e do estatismo e a sua reestruturação; o apogeu 

dos movimentos socioculturais, tais como o libertarismo, os direitos humanos, o 

feminismo e o ambientalismo. A interacção entre estes processos e as reacções 

por eles desencadeadas fez surgir uma nova estrutura social dominante, a 

sociedade em rede; uma nova economia, a economia informacional/global; e 

uma nova cultura, a virtualidade real. A lógica inserida nesta economia, nesta 

sociedade e nesta cultura está subjacente à acção e às instituições sociais num 

mundo interdependente”(Castells, 2007: 458). 

A migração das tecnologias do interior das fábricas para o quotidiano das 

pessoas, primeiro com o rádio, televisão e, mais tarde o computador pessoal, 

impulsionou novos pressupostos para a economia, com o crescimento de uma 

economia de imagens e informações. A imagem começa a surgir então 

associada ao processo industrial, destacando-se a emergência de disciplinas 

como a publicidade, mas também de muitos produtos culturais que utilizavam 

estes meios de disseminação imaterial para a distribuição de conteúdos, pela 

rápida aceitação e disseminação que os intermediários tecnológicos tiveram. 

Referindo Castells, Terry Flew evidencia que, a passagem da produção 

industrial para a produção informacional representa a maior transformação no 

modo de produção capitalista. Neste novo capitalismo, o núcleo das dinâmicas 

económicas, surge da fusão das tecnologias com a sociedade do 

conhecimento, e a comunicação simbólica com os processos de globalização e 

redes digitais (Flew; 2005, 346). O crescente consumo de bens e serviços digitais 

foi evidenciado na hegemonia empresarial, assinalando o declínio do mercado 

materialista face ao mercado informacional emergente, onde a supremacia de 

empresas até então consideradas protagonistas foi ofuscada pela ascensão de 

empresas como a Microsoft e a Telcos. Hartley refere-nos que,  

“During the Clinton presidency the world economy – especially its American 

“locomotive” – appeared to be completing an epoch-making shift from 

manufacturing industry to consumer services. Value came not from processing 

things (e.g. steel into automobiles) but information (e.g. computer-operating 

sistems). Where the stock market had been dominated by companies like General 

Motors and General Electric, it come to be dominated  by Microfoft and giant 

teclos”(Hartley, 2005: 19). 
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A intensificação tecnológica da sociedade, onde principalmente a 

televisão e o computador assumem o papel de intermediário informativo e 

cultural, conduziram a economia para uma desmaterialização que, Diane Coyle 

denomina por “weightless economy”. (Flew, 2005: 346) 

Na perspectiva de Bendassolli et al, as “mudanças económicas e sociais 

fizeram com que se deslocasse o foco de actividades industriais para as 

actividades intensivas em conhecimento, localizadas no sector de serviços” 

(Bendassolli et al, 2009, 11). Esta passagem está associada as alterações sociais e 

culturais desencadeadas na década de 1960 (anteriormente referidas), pela 

vontade de um estilo de vida hedonista, criando condições para uma “virada 

cultural”. Referindo vários autores, Bendassolli et al descreve que “A virada 

cultural surge da combinação de dois fenómenos simultâneos: a emergência da 

sociedade do conhecimento e a transição de valores materialistas para valores 

pós-materialistas” (Bendassolli et al, 2009:11).  

A sociedade do conhecimento associa-se á passagem de uma sociedade 

industrial para uma sociedade de valores pós-industriais, na transição da 

economia baseada no uso intensivo de capital material e trabalho humano, 

para uma economia baseada no capital intelectual do indivíduo e troca de 

conhecimentos. Esta alteração está também associada a uma outra alteração, 

a passagem do colectivo para o individual, alterando-se os valores, preferências 

pessoais, estilos de vida, de trabalho e perfil dos consumidores, que se 

apresentam cada vez mais distantes dos modelos tradicionalmente 

padronizados. Richard Florida referido por Bendassolli et al danos conta que, 

“os indivíduos estão se afastando de comportamentos tradicionais, que 

pressupõem trabalhar pelo salário, consumir bens padronizados, trabalhar duro ao 

longo de toda a vida, submeter-se à autoridade e resignar-se, e aproximando-se 

de atitudes e comportamentos que reflectem um desejo de controlar, de forma 

integral, a própria vida” (Bendassolli et al, 2009: 11). 

Na perspectiva de Ronald Inglehart, o consumo de serviços e bens 

imateriais, está ligado à sociedade pós-materialista, onde os indivíduos pela 

satisfação das suas necessidades básicas demonstram interesse pelo valor 

estético e intelectual. De acordo com Ronald Inglehart, referido por Bendassolli et 

al, enquanto numa sociedade materialista,  

“os interesses gravitam em torno da satisfação de necessidades básicas e 

elementares, como o bem-estar económico e a coesão social. Em uma 



sociedade pós-materialista, em que há um atendimento de necessidades básicas 

e, portanto, maior demanda por serviços, os indivíduos, interessam-se sobretudo, 

pelo atendimento de necessidades de ordem estética, intelectual, da qualidade 

de vida e de envolvimento em processos de toma de decisão autónomos, que 

podem ocorrer e no sistema político” (Bendassolli et al, 2009: 11).    

O uso cada vez mais intenso das tecnologias individuais (televisão e 

computador) transformou a sociedade, levando Castells a apelida-la de 

“sociedade em rede”, uma sociedade suportada por micro ligações electrónicas 

que, atingem avassaladoramente todo o planeta. A importância destas novas 

tecnologias no quotidiano da sociedade, como vimos, transformaram a 

sociedade e impulsionaram novos desenvolvimentos urbanos, mas também 

originaram uma importante transformação do modelo capitalista, fazendo com 

que este passa-se de industrial para pós-industrial, onde a matéria é substituída 

pela valorização dos símbolos e informações digitais. 

Nesta perspectiva, a economia sofreu alterações e, ganhou força uma 

economia “informacional/global”, baseada na distribuição de informações, 

símbolos, imagens e serviços, através das redes de micro ligações eletrónicas que 

facilmente cobriam o mundo, criando o “mundo plano” descrito por Thomas 

Friedman. 

A introdução de conteúdos na internet permitiu o desenvolvimento de 

muitas empresas, conduzindo a um rápido período ascendente, primeiro pela 

introdução de conteúdos, posteriormente pela intensidade de conectividade e 

da interactividade. Hartley refere que ”the success of connectivity in the marketplace 

was pheomenal – this was the period when the telcos, the internet, the World Wide Web, 

email, chat rooms, MOOs, MUDs, and other manifestations of interactivity gained popular 

as well as corporate acceptance” (Hartley, 2005: 21) 

No entanto, o “Crash das Dot.Com”10 em 2000 (Figura 14),  vem 

materializar a instabilidade do sistema informacional emergente, evidenciando 

                                                            
10 A década de 1990 até ao início de 2000 foi marcada pelo entusiasmo da “Nova 

Economia” dos Dot.Com onde a Yahoo uma das empresas fortes da era da internet 

atingia máximos no NASDAQ (bolsa de empresas tecnológicas de Times Square, Nova 

Iorque). No entanto, os rumores de uma derrocada pelas absurdas valorizações das Dot.  

Com veio a verificar-se em Março de 2000, com uma queda de 34% em duas semana e 

meia. O ponto mais baixo da derrocada foi em 2002, representando uma derrocada de 

80%.  
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uma nova reconfiguração económica. Com o crash, muitas empresas que 

apostavam exclusivamente em informação e comunicação não aguentaram e, 

abriram falência sem obter quaisquer lucros, “After the crash it was clear that 

connectivity was no longer the key to instant riches” (Hartley, 2005: 21), 

percebemos, deste modo, que só a informação não chegava para o 

desenvolvimento económico, pois como nos refere Hartley, “People were 

interested in ideas and knowledge rather than information as such, and in 

experince rather than connectivity alone”.(Hartley, 2005:21). 

Flew do mesmo modo, refere uma nova economia que não surge 

simplesmente da ascensão da interne, mas há uma importância das ideias, do 

conhecimento e da criatividade aplicada posteriormente às novas tecnologias, 

porque as tecnologia por si só nada fazem nas alterações sociais e culturais que 

focam o trabalho para as ideias intangíveis e de conhecimento. De acordo com 

Flew, 

“New economy arguments are not, however, necessarily linked to “dot. Com 

mania” just as electronic commerce does not in itself constitue the most sgnificant 

implication of the rise of the internet. The existence of a new economy is not 

derived from the existence of new technologies alone, but from the growing 

importance of ideas and intangibles, and the role played by knowledge and 

creativity that can be subsequently applied through ICTs and networked media” 

(Flew, 2005: 346) 
A referência a uma nova configuração económica, intitulada de 

“Creative economy”, surge referenciada em 2001 no livro de Jonh Howkins sobre 

o tema, onde o autor explora uma nova relação ente a criatividade e economia  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 14 |“Crash das Dot.com”. 

A especulação em torno das Dot.Com antevia uma derrocada que se veio a confirmar em Marco de 2000. 



(figura 15). Segundo Howkins, “creativity is not new and neither is economics, but 

what is new is the nature and the extent of the relationship between them and 

how they combine to create extraordinary value and wealth.” (UNCTAD, 2010: 9). 

Esta nova economia apelidada por Howkins de “crative economy”, vem 

chamar a atenção para a capacidade criativa do individuo como forma de 

desenvolver novas soluções, numa sociedade marcada por diferentes contornos 

individuais, sociais e económicos, onde o capital humano criativo, assume agora, 

um papel determinante para o desenvolvimento do recente modelo capitalista. 

As características desta nova configuração económica foram também 

evidenciadas por Diane Coyle e Danny Quah, onde os autores confrontam as 

diferenças entre a “old” e “New Economy”, como podemos observar na tabela 

3, ressaltando que, a “New Economy” é caracterizada por uma flexibilidade de 

produção, numa assumida importância da colaboração ente as instituições e 

trabalhadores, na importância do conhecimento e inovação para o 

desenvolvimento e, demonstrando ainda que, a fonte de riqueza está agora no 

capital humano e social. 

Pelas características evidenciadas da economia criativa, torna-se 

evidente a alteração das configurações industriais, numa assumida importância 

da criatividade e do capital humano como factores de desenvolvimento. Nesta 

perspectiva, evidenciam-se as indústrias criativas como o centro deste 

desenvolvimento económico. (UNCTAD, 2010: 9).  

Além dos contornos puramente económicos da economia criativa, esta 

assume também características de multiplicidade de dimensões, apoiando o 

desenvolvimento social, cultural e ambiental. De acordo com a UNCTAD “The 

aaa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15 |“Creative economy”. 
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creative economy is not monolithic, but it has a multitude of dimensions and it 

contributes to economic, social, cultural and for a sustainable development in a 

number of ways”(UNCTAD, 2010: 23). 

Perante a evolução do sistema capitalista, também do mesmo modo, 

evoluíram as políticas de intervenção na cidade, com o objectivo e a 

necessidade de manter a competitividade territorial. Deste modo, após a 

falência do sistema Fordista-keynsiano, começa também a surgir aleado às 

políticas de desenvolvimento urbano, um interesse pelo capital cultural, simbólico 

e criativo.  

 
 

Tabela 3|“the “old” and “new” economies”. Tabela elucidativa das principais diferenças entra a “old” e “New” 

economia, elaborada por Diane Coyle e Danny Quah, referida por Flew.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Políticas de cidade _ entre o turismo cultural e a “cidade criativa”. AAA 

 

 

A consciencialização de um mundo global, pela intensificação dos fluxos 

e nivelamento das barreiras entre sociedades, ainda que com todos os 

interregnos sobre este nivelamento, provocaram alterações nas formas de 

organização social, urbana e económica. Particularmente pela emergência de 

um novo capitalismo, caracterizado pelo crescente consumo de imagens e 

símbolos, que é actualmente debatido no âmbito das mais recentes evoluções 

tecnológicas e emergência da sociedade pós-moderna.   

Neste panorama de alterações que, dão especial ênfase à passagem da 

acumulação materialista, como ponto fulcral do desenvolvimento humano, 

social e económico, para o crescente interesse no conhecimento, inovação e 

criatividade como forças motrizes dos mais recentes desenvolvimentos, a cidade, 

como estrutura aglutinadora de todas as forças, face aos novos desenvolvimento 

inscritas no processo evolutivo, depara-se com a necessidade de diferentes 

orientações políticas, para que consigam sustentar a sua posição que, agora se 

prende cada vez mais com lógicas comparáveis às do mercado económico. 

O nivelamento das barreiras desencadeadas pelo processo globalização, 

provocou também alterações na hegemonia das cidades, pois de acordo com 

Fortuna, nesta intensa globalização,  

“as cidades se tornaram lugares situados algures num mapa mundial. Lugares em 

que se assiste a uma condensação, essa sim com manifestações locais, de 

processos globais que os atravessam e cujos efeitos estão permanentemente a ser 

refeitos (…) no entanto, não é um processo uniformizador. Ele é acima de tudo um 

processo de aferição, feito em termos globais, daquilo que é específico e, 

eventualmente, único a cada contexto particular” (Fortuna, 1995: 5).   

O reconhecimento das particularidades da cidade como factores fulcrais 

para a competitividade, pela valorização estética e simbólica desencadeada 

pelo consumo cultural e, surgimento da relação entre cultura/artes e economia, 

conduziram a um repovoamento dos centros de cidade desindustrializados e, um 

crescente interesse pela cidade existente com a valorização histórico-

patrimonial. Vicente refere-nos que,  

“deixou de se considerar os bens patrimoniais como um “tesouro”, conhecido e 

apreciado por uma minoria, para ver neles um recurso valioso, que contribui para 
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o desenvolvimento cultural, social e económico da comunidade a que lhe 

pertence” (Vicente, 2009: 225).   

Esta valorização patrimonial está directamente relacionada com a 

alteração dos valores sociais dados pela passagem da moderna para uma 

sociedade pós-moderna e pós-materialista, como refere Vicente, a utilização do 

património como recurso para traçar políticas de desenvolvimento territorial, está 

directamente relacionada com “os novos Hábitos de fruição do tempo livre dos 

cidadãos e o auge do turismo cultural.” (Vicente, 2009: 226). A atenção 

dedicada ao património, nomeadamente o património arquitectónico, está 

directamente relacionada com a valorização da cultural, simbólica e de 

experiencias e, da importância que a sociedade atribui ao acto de consumir. 

Depreende-se, neste sentido, uma crescente revalorização do centro das 

cidades como espaço de consumo, onde 

“”ir às compras”, mesmo que nada se compre, é revelador de grande parte dos 

actos indiferenciados e banais que produzimos hoje nas nossa cidades. É um acto 

de consumo, nem que seja apenas visual, e de contacto com o espaço vivido da 

cidade” (Fortuna, 1995: 6).  

O fenómeno de interesse social e político pela cidade existente, já 

anteriormente referido, desencadeou a recuperação de tecidos urbanos antigos 

atingidos pelo processo de desindustrialização, com a falência do sistema 

“Fordista-keynesiano” e, um novo modelo de crescimento urbano. De acordo 

com o que temos vindo a evidenciar, introduziram-se novos princípios para a 

competição territorial, baseados na “espetacularização” dos espaços urbanos e 

cidades, conciliando assim o turismo cultural com a promoção de eventos, para 

atrair pessoas e capital, Harvey refere que,       

“Parece que, hoy en dia, las ciudades y las calles ponem mucho más cuidado en 

crear una imagem del lugar positiva y calificada, y buscam para ello una 

arquitectura y formas de deseño urbano que respondan y a esa necessidade. Es 

comprensible que estuvieran tan apremiadas y qeue el resultado fwera una 

repetición serial de modelos êxitos (como el de Hardor Place de Baltimore) si se 

tiene en cuenta la horrible historia de la desindustrialización y la reestructuración, 

que casi no dejó a las cuidades más importantes del mundo capitalista avanzado 

otra opción que la de competir entre si fundamentalmente como centros 

finacieros, de consumo y de entretenimento. Imaginar una cuidade a través de la 

organización de espacios urbanos espectaculares se convirtió en un medio para 



atraer capitales y gente (adequada) en un período (desde 1973) de mayor 

competência interurbana y de iniciativa inmobiliaria.” (Harvey, 1998: 112). 

Neste seguimento, a crescente importância das artes/cultura na 

sociedade, economia e política, desencadeou uma nova política de 

intervenção nos anos 1980 que, apostava na construção de uma imagem para a 

cidade, ancorada num enriquecimento cultural conciliado em equipamentos 

“icon” (museus), onde se agrupava a requalificação urbana, com a intervenção 

de “arquitectos estrela” parar reabilitação de zonas tornados obsoletos com a 

desindustrialização.  

A cidade espanhola de Bilbao foi exemplo dessa política, com uma 

estratégia de requalificação da cidade que, entre várias intervenções, previa a 

construção do museu Guggenheim em Bilbao, um projecto do arquitecto Frank 

Gehry, inaugurado em 1997 (figura 16). De acordo com Arantes, 

“O museu é o resultado mais bem-sucedido de co-branding urbano até o 

momento, associando as “marcas” de Guggenheim, Bilbao, Gehry e Dessault 

numa alavancagem mediática conjunta. A iniciativa pioneira foi capaz de 

capturar a super-renda imagética da operação, enquanto outras cidades e 

corporações corriam atrás da mesma estratégia” (Arantes, 2008: 188). 

Para Bilbao, o Guggenheim tornou-se uma imagem de marca que, para 

além do aumento de visibilidade turística, tornou-se um “icon” no processo de 

regeneração arquitectónica, social e económica da cidade, contudo, a um 

nível global, demostrou as potencialidade da “arquitectura de marca” no 

reerguer das cidades e, recoloca-las no panorama económico global. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 16 | Guggenheim de Bilbao. 

O Museu Guggenheim de Bilbao foi projectado por Frank Gehry e Inserido plano estratégico para 

requalificação da cidade de Bilbao.  
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Perante o sucesso de Bilbao, muitas outros políticos procuraram adoptar o “Efeito 

Bilbao”11 para as suas próprias cidades.  O sucesso deste processo, onde a e 

requalificação fica associada á conciliação de projectos de referência com 

“arquitectos estrela”, levou a que muitas cidades, tentassem de alguma forma 

atrair para si atenções, suportando-se nesta “arquitectura de marca”. Ainda 

neste contexto político, destaca-se o exemplo da Tate Modern em Londres 

(figura 17), que se instalou numa antiga central eléctrica da cidade londrina, em 

1982, e o projecto de requalificação e ampliação foi entregue aos 

“arquitetos suíços vencedores também do Pritzker em 2001, Jacques Herzog e  
Pierre de Meuron, defensores confessos da “arquitetura de marca”(…) e que se 

tornaram famosos graças à reforma, nos anos 1990, da usina que passou a abrigar 

a New Tate Modern, em Londres” (Arantes, 2008: 193). 

O Guggenheim de Bilbao e a Tate Modern em londres, além da 

“arquitectura de marca” e do impacto enquanto equipamento cultural e 

económico, evidenciaram também, o papel importante das artes no 

desenvolvimento, social, económico e urbano. Neste sentido, o reconhecimento 

da arte/cultura como charneira para a requalificação urbana, é evidenciado 

teoricamente nas reflexões de Myerscough, onde para o autor,  
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Figura 17 || Tate Modern de Londres. 
                                                            
11 O sucesso de Bilbao representou uma nova forma de enquadrar o objecto 

arquitectónico nas de políticas de cidade, numa assumida tendência para a 

“arquitectura de marca”. A construção do Guggenheim representou essa viragem, “Hal 

Foster chega a dizer que, depois dessa obra, a arquitectura não foi mais a mesma, e 

vivemos a cada novo projecto do género uma espécie de “Efeito Bilbao”, no qual cada 

cidade procura construir um espectáculo de magnitude similar com o objectivo de atrair 

novos fluxos de capital” (Arantes, 2008: 188). 



“o investimento público nas artes tem um efeito directo no estímulo à actividade 

económica em geral, e à regeneração urbana em particular, no contexto das 

sociedades pós-industriais. (…) o subsídio público das artes não deveria ser 

encarado como uma extravagância dispendiosa, feita à custa dos contribuintes, 

mas como um valor instrumental que vai muito para além da própria arte” 

(Albuquerque, 2006: 3). 

 No final do século XX, com a banalização tecnológica, a par da 

introdução tecnológica em grande parte dos processos sociais, culturais e 

económicos, no contexto da “sociedade em rede” e, economia 

“informacional/global”, caracterizada pela produção de símbolos, imagens e 

serviços digitais, numa cada vez maior dependência das tecnologias de 

informação e comunicação, induziram autores como Friadman, a debruça-se 

sobre uma crescente desterritorialização económica, evidenciada no seu ensaio 

“O Mundo é Plano: uma história breve do século XXI” (Figura 18).De cordo com o 

autor, 

“como nunca antes na História da Humanidade, é agora possível que mais pessoas 

colaborem e concorram em tempo real com outras, em muitos mais tipos de 

trabalhos, em muitos mais cantos do planeta e em pé de igualdade – recorrendo a 

computadores, e-mails, ligações de fibra óptica, teleconferências e software novo 

e dinâmico” (Friedman, 2007: 17). 

No contexto de competição informacional global, onde o essencial para o 

desenvolvimento dos territórios e regiões, prende-se cada vez menos, com as 

aaaaaaa 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Figura 18 | “O mundo é plano” de Friedman. 

“O Mundo é Plano: uma história breve do seculo XXI” faz uma análise ao processo de globalização no século 

XXI e, alerta-nos para o nivelamento das barreiras competitivas entre os países desenvolvidos e em vias de 

desenvolvimento.  
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quantidades de matéria-prima disponível em cada território, mas sim, com o 

capital humano disponível nesse território, Friedman assume, cada vez mais fácil, 

a colaboração de especialistas das mais variadas áreas, dispersos 

geograficamente a participar num projecto comum. Neste sentido, o autor 

descreve um show televisivo Norte-americano que, 

“está a ser produzido por uma cadeira de abastecimento mundial. A sessão de 

gravação é realizada perto da casa do artista, normalmente em Nova Iorque ou  

Los Angeles, o design e a realização são feitos em São Francisco, os guionistas 

ligam-se a partir de casa (desde Florida, Londres, Nova Iorque, Chicago, Los 

Angeles e São Francisco) e a animação das personagens é efectuada em 

Bangalore, que trabalham em paralelo com oito escritores. Esta eficiência 

permitiu-nos assinar contrato com 50 “estrelas” para os 26 episódios. As sessões 

interactivas de gravação/escrita/animação permitem-nos filmar um artista para 

um episodio completo em menos de meio dia, já incluindo os ilimitados takes e as 

reformulações do guião. Gravamos dois actores por semana” (Friedman, 2007: 

79).    

Friedman alerta-nos deste modo, para uma economia global de 

conhecimento e bens que, podem transitar livremente pelos canais de fibra 

óptica e, onde os criativos desses bens, podem estar em qualquer lugar. 

Reforçando a ideia de uma desterritorialização da economia e, evidenciando o 

nivelamento entre países desenvolvidos e em vida de desenvolvimento.  

No entanto, o recente desenvolvimento da “creative economy” referida 

por Howkins, onde a criatividade assume um papel determinante, demostra uma 

diferente tendência. Mais do que nunca, esta é como uma economia de 

território, pois como refere Florida,  

“Not only do people remain highly concentrated, the economy itself—the high-

tech, knowledge-based, and creative-content industries that drive somuch of 

economic growth—continues to concentrate in specific places fromAustin and 

Silicon Valley to New York City and Hollywood, just as the automobile industry once 

concentrated in Detroit.”(Florida, 2003: 4). 

Reforçando ainda Florida que, esta economia “increasingly takes form around 

real concentrations of people in real places” (Florida, 2003: 4). 

A ideia de que a economia criativa é uma economia territorializada, onde 

o contacto face a face, qualidades ambientais, espaciais e culturais reflectem 

grande importância no desenvolvimento, evidencia a crescente participação 

das cidades como espaços propícios para a criatividade. 



Os poderes políticos encontram, desta forma, na economia criativa novas 

directrizes para o desenvolvimento territorial, evidenciando as características 

espaciais, patrimoniais, ambientais e culturais, como características propícias 

para o desenvolvimento do novo enquadramento capitalista e, onde também os 

pequenos e médios centros urbanos podem competir. De acordo com Selada e 

Cunha,  

“A criatividade é considerada um fenómeno urbano. (…) Contudo, a atracção e 

fixação de ocupações criativas podem funcionar como motores de capacidade 

de inovação e de desenvolvimento económico das áreas rurais e pequenos 

centros urbanos” (Selada, Cunha, 2008: 35). 

Desta forma, deparamo-nos com um reajustamento das políticas de 

cidade face ao desenvolvimento económico criativo, inicialmente por uma 

necessidade de actualização tecnológica, para criar condições favoráveis ao 

desenvolvimento económico e, forte pressão das tecnologias na economia 

global, surgem, políticas de “cidades inteligentes” que, conjugando a 

criatividade com a intensa importância das tecnologias, exploram, por um lado, 

o prisma das tecnologias de comunicação, por outro, a cidade como um 

espaço de criatividade e inovação (Komninos, 2006: 1). Por forma a explicar 

melhor o conceito, as “cidades inteligentes” surgem da conjugação das cidades 

do conhecimento e cidades digitais. Natalino, et al, refere que as cidades do 

conhecimento  

“procuram combinar as capacidades de atracção e de fixação de trabalhadores 

do conhecimento, de estudantes internacionais e de outros grupos populacionais 

ligados ao conhecimento e à criatividade, com a oferta de condições de bem-

estar atractivas e com o exercício competitivo, mais diversificado ou mais 

especializado, de actividades do conhecimento” (Natalino, et al, 2007: 2) 

Por sua vez, as cidades digitais, segundo Komninos referido por Natalino, et 

al, tem as características de um “espaço comunitário digital que é usado para 

facilitar e aumentar as actividades e funções que ocorrem no espaço físico da 

cidade” (Natalino, et al, 2006: 39). Da conjugação destes dois conceitos (cidades 

do conhecimento e cidades digitais), surge então o conceito de cidades 

inteligentes que, Komninos referido por Natalino, et al, define como um território 

“com elevada capacidade de aprendizagem e inovação, que é constituído pela 

capacidade da sua população, pelas suas instituições e inovação de criação do 
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conhecimento e pela sua infra-estruturação digital de comunicação e de gestão 

de conhecimento” (Natalino, et al, 2007: 39). 

No entanto, a crescente atenção concedida á criatividade individual, por 

um lado, e o impacto da qualidade espacial, cultural e arquitectónica como 

factores potencializadores para o ambiente criativo, por outro, surge aliado às 

políticas de intervenção e desenvolvimento das cidades, o uso do termo 

criatividade como factor potencializador de regeneração, desenvolvimento 

urbano e conquista de hegemonia. De acordo com Vasconcelos,  

“Com o intuito de promover o crescimento e a vitalidade das cidades, múltiplas 

iniciativas suportadas na ideia de “criatividade” têm vindo a ser planeadas e 

desenvolvidas, por exemplo no âmbito de estratégias de desenvolvimento local, 

de operações de renovação e requalificação urbana ou de acções de 

desenvolvimento regional centradas em sectores inovadores ou menos 

convencionais” (Vasconcelos et al, 2007: 135). 

Emergem deste modo, políticas de desenvolvimento territorial que se 

suportam nas actividades culturais e criativas no traçar de estratégias para o 

desenvolvimento urbano, pela aplicação de conceitos como “cidade criativa” e 

“actividades criativas/culturais” que, apesar da denominação assumida e, da 

dificuldade de definição e abrangência dos conceitos, estas apresentam 

características comuns, pois“ existem noções comuns de conhecimento e 

inovação associados a novos produtos ou actividades, novos actores ou 

instituições e novas formas de organização ou governança” (Vasconcelos et al, 

2007:135). 

O mediatismo e repercussão assumida pela expressão “cidade criativa” 

originou por vezes, um uso algo desmedido do termo, pois quando focado na 

prática, tem-se verificado em alguns casos um uso algo fictício, quase como que 

o slowgan de “cidade criativa” representa-se a tábua de salvação para muitas 

cidades, ou a adopção deste slowgan dita-se a “cidade criativa” e, na 

realidade muito pouco foi feito para o desenvolvimento de tais políticas. Moura 

focando-se na realidade portuguesa, refere que,  

“se tem confundido o desenvolvimento de uma economia criativa com a criação 

cultural, em si mesma, que é uma coisa muito diferente. Ou seja, a cultura criativa 

inicial, assente na economia digital e no design, transformou-se num mero 

incremento de manifestações culturais, de tipo artístico, normalmente 

centralizadas pela própria gestão das cidades. Em suma, muitas Câmaras 



imaginaram que as suas cidades se tornariam criativas pelo simples facto de 

oferecerem mais espetáculos e exposições” (Moura, 2010b). 

Para um melhor entendimento sobre a emergência desta política de 

“cidade criativa”, debruçamo-nos agora sobre os contributos teóricos que 

servem de base a tal política. 

Na perspectiva de Pedro Costa, a emergência desta política urbana 

denominadas de “cidade criativa” tem cinco grandes origens; a ideia de 

“cidade criativa” de autores como Charles Landry, evidenciando a criação de 

boas práticas e, um ambiente favorável quer para actividades culturais e 

criativas, quer para a criatividade institucional; uma “Europa criativa”, assumida 

por instituições de investigação internacional (European Research Institute for 

Comparative Cultural Policy and the Arts ou UNESCO), que se focam  

“nas ideias de governança e de gestão da criatividades artística, suportando-se 

uma abordagem empírica baseada em casos de estudo (em toda a Europa) que 

configuram um conjunto de exemplos de relações bem sucedidas entre 

criatividade artística, governança cultural, gestão inovadora e desenvolvimento 

urbano”(Vasconcelos et al, 2007: 136). 

;a existência de uma “classe criativa” defendida por Florida, e “assumida como 

um recurso determinante para a competitividade territorial, considerando o seu 

papel crucial nos processos de desenvolvimento e regeneração urbana em 

muitas cidades” (Vasconcelos et al, 2007: 136); numa visão mais económica, 

explorando o impacto das indústrias criativas no desenvolvimento económico e, 

na capacidade de criação de propriedade intelectual, evidenciada por Richard 

Caves e Jonh Howkins; finalmente, a valorização da criatividade relativamente às 

actividades artísticas no “mainstream” da economia cultural, pelo 

reconhecimento da criatividade artística, e o seu contributo para os produtos 

culturais, evidenciando-se, desta forma, a perspectiva do economista David 

Throsby (Vasconcelos et al, 2007:136).   

Apesar das particularidades e especificidades que cada perspectiva 

aprofunda, todas partilham do interesse pela criatividade como factor cada vez 

mais importante nas estratégias de desenvolvimento urbano. 

     Numa perspectiva de simplificação do conceito de “cidade criativa”, 

Vasconcelos, et al destaca três eixos principais no pensamento desta política de 

desenvolvimento territorial, centrando-se assim a noção de cidade criativa; em 

assumir um ambiente urbano criativo como instrumento ou ferramenta para o 
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desenvolvimento urbano sustentado, pela perspectiva de Charles Landry, onde 

“Gerar um ambiente criativo e descobrir e manter processos criativos de gestão 

urbana será a chave para o sucesso, numa perspectiva centrada na criatividade 

como conjunto de ferramentas para planear e inovar nas cidades”; na utilização 

das novas configurações industriais, actividades/indústrias criativas, alargando-se 

muitas vezes às actividades culturais, onde se destacam perspectivas de Autores 

como Andy Pratt e, instituições como o DCMS que, associam a “cidade criativa” 

“a um certo dinamismo no sector de produção criativa. Esta é eventualmente a 

noção mais comum de cidade criativa, intimamente ligada com o conceito de 

indústrias criativas”; por ultimo, o conceito de “cidade criativa” baseada nas 

competências criativas dos indivíduos, isto é, recursos humanos criativos, onde se 

destaca o trabalho de Florida sobre a classe criativa, assumindo-se que, a     

“capacidade de uma cidade ser criativa e inovadora está decisivamente 

relacionada com a habilidades de preparar, manter e atrair esta nova “classe” 

social que domina os conhecimentos e as competências necessárias aos sectores 

mais avançados, criatividade-intensivos, que criam mais valor e promovem a 

competitividade nas economias contemporâneas” (Vasconcelos et al, 

2007:140).  

Como vimos, a evolução capitalista têm provocado alteração nas 

políticas de desenvolvimento das cidades, pelo necessário reajustamento face às 

vicissitudes económicas e alterações socioculturais. No mais recente modelo 

económico, onde a economia criativa ganha força e, a criatividade se 

apresenta como o aditivo principal para ultrapassar as dificuldades sociais, 

económicas, conduzir ao desenvolvimento e inovação, têm surgido, como vimos, 

ensaios teóricos e estudos práticos, onde a criatividade é considerada como 

potencial de desenvolvimento urbano. A política de “cidade criativa”, apesar da 

diversidade dos ensaios teóricos que a sustentam, vem por um lado, demarcar a 

crescente importância da criatividade individual, numa assumida importância 

das características culturais, ambientais e urbanas, para o desenvolvimento da 

criatividade, por outro, enfatizar as indústrias criativas como as configurações 

industriais desta economia criativa e, importantes no desenvolvimento 

económico e urbano.  

O crescente peso económico das indústrias criativas tem direccionado 

atenções para elas, onde no âmbito teórico se tem desenvolvido vários ensaios 



para uma melhor compreensão das suas definições e delimitações. No entanto, 

elas surgem num emaranhado de diferentes perspectivas de diferentes autores.  

 

 

2.3. Industrias criativas _ um conceito com difíceis delimitações. 

 

 

A evolução das estruturas sociais, culturais e económicas do final do 

século XX, com a afirmação da sociedade pós-moderna e pós-materialista, 

produziram efeitos no desenvolvimento económico, com a democratização e 

comercialização das artes e, crescente presença do capital humano criativo na 

economia, como de resto temos vindo a evidenciar. 

  Neste enquadramento, a capacidade criativa como fonte produtora de 

símbolos, assume-se como relevante para a criação de valor e riqueza, 

conduzindo a uma nova abordagem económica e de políticas de 

desenvolvimento de cidade, onde criatividade desempenha agora, e cada vez 

mais, um papel determinante. Howkins intitula esta configuração capitalista de 

“creative economy”, onde para o autor, esta é caracterizada pela combinação 

da economia com a criatividade para a formação de valor e riqueza. (UNCTAD, 

2010: 9).  

Este inter-relacionamento entre economia e criatividade, pela evolução 

da economia criativa, direcciona atenções para as indústrias criativas, como 

sendo aquelas que melhor exploram as características do recente modelo 

capitalista. 

 Neste sentido, para uma melhor compreensão desta estrutura industrial 

criativa, incidiremos agora nos contributos teóricos que sustentam este novo 

conceito, no entanto, uma definição de indústrias criativas revela-se algo difícil, 

tanto na tentativa de definição, como na delimitação da abrangência. Esta 

dificuldade é acrescida pela ambiguidade do conceito “criatividade” e, 

dificuldade classificativa de quais indústrias fazem parte do conceito, onde 

muitas vezes, este se misturam com o conceito de indústrias culturais.  

Uma definição simples de “criatividade”, referida por vários autores e, 

evidenciada por Lubart, diz que a criatividade é a “capacidade de realizar uma 

produção que seja ao mesmo tempo nova e adaptada ao contexto na qual ela 
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se manifesta” (Lubart, 2008: 16). Contudo, dentro desta definição, existe grande 

divergência, pois “não existe uma norma absoluta para julgar a criatividade da 

produção”, esta é avaliada num processo de comparação com outras 

produções.  

Ao nível das concepções de criatividade, existem diferentes perspectivas, 

pois 

“constata-se que algumas pessoas atribuem um valor mais importante ao 

carácter de novidade do que ao carácter de adaptação, enquanto que outros 

indivíduos atribuem a mesma importância a essas duas características. A 

importância relativa da novidade e da adaptação depende, assim, da natureza 

da tarefa proposta aos sujeitos: por exemplo, o critério de adaptação é mais 

fortemente valorizado dentro dos produtos criativos de engenheiros do que nas 

dos artistas” (Lubart, 2008: 16). 

Por outro lado, para acentuar a ambiguidade da definição, o contexto 

social e cultural, é também um meio de distinção das concepções de 

criatividade, pois como refere Lubart,  

“a concepção de criatividade pode variar conforma a cultura e a época. Assim, 

dentro de certas culturas, a criatividade está centrada nas produções que 

rompem com a tradição, enquanto que outras valorizam os processos de criação 

em si, mais do resultado e/ou que a utilização inovadora de elementos 

tradicionais de cultura.” (Lubart, 2008:17). 

A definição e avaliação da criatividade não se revelam simples, o que 

dificulta a formulação de uma definição de indústrias criativas, assumindo-se a 

criatividade como característica importante nestas indústrias. O que acontece 

na definição das indústrias criativas é que na maior parte das vezes, cada autor 

ou instituição, traça a definição e delimitação, tendo em consideração a sua 

realidade.  

No entanto, esta dificuldade não se prende só na definição de 

criatividade, o termo indústrias criativas é relativamente recente, sendo muitas 

vezes entendido como idêntico ao conceito mais antigo de indústrias culturais, 

ou noutras perspectivas, mais abrangente, por englobar as emergentes indústrias 

de base tecnológica, como evidencia Pedro Costa,  

“o conceito de indústrias criativas tem sido usualmente entendido como similar 

(…) à noção anglo-saxónica de “Industrias culturais” (…) desde as actividades 

artísticas mais convencionas e tradicionais ao design, ao artesanato ou ao 

património. Mas por vezes é também interpretado numa visão ainda mais ampla, 



incluindo actividades tão díspares como a programação de software ou a 

investigação científica, também indubitavelmente criativas, embora geralmente 

despojadas de sentido estético” (Vasconcelos et al, 2007:137).  

Na tentativa de enquadra a evolução do conceito, as indústrias culturais, 

que para muitos autores estão na origem das indústrias criativas, surgem 

inicialmente na escola de Frankfurt pelos pensamentos de Theodor Adorno e Max 

Horkheimer, abordado no livro Dialektik der Aufklarung (1947). Neste ensaio, as 

indústrias culturais surgem como crítica ao processo de massificação e 

mercantilização da arte, numa rejeição da relação arte e economia e, alertando 

ainda os autores que, na concretização desta relação, a arte deixaria de ter 

valor pela arte para se moldar às ferozes investidas do mercado capitalista 

(Hartley, 2006:10). 

Apesar desta primeira abordagem crítica sobre a utilização das artes e 

cultura como recurso económico, o conceito de indústria culturais, foi durante a 

década de 1980 utilizado para definir as actividades culturais que tinham 

actividade económica, neste sentido, Justin O`Conner em 1983 definiu estas 

indústrias como “a group of activites concerned with the production and 

distribution of symbolic goods – goods whose primary value derives from they 

function as carriers of meaning” (Latoeira, 2007: 215). 

Posto isto, o conceito de indústrias culturais, que durante um longo período 

serviu para evidenciar a relação ente as arte, cultura e economia, demonstra-se 

incapaz perante a massificação tecnológica. A evolução das tecnologias de 

comunicação e informação, que provocaram grande impacto na sociedade, 

também na arte e cultura, pelo surgimento de novas formas de produção e 

distribuição que não as convencionais, conciliando criatividade artística e 

tecnologias para a criação de novos produtos e novas disciplinas, evidenciaram 

assim que, o conceito de indústrias culturais era insuficiente para enquadrar estas 

alterações. Neste sentido, o conceito de indústrias criativas surge como mais 

abrangente que o anterior e, capaz do englobar as disciplinas emergentes. De 

acordo com Latoeira, 

“Em meados da década de 90, o conceito de indústrias culturais, baseado nesta 

definição restrita que se referia apenas a arte e cultura, mostrou-se insuficiente, 

uma vez que os avanços nas tecnologias de informação e comunicação, 

software e, em particular, a rápida emergência e massificação da Internet tiveram 

um impacto significativo nestas actividades, não permitindo o seu 
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enquadramento em nenhuma das categorias convencionais, o que as excluía do 

campo das artes e cultura.” (Latoeira, 2007: 215).  

As novas industrias, segundo Latoeira,  

“são a consequência da intercepção entre a criatividade artística, o investimento 

empresarial e a inovação tecnológica que se tem verificado nos últimos anos, 

nomeadamente a afirmação e crescimento das tecnologias de informação” 

(Latoeira, 2007: 215). 

A abordagem ao conceito de indústrias criativas, no âmbito de estratégia 

de desenvolvimento surge inicialmente na Austrália, com o lançamento do 

relatório “Creative Nation” em 1997. (UNCTAD; 2010, 6). Apesar do pioneirismo 

australiano, o conceito ganha maior projecção no Reino unido, pelo governo de 

Tony Blair, sendo inserido nas políticas do Department for Culture, Media and 

Sport (DCMS), com a criação da Creative Industries Unit and Task Force, em 1997, 

perante a necessidade de avaliar o real impacto das indústrias criativas na 

economia do Reino Unido. Pelo grande trabalho desenvolvido sobre o tema, a 

definição de indústrias criativas proferida pelo DCMS é muitas vezes tida como 

referência, onde estas indústrias são definidas como “those industries which have 

their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for 

wealth and Job creation through the generation and exploitation of intellectual 

property” (Latoeira, 2007: 216). 

Apesar da grande aceitação da definição proferida pelo DCMS, ao longo 

dos estudos sobre estas indústrias, vários autores têm elaborado as suas 

definições. Para Hartley, a intensificação da relação entre as artes, indústrias 

culturais e tecnologia, pela exploração da economia do conhecimento, 

direcciona atenções para as indústrias criativas, como sendo aquelas que melhor 

exploram as necessidades dos novos consumidores. Hartley refere-se às indústrias 

criativas dizendo que, 

“The idea of the Creative Industries seeks to describe the conceptual and practical 

convergence of the Creative Arts (individual talent) with Cultural industries (mass 

scale), in the context of New Media Technologies (ICTs) Within a New Knowledge 

Economy, for the use of newly Interactive Citizen-Consumers” (Hartley, 2005: 5). 

Por sua vez, na perspective de Anna Jaguaribe, as industrias criativas são o 

núcleo da economia criativa, representando considerável peso económico no 

mudo que, pelas “estimativas do Banco Mundial (…) representam 7% do PIB 

mundial” (Jaguaribe, 2006). Para Jaguaribe, estas indústrias,     



“produzem bens e serviços que utilizam imagens, textos e símbolos como meio. 

São indústrias guiadas por um regime de propriedade intelectual e que na 

verdade, empurram a fronteira tecnológica das novas tecnologias de 

informação. Em geral, existe uma espécie de acordo que as indústrias criativas 

têm um coregroup, um coração, que seria composto de música, audiovisual, 

multimédia, software, broadcasting e todos os processos de editoria em geral. No 

entanto, a coisa curiosa é que a fronteira das indústrias criativas não é nítida. As 

pessoas utilizam o termo como sinónimo de indústrias de conteúdo, mas o que se 

vê cada vez mais é que na grande gama de processos, produtos e serviços que 

são baseados na criatividade, mas que têm as suas origens em coisas muito mais 

tradicionais, como o craft, folclore ou artesanato estão cada vez mais utilizando 

tecnologias de management, de informática para se transformarem em bens, 

produtos e serviços de grande distribuição” (Jaguaribe, 2006). 

Ainda outra perspectiva, Howkins considera “mais coerente restringir o 

termo “indústria criativa, a uma indústria onde o trabalho intelectual é 

preponderado e onde o resultado alcançado é a propriedade intelectual” 

(Bendassoli, et al, 2009:12). Nesta definição o autor evidencia a estrutura 

conceitual australiana, onde o cluster criativo e definido pelas indústrias de 

copyright, um conceito abrangente que engloba as culturais e criativas.  

Perante as várias perspectivas na definição de criatividade e indústrias 

criativas, também não existe uma definição generalizada sobre qual o grupo de 

aa 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 19| Modelo do sector cultural definido por Throsby.  

David Throsby professor de economia, tem desenvolvido um vasto trabalho na área da economia das artes e 

da cultura, de entra inúmeras publicações destaca-se o livro” Economics and Culture” publicado em 2001. 
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actividades que fazem parte deste tipo de indústrias, esta delimitação prende-se 

uma vez mais com a interpretação de cada autor ou instituição. 

O modelo traçado por David Throsby (figura 19), organiza o sector cultural 

em três círculos, no centro reúnem-se as actividades culturais e criativas que, mais 

se relacionam com a criatividade, talento, imagens e símbolos, onde estão 

reunidas as indústrias tradicionais, tais como a música, dança, teatro, literatura e 

artes visuais, combinadas com as novas tecnologias de vídeo, informática e 

multimédia. No segundo círculo reúne-se actividades caracterizadas pela 

produção e distribuição de produtos criativos, tais com editoras, televisão e rádio, 

jornais e filmes. Por ultimo, o círculo mais periférico, reúne as actividades que se 

afastam das áreas culturais, mas que, usam os produtos culturais como referência 

para a criação dos seus próprios produtos, caso disso é o turismo, a arquitectura 

e o design. Com esta organização, Throsby identifica no núcleo das indústrias 

culturais, aquelas que tem maior ligação com o talento individual, imagens e 

símbolos, e à medida que se distanciam destas características, vão 

progressivamente afastando-se do núcleo.    

Na perspectiva do DCMS (figura 20), a identificação das indústrias 

criativas, prende-se mais com a avaliação económica, no sentido de determinar 

o peso económico das indústrias de base criativa na economia do reino unido. 

Para este estudo, o quadro de indústrias identificadas que fazem parte das 

criativas incluem: publicidade; arquitectura; artes e antiquários; artesanato; 

design; design de moda; cinema e vídeo; software interactivo de entretenimento; 

música; artes performativas; edição; software e Serviços de Informática; televisão  

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 | Organização do sector criativo definido pelo DCMS (Dpartment of Cultural, Media and Sport). 



e rádio. 

A Comissão Europeia traça também a sua delimitação das indústrias 

criativas, dividindo-as em dois grupos, de um lado as indústrias fortemente 

industrializadas, e de outro as menos industrializadas (figura 21). 

Ainda outra abordagem é a da UNCTAD que, organiza as indústrias 

criativas em quatro grandes grupos; a herança, que reúne indústria do 

património cultural, como aquelas que são os pilares das artes e das indústrias 

criativas e culturais; as artes, que incluem as indústrias puramente ligadas às artes 

e cultura; os média, que incluem as indústrias de produção e disseminação de 

conteúdos digitais; e finalmente as indústrias criadoras de bens e serviços (figura 

22).   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 21 | Organização do sector criativo traçado pela Comissão Europeia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22 | Organização do sector criativo definido pela UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 

Development). 
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Perante dos diversos contributos teóricos na definição de criatividade, 

indústrias criativas, e da abrangência do conceito, pode, contudo, assumir-se 

que, as indústrias criativas apresentam características diferentes das indústrias das 

economias precedentes. Nestas indústrias, “a criatividade é o elemento central, 

sendo percebida como necessária para a geração de propriedade intelectual” 

(Bendassolli et al, 2009:12), e também, assumem características organizativas 

particulares e, sem dúvida diferentes das indústrias características do capitalismo 

de massa, pela manipulação de capital simbólico como recurso, e uso intenso 

das novas tecnologias como ferramentas de trabalho. De acordo com 

Strongman, as indústrias criativas,  

“are often micro-businesses or small-medium-enterprises, SME’s, which are 

organized around specific projects rather than the warehouse or factory plant. 

They are consumer led, businesses based on individual artists such as musicians, 

producers, directors, authors who create value by manipulating forms of symbolic 

capital.” (Strongman, 2007: 2).  

Nesta perspectiva, assumindo as particularidades das indústrias criativas, 

como sendo aquelas onde coabitam criatividade, capital simbólico, novas 

tecnologias e reduzida escala estrutural, adivinha-se uma nova territorialização 

industrial, diferente da territorialização industrial do capitalismo de massa que, 

estilhaçou o urbanismo industrial para fora dos centros das cidades e, 

conduzindo muitos centros a um processo de decadência. 

Esta nova organização industrial surge neste panorama como parte 

integrante das políticas de desenvolvimento “cidades criativa”, onde como 

demonstra Latoeira “poderá tomar o papel de motor de arranque em áreas 

deprimidas ou com dinâmicas económicas menos eficazes, contribuindo para o 

aumento, entre outros, das exportações, do PIB ou do emprego.” (Latoeira, 2007: 

219).    

 

 

2.4. Indústrias criativas e centros de cidade _ uma relação simbiótica. 
 

  

Como temos vindo a constatar, as cidades estão intimamente 

relacionadas como as alterações sociais, culturais tecnológicas e económicas, 



acompanhando as especificidades que as vão definindo e, diferenciando ao 

longo da história, tal como um camaleão se adapta á cor do ambiente 

envolvente. 

 Sociedade, cultura, tecnologia e economia tornam-se, desta forma, fluxos 

complexos interligados que criam a cor ambiente para a mutação das cidades. 

A volatilidade das estruturas sociais e económicas tem incrementado alteração 

nos pensamentos urbanos que, a partir da década de 1980, tem dado especial 

enfâse ao interior das cidades, inicialmente numa perspectiva de 

“espetacularização” do espaço construído, pela ascendência do turismo 

cultural. Contudo, a emergência da economia criativa e, das indústrias criativas 

no desenvolvimento económico, trouxeram a criatividade para o centro dos 

interesses económicos, mas também, como recurso importante para o 

desenvolvimento social e urbano.  

O processo de globalização, se por um lado nivelou barreiras mundiais, por 

outro acentuou o fosso de diferenças a nível global, ao nível dos territórios, 

implicou diferentes organizações de competitividade internacional, nacional e 

regional, criando assim novos parâmetros para a hegemonia territorial. 

Perante a economia criativa, a capacidade criativa de cada sociedade e 

território ganha relevo e, define orientações para a competitividade dos 

territórios neste modelo capitalista, onde o potencial criativo dos indivíduos é 

assumido como matéria-prima necessária para o desenvolvimento económico 

das indústrias criativas e consequentemente dos territórios.  

Tentaremos desta forma evidenciar que, as características físicas, 

espaciais, culturais e ambientais dos centros de cidade, podem representar o 

sucesso da criatividade e indústrias criativas. 

A política de “cidade criativa”, como vimos, apresenta um novo 

enquadramento político para os centros de cidade, dando-se especial enfâse à 

criatividade e actividades criativas para o desenvolvimento territorial. As 

indústrias criativas, caracterizadas estruturalmente por pequenas indústrias que, 

usam o capital criativo como matéria e as tecnologias como ferramenta, podem 

representar a oportunidade de um retorno industrial aos centros de cidade, 

caracterizados pela degradação física, social e económica, embora, com 

alguma tendência de retorno verificado a partir dos anos 1960 e mais  
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fortemente nos anos 1980, contudo, não revertendo totalmente a situação 

decadente. 

De acordo com  Andy Prat, referido por Hutton “certain inner city sites are 

particularly conducive to new industry sectors and industries, because of the 

micro-scale ways of working, socialising, and labour market access”(Hutton, 2004: 

92). Por outro lado, as características culturais e ambientais dos centros de 

cidade podem potencializar o desenvolvimento da economia criativa, 

especialmente de actividades criativas. De acordo com Richard Florida e Meric 

Gertler, referidos por Hutton, “the ethnic and cultural diversity of the city (and 

particularly the inner city) greatly enhances the potential for creative activity and 

innovation” (Hutton, 2004: 92). 

Como anteriormente referido, a criatividade é a característica principal 

das indústrias criativas, desta forma, a capacidades dos territórios de promover a 

criatividade individual assume um papel determinante. Contudo, tem-se 

demonstrado também necessário o desenvolvimento de estruturas para a 

promoção e apoio á criatividade, nomeadamente ao nível de reformas 

institucionais mais direccionadas para o desenvolvimento criativo. Richard 

Florida, referido por Latoeira evidencia que, 

“a economia criativa está presente em todos os indivíduos, nomeadamente 

naqueles com formação superior. Desta forma, para que o processo criativo se 

desenvolva consistentemente é necessário começar por estimular o talento inato 

existente nos jovens” (Latoeira; 2005, 221). 

Nesta perspectiva, para o desenvolvimento da criatividade é importante o 

estímulo das capacidades criativas dos jovens, onde um ensino criativo pode 

assumir-se importante para o desenvolvimento da criatividade e, 

consequentemente dos territórios. De acordo com Neves, 

“Apostar na capacidade criativa na educação é fundamental para o futuro da 

Europa, pois este depende do seu capital humano. As reformas de educação 

devem ser eficazes e responder às capacidades humanas, focando-se no 

“aprender fazendo” (Neves, 2009: 6). 

Do mesmo modo, Leonel Moura evidencia a necessidade de um sistema 

de ensino que estimule a criatividade e a inovação, no sentido de promover o 

experimentalismo, para se aprender fazendo (Moura, 2010a: 52). Reforça ainda o 

autor que, a partilha de conhecimento e a experimentação potencializam a 



criatividade e a inovação, onde neste contexto, as Fab Labs12 como estruturas 

de apoio à criatividade, são uma forma de promover a economia criativa. De 

acordo com Moura, 

“Os Fab Labs têm-se destacado como um meio de promover a economia 

criativa. Trata-se de pequenas oficinas com equipamentos de base digital onde 

qualquer jovem, ou pessoa, pode desenvolver gratuitamente os seus projetos. 

Neles encontram-se máquinas de impressão, corte, prototipagem, modelação 3D 

e outras ao serviço da imaginação e da criatividade de cada um. E servem 

também para encontro, trocas de informação e sinergia, fundamentais para o 

avanço do conhecimento individual ou de grupos. A interação é aliás a base da 

evolução.” (Moura, 2010b). 

A importância de espaços ao serviço da criatividade têm, no entanto, assumido 

um protagonismo crescente no desenvolvimento de política para a economia 

criativa, tendo surgido vários espaços com estas características pelas cidades 

europeias, com o objectivo de promover a criatividade e, criar espaço para 

criativos. Demonstra-se, na concretização destes espaços, interessantes 

tendências para a recuperação do edificado, numa assumida preferência dos 

criativos por espaços com história e arquitectonicamente proeminentes (figura 

23).Também no desenvolvimento das indústrias criativas, estes espaços ao serviço 

da criatividade apresentam vantagem, pelos apoios institucionais 
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Figura 23 | Espaços para criativos na Europa. 
                                                            
12 As FAb Labs enquadram-se numa nova geração de criatividade suportada por 

instalações híbridas de flexibilidade, interacção e apoio ao empreendedorismo criativo, 

onde para além destas, também se inserem espaços como: incubadoras de indústrias 

criativas; espaços de co-working; residências de artistas e espaços culturalmente distintos 

(Ribas, 2010: 12).    
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proporcionados a start-ups. 

Voltando á questão central que, coloca as indústrias criativas e os centros 

de cidade numa relação simbiótica, o ambiente urbano, especificamente a 

densidade urbana potencializa o desenvolvimento da criatividade e inovação, 

pois de acordo com Knudsen et al, “The geographic proximity of individuals 

possessing high levels of human capital, skills, expertise, or creative capabilities 

enables their interactions, and these interactions facilitate the spillovers necessary 

for innovation”(Knudsen et al, 2007:8). 

A proximidade, neste sentido, conduz a maior potencial criativo dos 

indivíduos, maior realização pessoal e profissional, pois “para estes indivíduos não 

é prioritário um bom salário ou emprego estável, mas sim a criação de um 

portfolio de oportunidades e de experiencias que lhes permitam a concretização 

do seu potencial criativo” (Latoeira, 2007: 223). 

Charles Laedbeater evidencia a transformação do conhecimento trácico 

em conhecimento explícito, como a alteração económica de Adam Smith para 

Delia Smith13, onde o conhecimento explícito representou o poder ”the Second 

Industrial Revolution”. No entanto, de acordo com Laedbeater 

“Since then, Knowledge, both tacit and explicit, codified and uncodified, formal 

and informal, has played a growing role in how our economies generate wealth 
and well-being and how companies compete with one another. At the end of the 

                                                            
13 Charles Leadbeater referiu que “there is no better metaphor for the products of the 

knowledge economy than the recipe” (Leadbeater, 2005: 126). No seu trabalho “Delia 

Smith not Adam Smith”, a receita obtida pelo conhecimento trácico (transmissão de 

conhecimento local, que ocorre entre pessoas num determinado contexto) transformada 

em conhecimento explícito (conhecimento codificado na forma de letras e números) 

evidencia transição para a economia do conhecimento, partindo do produto (alimento), 

para a economia intangível (conhecimento). Contudo o autor evidencia também que o 

conhecimento não é o suficiente para o desenvolvimento económico. Nas palavras de 

Leadbeater, “Know-how on its own is never enough to make money. What stands out 

about Delia Smith is not just thr quality of her recipes but how well she packages and 

communicates them. Delia Smith`s skill is to combine her know-how with the 

complementary assets and skills – marketing, branding and publishing – which she needs 

to make money from her ideas” (Leadbeater, 2005: 131). Evidencia-se deste modo, a 

importância das ideias aplicadas ao conhecimento para o desenvolvimento económico, 

de e obtenção de riqueza.        



century, knowledge is not just one among many resources; its is becoming the 

critical factor in how modern economies compete and they generate wealth and 

well-being”(Leadeater, 2005: 132). 

Como vimos, actualmente a transmissão de conhecimento assume grande 

relevo o recente enquadramento económico, contudo, o conhecimento tácico 

é determinante na geografia das actividades criativas, sendo notória, a 

importância da densidade urbana para esta forma de transmissão de 

conhecimento. De acordo com Meric Gertler, referido por Knudsen et al, o “tacit 

knowledge is a key determinant of the geography of innovative activity…. 

[B]ecause it defies easy articulation and is best acquired experientially, [it] is 

difficult to exchange over long distances” (Knudsen et al, 2007: 9). 

Do mesmo modo, Edward Glaeser chama a atenção para a importância 

do que denomina de “Interaction Non-Market”. Glaeser descreve estas 

interacções como aquelas que “occur when one individual affects another 

without the exchange of money” (Glaeser, 1999: 4). 

 Nesta assumida importância da transmissão de conhecimento tácico 

para a criatividade, a interacção de indivíduos demonstra-se importante, Robert 

Lucas, referido por Knudsen et al, evidencia que a interacção entre indivíduos 

com alto capital humano facilita o crescimento do conhecimento, e estas 

interacções são tão importantes que, as pessoas estão dispostas a pagar mais a 

fim de estar perto de outras pessoas, e beneficiar do conhecimento (Knudsen et 

al, 2007: 7).   

Do mesmo modo, Jinna Tay evidencia a importância de interacções do 

tipo “face to face”, de sociabilização e redes digitais, para ocorrerem sinergias 

criativas (Tay, 2005: 222). 

A proximidade de individua criativos, demostra, deste modo, 

potencialidade para a transmissão de conhecimento e, experiencias importantes 

no enriquecimento criativo, assumindo-se neste contexto, a criação de espaços 

de interacção e sociabilização, num mix de trabalho, habitação, comercio e 

lazer, o ambiente propício à transmissão de conhecimento, experiencias e 

desenvolvimento da criatividade. Neste enquadramento, surge o projecto 

distillery District em Toronto (uma cidade referência na economia criativa), que 

apesar da particularidade contextual Norte Americana, possuir contextos 
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políticos diferentes da Europa14, demonstra a construção de um mix de trabalho, 

habitação, comercio e lazer, articulado proximamente por espaços públicos 

pedestres para a sociabilização, num assumido uso do espaço público para o 

encontro e troca de conhecimento (figura 24). 

O que se depreende das perspectivas que temos vindo a evidenciar e 

com este exemplo, é a importância das interacções para o ambiente criativo, 

pois de acordo com Jinna Tay, o ambiente criativo envolve a formação de redes 

sociais e informais que, permitam a transferência de conhecimento, uma 

reciprocidade de relações e uso de intermediários para facilitar as ideias (Tay, 

2005: 223).  

Ainda no contexto do ambiente criativo, Florida refere a existência de uma 

relação entre as características locais e a atracção de potenciais criativos, 
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Figura 24 | Distillery District em Toronto. 

O distillery District é um cluster  criativo no centro de Toronto, apropriando-se do espaço de uma antiga 

destilaria fabricante de bebidas alcoólicas, a Gooderham & Worts Distillery, caracterizada por edifícios industriais 

de estilo vitoriano. 

                                                            
14 A diferença entre o contexto Norte-americano e Europeu prende-se principalmente no 

papel dos poderes políticos e do sector privado. No contexto Europeu os poderes 

políticos são os principais orientadores nas intervenções urbanas, no entanto, no contexto 

Norte-americano o sector privado desempenha um papel mais interventivo.    



apontando características como índice gay e índice de boémia, para 

determinar locais de “low barriers to entry” para criativos (Florida, 2003:11). 

Perante a assumida importância da proximidade entre indivíduos criativos 

para a transmissão de conhecimento e partilha de experiencias, na construção 

do ambiente criativo, surgem, deste modo, clusters criativos15, como meio de 

fortalecer as interacções das industriais criativas. De acordo com Latoeira, 

“A criação de uma rede de clusters próximos geograficamente apresenta-se 

como uma mais-valia para o crescimento das indústrias criativas, surgindo duas 

novas dinâmicas no território: a “aproximação por conhecimento” e a 

“aproximação por oportunidade” (Latoeira, 2007: 223). 

Estes clusters criativos podem surgir em contextos urbanos diversos, 

contudo, privilegiam espaços urbanos com características culturalmente 

vibrantes, conjugadas com um mix de espaços para trabalho e lazer, interligados 

com redes digitais, com infra-estruturas tecnológicas e científicas, além de fácil 

acessibilidade com outros espaços urbanos. (Ribas, 2010: 5)  

Posto isto, poderá evidenciar-se que, a territorialização dos clusters 

criativos na economia criativa, são definidos por novas características que, não 

as tradicionais questões de acessibilidade rodoviária e quantidade material, mas 

sim, na “convergence of culture and urban development, by the increasing 

significance of technology in valueadded production, and by the competitive 

advantage of the inner city for creative industries” (Hutton, 2004: 90).  

O centro das cidades, apresentam-se neste sentido, como local onde 

coabitam as condições para a emergência destes clusters criativos, pois de 

acordo com Richard Florida e Meric Gertler,  

                                                            
15 De acordo com Porter “clusters are geographic concentrations of interconnected 

companies, specialized suppliers, services provides, firms in related industries, and 

associated institution (e.g., universities, standard, agencies, trade associations) in a 

particular field that compete but also cooperate.” (Porter, 2005: 259). No entanto, no 

enquadramento mais específico da economia criativa, Simon Evans refere que os clusters 

criativos, conjugando os parques científicos e tecnológicos devem também incluir 

empresas sem fins lucrativos, instituições culturais, espaços para artes e para artistas, de 

acordo com Evans referido por selada, “Creative clusters are places to live as well as to 

work, places where cultural products are consumed as well as made. They are open 

round the clock, for work and play.” (Selada, 2009).       



95 
 

“To be sure, important agglomerations of New Economy industries are situated in 

suburban and even exurban sites, but the city—and more especially the 

metropolitan core—represents the ‘‘creative habitat’’ par excellence for these 

new industry clusters” (Hutton, 2004: 90), 

porque muitas das características dos centros de cidade são difíceis de replicar 

noutros lugares, pela co-mistura de diferentes grupos sociais e profissionais que, 

criam um ambiente cultural específico. Dentro destas características, 

enquadram-se alguns locais nos centros de cidade que, conciliam o elevado 

potencial arquitectónico com ambiente cultural caracterizados por galerias, 

museus e exposições, ou qualidade ambiental caracterizada por espaços de 

intercâmbio e interacção social (Hutton, 2004: 93). Por outro lado, as indústrias 

criativas representam também uma oportunidade para recuperação da 

herança arquitectónica, numa notória tendência de preservação e revitalização 

do espaço construído das cidades, combatendo assim o abandono dos centros 

e, a reconversão de antigos espaços industriais. Nas palavras de Latoeira,  

“A revitalização das áreas centrais degradadas através da implementação das 

indústrias criativas permita combater a tendência de abandono dos centros 

urbanos e, ao mesmo tempo, oferece possibilidades de reconversão de antigas 

áreas industriais em espaços inovadores” (Latoeira, 2007: 230). 

Sustentados nestas ideias, tem surgido inúmeras intervenções que visam a 

reabilitação de zonas degradada, onde se insere a Bermondsey street (figura 25),  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 25 | Bermondsey street em Londres. 

A Bermondsey street, é uma rua de elevada qualidade patrimonial, caracterizada por edifícios de tijolo com 

funções de armazém. Actualmente a rua caracteriza-se por um lugar que reúne actividades de design e 

serviços, fortemente induzidos pelas políticas municipais. O projecto mais emblemático da rua é o Zandro 

Rhodes´s, um museu de moda e têxtil localizado num edifício de armazéns que foi transformado em museu e, 

representando a parte mais visível pelas suas cores. Associado e este desenvolvimento industrial e 

arquitectónico, promove-se o desenvolvimento de um festival que intensifica os usos da rua e promove a 

sustentabilidade da mesma.   



uma rua londrina que, aproveitou o potencial das indústrias criativas para reverter 

o carácter decadente da rua, requalificação do espaço arquitectónico, assim 

como a promoção cultural da cidade com actividades culturais e criativas. 

Também neste sentido, a reabilitação de zonas industriais degradadas, como o 

caso 22@bcn, em Barcelona (figura 26), demonstram o potencial das indústrias 

criativas na requalificação e reabilitação dos tecidos industriais.     

Perante a economia criativa, onde o capital criativo de cada individuo 

representa a “matéria-prima” para o crescimento económico, e onde as 

actividades criativas possibilitam a recuperação de espaços degradados, 

importa também referir que, as actividades criativas desenvolvidas pelos jovens, 

podem também, representar oportunidade para a recuperação de zonas 

degradadas no interior da cidade, especialmente actividade com reduzida 

necessidade de infra-estruturação. De acordo com Latoeira, no 

“processo de regeneração das cidades, os jovens assumem um papel relevante, 

nomeadamente aqueles que desenvolvem actividades que não requeiram infra-

estruturas de grande dimensão para a concepção de produtos criativos, uma vez 

que poderão encontrar nos centros urbanos o local para implementar as suas 

actividades, onde os espaços, muitas vezes degradados, ou com poucas 

condições, tem um custo menor, permitindo-lhes recriá-los e adaptá-los às suas 

necessidades e vontades” (Latoeira, 2007: 225). 

Posto isto, ao longo do percurso de evolução social e, do modelo 

económico, reparamos que se tem direccionado atenção para o cultural, o 
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Figura 26 |22@bcn em Barcelona. 

O projecto 22@bcn pretende transformar a zona industrial do Poplenou numa grande plataforma económica e 

tecnológica, desenvolvendo-se entre as tecnologias de informação, comunicação, áreas de investigação, 

design, edição, cultura e multimédia. Demonstra-se ainda a possibilidade de reconversão de zonas industriais 

em locais inovadores e criativos enquadrados no recente modelo económico criativo.   
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simbólico e o criativo, acompanhado de uma crescente valorização das 

qualidades patrimoniais dos centros de cidade, a para da transição do sistema 

capitalista. 

Perante esta evolução e com a acessão das indústrias criativas, os centros 

das cidades, como temos vindo a evidenciar, apresentam-se novamente 

propícios para o desenvolvimento deste modelo económico, onde as 

características dos centros de cidade, pela densidade, qualidade ambiental, 

cultural e arquitectónica, reúnem condições ideais para criativos e indústrias 

criativas, pois de acordo com Latoeira, “A aproximação destes grupos leva 

também à discussão de ideias e trocas de experiencias, que contribuirão para o 

enriquecimento do próprio cluster criativo” (Latoeira, 2007: 230). Por outro lado e, 

evidenciando a relação simbiótica entre os centros de cidade e as indústrias 

criativas, estas representam oportunidade para a regeneração de zonas 

degradadas, onde os centros de cidade se incluem, assumindo-se, desta forma, 

importantes não só pela requalificação arquitectónica, mas também, na 

reabilitação social e económica destas zonas, pois como refere Latoeira, 

“O sector criativo poderá ser a força motriz para um conjunto de alterações 

necessárias à regeneração de espaços abandonados e degradados, à 

revitalização dos centros urbanos e à criação de novas dinâmicas nas cidades que 

atrairão novos grupos de indivíduos” (Latoeira, 2007: 232). 
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CAPITULO III _ O Centro de Artes Performativas e a regeneração 

em Espinho 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3.1. A cidade _ uma primeira abordagem sensorial. 

 

 

Numa primeira abordagem à cidade, esta mostrasse como “deserta”, 

quase moribunda, onde tudo parece mergulhar numa estagnação profunda e 

repentina. Os carros estacionados amontoam-se nas bermas das estradas, pela 

notória insuficiência de aparcamento, face a um uso descontrolado deste meio 

de transporte, e muito raramente, passa um ou outro como para dar uso á 

regular rede viária da cidade. As pessoas! As pessoas quase não se viam, e as 

que se conseguiam ver, concentravam-se nas ruas principais e, na marginal da 

cidade, onde o espaço público resguardado por barreiras arquitectónicas, não é 

invadido furiosamente pelos carros. Especialmente a população mais 

envelhecida, que com toda a calma, passa o dia deambulando calmamente no 

espaço público, aproveitando a paisagem e o ambiente a maresia. 

Esta imagem não fazia sentido. Onde estavam as pessoas? O turbilhão de 

pessoas que invade diariamente as ruas das cidades, trazendo com elas os 

barulhos e a agitação, para podemos ver nelas os rostos da cidade, ou a furiosa 

luta de automóveis que se apressam para chagar rapidamente ao seu destino.  

Nada do que víamos fazia sentido, ou pelo menos transparecia uma 

característica algo particular para esta cidade.    



Com ida mais frequente à cidade, em horários diferentes, e cada vez mais 

cedo, esta imagem foi-se percebendo, afinal a cidade também tinha agitação, 

as pessoas começavam cedo com a deslocação para os locais de trabalho. 

Então o acordar da cidade era frenético, os carros surgiam nas ruas vindos das 

garagens dos edifícios e dos locais limítrofes da cidade, amontoando-se nas 

bermas, abandonados pelas pessoas, que rapidamente desapareciam e 

construíam aquela que foi a primara imagem da cidade. As pessoas dirigiam-se 

umas para os postos de trabalho, outras para a estação, onde usavam o 

comboio para se deslocar para as cidades vizinhas. 

Depois desta agitação matinal, a acalmia reinava na cidade, e esta 

ficava entregue à população mais envelhecida, que aproveita sobretudo o 

espaço junto ao mar para passar o tempo, desfrutando da proximidade com 

este. Entre a população envelhecida surgiam pontualmente grupos de jovens, 

aliciados pelo comércio tradicional, pelas montras e também pelo mar. A cidade 

revia-se diariamente neste ritual repetitivo, e melancólico, mergulhando assim 

numa estagnação repetitiva.  

No final do dia a agitação matinal repetia-se, quase como um retrocesso, 

as pessoas surgiam, ocupavam os carros que recolhiam novamente às garagens, 

ficando a cidades mergulhada numa outra acalmia nocturna, evidenciando 

assim dois cenários, a cidade de antes e depois do acordar (figura 27).  

Esta particularidade estimulava a necessidade de um conhecimento mais 

aprofundado, para perceber o que fazia desta cidade, uma cidade com 

características que inicialmente se estranhara. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figura 27 |Espinho antes e depois do acordar. 

 A dicotomia entre o antes do acordar e depois do acordar. a; a cidade ao amanhecer, ainda sem carros mas 

também sem pessoas. b; a cidade depois do acordar, invadida por carros, mas sem pessoas.  
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3.1.1. Espinho, do percurso histórico ao estado actual. 
 

 

Para um real enquadramento da cidade sobre a qual incide o nosso 

estudo, explorámos as características históricas, sociais, morfológicas e 

arquitectónicas, tendo por base os estudos desenvolvidos pelos grupos de 

trabalho, e entrevistas realizadas, por forma a perceber o contexto histórico e 

estado actual de Espinho. 

 Não tendo aqui a pretensão de descrever minuciosamente todas as 

características, tanto de percurso histórico, como dos dados actuais, pois tornar-

se-ia extremamente exaustivo, e não teria grande relevo para o presente estudo, 

o que fizemos, foi uma filtragem dos momentos mais importantes e capazes de 

proporcionar uma perfeita elucidação sobre o percurso histórico, culminando no 

estado actual da cidade.    

A cidade de Espinho, contrariamente a muitas cidades Portuguesas com a 

origem enraizada na história do Pais, tem a sua origem relativamente recente. As 

primeiras referências datam antes de 1737, onde pescadores do Furadouro 

(Ovar) vinham à pesca para a costa de Espinho, fazendo das barcas viradas 

para baixo as primeiras habitações, posteriormente com a construção dos 

primeiros palheiros de permanência provisória, em 1785. 

A fixação da primeira população prende-se principalmente por dois 

factores, por um lado, o conhecimento de uma nova técnica de conserva do 

pescado, a salmoura, por outro, as redes comerciais desenvolvidas com o norte, 

especialmente Porto e Matosinhos. A proximidade com o Porto permitiu o 

sustento económico dos primeiros pescadores da praia de Espinho, pois, a pesca 

do caranguejo no rio Douro, assegurou a sustentabilidade económica durante o 

inverno. “Deste modo, as populações da Afurada e de Matosinhos ganharam 

com a animação e a costa de Espinho deixou de depender do furadouro e virou-

se decididamente para o norte da orla marítima” (Gaio, 1999: 6).  

O primeiro registo territorial da população, situava-se frente á actual 

piscina municipal, resumindo-se a palheiros organizados em torno da “Praça 

Velha”, “ligados por vielas estreitas e tortuosas, para lá das barracos mais 

próximas do mar, erguidos de forma dispersa, onde se montavam os armazéns de 

salga e se guardavam os aparelhos de pesca” (Gaio, 1999: 74). Estes primeiros 



palheiros eram colocados obliquamente relativos ao mar como protecção dos 

ventos e da areia (Faustino, 2009)16. O território a que nos referimos foi tomado 

pelo mar nas invasões do final do século XIX (figura 28).   

No processo inicial de desenvolvimento, destaca-se também a construção 

da capela dos Galegos, que para além da autonomia religiosa, permitiu o 

primeiro crescimento económico local, com a retenção das esmolas religiosas 

em Espinho, que anteriormente eram depositadas na freguesia de Anta, à qual 

esta localidade pertencia. 

Com a emergência de uma nova classe social nos inícios do século XIX, 

alteraram-se os costumes, ressaltando a prática de fazer férias nas praias e 

estâncias termais, esta alteração, levou famílias ricas de freguesias limítrofes a 

deslocarem-se a Espinho durante a época balnear, aliciadas pela boa 

qualidade da costa. Pode também atribuir-se à alteração, o desenvolvimento 

económico e habitacional, pois “ter palheiro em Espinho era n` esse tempo entre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Figura 28 | Plano de melhoramentos de Espinho de 1986.  

Primeira planta de Espinho, onde é possível ver a disposição irregular das primeiras habitações (palheiros) já 

tomados pelas investidas do mar. Mas também as características urbanas ortogonais que caracterizam a 

cidade. 
                                                            
16 Referencia: Entrevista realizada ao autodidacta Artur Faustino, no âmbito da analise 

histórica da cidade de Espinho realizada em 21/11/2008.   
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aquellas famílias um distinctivo de grandeza, um sinal de bom tom, quasi 

poderíamos dizer, um titulo de nobreza.” (Brandão, 1979: 29). 

É também na primeira metade do século XIX, que se registam os primeiros 

avanços do mar, sendo o primeiro registrado em 1834. As investidas do mar em 

Espinho estão profundamente enraizadas e, acompanharam a cidade ao longo 

do seu percurso, marcadas sempre de grande destruição material e sofrimento 

para a população, onde se destacam as invasões da 1912, como as mais 

violentas e devastadoras que assolaram esta costa. 

Na segunda metade do século XIX, com o investimento público nos 

melhoramentos dos transportes terrestres, nomeadamente ferroviário e viários ao 

nível nacional que, incidiram fortemente no litoral do país, privilegiaram Espinho 

com a passagem da linha de ferro, aquando da ligação entre Lisboa e o norte 

até Vila Nova de Gaia, em 1863. 

O surgimento da linha de caminho-de-ferro, primeiro, dotada de 

apeadeiro e, posteriormente com estação em 1874 (figura 29), encurtou as 

distancias e impulsionou grande desenvolvimento na cidade, pois de acordo as 

reflexões teóricas, “se a cidade é dotada de estação de caminho-de-ferro esta 

converte-se num pólo de atracção, pois representa o progresso e a facilidade de 

ligação com outros lugares” (Salgueiro, 1992: 19).  

Neste sentido, Espinho não foi excepção, já marcada por grande 

afluência, a estação de caminho-de-ferro impulsionou um crescente fluxo de 

pessoas na época balnear e, criou condições para o rápido crescimento 

económico com o surgimento das indústrias. Entre as indústrias sediadas em 

Espinho, destaca-se a famosa fábrica Brandão Gomes & Cª (figura 30), que 

apesar de não ser das primeiras, é detentora de grande protagonismo no 
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Figura 29 |A linha ferroviária em Espinho. 



desenvolvimento económico e social da cidade, assim como a sua promoção 

económica para o exterior. 

  No contexto do melhoramento das acessibilidades, não só a industria se 

desenvolveu, também o comércio, bares, cafés, e espaços culturais como o 

teatro aliança, tornaram Espinho sinónimo de agitação e novidade. Este clima de 

novidade é evidenciado quando Espinho se torna a terceira cidade no país a 

exibir cinema. Em 1896 o cinema entra em Portugal, sendo nesta data a primeira 

apresentação em Lisboa por Edwin Rusby, e em Agosto do mesmo ano, este 

mesmo autor apresenta o cinema em Espinho. 

À medida que Espinho adquiria pontos de interesse, tornava-se cada vez 

mais um local de referência para a população do país, e de Espanha, pela 

ligação ferroviária de Lisboa a Madrid, que trouxe a esta cidade outras práticas e 

costume, destacando-se as corridas de touros que chegaram a Espinho com a 

inauguração da Praça de touros, em 1899. 

Espinho a nível cultural e de lazer caracterizava-se pelos bailes, pelo jogo, 

os cafés, as touradas, o cinema e teatro, um ambiente boémio que no final da 

Segunda Guerra Mundial ganha nova animação, tornando-se assim uma cidade 

romântica e cada vez mais boémia. 

Mesmo no que respeita ao veraneio, Espinho cada vez mais se assumia 

como um ponto turístico ibérico, atraindo pessoas de todo o Portugal e Espanha. 

Neste sentido, também na morfologia urbana é notória a vontade de 

pioneirismo, pois Espinho apresenta uma estrutura urbana perfeitamente 

ortogonal e paralela ao caminho-de-ferro, possivelmente pela importância que 

este assume no desenvolvimento da cidade. Salienta-se o facto de o autor do 

plano ser o engenheiro militar Bandeira Coelho, que pode evidenciar uma ideia 

pré-concebida de planeamento com características militares, mas, por 
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Figura 30 | Fabrica Brandão Gomes.  
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outro lado, as suas características e época do plano, fundamenta-se como 

muitos projectos da época, no “Urbanismo regularização de Haussmann ou a 

Cidade Linear de Cerdà e Soria y Mata, operando na mesma denegação da 

Historia e optando pelo módulo de repetição como núcleo organizador do 

tecido urbano”, (Silva, 1992: 73). 

Pelo que temos vindo a evidenciar, poderá referir-se que Espinho foi 

marcado por um grande e rápido desenvolvimento social, cultural, económico e 

urbano, sendo caracterizado por festas e ambiente boémio até á sua elevação 

a cidade, em 1973 (figura 31). 

A partir de meados da década de 1970 e inícios da década de 1980, 

registaram-se grandes alterações sociais e tecnológicas (em Portugal com a 

revolução de 25 de Abril de 1974), que conduziram a alterações estruturais na 

sociedade e nas cidades, como já havíamos evidenciado no primeiro capítulo. 

Perante estes acontecimentos, torna-se evidente o cessar da prosperidade 

nos anos precedente e o mergulhar da cidade num clima de estagnação, 

devido ao encerramento de grande parte da actividade industrial, pela 

relocalização territorial do sector, marcada pela migração das indústrias para os 

parques industriais periféricos e, a necessidade por parte da população, de 

migrar para outras cidades em busca de emprego. Neste enquadramento, 

regista-se na cidade, um aumento da taxa de desemprego de 1991 a 2001, onde 

apenas 56% dos moradores tinham trabalho no conselho. 

Apesar da fuga da população em busca de emprego, a faixa etária 

predominante na cidade é dos 25-29 anos, de uma forma geral, o maior número 

de população encontra-se entre os 25-64 anos, havendo mais pessoas com 

idade inferior a 25 anos, que superior a 6417. Reparamos então que, a população 
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Figura 31 | Espinho festivo e boémio. 
                                                            
17 Dados apresentados pelo grupo da análise demográfica e inquérito á população, que 
tem por base os dados apresentados pelo INE.  



da cidade de Espinho não se encontra envelhecida, pois grande parte desta, 

encontra-se em idade de actividade profissional. Da população activa, como já 

havia referido, 56% trabalha no conselho, ou seja, distribui-se por Espinho Anta 

Silvalde Paramos e Guetim, o resto da população distribui-se por Gaia, Sª Maria 

da Feira, Ovar, Porto, entre outros.  

Demonstra-se assim, que grande percentagem da população residente 

em Espinho encontra actualmente fonte de sustento fora do conselho, tornando 

Espinho uma cidade dormitório. Explica-se deste modo, o stress gerado no início e 

fim do dia nos pontos de entrada e saída da cidade, comprovado pela análise 

de mobilidade, com o estudo efectuado nas entradas e saídas da cidade nas 

horas de ponta, assim como um decréscimo de movimentação durante o horário 

de trabalho. 

 Espinho como muitas outras cidades, foi também vítima da infra-

estruturação de cidades de maiores dimensões, acentuado no caso desta, pela 

impossibilidade de alargamento territorial, tornando-se assim, insustentável para 

Espinho competir com o modelo desenvolvimento da sociedade e cidade do 

automóvel, caracterizada pelo forte crescimento extensivo.   

Isto não significa que a cidade tenha estagnado completamente, 

contudo, foi vítima de uma perda substancial de hegemonia e, grande parte das 

potencialidades que esta foi adquirindo encontram-se actualmente moribundas, 

gritando vigorosamente pela necessidade de revitalização ou reaproveitamento. 

Actualmente, o ponto forte da cidade ainda é o turismo sazonal, contudo, 

Espinho apresenta também um vasto património arquitectónico, não por um 

longo período da história, dado o seu relativamente curto percurso histórico, mas 

pela quantidade de exemplares que possui, como podemos ver no esquema 2. 
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Esquema 2 | Esquema representativo do edificado considerado património pelo Município de Espinho. 
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Este património apresenta características de Arte Nova e Art Decó e encontra-se 

referido nos roteiros turísticos patrimoniais de outras cidades, como o caso de 

Aveiro que referencia a Arte Nova de Espinho, uma vez que a própria cidade 

nada faz para a promoção desse património. Pode eventualmente encarar-se 

este desprezo patrimonial, pelo entrave a muito promotores imobiliários que, 

indiferentes ao valor arquitectónicos e sedentos de lucro, estão mais interessados 

em construir verticais complexos habitacionais com vista para o mar, do que na 

promoção patrimonial.    

Na questão da mobilidade demonstra-se que, a cidade apresenta 

potencialidades, pela qualidade geral aceitável e, zonas com muito boa 

qualidade do espaço pedonal, mas, deparamo-nos também, com a 

necessidade de desenvolver novas formas de deslocação individual alternativas 

ao automóvel, nomeadamente de transportes públicos, pois o automóvel é o 

meio de mobilidade preferencial pelos moradores de Espinho e, a causa da 

sobrecarga nos estacionamentos. 

Apesar da boa qualidade do espaço público, como havíamos referido, 

reparamos que os idosos e a vegetação são os seus únicos usufruidores, face à 

preferência automóvel. A qualidade do espaço público é ainda acompanhada 

da boa qualidade do comércio tradicional, que apresenta quantidade e grande 

densidade, principalmente no centra da cidade em torno da rua 19 e 

adjacentes, como podemos ver no esquema 3, perdendo intensidade á medida 

que se afasta do centro, especialmente para sul, onde encontramos a zona mais 

deprimida da e cidade, vítima do abandono e degradação do parque industrial. 

Contudo, perante a boa qualidade do comércio tradicional, é notória a 
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Esquema 3 | Esquema representativo do comércio tradicional tem na cidade, tendo por base o estudo 

comercial. 



insatisfação da população pela inexistência de superfícies comerciais de grandes 

dimensões, os designados “shoppings”. 

Desta forma, poderá referir-se que a cidade se caracteriza por uma 

oscilação de rápido desenvolvimento e regressão, um processo evolutivo desde 

a sua origem até ao culminar no auge da força da produção industrial 

massificada e, alterações sociais, posteriormente mergulhada numa estagnação, 

onde permanece actualmente. Contudo, ao longo deste percurso, a cidade foi 

adquirindo potencialidades que podem representar agora, oportunidade para 

conduzir a cidade a um novo folgo e, capazes de a recolocar no mapa, perante  

o enquadramento das mais recentes transformações sociais culturais políticas e 

económicas.       

 

 

3.2. Estratégia de intervenção _ das potencialidades a um plano 

estratégico.  
 

 

Tendo por base a análise efectuada à cidade, sobressaem, ainda que 

moribundas, potencialidades que representam a oportunidade para o 

desenvolvimento e recolocação da cidade no panorama global, 

especificamente nos desenvolvimentos que privilegiam a criatividade e as 

indústrias criativas, cuja temática nos temos vindo a debruçar ao longo da 

dissertação.  

Apesar das moribundas potencialidades que a cidade possui, existem 

outras activas, como o mar, a qualidade arquitectónica, as características 

morfológicas e as acessibilidades, contudo, na actualidade, o turismo sazonal 

representa o ponto forte da cidade. Esta potencialidade, leva á cidade muita 

população de zonas limítrofes, transformando-a, especialmente junto à marginal 

num turbilhão de pessoas que se movimentam a aproveitar o sol e o mar. 

Assumindo-se o mar, como responsável directo pela desenfreada agitação de 

carros e de pessoas que se vão estendendo lentamente pelo interior da cidade, 

especialmente ao fim-de-semana, a apreciar a qualidade arquitectónica do 

edificado, entregue agora a um abandono quebrado pela presença de 
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pombos, que agitam e trazem vida ao seu interior, mas onde mais nada 

acontece, tudo está parado no interior da cidade.  

Outra potencialidade é a qualidade arquitectónica, que tem reconhecido 

o seu valor, pela classificação municipal de vários exemplares (referido 

anteriormente na analise da cidade), mas que nada acontece para que o seu 

potencial seja aproveito, simplesmente estão protegidos por uma lei. 

Encontramos no entanto, este património referido noutras cidades, por exemplo 

Aveiro que, promove no seu roteiro patrimonial, neste caso específico de Arte 

Nova, o património do mesmo estilo arquitectónico de Espinho. 

As características físicas da cidade, especialmente a qualidade do 

espaço público, possuem características favoráveis à sociabilização e 

deambulação, pelas qualidades físicas muito satisfatórias, e o caminho-de-ferro, 

assim como as boas ligações rodoviárias que a cidade tem com outras cidades, 

nomeadamente o Porto, assumem-se como canais para a interacção como 

outros mercados e outras populações, tornado Espinho um lugar de fácil acesso. 

Neste sentido, as principais potencialidades físicas assumidas como 

importantes no traçar da estratégia, resumem-se no mar, a qualidade do 

património arquitectónico e as qualidades de mobilidade, onde se destaca para 

além da linha ferroviária, as boas ligações rodoviárias e a qualidade do espaço 

público (figura 32). 

Além das potencialidades físicas que acabamos evidenciar, a cidade 

possui ainda outras, no âmbito institucional e programática que, demonstram o 

trabalho feito na cidade, caso disso é: a academia de música de Espinho que, 

promove o festival internacional de música; o festival TUCA TULA; e o festival de 
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Figura 32 | Potencialidades da cidade de Espinho. 

 Na cidade ressalta o turismo sazonal pela boa qualidade das praias e o potencial arquitectónico conjugado 

com as boas qualidades de mobilidade do espaço público.  



cinema CINANIMA (figura 33). 

Tendo em consideração as potencialidades, tanto físicas como 

institucionais e programáticas que acabamos de evidenciar, pretendemos que 

estas se torem parte integrante no âmbito da estratégia regenerativa para a 

cidade, transformando-se em particularidades distintivas da cidade no 

enquadramento da economia criativa, especificamente as indústrias criativas. 

Assumindo-se a relação entre as indústrias criativas os centros de cidade, uma 

oportunidade para o desenvolvimento da cidade de Espinho.  

Deste modo, com a estratégia de intervenção prende-se em criar uma 

ideia para a cidade e não apenas para um edifício. Não pretendendo deste 

modo, que a recuperação da cidade seja aparente, como uma questão de 

renovação física, mas pretende-se que a recuperação seja global e real, onde a 

requalificação urbana não atinja apenas a superfície das questões, mas que 

atinja o seu núcleo, sem a pretensão de criar apenas acontecimentos para a 

cidade, mas de alterar os processos, onde este se torne um projecto da cidade 

para os cidadão e destes para a cidade. Evitando assim, uma intervenção de   

“processos pouco prudentes de procurar tornar uma área que se encontra 

desvitalizada, mais atractiva ao investimento, seja ao nível económico, como 

habitacional, social e cultural (processo normalmente ligado a intervenções 

puramente físicas) (Moura, et al, 2006: 30).   

Para que deste modo, não se torne,  

“um factor de afastamento de importantes dinâmicas de vitalidade – tais como a 

não efectivação de uma ocupação habitacional (continuando os processos de 

despovoamento) ou o afastamento de vitais redes urbanas de proximidade e de 

identidade, tais como alguns tipos de actividades económicas (como comércio 

de proximidade, por exemplo) ou múltiplas formas de manifestações sociais e 
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Figura 33 | Cartazes dos festivais promovidos por Espinho.  
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culturais. É neste paradoxo que se deve questionar o “direito à cidade” e a 

equidade social da intervenção – promovendo verdadeiros tecidos urbanos 

(sociais, económicos, culturais e ambientais), com valores de cidadania, de ética 

e de estética, de proximidade e de mobilidade, de inclusão e de 

heterogeneidade (não meramente funcional, mas verdadeiramente social)” 

(Moura, et al, 2006: 30). 

  Posto isto, não se pretende a formulação de um programa para um 

espaço específico, numa tentativa simples de intervenção puramente física e, 

que em nada contribua para a alteração do processo de estagnação que a 

cidade se encontra, mas uma visão estratégica global para a cidade, alterando 

e, introduzindo novas dinâmicas no âmbito das actividade criativas, onde os 

cidadãos façam parte desta nova dinâmica, contribuam para o seu 

desenvolvimento e consecutivamente para o enriquecimento do ambiente 

criativo, pois de acordo com Landry, 

“What makes a milieu creative is that it gives the user the sense that they can 

shape, create and make the place they are in; that they are an active participant 

rather than a passive consumer, that they are an agent of change rather than a 

victim” (Landry, 2005:5)                 

No sentido de visão estratégica global, a intervenção consiste na criação 

de um plano estratégico com várias intervenções que, possa orientar a cidade 

para a criação de um cluster criativo na área das artes performativas. 

A opção num cluster criativo foca-se nas características históricas e 

patrimoniais da cidade que, correspondem ao protótipo de espaços e 

ambientes eleito pelos criativos, contudo, a dimensão da estratégia tem também 

a pretensão de criar outras conjugações de características, que conciliadas com 

estas, criem todas as condições de apoio à criatividade, inserindo-se espaços de 

criação, exposição e apresentação cultural, criativa e de espaços híbridos de 

experimentação, tendo como referência o “O Espaço do Tempo” (projecto 

anteriormente referido).  

No entanto, sem incidir exclusivamente em espaços para o trabalho 

criativo, pois pretende-se também um ambiente propício à fixação de criativos, 

que é importante, como de resto percebemos no plano estratégico para 

“Óbidos criativo”, na criação de um mix trabalho, habitação, comércio e lazer, 

ideal na territorialização dos clusters criativos.  



As características e boa qualidade do espaço público da cidade (figura 

34), são também equacionadas no desenvolvimento da estratégia, no âmbito da 

economia criativa, especificamente das indústrias criativas, onde se assume que 

este elemento morfológico é importante para a iteração, transmissão de 

conhecimento e desenvolvimento da criatividade. Neste sentido, na estratégia 

para Espinho, o espaço público é assumido como o canal de interligação 

fundamental para as interacções definidas por Glaeser como “Non Market 

Interactiones”, importantes para o desenvolvimento da criatividade e 

consecutivamente das indústrias criativas, mas também, espaço público de 

acontecimentos. Esta atenção concedida ao espaço público tem como 

referência o projecto “One North”, onde é dada especial atenção aos espaços 

públicos de sociabilização e acontecimentos, como potencializadores para 

desenvolvimento da economia criativa e do conhecimento.  

Alem das potencialidades criativas, o espaço público é também um 

elemento assumidamente importante no processo de cidadania. De acordo com 

Borja,  

“El espacio público es indispensable, o por lo menos muy necesario, para 

desarrollar el proceso de socialización de los pobres y de los niños. Y de los recién 

llegados a la ciudad. En los espácios públicos que se expresa la diversidad, se 

produce el intercambio y se aprende la tolerancia. La calidad, la multiplicación y 

la accesibilidad de los espacios públicos definirán en buena medida el progreso 

de la ciudadanía” (…) “Una ciudad que funciona exclusivamente con el 

automóvil privado y con centralidades especializadas y cerradas (centros 

administrativos, shopping centers jerarquizados socialmente, etc.) no facilita el 
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Figura 34| Boas características do espaço público em Espinho. 
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progresso de la ciudadanía, tiende a la segmentación, al individualismo y a la 

exclusión” (Borja, 1998: 7). 

Podemos também assumir a aprendizagem da tolerância referida por 

Borja, como uma característica importante para a fixação de criativos. Florida 

refere que a tolerância, entendida como a abertura á inclusão e diversidade, 

contribui para a aceitação das diferenças, dotando os lugares com 

características de “low barriers to entry” aos recém-chegados. Contudo, Florida 

reforça que a tolerância só por si não contribui para a fixação de criativos, mas é 

a coexistência da tecnologia, talento e tolerância (3Ts) que cria condições para 

o enraizamento dos criativos num determinado local (Florida, 2003: 10). 

Neste sentido, o espaço público da cidade, é assumido como um 

importante aliado no desenvolvimento da estratégia, evidenciando 

características para o desenvolvimento da estratégia nas indústrias criativas, mas 

também no equilíbrio social. 

Nestas características que temos vindo a enunciar, a estratégia 

desenvolve-se na escolha de espaços arquitectónicos notoriamente devolutos 

para a criação de uma rede de espaços vocacionados para as artes 

performativas. 

Voltando à estratégia, a aposta nas artes performativas, prende-se, por um 

lado, pelas características históricas da cidade de Espinho, detentora de um 

ambiente cultural e boémio, na perspectiva de realçar a relação com o 

passado, por outro, a interligação que o desenvolvimento de um cluster na área 

das artes performativas, pode contribuir para o enriquecimento de 

acontecimentos já presentes na cidade, tais como, o festival de música, o festival 

TUCA TULA, o festival de cinema CINANIMA, e também, interacções que se 

podem desenvolver com o turismo sazonal e arquitectónico, no âmbito de 

promoção de eventos e agendas culturais. 

A proximidade com outras cidades, como o Porto, Aveiro ou Matosinhos, 

pela fácil e rápida acessibilidade, é assumida como factor potencializador para 

o desenvolvimento deste cluster, tornando assim a cidade uma referência, mas 

também um “palco” para acontecimentos culturais e criativos na área das artes 

performativas e, contribuindo desta forma, para o enriquecimento do ambiente 

criativo e agendas da cidade, pois na perspectiva de Ribas, “Cultural events and 

agendas can not only help to build the local creative ecosystem but also to 



establish a real connection between cultural policy and economic development 

policy at city level” (Ribas, 2011: 13). 

As boas acessibilidades, conciliadas com agendas culturais ricas, pretende 

promover a exposição da cidade para o exterior, possibilitando interacção com 

outras populações e outros clusters. De acordo com Landry, “Creative places 

seem to need to influx of outsiders to bring in new ideas, products and services 

challenge existing arrangements and bring together new combinations where 

insiders and outsiders meet” (Landry, 2005: 5). 

Como havíamos referido, a materialização da estratégia passa pela 

selecção de espaços que se encontram notoriamente excluídos do “motor” de 
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Esquema 4 | Esquema da estratégia de intervenção para a cidade de Espinho.  

Representado a vermelho corresponde aos edifícios a intervir no âmbito da proposta, locais degradados fora 

do “motor” de desenvolvimento da cidade, a verde corresponde aos edifícios que interligados com os 

propostos contribuem para o enriquecimento do cluster criativo. 
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desenvolvimento da cidade e distribuídos pelo território, para que assim se 

envolva toda a cidade nesta nova dinâmica criativa, como podemos ver no 

esquema 4 (podemos também ver a territorialização da proposta para a cidade 

no esquema 6 na pagina 135 e desenho técnico 1 na pagina 143). Inserindo-se 

todos os escolhidos com características habitacionais, na proximidade de 

aglomerados patrimoniais classificados pelo município, não querendo com isto 

referir que os escolhidos não têm qualidade arquitectónica, simplesmente não 

estão protegidos pela lei Municipal. Esta opção de inserir as intervenções junto a 

núcleos de patrimoniais reconhecidos pelo Município, tem a pretensão de 

conciliar o turismo arquitectónico com as actividades criativos a desenvolver, na 

perspectiva de conciliar o passado como o presente para a projecção do futuro 

e, desta forma, englobar toda a cidade na dinâmica criativa, privilegiando as 

áreas mais degradadas e deprimidas que, apresentam actualmente mais 

fragilidades, mas também, espaços expectantes á procura de novas actividades.   

O edifício da antiga fábrica Fosforeira Nacional será o centro da proposta 

(posteriormente desenvolvido no âmbito de projecto) (figura 35), de forma 

metafórica, será o local de “produção em massa” de pensamentos 

performativos, assumindo-se como local de aprendizagem, experimentação e 

criação que alimenta todos os outros espaço incluídos na estratégia de 

intervenção, mas também para fora da cidade, servindo como referência nos 

pensamentos e acontecimentos desta disciplina a nível nacional e internacional, 

referenciando-se nas características e contributos do projecto “O Espaço do 

Tempo”, embora, sem características residenciais e, enquadrando-se mais no 
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Figura 35 |Edifício da antiga fosforeira Nacional e armazém. 

a; edifício da antiga fábrica Fosforeira Nacional onde será desenvolvido o Centro de Artes Performativas. b; 

antigo armazém a transformar num espaço de exposição. 



conceito de fab lab. 

Directamente articulado com este espaço, no antigo armazém, pretende-

se criar um conceito de espaço expositivo com características específicas para 

trabalhos performativos (figura 36), mas não só, pretende-se também que seja 

uma estrutura de apoio á cidade. Desta forma, o edifício apodera-se do espaço 

público entre ele e a fábrica, tornando-o parte integrante, para em 

determinadas ocasiões possibilitar ao visitante estar no espaço público a ver um 

espectáculo, trazendo, neste sentido, as criações para a rua, passando esta a 

assumir-se como palco de acontecimentos. 

Os pequenos edifícios espalhados pela cidade funcionam como 

intermediários do trabalho produzido no Centro de Artes Performativas, a instalar 

no edifício da antiga fosforeira Nacional. Estes edifícios têm o objectivo de 

aproximar e proporcionar interacção entre os criativos e o público, favorecendo 

uma proximidade mais participativa na formulação de novas ideias, mas 

também, ao nível da cidade, criar referências, visto que apesar da fácil 

mobilidade, actualmente, esta caracteriza-se pela insuficiência de pontos de 

referência. 

De forma geral, as intervenções inserem-se no desenvolvimento que 

explora a criatividade da população como factor potencializador para o 

desenvolvimento da cidade de Espinho, onde se inserem as políticas de cidades 

criativas e, mais concretamente, a criatividade e as indústrias criativas. 

Especificamente pretende-se desenvolver um cluster de indústrias criativas na 

área das artes performativas na cidade de Espinho. Evocando-se, por um lado, a 

memória histórica da cidade, caracterizada por um ambiente cultural, festivo e 

de espectáculos, por outro, aproveitando-se as potencialidades espaciais, 

urbanas e arquitectónicas para o desenvolvimento deste cluster. 

 aaaa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 | Rede de edifícios de caracter habitacional a intervencionar. 
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Não esquecendo a proximidade desta cidade com cidades limítrofes, e as 

potencialidades que as boas ligações viárias e ferroviárias proporcionam na 

interligação deste cluster com outros clusters, num contributo sustentável. Insere-

se assim a estratégia num panorama de desenvolvimento global, da cidade 

para o exterior, e do exterior para a cidade, onde as pessoas são assumidas 

como protagonistas no desenvolvimento dos novos produtos e sustentação do 

cluster.  

As ruas da cidade assumem, no âmbito da estratégia, o caracter de 

canais onde fluem ideias, pensamentos, acontecimentos e espectáculos no 

âmbito das artes performativas, que tem início nos pontos a intervencionar, mas 

envolvem a cidade, os habitantes e os visitantes na nova dinâmica.  

 

 

3.3 Projectos de referência   

 
 

Ao longo dos primeiros capítulos, temos vindo a debruçar-nos sobre as 

alterações sociais, culturais e económicas que implicaram mutações na 

organização das cidades, caracterizadas por um notório envelhecimento dos 

centros (ainda que em alguns casos uma tendência para a sua revalorização 

pelas alterações dos valores socioculturais), e uma tendência para a 

suburbanização, expansão periférica e policentrismo, que caracteriza a 

sociedade hiperindividualista das tecnologias e transportes rápidos. Contudo, 

como vimos, estas alterações também impulsionaram o surgimento de uma nova 

economia, apelidada por Howkins de “creative economy”, caracterizada pela 

criatividade, valorização da arte e dos símbolos, distanciando-a das economias 

precedentes. Evidenciam-se também novos padrões sociais, que se prendem 

cada vez menos com comportamentos tradicionais, mas um crescente interesse 

pelas necessidades estéticas, intelectuais e de qualidade de vida, que 

caracterizam uma sociedade mais activa e participativa, na qual se insere a 

emergente “Classe Criativa” defendida por Richard Florida.  

Estas alterações impulsionaram novas organizações industriais, suportadas 

pela criatividade e inovação, apresentando novas particularidades, assim como 



uma nova localização geográfica que actualmente se prende mais com as 

condições favoráveis de criativos e das indústrias criativas. É nesta perspectiva 

que se inserem os centros das cidades, com o assumido potencial de uma 

geografia para a criatividade, pelas proeminentes características de densidade 

urbana, de sociabilização, diversidade cultural e com características 

arquitectónicas constituintes de uma atmosfera singular. Desta forma, incidiremos 

agora o nosso estudo sobre três casos que giram em torno destas novas 

configurações industriais, explorando as potencialidades de uma relação 

simbiótica entre os centros de cidade e as indústrias criativas, e servem de 

referência ao desenvolvimento do plano estratégico de regeneração traçado 

para Espinho.  

Os projectos de referência apresentados são: “One North” de Singapura; o 

plano estratégico “Óbidos criativa”; e por fim um projecto à escala do edifício, 

“o Espaço do Tempo”. Apesar das realidades distintas entre eles, todos 

evidenciam uma necessidade por parte das cidades de actualização face ao 

recente enquadramento económico, social e cultural, na procura da geografia 

da criatividade. Evidenciam também a oportunidades de articulação real entre 

o património arquitectónico e cultural com as novas configurações industriais. 

 

 

3.3.1. ONE NORTH _ a recriação da cidade tradicional.  
 

 

One North apresenta-se como exemplo nas políticas de desenvolvimento 

suportadas pela criatividade e inovação, sobre as quais nos temos vindo a 

debruçar ao longo desta dissertação, retractando particularmente a realidade 

de Singapura. Está inserido em políticas que visam uma actualização de 

Singapura, face às mais recentes alterações económicas, caracterizadas pela 

ascensão da economia da criatividade e do conhecimento. No entanto, o One 

North não representa uma intervenção de regeneração ou requalificação de um 

território degradado ou deprimido, sobre o qual tem incidido mais fortemente o 

nosso trabalho, mas uma projecção urbana de raiz. Contudo, apresenta 

características, e principalmente, opções de planeamento e articulação do 

espaço público, que assumem singularidades relevantes para o estudo. 
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One North, cujo nome significa a localização exacta de Singapura, a um 

grau norte do Equador, não se caracteriza por um projecto estático, de 

execução mediática, mas pelo contrário, representa-se como um projecto 

evolutivo perspectivando um período médio de 20 anos. No entanto, sofreu 

alterações face à ideia embrionária, que recaía sobre a projecção de um 

parque de Ciências e Tecnologias de características tradicionais, denominado 

de “Buona Science Park”. Rapidamente esta ideia foi ultrapassada e, “ao 

contrário dos parques tecnológicos tradicionais, o projecto assenta na co-

localização de diferentes usos: escritórios, habitação, I&D, ensino, comércio e 

lazer.” (Martins, 2009:51), demonstrando uma notória intenção para a criação de 

um lugar onde coexista uma mistura funcional, o “mixed used”.  

O projecto totaliza 200 hectares envolvidos por grandes infra-estruturas de 

transporte público, enquadrados no corredor tecnológico, entre o centro 

tecnológico da Cidade, a Universidade Nacional de Singapura, parques 

industriais e ainda três áreas históricas. 

Na questão programática, o projecto obedece a diferentes fases na 

perspectiva de permitir maior flexibilidade e reajustamentos futuros no 

desenvolvimento. Nas palavras de Cunha e Selada, ”The master plan will be 

developed in three different phases over the next 15–20 years. These phases are 

defined under a non-continuous development plan in order to be more 

flexible”(Cunha, Selada, 2009: 379). 

A primeira fase organiza-se em três núcleos principais, denominados de 

“Xchanges”, sendo a cada um destes núcleos, atribuído um eixo de 

desenvolvimento que, posteriormente, estabelecerá relação com os outros. Estes 

três núcleos funcionam como aglutinadores de uma diversidade urbana, que se 

mistura no espaço público e forma, nesta perspectiva, as bases para o arranque 

do projecto; Life Xchange, também designado por Biopolis, destina-se a um 

cluster de pesquisa na área da biomedicina; Vista Xchange, fornece serviços 

empresariais e escritórios; e Central Xchange, que se centra em actividades 

relacionadas com os média, entretenimento e empresas TIC (Tecnologias de 

Informação e Comunicação). Ainda dentro deste último encontra-se a Fusinpolis, 

uma base de incubação para empresas na área dos média, que proporciona 

condições favoráveis para a incubação e desenvolvimento de multinacionais e 

start-ups. Além destes, o projecto prevê uma área expectante em torno de cada 



cluster, bem como para Xchanges futuras (muitas delas actualmente já 

desenvolvidas). 

A criação de clusters geograficamente afastados, foi desenvolvido 

intencionalmente na perspectiva de uma futura fusão. À medida que o cluster 

vai ganhando corpo e se estende pelo território, absorve e atribui características 

aos espaços expectantes, com o intuito de promover um centro atractivo para o 

trabalho, a habitação, o ensino e a diversão, articulado com uma boa rede de 

transportes públicos e um parque central que estabelece ligação com as várias 

áreas. 

Como evidencia  Larry Barth referido por Cunha e Selada, o plano 

estratégico é suportado por uma intensa conectividade física, pela existência de 

bons serviços de transpotes públicos, mas também, uma forte rede de espaços 

de circulação entre o parque central e outras áreas verdes, praças, caminhos, 

átrios e zonas de actividades que proporcionam a interacção dos criativos 

(Cunha, Selada, 2009: 379). 

A mistura do One North é cuidadosamente seleccionada, agrupada e 

interligada, o zonamento flexível permite a combinação de vários usos, novos 

padrões urbanos e um grão fino de usos mistos, onde um contexto para a 

interacção é oferecido, proporcionando assim um ambiente propício à 

espontaneidade, pelas interacções casuais entre pessoas das diferentes áreas, 

onde os eventos e programas favorecem ocasiões para que essas reuniões 

ocorram. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 37| Projecto do One North de Zaha Hadid. 

No projecto de Zaha Hadid percebemos que este é organizado por uma malha curvilínea que permita grande 

diversidade de espaços urbanos, mas mais importante, conseguimos perceber uma notória intenção da aposta 

na densidade urbana.  
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Como já referido, o projecto caracteriza-se por um plano urbanístico 

criado de raiz, lançado a concurso internacional, e entregue ao atelier de Zaha  

Hadid, em 2001 (figura 37). No projecto de planeamento é notoriamente 

assumida pela equipa de arquitectos, a opção de um espaço de alta densidade 

que, pelas suas características de densidade, cria maiores oportunidades para a 

interacção humana, focando a atenção nos espaços públicos de transição.  

Os arquitectos S333 Architecture+Urbanism e Lawrence Barthque que 

detalharam um sector de 30 hectares (figura 38), demonstram também notórias 

preocupações pelas características de diversidade de usos e ruas estreitas 

marcadas por espaços pedestres de interacção, evidenciando assim as 

potencialidades da sociabilização. De acordo com Martins, “o projecto coloca a 

ideia de uma vida pública intensa no centro do desenho da cidade. A forma 

urbana é vista como capaz de intensificar as relações sociais e os conceitos 

espaciais são estratégicos para atingir esse objectivo” (Martins, 2009:53). 

O objectivo do projecto tem como ponto de interface o facto de reunir 

pessoas talentosas, que por sua vez gerarão interligações interessantes de 

“acidentes de conhecimento”. 

A mistura de usos proporcionada pelo projecto, na intenção de construir 

um espaço híbrido, dotado de características propícias à vivência urbana, 

demonstra que    

“A proposta baseia-se, em parte, em teorias que tem vindo a ser desenvolvidas 

nas áreas da geografia e economia urbanas, nomeadamente a ideia de que o 

contacto cara-a-cara e as interacções sociais são aspectos fundamentais dos 

aaaa  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 38 | Detalhe do One North pormenorizado por S333 Architecture+Urbanism e Lawrence Barth. 
a; Detalhe do sector pormenorizado pelos atelies, onde estão representados os vários usos representados a 

diferentes cores, onde se conciliam zonas de trabalho, educação, habitacionais, institucionais e lazer. b; 

imagem virtual que demonstra a intenção do projecto de vida urbana.   



processos económicos associados à nova economia, fomentando a 

aprendizagem, a inovação e a criatividade” (Martins, 2009:53). 

Contrariamente ao que temos vindo a debruçar, pela procura de 

potencialidades nos centros de cidades para uma geografia da criatividade, 

como havíamos referido, este projecto enquadra-se num projecto de 

planeamento urbano criado de raiz, contudo, evidencia a procura pela 

densidade e espaços públicos de interação, contrapondo as características de 

desenvolvimento extensivo das cidades. Estas características tendem a 

aproximar-se das características dos densos centros de cidade. A sua 

exploração, desde a densidade ao multifuncionalismo, torna ainda mais 

interessante o projecto para o estudo, na perspectiva em que este procura 

referências nos centros de cidade para a sustentação de um projecto de 

planeamento criado de raiz (ainda que com gigantescas infra-estruturas), para o 

desenvolvimento económico da criatividade e conhecimento. Como evidencia 

Martins “a estrutura espacial proposta assenta, assim, num espaço urbano denso, 

recriando a cidade tradicional, com ruas e espaços públicos bem definidos, 

contidos por edifícios” (Martins, 2009:52). 

Demonstra-se desta forma que os centros consolidados das cidades 

apresentam potencialidades, pelas suas características de densidade e 

características arquitectónicas, enquanto factores propícios à interacção e 

sociabilização.  

  

 

3.3.2. ÓBIDOS CRIATIVO | estratégia para a criatividade. 
 

 

O caso de estudo de Óbidos representa particularidades específicas que o 

distanciam do caso de referência anterior, por representar uma estratégia para 

potencializar a economia da criatividade e do conhecimento num espaço 

existente, desenvolvido no contexto real, de uma cidade histórica de pequenas 

dimensões e, inserida no panorama português. O município de Óbidos encontra-

se situado na região centro de Portugal, inserido no distrito de Leiria, que abrange 

uma área de 142 km2, e uma população de 10, 875 habitantes. Localizado perto 

de importantes centros urbanos, como Caldas da Rainha, Peniche e Alcobaça, e 
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conectado com as áreas metropolitanas de Lisboa, Porto assim como com a 

cidade de Coimbra. Além destas conexões, beneficia também de rápidas 

ligações a grandes infra-estruturas de transporte, nomeadamente ao aeroporto 

de Lisboa, o que a torna de fácil acesso a nível internacional.  

Óbidos apresenta potencialidades arquitectónicas consideráveis, 

características de uma cidade com raízes medievais cercada por muralhas de 

castelo, tornando-a, por um lado, possuidora de um conjunto vasto e 

excepcional de monumentos sociais e religiosos, entre os quais se destacam a 

Porta da Vila, o Pelourinho e Telheiro, a Igreja da Misericórdia, a Igreja de São 

Pedro e capela de São Martinho. Por outro lado, a cidade é também detentora 

de um vasto leque de casas com arquitectura tradicional, representantes de 

diferentes períodos e diferentes estilos que marcam o percurso de Óbidos ao 

longo da história, assumindo-se estes, conjugados com os anteriores, contributos 

para o potencial cultural e turístico da cidade. 

Os registos arquitectónicos do território, e particularmente, os herdados e 

profundamente enraizados na história da cidade, assim como particularidades 

geográficas, práticas seculares e rurais da região, dão reconhecimento nacional 

e internacional, potencializando o desenvolvimento económico. Nas palavras de 

Selada, Cunha e Tomaz, 

“In fact, the local identity is rooted in its historical past and cultural heritage, but it is 

also defined by the natural landscape and the melting pot of secular traditions 

and rural lifestyles, which are still alive and are very important for the regional 

economy” (Selada, Cunha, Tomaz, 2011: 92).   

Pelo mediatismo e potencialidades que o conceito de criatividade vem 

assumindo, onde se sente que a criatividade pode dar resposta a problemas e 

proporcionar oportunidades face às alterações globais, como base de uma 

reestruturação económica que se tem focado no valor das ideias para a criação 

de riqueza (Landry, 2005: 4), muitos representantes políticos têm debruçado a sua 

atenção sobre este conceito. Telmo Faria, presidente da Câmara Municipal de 

Óbidos evidencia estas potencialidades, referindo que “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” (Faria, 2009: 22). 



Pela notória potencialidade atribuída por Telmo Faria à criatividade, onde 

os dirigentes políticos são agentes fundamentais para o desenvolvimento das 

estratégias urbanas, Óbidos tem vindo   

“a centrar a sua aposta na demonstração de que a criatividade pode ser o motor 

do desenvolvimento económico de pequenos e médios centros urbanos, e não 

apenas de grandes cidades, através da constituição e animação de redes” 

(Faria, 2009:22). 

A assumida potencialidade da criatividade e vontade política levaram 

Óbidos a ingressar uma rede de Clusters Criativos em Áreas de Baixa Densidade, 

inserido no programa europeu URBACT II18, que para além de Óbidos, insere 

outros projectos espalhados pela Europa, como Barnsley (Reino Unido), 

Catanzaro (Italia), Enguera (Espanha), Hódmezóvásarhely (Hungria), Mizil 

(Roménia), Reggio Emilia (Itália), Viareggio (Itália). 

A nível nacional,        

“A autarquia de Óbidos impulsionou ainda a criação da primeira rede nacional 

de cidades criativas, constituída pelos concelhos de Óbidos, Guimarães, 

Montemor-o-Velho, Montemor-o-Novo e Portalegre, com o objectivo de atraírem 

para os seus concelhos profissionais das áreas criativas” (Ferreira, 2009). 

Na perspectiva de Telmo Faria, a constituição destas redes tanto nacionais 

como internacionais, “pretendem fomentar e promover a troca de experiências 

e de boas práticas no domínio da criatividade e da inovação, assim como a 

laboração de recomendações de políticas e planos de acção” (Faria, 2009: 22).     

Desta forma, a estratégia apresentada por Óbidos foca-se na criação de 

um conjunto de espaços orientados para a produção criativa, além da aposta 

contínua na criação de um ambiente cultural e criativo, com a promoção de 

eventos que conciliam o potencial turístico de alta qualidade que o território 

oferece. 

A parte mais visível dessa abordagem é a organização de eventos que, 

desde 2002, atraem um número significativo de visitantes e turistas para a cidade 

histórica, são exemplo disso, o festival internacional de chocolate, o maio 
                                                            
18 O URBACT é um programa de intercâmbio europeu, que promove a aprendizagem e 

desenvolvimento urbano sustentável, permitindo que muitas cidades europeias partilhem 

a experiencia de projectos e desenvolvam trabalhos em parcerias. Contribuindo também 

para melhores condições de financiamento, importante para o desenvolvimento dos 

projectos. 
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barroco, o festival de ópera, a aldeia natal e o junho das artes (figura 39), onde 

especialmente este último já se assume como um evento para a participação de 

todos os jovens artistas com trabalhos nas diversas áreas criativas. Afastando-se 

deste modo da cidade o cunho de cidade museu, que poderiam induzir pelas 

profundas características históricas, e pelo contrário,  

“These events have drastically changed the perception of the ‘museum town’ and 

have reflected a strong organizational capacity along with the involvement of the 

important local community and associations. Besides this, the impulse given by the 

support activities towards entertainment and cultural events have become an   

lever for development, due to the creation of specific technical teams and the 

generation of activities in the areas of theatre, acting, sculpture and painting, 

among others” (Selada, Cunha, Tomaz, 2011:91). 

Para além destes eventos, o município tem vindo a promover políticas e 

acções referentes à criação de condições favoráveis para o surgimento de uma 

economia de base criativa, nos sectores das artes, arquitectura, design, 

tecnologias digitais e gastronomia. Estas acções foram formalizadas em 2009, 

pela apresentação de um plano para Óbidos, com a convicção de atrair e 

formar talentos, criação de emprego, crescimento da riqueza e qualidade de 

vida, assim como o incentivo para a regeneração urbana, apostando na 

criatividade como alavanca impulsionadora (Selada, Cunha, Tomaz, 2011: 91). 

A implementação de um desenvolvimento que combina o turismo cultural e a 

economia criativa, com o objectivo de proporcionar a regeneração e a 

diversificação da cultura local, surge também ancorada na estratégia de 

“Óbidos Criativa”. Na perspectiva de Neves “cidades criativas e inovadoras são 

aaa 

  

 

 

 

 
 

 

 

Figura 39 | Eventos promovidos por Óbidos. 

Imagens promocionais dos eventos que, aliados com o património arquitectónico, proporcionam grande 

desenvolvimento económico e visibilidade à cidade, assim como ocasionam condições propícias para 

manifestações criativas.  



as que são capazes de tirar partido da sua história e dos seus recursos próprios e 

fazê-los evoluir na resposta aos novos desafios e exigências dos seus cidadãos” 

(Neves, 2009:7).Esta aproximação da criatividade e de criativos, foca-se também 

na criação de um conjunto de espaços orientados para a produção criativa, 

além da aposta contínua na criação de um ambiente cultural e criativo que 

concilia o potencial turístico de alta qualidade que o território oferece. 

Uma das principais linhas do plano estratégico está centrada no 

empreendedorismo criativo, na qual o governo local, lançou uma série de 

espaços a ser intervencionados, para a atracção e fixação de empresas e 

talentos. Exemplo é o centro tecnológico e o espaço de incubação “ABC” que 

completa a oferta do parque tecnológico, este último instalado no antigo 

Convento de São Miguel das Gaeiras (figura 40).    

Este espaço de incubação de empresas foi inaugurado em Setembro de 

2009, já com oito empresas instaladas, sendo a capacidade de nove empresas. 

Na inauguração foi notória a satisfação dos vários criativos instalados, pela 

qualidade do espaço e a aposta da cidade na criatividade, como refere Sofia 

Martins e Susana Leonor, autoras do projecto GUDA, uma das empresas sediadas 

no centro, que escolheram Óbidos porque “este não deixou a tradição, mas 

actualizou-se e está a apostar na criatividade” (Ferreira, 2009).   

Para reforçar esta estratégia, foram feitos grandes investimentos na 

construção de complexos escolares novos, com base em novos conceitos 

educativos que privilegiam uma educação criativa e aberta. Surgem, desta 

forma, os complexos escolares dos Arcos, Furadouro e Alvito (actualmente já 

concluídos), na perspectiva de complementar os espaços escolares já existentes, 

aaaaa 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 40 | Espaços de empreendedorismo criativo em Óbidos.  
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e de alterar a forma de ensino, para um modelo mais interventivo e participativo 

para a criatividade e inovação, onde 

“a Câmara Municipal de Óbidos lançou em 2009 um Plano de Educação para a 

Leitura e para as Artes, em parceria com a empresa O Bichinho de Conto, que 

visava a formação de professores, mas também de uma nova profissão que 

passou a fazer parte dos complexos escolares: os animadores. Esta nova figura no 

sistema educativo nacional são (e serão ainda mais no futuro) um elo importante 

da nossa estratégia de desenvolvimento da criatividade” (URBACT, 2011: 33)     
Como vimos anteriormente, a alteração nos padrões de ensino 

potencializa um estímulo no início do processo escolar, familiarizando, desde 

muito cedo, a população para o processo de inovação e criatividade, 

assumindo-se que “a educação e a aprendizagem em geral, são fundamentais 

para a criatividade e a inovação” (Neves, 2009:4). Na perspectiva de Moura esta 

reforma no ensino é fundamental para a inovação e desenvolvimento, porque   

“Inovar é essencialmente um ato criativo, ou seja, caótico, não-linear e muito 

difícil de prever (…) O que implica uma escola diferente. Onde à componente de 

formação há que acrescentar uma verdadeira cultura heurística, de 

experimentalismo e descoberta, em particular utilizando as extraordinárias 

capacidades recombinatórias das novas tecnologias (…) Dito de forma simples, 

mais do que memorizar saberes os estudantes devem ter a possibilidade de fazer 

coisas e aprender com elas” (Moura, 2010a: 52). 

Além destes incentivos para a criatividade e alterações programáticas 

especialmente para um ensino criativo, com o objectivo de dotar Óbidos de um 

ambiente mais criativo, para atrair criativos, mas também criar condições para 

viver e trabalhar, "a Câmara tem vindo a comprar edifícios em mau estado com 

o objectivo de os recuperar e transformar em casas que irá disponibilizar à classe 

criativa" (lusa, 2009),conciliando-se com outros espaços de apoio à criatividade, 

já disponíveis, onde se destacam a casa das Rainhas, a grande livraria de São 

Tiago, a Casa do Arco, e uma rede de museus e galerias espalhadas pela cidade 

Histórica.  

Desta forma, “A candidatura "Óbidos Criativa", aprovada pela Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro prevê a 

criação de quatro espaços criativos a instalar na Rua Nova” (Lusa, 2009), que 

pretendem conferir a uma zona principalmente residencial (representados pela 

mancha amarela no esquema 5), um ambiente criativo e de vivência social. 



Neste espaço, inserem-se o espaço José Joaquim dos Santos, um anfiteatro ao ar 

livre para albergar manifestações culturais e criativas; o espaço Josefa de 

Óbidos, que se transformará num espaço onde profissionais criativos possam 

trabalhar e viver; o espaço André Reinoso, um edifício a ser transformado em 

estúdios e áreas de trabalho, e finalmente, o espaço Baltazar Gomes Figueira, um 

edifício já inserido no evento Junho da Artes, que será dotado também de 

características para receber empresas. As intervenções nestes espaços 

proporcionam à cidade condições para a criatividade, mas também, e não 

menos importante, a intervenção em edifícios degradados.     

Outro espaço para a inovação e criatividade é o “Epic” (representado a 

azul claro no esquema 5), um espaço fora da muralha, caracterizado por um 

conjunto de edifícios que formavam uma antiga casa agrícola, dotada de 

espaços característicos como adega e lagar, armazém, casa do forno, áreas de 

lazer e a habitação. Neste espaço pretende-se a instalação de pequenas 

oficinas dedicadas ao Hand Made, em áreas como a joalharia, ourivesaria ou 

design urbano. Na parte inferior da casa onde se insere a adega, que  

“é um dos espaços mais emblemáticos e manterá as suas características originais 

como o chão em terra batida e terá múltiplas utilizações como concertos, 
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Esquema 5 | Esquema de espaços a intervencionar na vila de Óbidos, no âmbito do desenvolvimento da 

estratégia “Óbidos criativo”. 
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exposições, performances ou conferências. Creio que é importante realçar que o 

primeiro evento que foi realizado neste espaço, anteriormente privado, foi a 

Conferência Final da nossa rede URBACT, tendo sido um enorme sucesso” 

(URBACT, 2011,50). 

Ainda de realçar, a praça da criatividade (representada a roxo no 

esquema 5), que com a atribuição de funções ligadas ao desenvolvimento da 

criatividade nos edifícios adjecentes, pretende assumir-se como união destes 

novos espaços, e assim criar um novo anfitiatro urbano, para dar resposta a 

eventos e experiências urbanas.   

  Este plano estratégico para Óbidos criativo, evidencia o carácter 

estratégico em torno da criatividade, onde as acções políticas são cada vez 

mais determinantes para a viabilização e sucesso destas estratégias, e onde as 

indústrias criativas potencializam desenvolvimentos sociais, económicos e, do 

mesmo modo, a oportunidade de intervenção de espaços obsoletos no interior 

das aglomerações urbanas, neste caso específico, de uma área urbana de 

baixa densidade. A estratégia tem surtido efeito no desenvolvimento da região, 

inserindo-se na transição para a economia da criatividade e conhecimento, 

como evidencia o Presidente da República Cavaco Silva, referindo que ”a taxa 

de desemprego na região de Óbidos é metade da taxa de desemprego no país” 

e “o número de visitantes das actividades criativas parece que cresce quase 

todos os dias”19. Também de acordo com os dados do INE, a população 

residente em Óbidos tem aumentado, assim como a sua qualificação, 

contrapondo as notórias tendências de abando populacional das pequenas 

aglomerações, evidenciando as potencialidades da aposta na criatividade e 

inovação.    

 

 

3.3.3. O ESPAÇO DO TEMPO _ o centro de artes transdisciplinares. 
 

 

Conjugadas com as proeminentes preferências dos criativos por espaços 

multifuncionais, num importante equilíbrio entre o mix de trabalho, habitação, 

                                                            
19 Referencia: http://www.tvi24.iol.pt/politica/cavaco-silva-obidos-tvi24-industrias-criativas-

/1161199-4072.html 



comércio e lazer, evidencia-se também uma nova geração de criatividade, 

baseada em instalações híbridas, flexíveis e de interacção (Ribas, 2011:12), pela 

procura de uma atmosfera especial de criação, consumo e exposição cultural e 

criativa, sustentada pelo potencial da interacção de criativos e instituições, 

como apoio e suporte à iniciação empreendedora de start-ups. Novas 

instalações aglutinadoras destas características, como incubadoras de base 

criativa, espaços de co-working, fab Labs, residências de artistas ou espaços 

culturalmente singulares, assumem-se como importantes para o estímulo e apoio 

à criatividade. De acordo com Moura referido por Selada, “there is a need for 

physical spaces where artists and other people can meet and reflect on the 

creative processes in order to produce new ideas in an interdisciplinary basis” 

(Selada, 2010). No entanto, estas instalações não devem ser assumidas como 

plataformas auto-sustentáveis e auto-suportáveis de projectos para a criatividade 

urbana, mas sim inseridas num “ecossistema criativo local”, onde sejam mais um 

elemento, numa estratégia de desenvolvimento para a criatividade urbana 

(Ribas, 2011:12). 

Nesta perspectiva, assumimos importante reflectir sobre as características 

destas instalações para a criatividade e empreendedorismo criativo, mas 

também, e não menos importante, as vantagens para o desenvolvimento local e 

do “ecossistema criativo”.    

O projecto “O Espaço do Tempo”, sobre o qual incide agora a nossa 

reflexão, define-se como uma estrutura de apoio às artes performativas, numa 

lógica de cruzamento de ideias, linguagens e experimentação, formalizada por 

uma residência para artistas, mas possui também características de laboratório 

para o cruzamento e inovação de várias disciplinas, como a dança, a música, o 

vídeo, o som, etc. 

Esta residência toma corpo no Convento da Saudação, um edifício em 

que a data da sua construção remonta a 1502. Contudo, sofreu posteriormente 

intervenções ao longo da sua história, o que o leva também a possuir outras 

características e estilos arquitectónicos que invadiram Portugal. 

Geograficamente este espaço localiza-se no centro de Montemor-o-Novo, 

um dos conselhos mais pobres do País, no entanto, o projecto assume 

características, que podem impulsionar o desenvolvimento da região, pois  

“Consideramos que a cultura pode ser um factor importante de desenvolvimento 

local, abrindo novas perspectivas aos habitantes, ajudando a qualificar o seu 
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desempenho profissional, possibilitando inúmeras formas de abertura ao mundo e 

gerando emprego e investimento local”.20      

A grande interacção entre a população e o projecto, tanto a nível escolar 

como pela população sénior, demonstra a capacidade por parte deste tipo de 

instalações, por um lado, de contribuir para o enriquecimento profissional e 

cultural da população, por outro, do desenvolvimento económico da mesma, 

pela promoção de eventos, workshops e acções de formação de especialidades 

técnicas (Luz e Som), numa interacção e enriquecimento da população local, 

assim com a sua participação no desenvolvimento do projecto, para que este 

faça também parte da população. 

Outra forma de potencializar a interacção deste espaço com a 

comunidade é a esplanada de Verão, que decorre de Julho a Setembro, “e que 

por tradição é já um ponto de encontro da população entre si, com os artistas, e 

com o espaço”21. 

Eventos como “dança com livros” e a esplanada de verão (figura 41) são 

exemplo das potencialidades desta instalação, para a promoção e 

desenvolvimento da criatividade, não só para os criativos directamente 

abrangidos pelas instalações, mas também para a população local, 

contribuindo assim para o “ecossistema criativo” e desenvolvimento económico.  

“O Espaço do Tempo” insere-se numa rede com outros espaços de apoio 

à criatividade, uma necessidade de interacção, para sua sustentabilidade e 
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Figura 41 | Exemplos de eventos promovidos no Convento da Saudação. 

                                                            
20 Referencia: http://www.oespacodotempo.pt 
21 Referencia: http://www.oespacodotempo.pt 
 



promoção. Desta forma, interliga-se a nível local com o Black box, Cine Teatro 

Curvo Semedo e o Teatro Garcia de Resende de Évora. Encontra-se inserido 

numa rede de teatro englobando o Teatro Viriato, o CCB (Centro Cultural de 

Belém) e o Teatro Rivoli, no sentido de trazer a Portugal as criações mais 

relevantes na área das artes performativas, e ainda numa rede nacional de 

clusters criativos de baixa densidade, (referido no caso de referência anterior). 

Para além destes, faz parte de uma rede de Fab Labs nacional, fundada pela 

associação cultural “Audiência Zero22”. Pela importância de interacção de 

criativos que temos vindo a evidenciar, revela-se importante este tipo de partilha 

de experiências, tando regional como nacional.  

“O Espaço do Tempo” que se desenvolve no Convento da Saudação, 

articula a possibilidade de estúdios (figura 42), doze quartos, estúdios de som e 

de luz. Para além destes, o projecto é enriquecido pela articulação de mais dois 

espaços, o Teatro Curvo Semedo, como plataforma de exposição, e uma 

pequena Blackbox de duzentos metros quadrados que beneficia de 

equipamento propício para a experimentação e a maturação das ideias. A 

Blackbox complementa as potencialidades de oferta aos criadores, assumindo-

se como um espaço de criação/laboratório/apresentação para produções nas 
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Figura 42| Estúdios do “o espaço do tempo”  no Convento da Saudação. 

                                                            
22 Audiência Zero é uma associação cultural fundada em 2006 em Matosinhos, focando-

se inicialmente na promoção de eventos culturais, nas áreas da música, cinema e teatro. 

Posteriormente em 2007, com o apoio da associação Porto Digital inicia o projecto 

multidimensional de criação, programação e formação na área das Artes Digitais e 

Multimédia, fundando o LCD (Laboratório de Criação Digital), o ALTlab em Lisboa e o 

XDA (Atelier de Experimentação digital) em Coimbra.     
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áreas do teatro, dança, multimédia, artes plásticas, instalações e artes 

performativas. Um espaço que pode ser cedido a cada criador por um período 

de várias semanas, de forma a poder concentrar-se na sua actividade de 

criação. A qualidade do “O Espaço do Tempo” é evidente pela quantidade de 

artistas nacionais e internacionais que a ela acorrem, assim como pela 

quantidade de eventos que promove. Reparamos então que, este espaço 

apresenta características importantes no desenvolvimento da criatividade e, 

elemento determinante na economia criativa. É também evidente a 

necessidade de interacção e parcerias para potencializar a sustentabilidade 

destes espaços, que contribuem para o “ecossistema criativo”, e são importantes 

na economia criativa. 

Por outro lado, este espaço demonstra o interesse dos criativos na 

reconversão de edifícios, aproveitando o seu potencial histórico-patrimonial. De 

acordo com Selada as pessoas criativas “Affordable spaces in old industrial 

and/or historical buildings with a special atmosphere (…) Spaces for cultural and 

creative creation, exhibition and presentation” mas também, e como 

características destes espaços procuram “Flexible spaces that can be used on a 

temporary basis”( Selada, 2010)        

Deste modo, a promoção de instalações para a criatividade (onde esta se 

insere), revelam-se importantes para o desenvolvimento criativo individual e da 

economia criativa, ao ponto de Moura referir que 

“as autarquias deviam apostar nos centros de criatividade, através da 
disponibilização gratuita de espaços para encontro, cooperação e produção. 

Algo do tipo dos já conhecidos Fab Labs, pequenas fábricas do fazer criativo, ou 

centros para instalação de pequenas empresas, ateliers e projetos dedicados à 

criatividade e inovação, como é o caso da LxFactory em Lisboa” (Moura, 

2010b).  

 

 

3.4. Lugar de intervenção.  
 

 

Tendo em consideração os vários espaços a intervencionar para o total 

desenvolvimento da estratégia, e a existência de diferentes lugares de 

intervenção, o que fizemos, foi a caracterização da zona da cidade sobre a qual 



recai mais fortemente a nossa intervenção, deste modo, poderá referir-se que, 

todos os espaços a intervencionar recaem para o sul da cidade, como podemos 

verificar no esquema 6.  

Por um lado, ao percorrermos a cidade para o sul, deparamo-nos com espaços 

degradados expectantes de novas actividades, por outro, é a zona 

economicamente deprimida e com mais necessidade de intervenção. Esta zona 

da cidade é fortemente marcada por espaços industriais de outro período 

histórico, justificando de certa forma o ambiente desabitado e degradado que 

possui, mas é possuidora também, um contexto histórico e cultural da própria 

cidade, que nos remete para outro período da história, um período de glória da 

actividade industrial que interessa não perder, pois faz parte da evolução e da 

identidade da cidade.  

Nesta zona encontramos as instalações da antiga fabrica Fosforeira 

Nacional (edifício a intervir no âmbito da estratégia), alguns edifícios de 

características industriais ligados à fosforeira e a outras fábricas, assim como 

espaços desprovidos de qualquer actividade enriquecedora para a cidade, 

como o campo de touradas, actualmente convertido num espaço de desportos 

radial, contudo, sem as características necessárias para uma satisfatória 

realização desta actividade radical. Tal como este, outros espaços, pela 

inutilidade pública encontram-se cedidos ao uso espontâneo da sociedade e, 

ainda outros, entregues a si mesmos, completamente abandonados, entre estes 

inserem-se muitos de caracter habitacional.  

Na zona de intervenção, principalmente mais para sul, como já referimos, 

está ainda bem presente o registro do forte desenvolvimento industrial de outros 

tempos, actualmente em estado de degradação. Por essa razão, esta é uma 

zona expectante propícia a novas actividades que, podem contribuir para o 

desenvolvimento não só desta zona da cidade, mas também de toda a cidade 

e territórios vizinhos. 

Numa caracterização mais geral, pode referir-se que actualmente a zona 

de intervenção reflecte o lado mais deprimido de toda a cidade, onde não há 

movimento pela ausência de actividade industrial, quase não vemos pessoas a 

passar, não existe actividade comercial nem qualquer outro tipo de actividade 

que cative as pessoas a deslocarem-se até ela, a não ser moradores que 

forçosamente usam a rua pela necessidade de chegar á sua própria habitação. 
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Esquema 6 | Esquema das intervenções para a materialização da estratégia de intervenção. 

Representado a vermelho corresponde à antiga fabrica fosforeira Nacional, que albergará o Centro de artes 

Performativas, a laranja o espaço do antigo armazém da fábrica que albergará características ideais para a 

exposição de trabalhos nas áreas das artes performativas em particular. Por último, a verde, representa edifícios 

de caracter habitacional, que albergarão características de apoio à criatividade, como pequenos estúdios, 

residências, zonas de convívio e pequenas salas de exposição. 



3.5. Projecto de arquitectura _ o Centro de Artes Performativas em Espinho. 
 

 

No âmbito do desenvolvimento do projecto, perante a impossibilidade de 

desenvolver todas as intervenções necessárias para o total desenvolvimento da 

estratégia, foi apenas desenvolvida uma parte desta. 

Neste sentido, o edifício levado ao pormenor de projecto, foi o Centro de 

Artes Performativas em Espinho, perante a importância assumida por este no 

desenvolvimento da estratégia de intervenção.  

O edifício inscreve-se na tipologia de edifício industrial, ocupando 

completamente todo o lote, como de resto se verifica em todos os lotes 

construídos da cidade. Possui características de fachada que, todas elas 

partilham das mesmas características materiais, marcadas por um ritmo apertado 

de aberturas, revestidas de vidro e rede degradada pelo tempo, que transmite 

com maior expressão o afastamento do tempo de glória deste espaço.  

Perante o levantamento histórico, reparamos que, este apresenta sérias 

alterações no que respeita ao projecto inicial, pelas sucessivas intervenções que 

foi sujeito e, actualmente até as características de organização interior já não se 

encontram presentes. 

 Neste sentido, com a intervenção, não pretendemos um revivalismo 

arquitectónico, numa busca incessante das características perdidas para a 

construção da história já perdida, rejeitando deste modo a perspectiva de prisão 

com o passado, mas pelo contrário, pretende-se a preservação do presente, 

evidenciando as características arquitectónicas espaciais e memória do lugar na 

projecção futura. 

Esta preservação do existente, tem em consideração possíveis alterações, 

de modo a albergar, nas melhores condições, as futuras funções a que se 

destina. Tal como refere Fernandes e Cannata, “a reabilitação é um processo de 

modificação, de completamento e de substituição o que por consequência 

implica também obras de demolição” (Fernandes e Cannata, 2009: 15). 

Como referido anteriormente ao longo do nosso estudo, o espaço público 

assume grande importância no desenvolvimento da criatividade e das indústrias 

criativas, desta forma, dada a importância do espaço público como lugar de 

transmissão de conhecimento, o quarteirão abra-se para o espaço público da 
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cidade, uma vez que a separação concretizada por barreiras arquitectónicas 

agruparia os criadores de dentro e os criadores de fora do Centro de Artes 

Performativas, criando assim, a ideia de um espaço hierarquizado e dividido, 

onde se separa totalmente o interior do exterior por paredes burocráticas que, de 

todo não nos interessa.  

Moura referindo-se á competitividade empresarial diz que “as 

organizações tendem a ser fechadas e muito hierarquizadas, o que as torna 

pouco permeáveis às novas ideias. O fechamento dificulta os processos 

recompilatórios entre visões, saberes e expectativas diversas” (Moura, 2010: 53). 

Neste sentido, evitando o fechamento, pretende tornar-se o edifício a 

conciliação entre o público e o privado, onde estes conceitos coabitam 

separadamente, mas podem a qualquer momento misturar-se, e o Centro de 

Artes Performativas absorve todo o fluxo de ideias que deambulam pelas ruas da 

cidade, na perspectiva proporcionar “acidentes de conhecimento”, e a partilha 

aleatória.  

Numa questão arquitectónica, o quarteirão abre-se para a cidade, 

assumindo uma íntima relação de continuidade com esta, absorvendo as linhas 

de força que constroem as tensões que organizam a cidade (Figura 43), porque, 

“Todo o edifício se localiza num determinado meio ambiente, configurado por 

outros edifícios, ruas, praças, elementos vegetais, etc. Assim, o edifício é um 

objecto no espaço, um objecto que contribui para a organização do espaço, 

mas que também por ele é determinado” (Muga, 2006: 151). 

Na organização do espaço, o edifício assume características de 

continuidade com a estrutura organizativa da cidade que, nesta 
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Figura 43 |Implantação da proposta. 

A implantação da proposta (a preto) estabelece uma relação de continuidade com a cidade existente, onde 

a forma ortogonal de organização urbana da cidade é transposta para o interior do quarteirão. 



especificamente, apresenta particularidades de ortogonalidade plena, 

reforçando assim 

“uma característica fundamental do espaço organizado: a sua continuidade. O 

espaço é contínuo, não pode ser organizado numa visão parcial, não aceita 

limitações na sua organização e da mesma forma o espaço estão tão 

intimamente ligados que um é o negativo do outro, e vice-versa, pelo que não 

podem separar-se” (Távora, 2006:18). 

Para esta continuidade, a estrutura do edifício industrial é rasgada 

permitindo a permeabilidade para o seu interior e, os novos edifícios projectados 

no interior, assumem características oriundas de edifícios industriais, onde se 

destacam as coberturas inclinadas enquadradas com a estrutura pré-existente, 

como desta fizesse parte, num diálogo harmonioso ente o novo e o velho, um 

diálogo de formas e escalas. 

Como temos vindo a referir, ao nível da cota da rua, o edifício abre-se 

para a cidade, sendo os edifícios projectados no interior, organizados de forma 

perpendicular à circulação, por um lado, na continuidade com o espaço 

público da cidade, mas por outro, para que o edifício se mostres ao público e 

convide á sua entrada, pois  

“ninguém gosta de ser recebido com o anfitrião de costas, a posição relativa do 

edifício tem um efeito importante no convite que o mesmo faz. Assim, de Acordo 

com Arnheim (1988), a posição obliqua sugere que o edifício se volta de costas e 

que se alguém quiser aproximar-se dele tem de procurar a entrada; a posição 

ortogonal, pelo contrário, proporciona uma conformidade visual entre o 

enquadramento do edifício e do visitante, desenrolando a passadeira do convite” 

(Muga, 2005: 163).   

Ainda no que refere à entrada, esta é marcada como um elemento que 

acolhe, prepara e antecede a transição do exterior para o interior, um ambiente 

de redução de intensidade luminosa que, é pontuado com uma coluna de luz 

no interior, conseguido através de uma subtracção de uma parte do volume 

principal, para criar este espaço importante de comunicação entre o exterior e o 

interior, pois de acordo com Muga,  

“Uma área coberta na porta da frente, o começo da soleira, é o lugar que 

dizemos olá ou adeus às visitas ou convidados; graças à saliência da cobertura, 

ninguém precisa de esperar à chuva ou ao sol até que a porta seja aberta, 

enquanto a atmosfera hospitaleira do lugar dá a quem chega a sensação de que 

já está quase dentro do edifício” (Muga, 2005: 166).  
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Este momento de transição entre o interior e o espaço exterior é também 

usado para atribuir qualificativo público ou restrito aos edifícios, pois edifícios 

como o armazém, não estão providos desta atmosfera de transição, não por 

uma questão de menosprezar as características deste espaço, mas, de reforçar o 

carácter técnico e restrito que assume, num diálogo arquitectónico (figura 44).   

Ao nível do interior, a luz, é assumida como material fundamental e  

“componente essencial, imprescindível na construção da Arquitectura. A Luz é 

MATÉRIA e MATERIAL. Como a pedra. Quantificável e qualificável. Controlável e 

mensurável.  

Sem Luz NÃO há Arquitectura. Apenas construções mortas. A Luz é a única capaz 

de tencionar o espaço para o homem. De colocar o homem em relação com 

esse espaço, criado para ele.” (Baeza, 2004: 48). 

Desta forma, a luz é utilizada na criação do espaço arquitectónico, na 

criação de atmosferas e ambientes que, transmitam emoções pela mais ou 

menos intensidade vibrante de luz que incide no espaço arquitectónico, num 

jogo harmonioso entre luz e obscuridade que, transforma o espaço 

arquitectónico, encaminha e emociona. 

Neste sentido, a luz horizontal, vertical e diagonal é usada para conseguir 

No que respeita à organização mais programática do projecto, este divide-se em 

dois níveis, o nível da cota da rua, o mais público do edifício, e o nível -1, o de 

trabalho, introspecção experimentação e criação, que dialoga com o nível 

superior através de pátios. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 | Transição do exterior para o interior. 

a ; entrada do edifício de armazém, onde a entrada não é marcada por nenhum elemento que prepare a 

transição do exterior pera o interior, dando a informação que a entrada não é pública. b; entrada do edifício 

do Centro de Artes Performativas onde a transição do exterior para o interior é preparada por elementos 

arquitectónicos.    



diferentes intensidades e incidências luminosas no interior dos edifícios (figura 45).  

A cota superior alberga funcionalidades que partilha com a cidade, como 

a biblioteca, a cafetaria e restaurante, que sendo parte integrante do edifício, 

servem também a população da cidade, na tentativa de nivelar as barreiras 

entre o exterior e o interior, e proporcionar locais para a interactividade e 

promoção da criatividade.  

Desta forma, a cota superior funde-se com o espaço público da cidade, 

dispondo de zonas de transição e de paragem, articulados com os edifícios 

propostos no projecto (figura 46).  

Por sua vez, o nível -1 reúne espaços dedicados á criação e 

experimentação das artes performativas, como espaço de todas as 

possibilidades, onde todos podem explorar as suas ideias e, transforma-las em 

algo visível para os outros.  

Neste sentido, o nível -1 é organizado em três núcleos, com características 

espaciais muito semelhantes, ligados por túneis iluminados pela luz que os invade 

e faz adivinhar que terminam num momento particular, esse momento é espaço 

de estar, banhado pelo ar exterior, um pátio onde o jardim faz parte do edifício. 

Neste nível encontram-se auditórios de projecção, salas polivalentes e oficinas 

que, apoiam o desenvolvimento das actividades criativas no âmbito das artes 

performativas.      

Como referimos, este nível é organizado em torno de pátios, assumidos como 

zonas de sociabilização e de interacção dos criativos, favoráveis para a 

criatividade (figura 47).      

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Figura 45 |A luz no interior do edifício. 

a; ambiente dos corredores de circulação na cota -1, conseguido através da iluminação dos pátios. b; 

ambiente da biblioteca conseguido através de iluminação zenital 
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Neste seguimento, para uma melhor compreensão das opções 

arquitectónicas tomadas no âmbito de projecto, seguiremos como a 

apresentação dos desenhos técnicos.    

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 46 | Cota da rua do centro de artes performativas. 

a; esquema volumétrico da organização espacial do edifício na cota da rua. b; imagem do espaço onde é 

possível ver a opção da utilização do betão como material construtivo, a forma coma é marcada a transição 

entre o interior e o exterior do edifício, assim como a estrutura de cobertura inclinada. Esquema | A – zona 

administrativa e informativa do centro de artes performativas; B – biblioteca; C – armazém comum; D – 

cafetaria; E – restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 47 | Cota -1 do centro de artes performativas. 

a; esquema volumétrico da organização do edifício na cota -1. b; organização deste piso é feita em torno de 

pátios, proporcionando espaços de sociabilização entre os criativos. Esquema | A – Salas/Auditórios; B – Salas 

de Trabalho; C – Salas Polivalente; D – Oficinas.  



3.6. Desenhos técnicos _ o Centro de Artes Performativas em Espinho 
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Conclusão 
 

 

Avaliado nesta dissertação o enquadramento social, urbano e 

económico, do capital humano criativo e das actividades criativas, evidencia-se 

a criatividade e as indústrias criativas como protagonistas das politicas de 

intervenção urbana, assim como importantes no processo de reabilitação das 

áreas centrais das cidades.      

A evolução das estruturas sociais que ocorreram principalmente a partir da 

segunda metade do seculo XX marcou a emergência de uma sociedade 

individualizada, com novos padrões de sociabilização apoiados pelas 

tecnologias, mas também alteração nos valores, pela emergência de uma 

cultura hedonista de valorização cultural e simbólica.  

Assim sendo, poderá assumir-se a evolução das estruturas sociais como 

importantes para a crescente relevância da criatividade e das indústrias criativas, 

dado pela passagem de uma estrutura económica de massa, para o sistema 

capitalista criativo, onde o individualismo, a valorização cultural e simbólica, 

conduziram a economia para uma desmaterialização, num contexto onde as 

pessoas podem ganhar dinheiro com as ideias.  

É neste contexto que a criatividade se assume como parte importante na 

criação de bens simbólicos e culturais no modelo económico criativo. Desta 

forma, pode concluir-se que, a economia criativa evidencia a importância do 

indivíduo, e da criatividade, como elementos centrais e necessários para a 

criação de propriedade intelectual. 

Pode eventualmente também considerar-se que a evolução das estruturas 

urbanas é também regida por estes enquadramentos sociais. Por um lado, o uso 

do automóvel como transporte individual veio possibilitar o crescimento extensivo 

das cidades, com difusão, dispersão urbana e abandono das áreas centrais das 

cidades, por outro, a alteração cultural veio introduzir novos pressupostos nas 

políticas de intervenção urbana, pela ampliação do conceito de património 

arquitectónico, a importância concedida ao stock construído nomeadamente 

habitacional, e a oposição ao caracter elitista que as intervenções urbanas até 

então possuíam. 



Perante a análise, demonstra-se que os centros de cidade apresentam 

características propícias para de desenvolvimento da economia criativa, 

especialmente para o desenvolvimento da criatividade, e onde as 

características estruturais das indústrias criativas se inserem nas limitações 

espaciais das estruturas construídas dos referidos centros. 

Por um lado, pode considerar-se que o interior da cidade conduz à 

instalação das indústrias criativas, pela micro escala que estas assumem, por 

outro, as características espaciais, culturais, ambientais e arquitectónicas dos 

centros de cidade condensam as preferências dos criativos e, oferecem 

condições favoráveis para a formação de clusters criativos, importantes no 

desenvolvimento das indústrias criativas.   

Pode assumir-se, desta forma, que o sector criativo, beneficiando da 

relação simbiótica com os centros de cidade, poderá ser responsável pela 

oportunidade regeneradora de zonas abandonadas e degradadas dos referidos 

centros, criando novas dinâmicas para a competitividade destes territórios.  

Neste sentido, o caso de estudo exposto no final do trabalho, pretende 

evidenciar as potencialidades da criatividade e indústrias criativas no traçar de 

estratégia de intervenção territorial e, de revitalização de espaços degradados, 

onde estas dinâmicas criativas poderão reverter o carácter decadente do 

território em estudo. 

O percurso da dissertação evidencia o homem e o seu poder de criação 

como factor central no recente desenvolvimento económico e territorial, dado 

pela afirmação de políticas de desenvolvimento territorial, suportadas na 

criatividade e indústrias criativas, onde os centros de cidade se assumem como 

local onde coabitam as condições favoráveis para criativos e actividades 

criativas. Contudo, não é nossa pretensão evidenciar que este é o único modelo 

de intervenção e oportunidade dos centros de cidade, mas apenas, uma 

possibilidade de intervenção no território que, por se tratar de intervenção no 

território existente, é também portadora de um certo carácter nobilitador.  

No final da dissertação, muitos assuntos continuam ignorados, outros foram 

aflorados, mas as indicações deste trabalho deverão ser entendidas enquanto 

contributo das reflecções sobre as intervenções nos centros de cidade perante o 

enquadramento económico criativo. 
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