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RESUMO 

 

   

 A presente pesquisa tem como objetivo mostrar a interligação entre a 

indústria, a cidade e o conhecimento. 

A investigação apresenta-se estruturada em quatro partes, a saber: 

 numa primeira parte, falamos sobre o apogeu e o declínio da cidade 

industrial, focando assim pelos princípios da industrialização, dos seus 

progressos e expansão em Portugal, até ao fim do império colonial; 

           numa segunda parte, falamos de novas experiencias da cidade 

industrial com a entrada de Portugal na União Europeia e naturalmente a nova 

revolução tecnológica que arrasta consigo o novo paradigma de cidade, ou 

seja, a cidade do conhecimento; 

           posteriormente, falamos sobre a minha proposta de trabalho que é toda 

ela, sobre a região de Aveiro e que poderá ilustrar o percurso da investigação. 

           por fim concluiu-se que o edifício proposto torna possível interligar o 

“saber fazer” da indústria com o “saber saber” da universidade, ao mesmo 

tempo que se cirza com a cidade, permitindo-lhe crescimento e prosperidade.  
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 ABSTRACT 

 

 

The present research aims to show the interconnection between industry, the 

city and knowledge. 

The research is structured in four parts, namely:  

          in the first part, we talk about the apogee and the decline of the industrial 

city, focusing thus on the principles of industrialization, its progress and 

expansion in Portugal, until the end of the colonial empire; 

           in the second part, we speak of new experiences of the industrial city 

with the entry of Portugal into the European Union and of course the new 

technological revolution that drags along with the new paradigm of city, that 

is, the city of knowledge; 

           later, we talked about my proposal of work that is all about the region of 

Aveiro and that can illustrate the course of the investigation. 

           finally, It was concluded that the proposed building makes it possible to 

interconnect the industry's "know-how" with the "know-how" of the university, 

while at the same time working with the city, allowing it to grow and prosper.. 
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 INTRODUÇÃO 
 

 Neste trabalho de investigação, para a conclusão do 2º ciclo 

universitário, escolhi o tema da “mutação da cidade industrial para a cidade 

do conhecimento”.  

 Todos nós sabemos que o crescimento e desenvolvimento de qualquer 

cidade é feito através de comércio, enquanto atividade económica,  indústria 

e serviços. Porém, nas últimas décadas esta visão tem mudado. Em concreto, 

a sua mudança resulta da emergência de um novo paradigma, o qual sai 

diretamente da Revolução Tecnológica que se encontra em curso. Fruto desta 

nova realidade, a cidade tende hoje a ser, além de um espaço físico, 

também um espaço virtual, por onde circulam fluxos comunicacionais da mais 

variada ordem. O seu meio privilegiado de circulação ocorre precisamente na 

Internet.  

 Por este facto, do nosso ponto de vista, torna-se indispensável ao 

arquiteto, compreender as mutações que estão a ocorrer na cidade para que 

seja possível encontrar as melhores soluções. Assim, é baseados nesta 

perspetiva, que nós, como futuros Arquitetos, criamos um plano de 

intervenção arquitetónica para uma zona degradada de Aveiro, junto ao 

Canal de São Roque, mais concretamente nas antigas instalações da 

“Vitasal”.   

 Aquilo que se pretende para este espaço abandonado e degradado é 

a sua regeneração de acordo com as novas perspetivas de cidade, sendo 

que estas passam pelos princípios das “cidades digitais” e das “cidades do 

conhecimento”. Nesse sentido, idealiza-se a reorganização dos antigos 

espaços industriais da “Vitasal” para aí se criar um centro de produção de 

Conhecimento e de Investigação segundo os novos paradigmas tecnológicos, 

o qual pode muito bem utilizar a mão de obra de recém licenciados da 

Universidade de Aveiro, que aí teriam o seu primeiro contato com o mercado 

de trabalho. 

 Tendo em conta o tema do nosso trabalho, “mutação da cidade 

industrial para a cidade do conhecimento”, não escolhemos a cidade de 
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Aveiro por acaso. Em concreto, depois de muito termos pensado, a escolha 

desta cidade para o desenvolvimento do nosso trabalho prendeu-se com dois 

motivos. Em primeiro, por aí termos desenvolvido no âmbito da disciplina de 

Projeto III, do 2º ano do curso de Mestrado de Arquitetura, boa parte deste 

trabalho. Depois, porque foi precisamente em Aveiro que se desenvolveram os 

primeiros projetos relacionados com as novas tecnologias, designadamente 

com as vertentes e conceitos de “Cidades Digitais” e “Cidades do 

Conhecimento”. Por fim, pelo facto de Aveiro possuir um tecido industrial 

importante e moderno, o qual tem amplas relações com a sua universidade.  

 Quanto à estrutura do nosso trabalho, ela processa-se da seguinte 

forma e objetivos. A primeira parte, sob o titulo de Apogeu e declínio da 

cidade industrial, procura não só historiar o processo de industrialização e 

desenvolvimento das cidades industriais, mas também perceber as razões do 

nosso atraso económico. Esta perspetiva é a nosso ver importante, dado, ela 

justificar também o atraso que Portugal tem em relação a outros países no 

respeitante à Globalização e à Revolução Tecnológica. 

 A segunda parte respeita fundamentalmente às novas exigências da 

cidade pós industrial, as quais se relacionam, como a seu tempo se verá, com 

a Revolução Tecnológica. Por fim, a terceira e última parte deste trabalho, na 

qual se apresenta uma proposta de regeneração urbana para uma zona 

degradada de Aveiro, junto ao Canal de São Roque, mais concretamente nas 

antigas instalações da “Vitasal”.    

 Quanto à metodologia que iremos aplicar neste trabalho ela passará 

fundamentalmente pela pesquisa bibliográfica e consulta de fontes, 

nomeadamente das que se encontram disponíveis no Instituto Nacional de 

Estatística e na Câmara Municipal de Aveiro. Ainda a este respeito, não 

deixaremos de consultar, sempre que se justifique, artigos, dissertações e teses 

que versem as temáticas abordadas.   
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 1º Capítulo – Apogeu e declínio da cidade industrial 

 

 

 1.1 O ambiente técnico português e a sua evolução 

 

 Não é muito fácil falarmos do ambiente técnico e da sua evolução em 

Portugal, dado que o nosso país não foi um exemplo na industrialização. No 

entanto, se recuarmos um pouco no tempo, verificamos que todo o tipo de 

indústria manufaturada esteve sempre ligada ao meio ambiente que envolvia 

essa indústria, fosse ele geomorfológico ou geofluvial. 

  Se recuarmos ao tempo do Marquês do Pombal verificamos que o 

ambiente na serra da Estrela e em toda a sua envolvência era de pastorícia e 

cultura do trigo. Assim de uma manufatura individual e familiar, que era o 

trabalhar da lã, surgiram as fábricas na Covilhã, todas elas ligadas à matéria-

prima propriamente dita, que era a lã. É lermos Ferreira de Castro (2010), na 

sua obra “A lã e a neve” para ver como descreve o ambiente técnico 

industrial que se criou à volta da lã: “Os homens passavam dias e as noites 

dentro das fábricas só saindo aos Domingos, para esquecer o cárcere. Já não 

viam as ovelhas, nem ouviam o melancólico tanger dos seus chocalhos nos 

pendores da serra, ao crepúsculo; viam apenas a sua lã, lã que eles 

desenrugavam, que eles lavavam, cardavam, penteavam, fiavam e teciam, 

lã por toda parte”. Enfim, como se pode ver, os homens deixavam o campo e 

a pastorícia para irem trabalhar para as fábricas. Estas funcionavam vinte e 

quatro horas por dia e nas casas onde dormiam também as próprias camas 

eram por turnos que nelas se deitavam os trabalhadores. Tal era a ansiedade 

de obterem um trabalho com salário fixo, apesar de não terem grandes 

qualidades sociais.  

  O que se passou à volta da lã, foi o que se verificou também com o 

ambiente nos arredores da Marinha Grande, só que aqui com a indústria do 

vidro. Pescadores desta região, assim como agricultores, procuravam lugar nas 

fábricas que transformavam as areias finíssimas de quartzo que iam buscar às 

praias mais próximas. Era a matéria-prima da indústria vidreira. Não havia 
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ninguém na Marinha Grande que não estivesse ligado à industria do vidro e 

das louças, quer trabalhando lá, quer em comércio e serviços a elas ligadas. 

Para isso muito contribuiu a criação da fábrica de porcelanas Vista Alegre, a 

qual foi fundada em 1823.1 

 

 

 

 

Fig. 2 – Louça de porcelana da Vista Alegre – cozinha velha 

 

 

 

                                                           
1 Exposição – Vista Alegre. Porcelana Portuguesa – Testemunho da História, Estar Editora, 1998, p. 

10. 
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 Outro caso que nos chamou a atenção, foi o Vale do Ave, onde se 

desenvolveu ao longo dos tempos uma indústria relacionada com a produção 

de linho. Esta planta, como se sabe é hidrófila, isto é, amiga de terrenos 

aquíferos. Dá-se portanto em terras húmidas, sobretudo em lameiros e a sua 

maceração requer abundância de água provenientes de ribeiros de modo a 

permitir o acionamento dos engenhos de macerar linho. Nesta região do Vale 

do Ave, em quase todas as casas havia um ou mais teares, onde sobretudo as 

mulheres se dedicavam nas horas de lazer a tecerem o linho com o qual 

depois faziam a roupa dos maridos e filhos, sendo que o sobrante era escoado 

para o mercado. Esta pequena indústria artesanal, muito abrangente e que foi 

característica desta região durante largos séculos, alterou grosso modo o 

ambiente agrícola dando-lhe nos últimos dois séculos um cunho agrícola-

industrial, o qual passou pela alteração dos meios de produção, isto é, passou-

se de uma produção manufatureira para uma produção maquinofatureira.  

 Outro exemplo que podemos referir a respeito do ambiente técnico e 

sua evolução em Portugal é o que está ligado às fábricas de telha, cerâmica 

e louças. Estas indústrias são ancestrais em Portugal, muitas das quais vem já 

do período romano e medieval, e tal como os exemplos atrás dados 

implantaram-se em regiões ricas em matéria-prima, sobretudo em terras ricas 

em argila. Aqui, podermos referir dois casos. 

 O primeiro referente à região do Porto. Como se sabe, na cidade do 

Porto, tal como em Vila Nova de Gaia proliferaram ao longo dos séculos 

unidades fabris de produção de telha e cerâmica. A titulo de exemplo, veja-se 

o que se passa em Gaia, sobretudo nas freguesias de Canelas, Valadares e 

Vilar do Paraíso, onde já as Memórias Paroquiais de 1758 referem não só a 

existência de fornos de cerâmica e oficinas como a produção de telha 

(Capela, Viriato, 2009). Ainda a este respeito, dizer que em Canelas a 

produção de telha é bastante ancestral, pois documenta aí a Arqueologia a 

existência de um forno romano, o qual conheceu intervenção arqueológica 

nos anos oitenta do século passado (Ferreira, Armando, 1984). Esta industria 

manufatureira, de cariz essencialmente familiar, evoluiu com o tempo, dando 

origem no último quartel do século XIX ao aparecimento das grandes fábricas 

de cerâmica em Gaia, como foi o caso da Cerâmica das Devesas ou do 
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Carvalhido. No caso de Valadares, as pequenas oficinas de cerâmica 

estiveram na origem do aparecimento da fábrica da Cerâmica de Valadares, 

a qual é mundialmente conhecida pelas suas louças sanitárias (Guimarães, 

Gonçalves, 1997).  

 

 
Fig. 3 – Forno de telha do século XVI (Alvarães/ Viana do Castelo) 

 

 

 

 O segundo caso de que poderemos falar encontra-se mais a norte e 

respeita grosso modo ao concelho de Viana do Castelo. Aqui sobressaem 

duas regiões, as quais, à semelhança do que se passou no Porto, são bem 

conhecidos e vêm grosso modo referidos na bibliografia especializada. O 

primeiro respeita à região de Alvarães, onde se encontram várias unidades 

fabris de produção de tijolo. A unidade mais conhecida é a Cerâmica de 

Alvarães. Aqui, tal como no caso de Vila Nova de Gaia, a presença destas 

indústrias é mais antiga do que aquilo que se pensa. No PDM da camara 
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municipal de Viana do Castelo encontra-se registado um forno cerâmico 

datado da época Moderna (séculos XVI e XVII), o qual se encontra protegido 

ao abrigo da lei do Património Cultural. O segundo caso, respeita à região de 

Lanheses, região esta que conta com testemunhos abundantes desde a 

época romana, ou não tivesse sido aí a paisagem alterada pelo debaste dos 

montes na sequência da exploração de cotas mineiras a céu aberto. Também 

aqui, de resto documentado no PDM de Viana do Castelo, se encontram 

unidades fabris de produção de louça e telha. Por fim, ainda dentro desta 

região, referir que a presença deste tipo de indústrias desde tempos ancestrais 

justifica ainda hoje a denominada “Louça de Viana”, a qual fez a sua 

aparição entre os finais do século XVIII e o início do século XIX (Brochado, 

Almeida, 2009).  

 Por fim no que ao ambiente técnico português e a sua evolução, 

falemos um pouco da produção de blocos de cimento feitos com areia. Estas 

unidades industriais, manuais, apareceram em todo o litoral, sobretudo na 

região do grande Porto, onde a matéria-prima que era a areia estava 

presente (Guimarães, Gonçalves, 1997). Ainda não era proibido extrair os 

inertes dos areais ou até mesmo dos meios fluviais. Estas indústrias, na maioria 

dos casos, familiares, passaram a grandes indústrias, as quais procuraram 

grosso modo acompanhar a expansão urbana a que Portugal assistiu.  

 Como se vê, todas estes ambientes industriais manufaturados tiveram a 

sua evolução tecnológica ao longo dos tempos, como de resto veremos nos 

pontos subsequentes. Em todo o caso, duas ideais a reter. A primeira é que 

estas indústrias surgiram onde havia matéria-prima. A segunda é que as 

primeiras indústrias, muitas delas pequenas oficinas de carater e tradição 

familiar, evoluíram com o advento da Industrialização, ou seja, modernizaram-

se tecnologicamente e transformaram-se algumas delas em autênticos pólos 

industriais (Gonçalves, Guimarães, 1997).  
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 1.2 Primeira tentativa de industrialização  

 

 Em 1820 Portugal vivia uma grave crise. Sofrera, como bem se sabe, as 

invasões francesas, a ida da corte para o Brasil, a perda do exclusivo 

comercial com as colónias, sobretudo com o Brasil, e acentuara-se o 

predomínio inglês na economia e na política nacional (Lains, Pedro, 2012). 

 É, pois, neste contexto, sumariamente descrito, que decorreu a primeira 

tentativa de industrialização nacional. Nela procedeu-se à liberalização 

capitalista da economia interna, desenvolveu-se a agricultura e a indústria, 

assim como o aparelho bancário de suporte e as infraestruturas para o 

transporte e comunicação (Silbert, Albert, 1978). 

 O esforço mais sério e dinâmico de modernização e industrialização do 

país foi levado a cabo a partir de 1834, logo após a vitória definitiva do 

Liberalismo português. Foi o governo setembrista, liderado por Passos Manuel, 

quem incrementou a industria portuguesa fazendo para o efeito publicar 

legislação protecionista que tinha como finalidade tornar mais caros os 

produtos importados para dessa forma desenvolver e proteger a produção 

industrial nacional (Silbert, Albert, 1978).  

 Paralelamente, foi o mesmo governo quem criou o Conservatório das 

Artes e Ofícios, assim como as escolas politécnicas, onde se formavam os 

técnicos superiores e operários especializados. Recuperou também vários 

setores tradicionais em decadência, concedendo-lhes apoios financeiros e 

fiscais de modo a que eles pudessem não só sobreviver, mas também 

desenvolver-se. 

 No desenvolvimento da política de fomento industrial o governo 

setembrista tratou ainda de apoiar a criação de associações industriais. No 

leque da promoção da indústria portuguesa levou a cabo este governo, em 

1838, a organização da primeira exposição industrial portuguesa, a qual tinha 

como objetivo primordial mostrar os progressos técnicos levados a cabo, bem 

como promover para o estrangeiro a indústria nacional.  
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 Enfim, com todas estas medidas, muitas das quais meramente teóricas 

apenas, assistiu-se a um aumento da produtividade e qualidade do 

investimento privado na indústria, bem como a uma baixa significativa nos 

preços. Além destes, em geral, verificou-se um aumento substancial da 

tecnologia industrial em Portugal. Em suma, é com o governo setembrista que 

se começa a passar ainda que lentamente de uma indústria manufatureira 

para uma indústria de maquinofatura, isto é, para uma indústria mecanizada 

que utilizava novas formas de organização do trabalho (Castro, Armando, 

1978). 

 Foi no contexto que temos vindo sumeriamente a descrever que 

começaram pois a aparecer novos setores industriais especializados, tais como 

a indústria de fósforos em Espinho, o da cortiça em Santa Maria da Feira, a do 

Tabaco, bem como a indústria metalúrgica e química, entre outras.  

 Os esforços engendrados pelo governo setembrista pese embora alguns 

resultados positivos não tiveram os efeitos desejados. Tal deveu-se desde logo 

à falta de mão-de-obra qualificada. Depois, porque a epopeia da 

industrialização requeria grandes capitais que em geral não abundavam em 

Portugal. Por outro lado, Portugal especializou-se desde pelo menos da Época 

dos Descobrimentos em negócios especulativos e comerciais com o 

estrangeiro. A mentalidade do empresário português ao privilegiar o 

investimento imediato e especulativo foi um dos mais sérios obstáculos à 

industrialização nacional que à semelhança do verificado noutros países 

requeria grandes capitais e paciência até se obter o lucro. É à luz deste facto 

que se compreende a enorme oposição nacional por parte da alta burguesia, 

que conservadora e defensora da Carta Constitucional de 1826, estava 

fundamentalmente ligada ao grande comércio internacional, pelo que a 

política setembrista não se coadunava com os seus propósitos. Por fim, a 

inadequação do sistema bancário, que na época não se encontrava 

devidamente preparado para apoiar o investimento industrial em Portugal 

(Godinho, Vitorino, 1978). 

 No rol de obstáculos ao primeiro arranque industrial, uma nota mais se 

impõe. A enorme instabilidade política e social vivida em Portugal desde as 
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invasões francesas até 1851, altura em que se inicia a Regeneração, senão 

vejamos. 1820 é o ano da Revolução Liberal. 1823 e 1824 são anos de 

contrarrevolução. 1832 e 1834 são anos de guerra civil em Portugal, assim 

como os anos de 1846 e 1847. 1846 é o ano da revolta da Maria da Fonte e 

1846 e 1847 anos da Patuleia. 1836 é o ano da Revolução de Setembro saindo 

dela o chamado governo setembrista liderado por Passos Manuel. 1842 é 

também ano de revolução. Dela saiu um governo, que liderado por Costa 

Cabral, gerou grande instabilidade política e social que degenerou na Maria 

da Fonte e a Paluteia.  

 Em suma, como se vê, perante o cenário apresentado, todo e qualquer 

esforço de modernização do país esgotou-se face às resistências sociais e à 

instabilidade política da época. Pese embora este facto, os esforços de 

industrialização levados a cabo pelo governo Setembrista não foram de todos 

em vão. Se no plano prático poucos efeitos tiveram, a verdade é que a 

produção legislativa e os incentivos adotados vieram a servir mais tarde de 

base a novas políticas de modernização do país e fomento industrial. 

 

 

 

 1.3 Os progressos técnicos da indústria portuguesa 

 

 Em Portugal, não obstante as medidas de fomento do conde da Ericeira 

e, depois, do marquês do Pombal, que se inspirava nos princípios 

mercantilistas, a atividade industrial atingiu um elevado grau de decadência, 

especialmente depois das invasões francesas (Godinho, Vitorino, 1978). O 

nosso desenvolvimento industrial não foi, nesta fase, do último quartel do 

século XVII até finais do século XIX, comparável ao dos grandes países 

capitalistas da época, sobretudo da Inglaterra e da França (nos EUA e na 

Alemanha o progresso só se acentua depois de a Revolução Industrial se 

encontrar em franco andamento). 
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 O decreto-lei de 7 de Maio de 1834, que consagrou a liberdade da 

indústria, facilitou a liberalização das forças produtivas do nascente 

capitalismo industrial no nosso país.  

 Segundo J. de Oliveira Simões (1908), os progressos industriais do exterior 

mal chegavam ao nosso país. No essencial, segundo este especialista, quanto 

muito o que se passou foi a ampliação de antigas oficinas e um melhor 

aproveitamento das quedas de água, estas para obter fundamentalmente a 

força motriz hidráulica, quando lá já se utilizava a máquina a vapor. De resto, 

esta perspetiva sobre a indústria portuguesa parece ser corroborada de facto, 

pelos números inscritos no quadro que se indica. A análise deles permitem-nos 

pois concluir que a situação industrial de Portugal era de completo atraso em 

relação ao que se passava na Europa. 

 

Quadro 1 – Máquinas assentes no continente em 1852 

Distritos Número Força motriz medida em cavalos vapor 

Aveiro 1 12 

Leiria 1 6 

Lisboa 53 776 

Portalegre 3 56 

Porto 8 91 

Santarém 2 20 

Funchal 1 4 

Ponta Delgada 1 18 
Inquérito Industrial de 1881. 

 

 

 

 Pese embora estes factos, a verdade é que fruto das medidas 

implementadas pelo governo setembrista, as quais vimos no ponto anterior, 

aquilo a que se assistiu em Portugal foi a um aumento, ainda que tímido, do 

número de máquinas industriais, bem como da sua força motriz medida em 

cavalos vapor. Entre 1835 e 1852, o número de máquinas e da força a vapor 

cresceu mais de 57, 8% o que atesta bem os esforços levados a cabo.  
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Quadro 2 – Máquinas assentes no continente entre 1835 e 1852 

Anos Número de máquinas Força (cv) 

1835 1 16 

1838 1 3 

1840 2 60 

1841 2 50 

1842 6 56 

1843 1 12 

1844 5 42 

1845 7 134 

1846 4 80 

1847 4 57 

1848 5 40 

1849 5 153 

1850 2 20 

1851 11 140 

1852 14 120 

Total 70 983 
Inquérito Industrial de 1881. 

 

 

 Até perto de 1865, o desenvolvimento económico em Portugal foi em 

regra geral muito lento. As forças produtivas eram muito escassas, faltavam 

sobretudo investimentos e capitais, pois que dominava a concorrência da 

indústria estrangeira, fruto da adoção de políticas livre-cambistas. Esta 

situação foi sobretudo mais gravosa para a indústria têxtil portuguesa, uma vez 

que os têxteis ingleses supriam as necessidades nacionais. Como os custos de 

produção em Portugal eram maiores, fruto da falta de mecanização e da 

realização de tarefas manuais, os têxteis portugueses acabavam apenas por 

produzir, em geral, os produtos de primeira necessidade Serrão, Joel, 1978).  

 A partir, sobretudo, dos anos oitenta do século XIX o progresso industrial 

português acentua-se, aparecendo por esta altura as máquinas a vapor com 

maior frequência, como se pode constatar no quadro abaixo. A novidade 

aqui reside agora fundamentalmente no facto de a mesma se destinar não à 

indústria tradicional manufatureira, mas ao aparecimento de novas industrias, 

estas mais sofisticadas do ponto de vista tecnológico. Assim, as fábricas 

começam a surgir um pouco por todo o lado, sendo que as mesmas se fixam 
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agora longe dos cursos de água, uma vez que a força motriz deixa de ser a 

hidráulica.  

 

Quadro 3 – Aumento da indústria através da mecanização (1881-1943) 

 

Anos 

Nº de 

Instalações 

Máquinas 

operatórias 

Motores a 

vapor 

Motores 

Elétricos 

 

Indústrias 

1881 44 2048 11 --- Cerâmica 

1943 37 1563 203 561 

1881 22 13 --- --- Cortiça  

1943 825 ? --- --- 

1881 93 --- --- --- Curtumes  

1943 328 --- --- --- 

1881 61 --- --- --- Moagem  

1943 419 --- --- --- 

1881 22 450 30 --- Tabacos  

1943 11 298 --- 319 

1881 98 31 2 --- Vidros  

1943 25 576 33 199 
Inquérito Industrial de 1881 

Anuário Estatístico de 1943 
 

 

 

 

 Em 1881, segundo os dados do Inquérito Industrial, o total da força ao 

dispor da indústria em cavalos vapor era de cerca de 6972 (Inquérito Indireto). 

Embora estes números não sejam significativos, sobretudo quando 

comparados com o que se passava noutros países europeus, são-no já os 

constantes do Inquérito direto, resultantes das visitas às fábricas. Nele 

aparecem já estabelecimentos utilizando uma força de 200, 300 e mais 

cavalos vapor, força essa fornecida por 3, 4 ou 6 máquinas a vapor, isto só no 

distrito de Lisboa. Assim, como se pode observar, estes números revelam-nos 

que se realizara já um grande progresso, sobretudo se tivermos em linha de 

conta a realidade da indústria portuguesa no final da primeira metade do 

século XIX (Castro, Armando, 1978). 
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Fig. 4 – Máquina a vapor da época industrial 

 

 

 

 Enfim, como se pode ver, em finais do século XIX a realidade industrial 

portuguesa era bem diferente daquela que existia por volta de 1850. A 

penetração da máquina em Portugal foi acompanhada grosso modo pelo 

aumento do número de indústrias e, sobretudo, pelo aparecimento de novos 

setores industriais. Entre eles conta-se o metalúrgico, o qual está muito ligado à 

segunda fase da Revolução Industrial na Europa. Além deste aspeto, como se 

pode ver de resto no quadro abaixo, o aumento do número de indústrias em 

Portugal foi acompanhado pelo aumento do número de operários, sendo que 

estes vêm fundamentalmente das zonas rurais para a cidade. De relevo ainda, 

no quadro que abaixo se expõe, dizer que apesar dos esforços encetados, 

verificava-se em meados de 1896 duas predominâncias muito claras. A 

primeira é a hegemonia das indústrias ligadas ao setor têxtil. A segunda, da 

qual já falámos anteriormente, tem a ver com a predominância de antigas 
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oficinas familiares. O maior exemplo que aqui se pode dar, respeita 

fundamentalmente ao setor da moagem.  

 

Quadro 4 – Situação de Portugal do ponto de vista industrial em 1896 

 

Setores industriais 

Nº de 

estabelecimentos 

Operários 

empregados 

Média de 

operários 

Algodão 125 11 732 94 

Faianças 64 2 081 33 

Chapelarias 40 1 698 42 

Cortiça 70 4 380 63 

Curtumes 70 865 12 

Cutelaria 27 134 5 

Conservas 76 4 653 61 

Fundição de metais 74 2 717 37 

Moagem 54 1 417 26 

Lãs 234 8 895 38 

Papel 27 1 464 54 

Refinação de açúcar 41 301 7 

Sabão 24 211 9 

Tabacos 4 4 776 1 194 

Vidros 7 630 90 

Total 937 45 954 49 
AMAE – “Correspondance commerciale, Lisbonne, Janv – Juil, vol. 89, fls. 268-268 vrs, in 

História de Portugal (dir. José Mattoso), vol. 6, Lisboa,1995, p. 234. 

 

 

 

 1.4 A Regeneração e o arranque industrial 

 

 A Regeneração, isto é, período de governos de coligação entre 

setembristas e cartistas moderados, iniciou um esforço para modernizar o país, 

destacando-se aqui a ação do ministro Fontes Pereira de Melo, que ficou 

conhecido como fontismo. 

 Com a intervenção do Estado, fizeram-se importantes reformas no 

ensino, aproveitando sobretudo muito dos pressupostos que já haviam sido 

elencados pelo governo setembrista nos anos trinta do século XIX. Entre outros, 

merece destaque o cuidado legislativo dado à promoção do ensino técnico, 

o qual passou, entre outras medidas, pela criação de liceus e escolas 
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industriais. Estas tinham como finalidade promover a formação de operários 

especializados para que estes fossem capazes de desempenhar cabalmente 

as suas funções num contexto de introdução de novas tecnologias.  

 Paralelamente, porque a agricultura em Portugal era ainda por esta 

altura o sector que empregava mais gente, os sucessivos governos da 

Regeneração, procuraram através do ensino promover a aparição de uma 

mão-de-obra mais especializada com o intuito de modernizar o sector 

primário. Foi assim, à luz deste contexto, que apareceram as primeiras escolas 

agrícolas, as quais, à semelhança do ensino industrial, procuravam formar e 

adaptar o agricultor a uma nova realidade agrícola: penetração da máquina 

no campo, introdução de novas culturas e de novas técnicas, sobretudo das 

ligadas à adubação e correção dos solos (Serrão, Joel, 1978).   

 O desenvolvimento industrial português, bem como o desenvolvimento 

da agricultura por si só seriam insuficientes se não houvessem vias de 

comunicação capazes de fazer escoar de modo eficiente a produção. Nesse 

sentido, por ação fundamentalmente de Fontes Pereira de Melo, um 

engenheiro militar de profissão, levou-se a cabo em Portugal um amplo 

programa de modernização de infraestruturas viárias, ferroviárias e portuárias. 

Ao nível das infraestruturas viárias, destaca-se ao longo de toda a segunda 

metade do século XIX, e até mesmo do de XX, a abertura de novas estradas, 

as quais vieram grosso modo substituir ou ratificar as antigas estradas romanas 

e medievais que até então se encontravam ainda em utilização e que em 

geral dificultavam a circulação de pessoas e mercadorias. Ao nível dos 

transportes ferroviários, cujo projeto de construção inicial remonta aos anos 

quarenta do século XIX e ao governo de Costa Cabral, destaca-se a 

construção da linha do norte.  

 A construção desta nova infraestrutura foi um dos pontos mais 

importantes e decisivos no desenvolvimento industrial. À semelhança do que 

se passou noutros países europeus, entre os quais a Inglaterra, a França e a 

Alemanha, a tendência em Portugal foi para que as unidades industriais se 

fixassem junto da linha de comboio, para melhor escoar os seus produtos e 

receber a matéria-prima. Por fim, ao nível da modernização das 
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comunicações em Portugal, duas notas mais. A primeira para a modernização 

das infraestruturas portuárias, as quais na cidade do Porto por exemplo 

passaram pela transferência do porto fluvial para Leixões nos anos noventa do 

século XIX. A segunda, igualmente importante, foi a introdução do telegrafo 

em Portugal, a qual veio facilitar a comunicação das empresas com os 

mercados nacionais e estrangeiros (Serrão, Joel, 1978).  

 

 
Fig. 5 – Gravura alusiva à construção da ponte ferroviária Dª Maria (1876) 

 

 

 Apesar de significativa, a expansão do tecido industrial português ao 

longo da segunda metade do século XIX não foi suficiente para alterar as 

condições estruturais do nosso sistema económico (Godinho, Vitorino, 1978). 

Em geral, e praticamente todos os especialistas estão de acordo, o 

desenvolvimento industrial registado foi lento e tardio, enquanto a 

produtividade do setor continuava baixa e insuficientemente incentivada pela 

política económica vigente e entravada pela estrutura sociocultural e política 

existente (Godinho, Vitorino, 1978). Por outro lado, a agricultura, que 

continuava a ser a atividade nacional por excelência, registava um atraso 

crónico (falta de mecanização) para o qual, apesar dos muitos esforços, 
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ainda não encontrara saída.  

 Além destes, também o nosso comércio externo, muito dificultado pela 

pobreza natural do país e pela baixa produção interna, sofreu uma regressão 

causada sobretudo pela quebra na procura. Assim, a balança comercial 

tornou-se deficitária, aumentado de ano para ano, de resto esta situação é 

amplamente agravada pela persistência dos governos sucessivos na política 

livre-cambista que em geral colocava os produtos portugueses à mercê da 

poderosa concorrência dos produtos estrangeiros, nomeadamente dos 

ingleses, franceses e alemães. A tudo isto, em jeito de balanço económico dos 

esforços de modernização operados na segunda metade do século XIX, dois 

aspetos mais. Em primeiro, a falta de capitais para investir e a tendência 

especulativa da banca portuguesa, que entravou o arranque da grande 

indústria (Serrão, Joel, 2007). Em segundo, este mais favorável e responsável 

pelo lento e tímido sucesso industrial do nosso país, a paz. Com efeito, 

independentemente de todos os esforços e políticas, a paz, que Portugal 

nunca teve durante a primeira metade do século XIX, foi em grande medida o 

que potenciou o desenvolvimento económico. Pese embora este fato positivo, 

a conjugação de todos os aspetos que mencionamos geraram uma grave 

crise económica e financeira por volta de 1890-1891, a qual se traduziu numa 

bancarrota e numa enorme perda de prestígio da monarquia portuguesa 

(Serrão, Joel, 2007). 

 Foi só depois de ultrapassada a crise económico financeira e de 

repensado o modelo livre-cambista com a sua dependência do estrangeiro, 

que a indústria portuguesa pôde viver um segundo surto de desenvolvimento, 

já bem próximo do final do século e dos primeiros anos do século XX (Godinho, 

Vitorino, 1978). Por esta altura incentivou-se uma política mais autárcica e 

realista, adotando desta vez o protecionismo como política económica e 

comercial. 

 Assim, fruto disto, assistiu-se a uma intensificação do nível tecnológico, o 

que resultou no crescimento percentual das unidades de produção fabril e na 

redução das velhas indústrias artesanais. Por outro lado, verifica-se, em finais 

do século, um crescimento proporcional da população urbana portuguesa, 
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ainda que o seu número continue muito abaixo das taxas obtidas noutros 

países europeus. A este respeito diga-se em 1911 57, 3% da população 

portuguesa era ainda rural. A população operária, que aumentou 

significativamente, estava no entanto empregue mais na industria artesanal do 

que propriamente naquela que se processava segundo os novos cânones do 

capitalismo. Apesar disto, é neste período que triunfa, ainda que a muito 

custo, a grande industria, assim como o desenvolvimento de algumas áreas 

industriais, as quais se estruturam e enraízam. Entre elas, é o caso das zonas de 

Lisboa, Barreiro, Setúbal, Porto e Guimarães. 

 A despeito de toda a evolução económica e industrial de que temos 

vindo a falar, sobretudo na segunda metade do século XIX, a indústria 

portuguesa do início do século XX, no seu conjunto ainda se mostrava muito 

atrasada quando aferida a sua posição pelo nível dos países mais 

desenvolvidos.  

 

 
Fig. 6 – Trabalho manual industrial ainda em meados do século XX (Guimarães) 
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 Com exceção de alguns ramos industriais, já citados, continuava a 

dominar sobretudo a pequena indústria, enquanto a força motriz era 

insuficiente, o que atesta o baixo nível tecnológico geral. No essencial, 

predominava largamente em Portugal indústria ligeira. Pese embora este 

facto, certo é que a modernização do país, quer ao nível das acessibilidades, 

quer ao nível do tecido produtivo, sobretudo do industrial, trouxe mudanças 

significativas do ponto de vista social. Entre outras, podemos destacar desde 

logo o aparecimento de uma classe social nova, o operariado, assim como o 

crescimento de algumas profissões liberais, designadamente de médicos, 

professores, engenheiros e até de ferroviários, as quais se vão constituir em 

Portugal como grupos socioeconómicos à parte da grande realidade do país, 

que era a ruralidade.  

 Fruto ainda de tudo isto, a expansão urbana, verificada sobretudo nos 

principais centros industriais do país. Em geral, a indústria portuguesa, salvo um 

ou outro caso, como o da Covilhã, estabeleceu-se em torno das grandes 

cidades da época, fundamentalmente de Lisboa, Porto, Braga, Guimarães e 

Setúbal. O aumento do número de operários fabris, o qual é visível ao longo de 

toda a segunda metade do século XIX, foi o grande responsável pelo 

aumento populacional urbano em Portugal. Este aumento, em termos 

urbanísticos processou-se à custa da construção de bairros operários na 

periferia das cidades, ou seja, junto dos locais onde foram implantadas as 

unidades fabris. A título de exemplo, podemos citar o caso das “ilhas” de 

Campanhã, na cidade do Porto, ou ainda o bairro operário da antiga Fábrica 

de Cerâmica das Devesas e que se encontra hoje, parte dele, na posse da 

Misericórdia de Gaia. Ou seja, em relação a este respeito, a industrialização 

em Portugal faz-se nas periferias das cidades, mais concretamente nos antigos 

arrabaldes que crescendo com o operariado se transformam em parte 

integrante da própria cidade. Por fim, dizer que a expansão urbana das 

cidades ligada à industrialização, como se verá mais adiante, se fez à custa 

da migração das populações rurais. Estas, no século XIX, como no de XX, 

migraram para cidade em busca de melhores condições de vida e, 

sobretudo, de um salário fixo.  
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 1.5 Industrialização e expansão urbana em Portugal no 

século XX  

 

 Como refere o Professor Carlos Alberto Medeiros (1978, 79), “…em 

Portugal, como na maior parte dos países mediterrâneos, o desenvolvimento 

industrial é um fenómeno recente (…) desprovido das fontes de energia 

tradicionais e de estruturas sociais dinâmicas, pela preponderância duma 

minoria de senhores da terra, que muitas vezes acumulavam funções 

dirigentes, o País ficou à margem das grandes transformações que 

acompanharam noutros territórios a revolução industrial”. Porém, nas últimas 

décadas2, sobretudo a partir dos anos sessenta e setenta do século passado 

tudo mudou3. Com efeito, a partir dessa altura Portugal conheceu uma 

expansão bastante acentuada, de tal forma que as atividades ligadas ao 

setor secundário se tornaram superiores às do primário (vide quadro 5).  

 Fruto deste novo ímpeto industrializador, assistiu-se em Portugal a uma 

verdadeira explosão urbana. O aparecimento de novos equipamentos 

industriais no país, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto fez 

com que surgissem novos empregos. Juntamente com isto, a difícil e miserável 

vida no campo, sempre dependente das condições climatéricas, foram o 

motor de ignição para o êxodo rural. Datam sobretudo destas décadas os 

principais fluxos migratórios do campo para a cidade. Esta, por sua vez, 

expandiu-se para a periferia, resultando daí um aumento da atividade 

construtiva residencial e com isso a formação de subúrbios e dormitórios, 

alterando-se desta forma a geografia humana das cidades. 

 

                                                           
2
 De acordo com Carlos Alberto Medeiros, a segunda fase de desenvolvimento industrial do país tem as 

suas origens na década de 1950. Por essa altura ganha peso em Portugal a Companhia União Fabril 
(CUF) que foi criada em 1865. A terceira fase inicia-se em meados dos anos 60 e carateriza-se sobretudo 
por uma novidade: a penetração de capitais estrangeiros (Medeiros, Carlos Alberto, 1978, 84-86). 
3
Apesar de significativo, o desenvolvimento industrial português da década de 1960 e 1970 ficou 

marcado por uma clara dependência externa. Além deste aspeto há ainda a salientar duas outras 
agravantes. Em primeiro, por se basear essencialmente no mercado interno e depois por promover uma 
política de salários baixos. (Medeiros, Carlos Alberto, 1978, 86). 
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Quadro 5 – Aumento do n.º de industrias em Portugal entre 1953-1970 

Natureza das Industrias 1953 1970 

Industrias extrativas 543 606 

Industrias transformadoras 11 532 46 809 

Alimentação, bebidas, tabaco 1 925 5 065 

Têxteis, vestuário e calçado 2 991 9 987 

Madeira, cortiça e mobiliário 1 292 3 150 

Papel, tipografia e editoriais 507 2 704 

Químicas e petróleo 1 079 5 882 

Pedra, argila e vidro 939 3 312 

Metalúrgicas de base 188 1 518 

Metalomecânicas e material de transporte 2 110 12 963 

Transformadoras diversas 427 2 228 

Construção 2 093 6 606 

Eletricidade  755 3 816 
MEDEIROS, Carlos Alberto – Portugal, Breve esboço de Geografia Humana, Prelo 

Editora, Lisboa, 1978, p. 87. 

 

 

 O alargamento do espaço industrial numa cidade não foi fácil ao longo 

dos tempos. Em primeiro, como vimos, a indústria começou por se instalar no 

centro das cidades4, fossem elas pequenas ou grandes, e só mais tarde, em 

plena cidade mais ou menos organizada, é que surgiu a zona industrial por 

excelência, as zonas residenciais e as zonas de comércio e serviços. A este 

respeito, veja-se o que se passou na cidade do Porto, principalmente na sua 

periferia, onde as zonas industriais apareceram junto das novas acessibilidades 

entretanto criadas. As políticas eram as mesmas para todo o país, sobretudo 

para cidades industriais como o Porto.  

 De acordo com Ronald Abler5, refletindo sobre os sucessivos impactos 

no conhecimento e apropriação do espaço mundial da evolução 

tecnológica a partir dos transportes e comunicações concluiu ele que o 

Mundo encolheu (Bailly, Antoine et alii, 2009). O que propunha ele? É que as 

auto-estradas começaram a aparecer e estas não atravessavam as cidades 

                                                           
4 Convém referir que num primeiro momento a indústria fixou-se na periferia, mas esta por se encontrar 
junto à cidade rapidamente cresceu com a multiplicação de bairros operários que acabou por se 
transformar num espaço urbano. 
5 ABLER, Ronald; ADAMS S., John; GOULD, Peter (1971) – Spatial Organization, Prentice Hall. Nesta obra 
Abler foca diferentes temáticas da Geografia Humana. No essencial, Abler, ao debruçar-se sobre a 
Geografia Espacial, foca com particular interesse a temática do deslocamento humano em meio urbano 
e rural e do qual resultaram novas dinâmicas industriais e residenciais.   
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mas sim nas suas periferias, deixando com isso muitos espaços com 

acessibilidades fáceis, espaços esses muito acessíveis para grandes 

equipamentos não só fabris como também para serviços. Como o automóvel 

e o transporte rodoviário acompanharam a evolução dos equipamentos 

rodoviários, os novos espaços surgidos tornaram-se muito apetecíveis para as 

grandes multinacionais e indústrias para aí transferirem as suas unidades fabris. 

Assim, a indústria deixou o centro da cidade, onde se havia instalado 

originalmente, para ir para a periferia, onde surgiram novos espaços com 

acesso a transportes e acessibilidades mais fáceis.  

 Segundo Jorge Gaspar e José Rodriguez (2000), é neste contexto de 

evoluções tecnológicas vertiginosas e de mudança de paradigmas 

económicos que se inserem também as transformações industriais em Portugal. 

O incremento das acessibilidades internas, o aproximar das várias partes do 

país, promoveu as concentrações, favoreceu o processo de urbanização e 

permitiu que se definisse um sistema policêntrico de cidades, considerando 

diferentes patamares territoriais. Assim, hoje é possível encontrarmos os 

melhores restaurantes ou empresas de grande nível tecnológico fora dos 

centros das principais cidades do país. É possível ter serviços avançados numa 

aldeia do oeste, a cem quilómetros de Lisboa por exemplo. Como também 

sublinha o mesmo autor, se em termos absolutos todos estão mais próximos uns 

dos outros “em tempo e em custo” as pessoas, as aldeias, as cidades, as 

regiões, em termos relativos houve ganhos e perdas não só nos diferenciais dos 

ganhos (tempo e custo), mas também, e sobretudo, nas consequências que 

daí advieram. O país não encolheu todo por igual – podendo mesmo falar-se, 

também aqui em ganhadores e perdedores.  

 Em geografia urbana falamos de territórios e de fluxos para evocar o 

funcionamento do espaço; os territórios enquanto espaços de pertença, os 

fluxos permitindo as deslocações no interior ou para o exterior dos territórios 

(Medeiros, Carlos Alberto, 1978). É assim que se explica atualmente a 

expansão das cidades. Para tal é preciso que haja necessidade de pessoas 

que queiram residir nelas ou deslocar-se do interior para a periferia das 

cidades, onde os espaços são maiores, melhores, com outras infraestruturas e 
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meios que nos velhos burgos não podiam ter. Como há as grandes 

acessibilidades à volta das cidades, onde têm os seus nós, é para aí que se 

devem rasgar novas avenidas, boulevars, e ruas. Entre estes grandes eixos 

estruturantes há ruas transversais que no seu todo farão uma nova malha 

urbana onde toda a urbanística é diferente. Casas com jardins, piscina, 

quintal, garagens para aparcamento do automóvel, etc. Em geral, foi o que 

aconteceu um pouco por todo o país anos oitenta, noventa e na primeira 

década do século XXI6. A banca emprestava com facilidade. Toda a gente 

queria ter a sua habitação própria, enfim, assistiu-se a um autêntico boom da 

construção. O certo é que as cidades se expandiram em direção a esses 

novos pólos industriais e residenciais, a pólos universitários e até mesmo para as 

zonas onde se fixaram importantes centros comerciais.  

 Em consequência de tudo isto, o centro da cidade ficou com as 

pessoas mais velhas, com as condições que tinham, com rendas baixas e com 

o comércio local a retalho a ser aos poucos encerrado em virtude da 

concorrência desenfreada das grandes superfícies comerciais. Não foi só a 

indústria que saiu do centro da cidade. Em geral, foi tudo um pouco o que 

saiu. Os filhos nascidos e criados no centro da cidade tiveram de ir à procura 

de novos espaços para morar, sobretudo para a periferia onde, fruto do que 

se tem dito, sobretudo ao nível das acessibilidades. No essencial foi aí que 

encontraram terrenos e habitações mais baratas do que no centro da cidade. 

Foi também aí que encontraram empregos, pois a industria e os serviços que 

haviam abandonado o centro das cidades aí se instalaram. 

 Paralelamente à deslocação da população e da indústria do centro da 

cidade para a periferia, assistiu-se também ao deslocamento de todo um 

conjunto de serviços que noutros tempos apenas existiam na cidade. Em 

termos concretos é o caso por exemplo das agências bancárias, que muito 

ligadas à conceção de crédito foram atrás dos clientes. Igualmente foi 

também o caso das estações de correio, das escolas, porque é na periferia 

                                                           
6 O grande boom de construção ocorre em Portugal precisamente nestas décadas. De acordo com Carlos 
Alberto Medeiros a percentagem de população urbana na década de 1970 era apenas de 27%, ou seja 
era ainda relativamente baixa o que em certa medida nos dá conta do baixo índice de industrialização 
até esta altura (Medeiros, Carlos Alberto, 1978, 97). 
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que passa a haver mais jovens, assim como dos centros de saúde, entre muitos 

outros. Enfim, com todos estes fluxos humanos, do centro para a periferia, assim 

como das pequenas unidades fabris para os grandes centros tecnológicos 

periféricos, criaram-se vazios urbanos um pouco por todas as cidades.  

 A expansão urbana sempre ligada ao aumento da população e é um 

facto que mesmo quando a população não aumentou muito, como foi o 

caso da década de sessenta e setenta, por causa da emigração para a 

Europa, muito ligada à guerra colonial, mesmo assim, os portugueses a 

primeira coisa que queriam era construir uma casa no seu país. Não era na 

terra de onde partiram, mas sim na cidade mais próxima, ou então nas 

grandes cidades, onde adquiriam um apartamento ou uma vivenda onde 

pudessem passar férias. Só assim se explica o crescimento urbano com as 

novas urbanizações que foram surgindo um pouco por todo o lado. As quintas 

que outrora existiam à volta da cidade, uma vez abandonadas por não existir 

quem as cultivasse e haver procurar de terrenos para construção, estas foram 

urbanizadas, dando origem às partes novas da última expansão urbana a que 

Portugal assistiu. Se formos à cidade do Porto por exemplo, verificamos que 

para a zona onde hoje se situa o pólo universitário e o hospital de São João, 

acerca de vinte, trinta anos, apenas aí existiam campos agrícolas. É o caso da 

grande avenida da Boavista, que vai da zona da Arrábida até à Foz, onde 

existiam grandes e luxuosas vivendas unifamiliares e muitos terrenos por 

construir7. Hoje assiste-se à destruição dessas riquezas arquitetónicas, para 

assistirmos por sua vez à construção de edifícios em volumetria e altura.  

 Para melhor compreensão sobre a expansão urbana e os vazios que 

dela resultou temos de falar um pouco da evolução da população urbana em 

Portugal, sobretudo nas fases anteriores às últimas décadas do século XX. 

Como se sabe, o primeiro recenseamento rigoroso da população que se fez 

em Portugal data de 1864. Lisboa, a capital do país não ia para além de 170 

mil habitantes enquanto o Porto, a segunda principal cidade, não excedia os 

90 mil habitantes. As outras cidades eram pouco habitadas. Em geral, a seguir 

a Lisboa e Porto, as outras principais do país, Braga, Setúbal, Coimbra, Évora e 

                                                           
7 Hoje em dia boa parte destes terrenos por construir são parte integrante do Parque da Cidade.  
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Elvas tinham respetivamente cerca 10 a 20 mil habitantes (Medeiros, Carlos 

Alberto, 1978). 

 Em 1911, fruto da industrialização do país a que dedicamos algumas 

considerações em pontos anteriores deste capítulo, a proporção de 

população urbana em Portugal subiu de 7% para cerca de 17% e fixou-se em 

27% na década de 1970, isto de acordo com os dados do Instituto Nacional de 

Estatística (Medeiros, Carlos Alberto, 1978). Tais números relacionados com a 

temática da industrialização de que falamos anteriormente para que se possa 

perceber os vazios urbanos, demonstram entre outras coisas o baixo nível de 

industrialização que o país conheceu desde pelo menos 1864, data do 

primeiro recenseamento, até aos inícios da década de 1970. Ora como sabe, 

e pelo que atrás se disse, a indústria em Portugal, tal como noutros pontos da 

Europa, fixou-se junto das cidades. Ao contrário do que se passou noutros 

países europeus, a industrialização portuguesa do século XIX e da primeira 

metade do século XX (e até mesmo 1970) não promoveu um verdadeiro 

êxodo rural em que as populações agrícolas se deslocassem para a cidade 

para trabalhar nas fábricas. Disso mesmo nos dá conta a percentagem da 

população urbana ou dito por outras palavras, o coeficiente de urbanização. 

Os 27% que se registavam em 1970 são uma percentagem extremamente 

baixa quando comparada com a registada na maior parte dos países 

europeus. Portugal era assim um país muito pouco urbanizado. No entanto a 

transferência de populações rurais para a cidade é um fenómeno que se tem 

vindo a processar em fluxos positivos, conforme testemunham dados do 

Instituto Nacional de Estatística posteriores a 1970. No essencial estes êxodos 

rurais explicam-se pela situação de miséria em que se encontravam as 

populações rurais, pelo fim do Estado Novo, pela abertura democrática do 

país, assim como pelo novo e mais intenso surto de industrialização, este 

espalhado agora um pouco por todas as cidades, grandes e médias. A este 

fenómeno juntou-se-lhe mais tarde, sobretudo nos anos noventa do século 

passado, os benefícios políticos, económicos e sociais da entrada de Portugal 
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na União Europeia assim como a vulgarização do crédito à habitação8. 

 

Quadro 6 – Evolução da população urbana na Europa 

 

Países 

População urbana (%) População urbana/ 

população rural 

1975 2002 1975 2002 

Suécia 82, 7 83, 3 4,8  5, 0 

Holanda 56, 9 65, 4 1,3 1, 9 

Bélgica 94, 5 97, 2 17, 2 34, 7 

Irlanda 53, 6 59, 6 1, 2 1, 5 

Inglaterra 82, 7 89 4, 8 8, 1 

Finlândia 58, 3 61 1, 4 1, 6 

Áustria 65, 3 65, 8 1, 9 1, 9 

Luxemburgo 73, 7 91, 9 2, 8 10, 9 

França  72, 9 76, 1 2, 7 3, 2 

Dinamarca 81, 1 85, 2 4, 6 5,8 

Alemanha 82, 2 87, 7 4, 7 7, 3 

Espanha 69, 6 76, 4 2, 3 3, 2 

Itália 65, 6 67, 3 1, 9 2, 1 

Grécia 55, 3 60, 6 1, 2 1, 5 

Portugal 27, 7 54, 1 0, 4 1, 2 

Eslovénia 42, 4 50, 8 0, 7 1, 0 

Chipre 45, 2 69 0,8 2,2 

Malta 80, 4 91, 4 4, 1 10, 6 

Republica checa 63, 7 74, 2 1, 8 2, 9 

Estónia 67, 6 69, 4 2, 1 2, 3 

Polónia 55, 4 61, 8 1, 2 1, 6 

Hungria 52, 8 64, 7 1, 1 1, 8 

Lituânia 55, 7 66, 8 1, 3 2, 0 

Eslováquia 46, 3 57, 2 0, 9 1, 3 

Letónia  65, 4 66, 3 1, 9 2, 0 
UN - Human Development Report 2004 

 

 

 1.6 O fim do império colonial e suas repercussões na 

economia 

 

 Entre 1945 e 1974 Portugal viveu um período de contradições de 

crescimento económico. Em concreto, o desenvolvimento do nosso país, já de 

                                                           
8 A este respeito uma nota mais. O surto construtivo que se verificou em Portugal, sobretudo nos anos 
noventa foi, tal como no passado havia acontecido com a indústria, patrocinado em grande escala pelo 
Estado português através do Crédito Bonificado. 
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si tardio como se viu nos pontos anteriores, não acompanhou o espantoso 

crescimento económico do Ocidente Europeu. 

 

 

 
Mapa 1 – Mercado colonial português 

 

 

 De acordo com o que nos é conhecido, quase tudo aquilo que a 

indústria portuguesa produzia era exportado exclusivamente para Angola, 

Timor, Guiné, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé, as nossas colónias. Por 

este facto, a indústria portuguesa não era competitiva, tanto mais que tudo 

aquilo que produzia era fundamentalmente vendido nas colónias, uma vez 

que nestas era proibido abrir-se, por exemplo, uma simples fábrica de agulhas. 

Por outro, a indústria portuguesa beneficiava ainda do exclusivo de comércio 

com as colónias. Quer isto dizer, que nenhum outro país podia exportar para o 

espaço colonial português sem autorização do Estado, pelo que a indústria 
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portuguesa pouca ou nenhuma concorrência tinha. Havia ainda outro fator, 

não menos importante que este. Trata-se do mercado europeu, o qual fechou 

as portas à indústria portuguesa com o intuito de obrigar Portugal a conceder 

independência às suas colónias.  

 Pese embora estes factos, foi no período 1945-1974 que o 

desenvolvimento industrial foi mais evidente. Numa primeira fase, nos anos 50 e 

até meados dos anos 60, o desenvolvimento da indústria portuguesa inseriu-se 

grosso modo numa política económica nacionalista e autárcica, submetida a 

rigorosas regras de condicionamentos e ao objetivo de substituição das 

importações por produtos nacionais. Datam desta altura alguns dos mais 

importantes planos de desenvolvimento económico, os quais se podem definir 

do seguinte modo.  

 A primeira fase, válido entre 1953 e 1958 deu prioridade à criação de 

infraestruturas, mais concretamente ao desenvolvimento dos setores elétrico, 

dos transportes e das comunicações. O segundo, entre 1959 e 1964, mostrou-

se mais ambicioso nos montantes a investir e produziu por conseguinte 

resultados mais significativos. Este plano coincidiu grosso modo com o 

arranque da política de fomento económico das colónias e com a integração 

do nosso país na economia internacional (EFTA). Os setores que mais sentiram 

os efeitos deste fomento industrial foram a indústria siderúrgica, a 

metalomecânica, petroquímica, os adubos e as celuloses. 

 A segunda fase, iniciado na segunda metade da década de 1960, 

caraterizou-se por uma certa abertura ao exterior e pelo reforço da economia 

privada. No entanto, colocaram-se nesta altura alguns condicionalismos à 

indústria portuguesa, estes relacionados sobretudo pela concorrência 

estrangeira que expõe as nossas fragilidades. Em resultado disso, do ponto de 

vista económico assiste-se a uma marcha atrás na abertura da economia 

portuguesa ao exterior. 

 A terceira fase do desenvolvimento económico português no período 

1945-1974, é a que corresponde grosso modo à governação de Marcelo 

Caetano. Neste período implementa-se um plano de internacionalização da 

economia portuguesa, promovendo-se igualmente o desenvolvimento da 
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indústria privada como setor preponderante e dominante da economia 

nacional e ainda o crescimento do setor terciário. No que concerne à 

internacionalização da economia, assistiu-se neste período ao fomento da 

exportação de produtos nacionais, num quadro de afirmação cada vez mais 

consistente da livre concorrência, e à abertura do país aos investimentos 

estrangeiros, em especial aqueles que eram geradores de emprego e 

portadores de tecnologias avançadas. Do ponto de vista interno, este foi o 

período em que se formaram os grandes grupos económicos portugueses, dos 

quais a Siderurgia Nacional foi um bom exemplo.  

 

 
Fig. 7 – Siderurgia Nacional 

 

 

 O surto industrial, fomentado a partir de todos estes planos, teve 

consequências do ponto de vista demográfico e urbanístico. Em 1970, mais de 

¾ da população portuguesa vivia em cidades e cerca de metade desta 

população urbana vivia em cidades com mais de 10 mil habitantes. Viveu-se 

em Portugal, no terceiro quartel do século XX, o fenómeno urbano que 

caraterizou a Europa no século XIX. Assim, com efeito, sobretudo as cidades 

do litoral, onde se concentravam as grandes industrias e os serviços, viram 

aumentar os seus efetivos populacionais, concentrados nas áreas periféricas. É 

pois o tempo da formação, em torno das grandes cidades, dos “dormitórios” 
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das populações que diariamente passaram a dirigir-se para os locais de 

trabalho, tornando obsoleto o sistema de transportes públicos. Além disso, à 

semelhança do que ocorreu na Europa industrializada também em Portugal se 

fizeram sentir a falta de estruturas habitacionais, de transportes, de saúde, de 

educação, de abastecimento, tal como os mesmos problemas de 

degradação da qualidade de vida, de marginalidade e de clandestinidade a 

que os poderes políticos tiveram de dar resposta.  

 

 

 
Fig. 8 – Bairro de lata (Chelas) 

 

 

 A situação económica atrás sumariamente descrita alterou-se 

profundamente com o 25 de Abril. O mercado por excelência da indústria 

portuguesa – o colonial – deixou de existir, pelo que muitas indústrias viveram 

momentos de dificuldades. Por outro lado, assiste-se a um aumento da 

população residente em Portugal, fruto do regresso dos colonos ao país. 

Paralelamente, fruto também da revolução de Abril e da concessão da 
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independência às colónias, o mercado europeu abriu-se a Portugal. A 

indústria portuguesa, perdendo o exclusivo do mercado colonial passa agora 

a dispor de um novo mercado, o europeu. Este apresenta contudo um 

obstáculo sério, a saber: a incapacidade da indústria portuguesa em competir 

com uma Europa técnica e cientificamente mais avançada.9 Assim, a 

atividade industrial portuguesa basear-se-á fundamentalmente numa política 

de baixos salários, a única forma de colmatar a incapacidade de poder 

competir no mercado europeu com preços mais ou menos atrativos.  

 

 
Fig. 9 – Artigo de jornal da época relativo ao regresso de colonos 

 

 

                                                           
9 De salientar que a Europa a que nos referimos é a Ocidental. Como se sabe, este é um período 

marcado pela Guerra-Fria e pela célebre “cortina de ferro” que dividia sobremodo a Europa Ocidental 

da Europa de Leste, esta sob domínio da União Soviética.  
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 Outro entrave que se colocou à economia portuguesa logo após o 25 

de Abril de 1974 foi a instabilidade política e económica vivida. Por um lado, o 

receio da implantação de um regime comunista em Portugal o qual originou 

quase sintomas de uma guerra-civil (Verão Quente de 1975). Por outro, o 

processo de nacionalizações ocorrido entre 1974 e 1975, especialmente no 

governo de Vasco Gonçalves. Esta nacionalização da economia traduziu-se a 

apropriação por parte do Estado dos grupos económicos portugueses, casos 

por exemplo da Siderurgia Nacional, Telecomunicações e setor bancário. Esta 

política teve efeitos nefastos na economia nacional, visto que neste período se 

verificou uma enorme fuga de capitais para o estrangeiro.10  

  

                                                           
10 De referir neste aspeto que a aprovação da Constituição de 1976 e suas respetivas revisões acabaram 

por normalizar a situação. Os detentores dos grandes grupos económicos vieram mais tarde a ser 

indemnizados. Muitos destes grupos foram nos anos 80 e 90 do século passado privatizados. Entre 

outros, o Banco Espírito Santo, a Siderurgia Nacional e a Empresa de Telecomunicações de Lisboa e 

Porto, hoje conhecida como Telecom – PT. 
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2º Capítulo – As novas exigências da cidade pós industrial 

 

 

2.1 A entrada de Portugal na União Europeia: uma economia 

em transição 

 

 

 A situação económica portuguesa mudou fundamentalmente a partir 

de meados dos anos 80 do século XX, com a entrada na União Europeia.11 

Vejamos então.  

 Passados os tempos conturbados do período revolucionário, o qual 

vimos de forma muito sumária, consolidada a democracia com a 

promulgação da Constituição de 1976, e concluídos os processos de 

transferência de poderes em todas as antigas colónias portuguesas, as portas 

da Europa ficaram incondicionalmente abertas para Portugal.  

 A Portugal interessava sobretudo a integração no mercado em grande 

desenvolvimento e beneficiar plenamente dos planos de modernização dos 

setores produtivos. A Comunidade Económica Europeia (CEE), também estava 

interessada em estender-se para a Europa do Sul, integrando no seu seio as 

economias ibéricas, potencialmente ricas em produtos de que a Europa 

Central e do Norte eram deficitárias. Paralelamente interessava também um 

desenvolvimento integrado de toda a Europa Ocidental, numa resposta por 

um lado ao mercado americano e por outro ao bloco socialista, então 

dominante a leste. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Na altura ainda conhecida por CEE. 
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Fig. 10 – Obras da zona da EXPO-98 

 

 

 Assim, fruto destes pressupostos, em 1986 dá-se a entrada de Portugal e 

da Espanha na União Europeia. Também nesta fase, muitos dos portugueses, 

sem qualquer profissão ou formação profissional e que antes do 25 de Abril 

tinham emigrado para a Europa, regressaram ao país. O seu regresso foi 

importante do ponto de vista económico, uma vez que na maioria dos casos 

aqueles que regressaram trouxeram dinheiro para investir. É 

fundamentalmente à custa destes que se irá desenvolver o setor da 

construção civil em Portugal, sobretudo em torno das grandes cidades.  
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Mapa 2 – Rede portuguesa de Auto-estradas 

 

 

 Além deste aspeto, não podemos esquecer o apoio que a União 

Europeia veio dar a todos os países nela integrados e de um modo muito 

particular aos que estavam atrasados do ponto de vista económico e 

tecnológico. É o caso de Portugal que beneficiou grosso modo de grandes 

fundos comunitários para formação profissional, desenvolvimento tecnológico 

e modernização das infra-estruturas, sobretudo rodoviários. Pena é, no 

entanto, como se sabe, que muito destes fundos tenham sido desviado e mal 

aplicado. 

 No plano industrial, além de se começar com a formação tecno 

profissional, a nível do 12º ano de escolaridade, foi feita também formação 

junto de cada uma das empresas para que o seu pessoal pudesse ter uma 

formação mais qualificada de modo a poder trabalhar com novos 
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equipamentos, estes tecnologicamente mais sofisticados. Paralelamente, 

ainda a respeito do setor industrial uma palavra para o papel das 

universidades, sobretudo daquelas mais ligadas às novas tecnologias e ao 

tecido industrial. Entre elas, são modelos as universidades do Porto, Lisboa, 

Minho e Aveiro, esta última com uma presença muito forte no tecido 

empresarial da região, a qual o apoia com os seus conhecimentos técnicos. 

No essencial, foi deste modo, que a indústria portuguesa começou a ter 

alguma importância no mercado europeu. Apesar disso, houve também o 

reverso da medalha. A abertura e liberalização do espaço europeu (acordo 

Schengen) colocaram o tecido empresarial português em concorrência com 

economias mais fortes, competitivas e avançadas do ponto de vista 

tecnológico. Boa parte desta situação foi no entanto colmatada ao longo dos 

anos 80 e 90 com a vinda de grandes multinacionais para Portugal.  

 Outro aspeto não menos ligado a este, e que tem a ver com todo o 

crescimento e desenvolvimento do país foi a educação. Nos fins dos anos 70 e 

durante os anos 80 havia escolas secundárias por todo o país. Aqueles que 

não fizeram formação profissional, isto é, os tecno profissionais, ficavam com o 

9 ou 11 anos de escolaridade feito, sem entrarem nas universidades. Eram 

estes jovens, já com uma formação básica, que procuravam empregos nas 

grandes multinacionais as quais não exigiam necessariamente uma formação 

qualificada. Entre outros foi o caso da Yazaki.  

 No plano agrícola, grandes foram também as transformações que se 

fizeram pelo menos na chamada “reforma agrária”. O que era o Alentejo 

senão uma área de grandes latifúndios mal trabalhados. Hoje, fruto dos apoios 

comunitários, e também da construção da barragem do Alqueva, toda a 

região é produtiva. Entre outros setores produtivos, merece destaque os vinhos 

e a produção do azeite, dois produtos, hoje amplamente exportados para 

todo o mundo e muito apreciados. Igualmente, fruto dos apoios comunitários 

e da formação profissional agrícola, merece também referência o caso do 

Douro, não só do Vinho do Porto, mas também o dos maduros, os quais 

evoluíram bastante. Outro exemplo, é o caso dos vinhos verdes do Minho, que 

tiveram também grande desenvolvimento. Entre eles destaca-se 

fundamentalmente o Alvarinho. Em suma, a agricultura portuguesa evoluiu 
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desde os anos 80, passando de uma agricultura de subsistência para uma 

agricultura de mercado. Para isso muito contribuíram também os fundos 

comunitários, a formação técnica e as universidades. O caso dos vinhos e do 

azeite, de que falamos sumariamente, são exemplos disso mesmo. No 

essencial, muitas empresas ligadas ao setor do vinho e do azeite foram às 

universidades e politécnicos buscar engenheiros agrónomos e enólogos. É 

graças a estes que a produção do vinho e do azeite melhorou 

substancialmente.  

 Outro setor que muito beneficiou com a entrada de Portugal na União 

Europeia foi o Turismo. Até aos anos 80 o turismo em Portugal baseava-se 

fundamentalmente e apenas no sol do Algarve. Este era sobretudo procurado 

pelos ingleses. Nos dias de hoje, esta visão sobre o Turismo está ultrapassada. O 

turismo, em geral, evoluiu e criou novos nichos de mercado. Entre eles, o 

turismo urbano, associado aos centros históricos e ao património construído. 

São exemplos disso mesmo, o que se passa hoje em dia em torno dos centros 

de históricos de Lisboa, Porto, Coimbra e Braga.  

 Outro nicho de mercado criado no âmbito do turismo foi o religioso. 

Fátima é sem dúvida o exemplo mais conhecido a este nível, atraindo milhões 

de turistas por ano. No entanto, entre outras, foram criadas outras rotas 

temáticas e religiosas, como é o caso dos “Caminhos de Santiago”.  

 Podemos também falar ainda que sumariamente, no turismo rural de 

habitação. Este tem sido dinamizado nos últimos anos com apoios 

comunitários e tem a particularidade de dar a conhecer o interior do país e o 

seu património histórico e gastronómico. Por outro lado, tem o mérito de 

promover a reabilitação de aldeias abandonadas e seu povoamento, este 

ainda que sazonal, e à custa dos turistas. A este nível, é bem conhecido o 

projeto das “Aldeias Históricas de Portugal”, o qual tem atraído grosso modo 

muitos turistas ao interior do país, bem como a “Rota do Românico”, esta na 

região do Vale do Sousa. Digno também de referência, no plano turístico e 

gastronómico, são as feiras gastronómicas, as quais procuram promover as 

tradições e os produtos locais das suas regiões. 
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 Visto de forma sumaria a evolução da economia portuguesa desde os 

anos 80, feita muito à custa de fundos comunitários, vejamos agora como se 

insere neste momento a economia portuguesa no processo da Globalização. 

 A Globalização, de um modo em geral, teve como consequência a 

deslocalização do tecido industrial para outras regiões, sobretudo para as 

áreas e economias emergentes. São exemplos a China, a Índia, a Tailândia, 

entre outros. Ora, esta situação tem tido como se sabe nos dias de hoje 

amplos reflexos na Europa e nos EUA. Estas duas regiões especializaram-se 

fundamentalmente no setor dos serviços e turismo, bem como na produção 

industrial de alto nível, isto é, naquela que é tecnologicamente mais 

sofisticada e com a qual as economias emergentes não conseguem competir. 

E Portugal? Em que posição fica? Qual a sua situação no contexto da 

Globalização. 

 Ora, dentro do que temos dito, pese embora os imensos progressos 

obtidos nos últimos trinta anos, estes fruto sobretudo da entrada na União 

Europeia, Portugal não se encontra preparado para enfrentar os desafios da 

Globalização. 

 No essencial, como se vê pelo exposto, o processo industrial português 

foi fundamentalmente tardio. Enquanto as principais economias se 

preparavam para os desafios da Globalização e da Revolução Tecnológica, 

em Portugal decorria ainda a passagem de um país agrícola para um país 

industrial. Portanto, a economia portuguesa, mais atrasada, como se vê, foi 

como que apanhada a meio de um processo para o qual ainda não se 

preparava.  

 Além disso, vários erros foram cometidos. A preparação para os novos 

desafios decorrentes da Globalização e da Revolução Tecnológica podia ter 

sido antecipada caso a aposta no ensino e na formação profissional tivesse 

sido mais séria. Não o foi, e não o foi porque o desenvolvimento económico e 

industrial português se fez baseado numa política de baixos salários e na 

existência de uma mão-de-obra iminentemente barata e pouco qualificada. 

Ora, é daqui que resulta hoje o marasmo económico e industrial português. Na 

verdade, a deslocalização da indústria em Portugal para as economias 
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emergentes, sobretudo para o sudeste asiático, ocorreu porque a mão-de-

obra aí é ainda mais barata e menos qualificada.  

 Enfim, como se vê, do nosso ponto de vista, Portugal não soube pois 

antecipar este cenário, o qual era de resto já visível nas últimas décadas do 

século XX. Por este facto, Portugal é hoje um país em termos económicos e 

sociais em transição. 

  

 

 2.2 Revolução Tecnológica 

 

 As últimas duas décadas da nossa Era têm sido, grosso modo, marcadas 

por uma grande transformação política, económica, social e cultural. 

 O cerne de todas estas mudanças é a Revolução Científica, a qual 

conheceu nas últimas duas décadas importantes progressos. A este nível, a 

maioria dos especialistas que se ocupam em perceber as mudanças do 

mundo atual, são unânimes. Em concreto, segundo estes, entramos numa 

nova Era, a Tecnológica, a qual tem já muito pouco a ver com a Revolução 

Industrial. Porém, como alerta Manuel Castells (2005), é importante termos em 

conta que no mundo em que vivemos não é a tecnologia que determina a 

sociedade, mas o inverso, pois é necessário que esta esteja predisposta a tal. 

Aliás, a este respeito, veja-se que nem todas as áreas do globo entraram na 

Era Tecnológica. É o caso por exemplo dos países africanos, a maioria dos 

quais ainda vacilantes entre uma economia agrária e uma economia proto 

industrial. Outro exemplo, é o que se passa no mundo muçulmano. Veja-se aí 

como alguns grupos da sociedade utilizam as novas tecnologias no terrorismo 

(Cardoso, Gustavo, 2005).  

 Mas em que consiste a Revolução Tecnológica? 

 A ideia da Revolução Tecnológica não é propriamente nova. Se 

tivermos presente as lições da história, poderemos constatar que ela esteve 
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sempre presente na ideia do Homem, sobretudo à medida que este foi 

conhecendo melhor o meio em que vivia. Vejamos. 

 O nascimento da Química, enquanto que a ciência, dá-se no 

Paleolítico, quando o Homem das cavernas descobriu um modo de se 

aquecer e cozinhar os alimentos: o fogo.  

 Outra revolução, também tecnológica e com impactos profundos na 

vida humana, os quais ainda hoje os sentimos, foi o da Agricultura. Com ela o 

Homem pode manipular semente, domesticar animais, produzir o seu próprio 

alimento e inventar alfaias agrícolas. É por esta altura que se começa também 

a inventar o conceito de fonte de energia. Este começou por ser adaptado na 

captação da água para a irrigação dos campos agrícolas e, mais tarde, para 

fazer funcionar os moinhos hidráulicos. Mais tarde ainda, graças aos 

muçulmanos começou-se também a aproveitar o vento como energia motriz. 

 Mais recentemente, nesta ideia de Revolução Tecnológica que temos 

vindo a preconizar, a Revolução Industrial. Tal como a anterior, ela passou 

fundamentalmente pelo aproveitamento de novas fontes de energia. Em 

concreto, primeiro o carvão, para gerar vapor e com isso funcionar 

engenhosas máquinas industriais, locomotivas e barcos. Depois, através do 

petróleo e da eletricidade, cujas aplicações como bem se sabe são hoje 

múltiplas.  

 De todos estes momentos tecnológicos resultaram transformações 

políticas, económicas, sociais e culturais. De todas elas, as mais importantes e 

marcantes, do nosso ponto de vista, foram as sociais e as culturais, na medida 

em que foram mais duradouras, revolucionando hábitos, práticas e costumes. 

Em todo o caso, todas estas mudanças e revoluções só ocorreram porque as 

sociedades viram nelas as suas vantagens. 

 O mundo em que hoje vivemos, sobretudo no ocidente e nas últimas 

décadas, mudou. Em concreto, é um novo mundo e o mesmo insere-se no 

início de uma nova Revolução Tecnológica. Por este facto, não sabemos para 

onde vamos, nem sequer se estamos preparados. Em todo o caso, sabemos 

hoje algumas das mudanças que se têm operado nos sistemas políticos, 



42 

 

económicos, sociais e culturais. Porém, antes de as vermos, importa aferir em 

que consiste esta nova Revolução Tecnológica (Cardoso, Gustavo, 2005).  

 A Revolução Tecnológica hoje em curso não é nem mais nem menos 

mais importante que as suas antecessoras. Aliás, muitas das inovações a que 

hoje assistimos baseiam-se em conhecimentos científicos adquiridos 

anteriormente. Seja como for, tal como as suas antecessoras, ela está também 

grosso modo a transformar e a alterar as nossas formas de vivermos em todos 

os sentidos. 

 

 
Fig. 11 – Funcionamento das redes tecnológicas 

 

 

 Em concreto, fruto do conhecimento científico, a Revolução 

Tecnológica de hoje é uma revolução do domínio virtual. Ela baseia-se no 

princípio da computação e da linguagem algorítmica. Para que ela seja 

possível, é necessário que haja grandes servidores de receção, envio e 

armazenamento de dados informáticos. Igualmente importante, é necessário 
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também que exista uma rede telemática à escala planetária onde estejam 

ligados esses servidores, os quais contêm toda a informação.  

 Quando ligados à rede telemática mundial, vulgo Internet, esses 

servidores armazenam, trocam, enviam e recebem dados, seja de que parte 

ou região do mundo for.  

 Em suma, no essencial, até porque não interessa em concreto em 

domínios demasiado técnicos, a Revolução Tecnológica de hoje passa 

portanto pela computação, pela linguagem algorítmica e pela rede 

telemática, autoestrada por onde circula todo o conjunto de meta dados, a 

informação. Ou seja, dito por outras palavras, graças ao avanço científico, a 

Revolução Tecnológica passa nos seus princípios mais elementares pela 

criação e dinamização de uma rede comunicacional global instantânea 

baseada numa linguagem binária.  

 Como referimos algures atrás, a Revolução Tecnológica dos dias de 

hoje, sobretudo no campo comunicacional apresenta dois dados novos, 

quando relacionada com as suas antecessoras.  

 O primeiro respeita à velocidade a que se processa a comunicação, a 

qual é maior agora. Com efeito, graças a um sistema de satélites 

comunicacionais colocados no espaço exterior à Terra, e a uma rede física 

terrestre, constituída por cabos eletrónicos ligados a uma rede telemática e 

aos seus servidores, é possível comunicar-se com qualquer parte do mundo em 

menos de um segundo (Castells, Manuel, 2005).  

 O segundo dado novo que apresenta esta Revolução Tecnológica dos 

nossos dias, a qual difere também das suas antecessoras, é que ela elimina as 

barreiras físicas existentes. Em concreto, a este respeito, as redes 

comunicacionais telemáticas transcendem as fronteiras físicas. Ora essas 

fronteiras, como bem sabemos, eram até aqui para os Estados, para a 

economia, para a sociedade, e para a própria cultura (Castells, Manuel, 2005). 

Vejamos. 
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 Do ponto de vista económico, como veremos com maior profundidade 

nos pontos subsequentes, as mudanças que se têm operado têm a ver com a 

escala: esta é agora mais do que nunca planetária.  

 É verdade que tais relações não são novas, isto se tivermos presente o 

que nos diz a História. Com efeito, esta relação começou por ser dinamizada 

ainda na vigência do império Romano, quando, do nosso ponto de vista, o 

Mediterrâneo era o centro do mundo. A Roma, capital do império, afluíam 

produtos, pessoas e mercadorias de toda a costa mediterrânea.  

 Mais tarde, fundamentalmente a partir do século XV e XVI, essas trocas 

comerciais e culturais alargaram-se. Os descobrimentos marítimos abriram, 

como se sabe, os mares e oceanos aos europeus e com isso iniciou-se um 

processo de colonização das terras conhecidas. A partir de então, 

estabeleceram-se relações económicas entre as colónias e a Europa. Ora, 

como os descobrimentos marítimos permitiram o conhecimento de todas as 

terras existentes no planeta, é a partir daí que se inicia a globalização da 

economia. Porém, aquilo que distingue essa globalização da atual é a 

velocidade a que processam as trocas. Enquanto antes essas trocas levavam 

dias, meses e em alguns casos quase um ano, hoje as trocas comerciais, 

económicas, financeiras e até culturais, pelo menos na vertente virtual, fazem-

se em milésimas de segundos. Em suma, o mundo ficou portanto mais rápido.  

 Em termos políticos, as transformações das últimas duas décadas são 

também evidentes. Em concreto, num primeiro momento, como veremos 

adiante, a queda do Muro de Berlim e o consequente desmoneramentos do 

Mundo Comunista, abriu o mundo a novas relações.  

 Além deste aspeto, merece igualmente referência a formação de 

blocos políticos e económicos um pouco por todo o mundo interessados em 

estreitar relações e em dinamizar trocas comerciais e financeiras. 

 Em concreto, estes blocos foram criados nos anos 50 e 70 do século 

passado e com o passar dos tempos foram reforçando, entre os membros que 

os integram, laços políticos, económicos, sociais e culturais. Entre outros, a este 

respeito, o caso mais evidente e paradigmático é o da União Europeia, cuja 
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união, feita na maioria dos casos à custa da perda de soberania dos Estados, 

é cada vez mais política, económica, social e cultura. No essencial, ela 

constitui-se pois como uma rede de Estados ligados entre si por relações de 

interdependência. 

 Do ponto de vista social e cultural, tem havido também mudanças, as 

quais no mundo ocidental só podem ser entendidas à luz da presente 

revolução. Em termos sociais, no caso da União Europeia, que é a este nível o 

mais paradigmático, os seus habitantes são cidadãos europeus. Podem por 

isso circular, viajar, viver, trabalhar e estudar em qualquer Estado Membro. 

 Do ponto de vista cultural, no meio da heterogeneidade e 

homogeneidade que carateriza a Europa, o que hoje sobressai, sobretudo no 

mundo ocidental, é a facilidade com que comunicamos uns com os outros. É 

verdade que sempre comunicamos uns com os outros, porém, as formas 

alteraram-se radicalmente. No passado fazíamo-lo por carta, telegrama ou 

por telefone fixo. Hoje é possível faze-lo através do telemóvel ou por internet. A 

comunicação pessoal tornou-se pois, tal como sucede na economia e na 

política, a fazer-se a uma velocidade vertiginosa e sem paralelo, à milésima de 

segundo. 

 Igualmente importante, fruto da Revolução Tecnológica que se opera 

nos dias de hoje e ainda a respeito das implicações culturais, algumas notas 

mais. 

 A Revolução Tecnológica em processo hoje não alterou somente a 

escala de tempo a que comunicamos. Na verdade ela tem ido muito mais 

além do que isso, revolucionado a sua própria substância. 

 Até aqui, no domínio da cultura, as trocas faziam-se por meio de livros, 

revistas, filmes, espetáculos ou televisão. A informação, no essencial, era-nos 

transmitida de forma indireta, pelo que os recetores da cultura eram 

fundamentalmente sujeitos passivos. Hoje em dia esta realidade mudou 

substancialmente. Graças às redes telemáticas, todos nós podemos receber 

cultura, tanto de forma passiva como de forma ativa. Mais ainda, ao contrário 

do verificado no passado, hoje, qualquer internauta pode ele próprio produzir 
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cultura e disponibiliza-la através dos recursos eletrónicos existentes, sejam eles 

o blogue, o Facebook ou outro meio comunicacional que se encontre 

disponível na rede (Castells, Manuel, 2005).  

 Por fim, ainda no domínio cultural, as formas como nos relacionamos e 

interagimos uns com os outros. Também aqui a Revolução Tecnológica tudo 

revolucionou. Desde logo, a respeito das primeiras idades, o modo de brincar. 

Os velhos jogos, muitos deles ancestrais, como o jogar ao peão, foram 

substituídos pelos jogos virtuais, muitos dos quais processados em rede, o que 

permite que se possa jogar com qualquer pessoal do mundo. Mais ainda, a 

Revolução Tecnológica prolongou a própria “infância” aos adultos, dado estes 

se dedicarem cada vez mais aos jogos virtuais.  

 Num outro plano, os relacionamentos humanos alteraram-se. O 

contacto e interação física entre pessoas, seja entre amigos, namorados ou 

casais, alterou-se. Não que o contacto físico não exista, porque ele continua a 

existir e vai sempre existir, mas porque cada vez mais se tem desenvolvido os 

relacionamentos virtuais. Seja no Facebook ou outro modulo existente na rede 

comunicacional, hoje é possível fazer-se amigos e interagir virtualmente com 

eles, sejam estes de onde for e onde quer que estejam. Além disso, a escala 

de amigos aumentou também consideravelmente. Hoje é pois possível, graças 

à rede comunicacional global ter milhares de amigos. 

 No domínio comunicacional proporcionado pela Revolução 

Tecnológica em curso, uma nota mais, esta fundamentalmente a respeito da 

relação entre cidadão e Estado. Nos dias de hoje, cada vez mais, tem-se 

estabelecido uma relação de maior proximidade entre o Estado e os cidadãos 

(Castells, Manuel, 2005). Ainda que este processo esteja no início, graças ao 

funcionamento das redes telemáticas, é possível ao cidadão comum aceder 

a um conjunto de plataformas informáticas estatais para preencher 

declarações de IRS, fazer pagamentos ou simplesmente conhecer os seus 

direitos. No caso da saúde, graças a estas mesmas rede telemáticas, o médico 

passa a ter conhecimento instantâneo de todo o processo clinico do 

paciente.  



47 

 

 Enfim, como se vê, face ao exposto, o mundo atual, sobretudo o 

ocidental, pois há zonas excluídas ainda deste processo, pouco tem a ver com 

aquele que existia há pouco mais de duas décadas. Porém, como dissemos, 

este é ainda um processo que se encontra no seu início, pelo que não 

sabemos ainda para onde vamos. Em todo o caso, fica já uma ideia, perante 

o exposto, daquilo que pode vir a ocorrer e que já está em marcha.  

 Nesse sentido, e tendo em linha de conta o tema e objetivos do nosso 

trabalho, iremos, em seguida, ver algumas das repercussões de todo este 

processo de forma mais pormenorizada. Em primeiro, a respeito do novo papel 

da indústria e da economia no contexto da globalização, sobretudo no 

respeitante a alguns problemas suscitados. Depois, qual o papel que têm a 

cidade e o conhecimento em tudo isto, pois que nos parece haver aí 

repercussões extraordinariamente importantes e que têm de ser relevadas 

aqui.  

  

 

 2.3 Novas dinâmicas políticas e económicas no contexto 

da Globalização 

 

 Para falarmos das novas exigências da cidade pós industrial e das suas 

novas dinâmicas torna-se importante abordarmos primeiramente a temática 

do ponto de vista da afirmação do neoliberalismo económico pois ele ajuda-

nos a compreender boa parte do processo. 

 O neoliberalismo e a globalização da economia encontram as suas 

raízes mais profundas na crise do Estado-Providência e no fim da “Guerra-Fria”. 

 A afirmação do Estado-Providência na conjuntura de prosperidade nos 

anos que seguiram à Segunda Guerra Mundial sofreu um duro revés nos anos 

80, em consequência da conjuntura de crise do mundo capitalista que 

marcou a década anterior. 
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 Os novos tempos são caraterizados grosso modo por dificuldades 

financeiras que põem em causa o caráter social do Estado e impõem politicas 

neoliberais caraterizadas por maior pragmatismo político. São causas da crise 

do Estado-Providência o aumento das despesas públicas e a diminuição das 

receitas dos sistemas de segurança social provocados pela diminuição da 

natalidade e aumento da longevidade dos reformados, que agravou os 

custos sociais. Outra causa foi a crescente modernização tecnológica das 

indústrias e serviços, a qual provocou e agravou o desemprego e 

consequentemente reduziu o número de contribuintes.12 Por fim, entre outros 

fatores, o crescimento da inflação que em geral obstou os aumentos de 

salários no mundo capitalista (Martinez, Rueda et alii, 2006). 

 É, portanto, fruto desta conjuntura adversa, sobretudo da década de 

1970 e inícios de 80, que nasce o neoliberalismo económico na Europa e nos 

EUA. Esta nova política, hoje ainda em vigor, foi engendrada por vários 

governos conservadores, nomeadamente pelos liderados por Margaret 

Thatcher (Inglaterra), por Ronald Reagen (EUA), e por Helmut Kohl (Alemanha), 

que grosso modo reviram as teses do pensamento económico de John 

Keynes. Nesse sentido, estes governantes empreenderam uma atuação 

política e económica mais pragmática e realista, tendo em conta a nova 

situação. Entre outros aspetos, as políticas neoliberais engendradas por estes 

políticos passaram pela diminuição da intervenção do Estado na economia, 

pela valorização da livre iniciativa e concorrência, pela implementação de 

uma política eficiente de privatização de serviços públicos, pela assunção de 

políticas rigorosas de controlo das despesas públicas (entre elas, redução de 

funcionários do Estado, limitações nos apoios sociais, etc), implementação de 

medidas tendentes a estimular o emprego no setor privado e politicas 

tendentes a reduzir a inflação como por exemplo a limitação de emissões 

monetárias e restrições orçamentais. Enfim, da súmula de todas estas políticas 

passa-se de um “Estado Total” para um “Estado Mínimo” o qual se traduziu na 

                                                           
12 Segundo vários especialistas, como Manuel Castells e Gustavo Cardoso defendem que o aumento do 

desemprego está relacionado não com a modernização tecnológica em si mas antes com a falta de 

formação profissional dessa mão-de-obra. Segundo estes especialistas, a Revolução Tecnológica em 

curso não provoca desemprego e no futuro trará novas profissões e empregos mais técnicos e melhor 

remunerados (Castells, Manuel, 2005, 17-19, 21-22). 
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prática no enfraquecimento do Estado de bem-estar social dos países ricos, 

com consequências num maior empobrecimento das camadas mais 

carenciadas, enquanto o rendimento dos mais ricos aumentou. 

 Enfim, como se vê, a Globalização económica é, numa primeira análise, 

o resultado das medidas implementadas nas últimas décadas do século 

passado, assim como do fim da Guerra Fria, pois o término desta permitiu o 

alargamento da área de comércio e consequentemente o estabelecimento 

de uma nova ordem económica e financeira. 

 

 

Fig. 12 – Atores da Globalização 

 

 

 Fruto do contexto que temos vindo a descrever, surgiram novas 

associações de comércio livre um pouco por todo o globo as quais podem ser 

hoje entendidas, à luz da Revolução Tecnológica em curso, como novas redes 

económicas. Entre elas, e desde logo na Europa, a Comunidade Económica 

Europeia, criada em 1957 com o Tratado de Roma, e depois, em 1960 a EFTA. 

Noutras áreas do planeta, são dignas de referência a ASEAM, sediada no 
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sudeste asiático (1967), a NAFTA, que uniu a partir de 1998 as economias do 

Canadá, dos EUA e do México, o Mercosul (1991) e que é constituído pelos 

mercados brasileiro, argentino, uruguaio e paraguaio, assim como a COMESA, 

criada 1991, e que se constitui como um mercado comum na África Oriental e 

do Sul. De relevo ainda a este respeito é a criação do GATT que fruto do 

alargamento do comércio à escala global evoluiu para Organização Mundial 

do Comércio (OMC). Esta instituição tem como objetivo fundamental a 

integração dos vários blocos económicos (intercontinentais) numa relação de 

comércio à escala mundial (Castells, Manuel, 2005).  

 

 
Fig. 13 – Aspeto económico da globalização – os conglomerados económicos 

 

 O lado mais visível do processo da Globalização da economia que 

temos vindo a falar é a formação de grandes conglomerados empresariais, os 

quais dominam grosso modo a produção e a oferta, uniformizadas para um 

consumo igualmente uniformizado, numa conjuntura de expansão do 

capitalismo, o qual se designa muitas vezes por “Terceira Revolução Industrial”, 
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por este se basear na utilização de modernas e sofisticadas tecnologias. Ora, 

graças ao desenvolvimento das tecnologias da informação e da 

comunicação, que possibilitou o funcionamento de todas estas economias em 

rede eletrónica, as grandes unidades industriais ultrapassaram as fronteiras 

continentais e transformaram-se em grandes multinacionais, estendendo os 

seus tentáculos a todas as áreas do globo. Enfim, como se vê, os dias de hoje, 

neste contexto de economia global, é, pois, o tempo da afirmação das 

empresas transnacionais, as quais grosso modo transformaram o mundo num 

mercado único (Carvalho, Catarina, 2004; Castells, Manuel, 2005).  

 A globalização da economia a nível mundial tem no entanto suscitado 

acesa polémica entre a comunidade internacional, e, muitas vezes, motiva 

até violentas manifestações por parte dos seus opositores. Vejamos então os 

aspetos positivos e negativos de todo este processo, e suas implicações na 

vida dos cidadãos e dos Estados.  

 

 

Gráfico 1 – Crescimento anual das economias emergentes entre 2000 e 2009 

 

 Por um lado, a Globalização do mercado tem permitido que largas 

franjas da população, condenadas à pobreza crónica em regiões que 

atravessavam dificuldades económicas, possam aproveitar os benefícios 

materiais proporcionados pela expansão do capitalismo (Caeiro, António, 

2005). Com efeito, a instalação de unidades industriais e comerciais nestes 
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espaços tem permitido a populações o acesso a novas condições de trabalho 

e consequentemente a produtos outrora pura e simplesmente inacessíveis. Tal 

tem ocorrido por exemplo no sudeste asiático, nomeadamente na China, 

onde antigas populações rurais se transformaram em operários. Estas 

populações vivem hoje nas cidades e constituem-se como consumidores 

(Caeiro, António, 2005). Em todo o caso, os efeitos da Globalização são ainda 

pouco visíveis em algumas regiões, designadamente em África, onde muitos 

dos problemas de outrora subsistem: guerras civis e tribais, paralisia da 

agricultura, quase inexistência de indústria, fome e miséria. A tudo isto junta-se 

ainda o Terrorismo, sobretudo nas margens meridionais do mar Mediterrâneo. 

 Pese embora os aspetos positivos, a Globalização levanta também 

alguns problemas e coloca dificuldades a povos e nações. Vejamos! O 

crescimento da economia num quadro de Globalização veio acentuar as 

desigualdades entre o hemisfério norte, desenvolvido, e o hemisfério sul, 

subdesenvolvido. Além disso, e tem sido a tónica dominante nas últimas 

décadas, os interesses do capitalismo têm-se sobreposto aos interesses das 

populações, sobretudo daquelas que mais precisamente têm contribuído até 

para o seu desenvolvimento. Entre outros aspetos, pode-se enumerar aqui o 

fenómeno da deslocalização de empresas, a qual tem sido um flagelo para os 

países dependentes dos capitais estrangeiros. A título de exemplo, diremos 

que a situação económica portuguesa atual resultou precisamente desta 

situação, isto é, da deslocalização de empresas para outras regiões, 

principalmente para o sudeste asiático, onde a mão-de-obra, pouco 

qualificada é no entanto mais barata, gerando por cá uma elevação da taxa 

de desemprego. 

 Outro problema que a Globalização trouxe consigo foi a desregulação 

das economias nacionais, dada a incapacidade dos mercados locais 

poderem concorrer em pé de igualdade com as economias transnacionais. 

Além deste, a uniformização do mercado mundial não tem tido em linha de 

conta as especificidades regionais, tanto no aspeto económico, como no 

aspeto cultural e até mesmo político, contribuindo assim, cada vez mais, para 

a crise da ideia de Estado Nação (Castells, Manuel, 2005). Daí o ponto de vista 

de José Saramago a este respeito, o qual nos diz perentoriamente que “… a 
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globalização económica é a nova forma adotada pelo totalitarismo. O 

chamado neoliberalismo é um capitalismo totalitário” (Saramago, José, 2001). 

Por fim, no rol de inconvenientes, o desenvolvimento desenfreado do 

capitalismo tem sido o responsável máximo pela degradação incontrolada do 

meio ambiente, assim como pela universalização de outros males, tais como o 

Terrorismo, as Pandemias, etc.  

 Vistas as vantagens e desvantagem da Globalização e do comércio à 

escala mundial, vejamos agora em concreto, algumas das suas 

consequências no mundo Ocidental a respeito da classe operária.  

 Se entendermos o operário como um trabalhador pouco qualificado, 

que em massa, aparecia às portas da fábrica, oferecendo a sua força de 

trabalho ao empresário detentor dos meios de produção, podemos dizer que 

a tendência hoje é para a sua rarefação nos países mais desenvolvidos 

(Castells, Manuel, 2005). Vários são os motivos que contribuíram para isto, a 

saber.  

 Em primeiro, a modernização do setor produtivo industrial, com as suas 

novidades tecnológicas de que a automatização constitui a principal 

manifestação, repercutiu-se inevitavelmente no aparecimento de 

trabalhadores dispensáveis, quer porque a máquina inteligente passou a 

executar as suas tarefas, com menores custos, quer porque não se conseguem 

adaptar às novas realidades, e, por isso, deixaram de servir (Vale, Mário, 2005).  

  Em segundo, o declino dos tradicionais setores empregadores surgiram 

com o desenvolvimento das novas fontes de energia, da eletrónica e das 

novas tecnologias da informação. As velhas indústrias do século XIX e da 

primeira metade do de XX, como são os casos da indústria mineira, siderurgia, 

têxtil, etc, que empregavam verdadeiros exércitos de operários, ou 

desapareceram ou tiveram de enveredar por processos de racionalização 

com o intuito não só de reduzir os custos de produção, mas também de 

sobreviver (Vale, Mário, 2005). Aquele que não o fizeram ou desapareceram 

ou deslocalizaram-se para os países das economias emergentes. Assim, as 

velhas zonas industriais, da Europa e dos EUA, transformaram-se em autênticos 
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vazios industriais, alguns deles tidos hoje até como áreas apetecíveis para o 

turismo.  

 As duas consequências da Globalização e do alargamento do 

comércio à escala mundial, de que falamos imediatamente atrás, teve como 

consequência na Europa e nos EUA a Terciarização da economia. Turismo e 

serviços passam a ser os setores dominantes. Além disso, a modernização da 

produção industrial implicou também uma importante alteração no conceito 

de fábrica e de operário. Em geral, a velha fábrica industrial dos séculos XIX e 

XX deram lugar a unidades modernas que oferecem aos trabalhadores 

condições de trabalho mais seguras e mais confortáveis. Entre outros exemplos 

que aqui poderíamos dar, fiquemo-nos pelo caso dos engenheiros. O velho 

fato-macaco do operário fabril deu lugar à bata e ao colarinho branco, 

dirimindo-se assim as diferenças entre o empregado de escritório e o 

trabalhador da linha de montagem. 

 Em suma, a dinâmica empresarial e industrial, sobretudo nos países 

desenvolvidos mudou o seu paradigma após a queda do “muro de Berlim”. 

Com efeito, com o fim da “Guerra-Fria” iniciou-se uma fase na etapa da vida 

humana, a qual é genericamente designada por Globalização. A conceção 

deste novo paradigma passa fundamentalmente por três pressupostos. O 

primeiro, deixar para os países menos desenvolvidos todo o tipo de indústria 

que não requer meios tecnológicos sofisticados e uma mão-de-obra 

especializada. O segundo, promover nos países desenvolvidos apenas as 

indústrias tecnológicas mais avançadas. O terceiro, no fundo resultante da 

súmula dos dois primeiros, passa pela liberalização do comércio à escala 

mundial numa relação de interdependências entre indústrias 

tecnologicamente avançadas e indústrias manufatureiras. O cerne de tudo 

isto é a Revolução Tecnológica. Graças a ela todas as empresas e mercados 

estão ligados à escala mundial através de redes telemáticas, isto é, através de 

redes eletrónicas, nomeadamente da Internet (Castells, Manuel, 2005).  

 É portanto à luz deste novo paradigma que devemos compreender nos 

dias de hoje a situação industrial na Europa e nos EUA, assim como em 

Portugal. A emergência deste novo paradigma alterou profundamente o 
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panorama económico e industrial no mundo, bem como as funções que as 

cidades tinham até então. A este respeito, reparem-se nos indicadores do 

emprego em Portugal entre 1996 e 2000, os quais nos dão conta de como este 

processo se realizou: 

 

Quadro 7 – Emprego industrial em Portugal (1986-2000) 

Áreas 1986 % 2000 % Taxa de variação % 

Lisboa e Porto 11,9 4,6 - 62,4 

Área Metropolitana de Lisboa 14,7 10,7 - 27,4 

Área Metropolitana do Porto 36, 6 35,9 - 4,7 

Áreas rurais e periféricas 11,8 17,4 42,8 

Áreas industriais antigas dos distritos 

do litoral 

4,7 4,8 - 2,4 

Áreas industriais antigas dos distritos 

do interior 

1,7 1,1 - 36,6 

Sedes de distritos 9,2 10,7 12,9 

Áreas rurais marginais 9,4 14,8 53, 5 

Extraído de: VALE, Mário – Dinâmicas industriais e território, in Geografia de Portugal (dir. Carlos 

Alberto Medeiros), vol. 3, Circulo de Leitores, 2005, p. 199. 

 

 

 No essencial, quase todo o tipo de indústria ligeira e baseada em 

produções de baixo custo e mão-de-obra barata deslocalizou-se da Europa e 

dos EUA para o sudeste asiático, África, aqui menos, e América Latina. Na 

Europa e nos EUA ficaram essencialmente as indústrias tecnologicamente mais 

avançadas, as quais produzem produtos altamente sofisticados e que exigem 

por isso elevada qualificação profissional. Daqui resulta também uma 

profunda mudança de paradigma na própria cidade europeia e americana. 

Estas cidades, que foram autênticos berços da Revolução Industrial, têm-se 

pouco e pouco transformado em cidades terciárias, isto é, perderam a sua 

valência industrial e adquiriram uma feição tecnológica, vocacionada para o 

comércio, serviços, finança e turismo, transformando-se desta forma também 

em cidades de conhecimento (Vale, Mário, 2005).  
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 2.4 O novo paradigma de cidade: a cidade do 

conhecimento 

 

 Como referido em pontos anteriores, quando nos debruçamos sobre os 

fundamentos da Revolução Tecnológica, o mundo atual, principalmente o 

ocidental, passa por um conjunto tão significativo de mudanças que as 

mesmas permitem que se fale na ocorrência de uma autêntica revolução. 

 Esta revolução, patenteada sobretudo no desenvolvimento das Novas 

Tecnologias da Informação tem originado formas sofisticadas dos indivíduos, 

sociedades e instituições interagirem uns com os outros.  

 Em concreto, na dimensão que mais nos interessa, elas têm assumido 

cada vez mais um papel determinante. Com efeito, os sistemas de 

computação, ligados a servidores e a redes telemáticas, permitem hoje, como 

já tivemos a oportunidade de ver, uma mais eficaz comunicação, esta 

processada agora à escala da milésima de segundo. Assim, a pouco e pouco, 

os velhos Estados-Nação, saídos diretamente da Revolução Industrial e Liberal, 

tendem a desaparecer, tal como a sociedade e as formas de cultura a que 

deram origem (Castells, Manuel, 2005; Cardoso, Gustavo, 2005). A tudo isto 

juntam-se também os processos económicos e financeiros, que como vimos, 

também se encontram em fase acelerada de transformação. 

 Em suma, dentro daquilo que se expôs, a introdução das Novas 

Tecnologias de Informação e a sua ligação às redes telemáticas, ao 

permitirem a comunicação instantânea, está a revolucionar hábitos, práticas e 

costumes, tantos nos Estados, como nas sociedades e nas instituições culturais 

e financeiras (Castells, Manuel, 2005). Por este facto, as Novas Tecnologias 

trazidas pela Revolução Tecnológica estão a originar um dado novo: o 

advento de uma nova sociedade. 

 Esta nova sociedade, de acordo com a maioria dos especialistas, pode 

ser conceptualizada na perspetiva de uma “sociedade em rede”, a qual, 

acompanhando a opinião de Castells (2005, 18), se processa “… através do 

poder integrado nas redes globais do capital, bens, serviços, comunicação, 
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informação, ciência e tecnologia”. Ou seja, como se vê, ela cobre todas as 

dimensões da vivência humana, pelo que estamos na presença de um novo 

paradigma social. 

 De um modo em geral, os pontos anteriores do nosso trabalho 

pretenderam grosso modo perceber as mudanças ocorridas. Nesse sentido, 

aquilo que nos ocupou num primeiro momento foi a apreensão histórica da 

industrialização portuguesa de modo a situarmos em que fase se encontra 

hoje Portugal. A este respeito, como vimos, a nossa industrialização foi tardia, 

tal como o desenvolvimento da nossa sociedade e cidades, isto segundo os 

parâmetros industriais. No essencial, como tivemos a possibilidade de 

constatar, foram vários os motivos do nosso atraso. Por esse facto, enquanto 

Portugal se encontrava concentrado na industrialização, nas últimas décadas 

os países mais desenvolvidos estavam já a preparar-se para os novos desafios 

proporcionados pela Revolução Tecnológica. Em suma, Portugal foi 

apanhado a meio de uma nova realidade para a qual não está preparado, 

pelo que há muito a fazer. Enfim, como bem refere Gustavo Cardoso, fruto do 

atraso industrial, Portugal é hoje uma sociedade em transição, daí muitos dos 

problemas com que hoje se debate (Cardoso, Gustavo, 2005).13 

 Chegados a este ponto, aquilo que doravante nos interessa é perceber 

o modo como a transição pode ser feita. Ora neste domínio, e sendo nós 

arquitetos, o que nos interessa é perceber as mutações que já se começam a 

sentir na cidade, e qual o papel que estas têm a desempenhar no novo 

paradigma. 

 A cidade tal qual hoje a podemos ainda conceber é ainda um dos 

elementos mais característicos da Revolução Industrial. Porém, tendo em 

consideração a produção científica, também nela se têm operado 

importantes transformações, a maioria das quais pouco perceptíveis ainda à 

maioria das pessoas.  

 Tal como os sistemas políticos, económicos, sociais e culturais, também 

a cidade começa, pouco a pouco, a funcionar numa lógica de rede. Como 

                                                           
13 Sobre este assunto em particular vide também CASTELLS, Manuel; A sociedade em Rede. A Era da 

informação. Economia, sociedade e cultura, vol. I, Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 
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refere Castells, o conceito de rede, não sendo propriamente novo, dado ele 

ter sempre existido, tem vindo progressivamente a ganhar cada vez mais 

importância, inclusive ao nível da cidade (Castells, Manuel, 2005). 

 Numa perspetiva puramente tecnológica, as cidades começam a 

funcionar cada vez mais com redes. Estas repercutem-se hoje nos sistemas de 

transportes, eletricidade, gás e telecomunicações. Tudo isto é hoje regulado e 

gerido através das redes telemáticas. 

 Se nos abstrairmos deste aspeto formal, poderemos constatar que o 

conceito de rede para o caso das cidades tende a ser muito mais do que isso. 

A Revolução Tecnológica, tal como trouxe um novo paradigma social, trás 

também um novo paradigma de cidade. Em geral, a cidade, tal qual a 

conhecemos, começa pouco a pouco a adquirir, além do seu aspeto físico, 

uma dimensão virtual. Ou seja, tal como sucede a respeito do Estado, da 

economia e da sociedade, também a cidade tende cada vez mais a 

extravasar as suas próprias fronteiras físicas. Neste novo paradigma, portanto, o 

limite dela começa a ser cada vez mais o mundo, desde que ela esteja ligada 

às redes telemáticas. 

 Perante esta nova realidade, diga-se de momento extraordinariamente 

complexa, qual é o papel da cidade?14 De que forma pode ela ligar-se ao 

mundo? E já agora, qual o papel das pequenas e médias cidades em tudo 

isto? Ficarão elas à mercê das grandes metrópoles ou estarão condenadas a 

desaparecer? E que futuro para o mundo rural? 

 Não nos enganemos a este respeito. Do nosso ponto de vista, a cidade 

não desaparecerá. Na nova lógica, mais cedo ou mais tarde, ela acabará por 

se adaptar às novas realidades. Esta adaptação, já em curso nos países mais 

desenvolvidos, far-se-á também por cá. Em todo o caso, é evidente que as 

grandes cidades serão sempre os principais pólos, porém as pequenas e 

médias cidades terão sempre um papel importante. 

                                                           
14

 Existe diferentes perspetivas sobre o papel da cidade. Além das otimistas, que defendem grosso modo 
que haverá uma mutação da cidade para o Conhecimento, existe também quem defenda que a 
Revolução Tecnológica trará o fim da cidade. (Casaleiro, Paula Teresa, 2009). 
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 A este respeito, veja-se aquilo que a história nos diz por exemplo sobre o 

Porto. Esta cidade foi e é o epicentro de toda a região norte portuguesa. Aliás 

o seu próprio nome assim o sugere. No seu conceito mais lato, porto significa 

um ponto de contato. Ora é isso que a cidade do Porto é e sempre foi: um 

ponto de contato. Em todo o caso, esta cidade, sendo um eixo estruturante 

de toda uma região, nunca estrangulou o desenvolvimento das suas cidades 

periféricas. Pelo contrário, ao longo dos tempos, e sobretudo no período mais 

intenso da nossa industrialização, ela permitiu que as pequenas e médias 

cidades crescessem à sua sombra. Em suma, mesmo no novo paradigma, não 

nos parece haver motivo para que ocorra o declínio das pequenas e médias 

cidades. Estas se ligadas às redes telemáticas podem muito bem funcionar 

numa lógica de rede, tal como até aqui funcionavam. Para tal elas têm de 

começar a funcionar como uma espécie de universo de fluxos 

comunicacionais materiais e imateriais (Nagy, Gábor, 2007).  

 No essencial, à luz do novo paradigma, é esta última perspetiva que 

mais nos interessa, dado ser nela que se encontra a futura vitalidade das 

cidades. Em concreto, a cidade portuguesa, tal como sucede nos países 

tecnologicamente mais avançados, tem de se tornar numa rede de fluxos 

comunicacionais materiais e imateriais, e será nesta última que ocorrerão as 

principais mutações urbanas. 

 Em termos concretos, essa imaterialidade espelha-se hoje, como temos 

vindo a ver, nas redes telemáticas, ou seja nas redes que cobrem tecnológica 

e informaticamente todo o planeta. Portanto, estas redes, ao contrário do 

verificado no passado, põe em contato todas as cidades do mundo. Oral, tal 

possibilita hoje a interação entre elas por mais perto ou mais distantes que se 

encontram fisicamente. Portanto, as oportunidades são múltiplas e se 

comparadas com o passado abrem-se muitos mais horizontes. Em todo o caso, 

o que têm as cidades a oferecer?  

 Seguindo de perto a opinião de Knight (1995), com a qual 

concordamos, é na cidade que se encontram as universidades e demais 

instituições de ensino, assim como a maioria da população e as instituições do 

Estado. É também aqui que se encontram as empresas e as instituições 
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financeiras. Portanto, é tudo isto o que a cidade tem a oferecer. Em concreto, 

as universidades são centros de produção de conhecimento e de formação 

de mão de obra especializada, as empresas e instituições são pólos de 

produção de bens e serviços. Ora, se tudo isto estiver ligado em rede materiais 

e imateriais, as cidades podem portanto expandir-se para lá dos seus próprios 

horizontes e fronteiras territoriais. Isto é, podem portanto ligar-se ao mundo. 

  A dimensão mais importante para a vitalidade das cidades é 

decididamente a económica, dado que esta quando não desenvolvida 

convenientemente leva à estagnação ou declínio da própria cidade. 

portanto, no novo paradigma que sai da Revolução tecnológica 

propriamente dita, aquilo que interessa, desde logo, é que a economia da 

cidade esteja ligada à rede telemática. Esta rede permite pois em termos 

económicos que pequenas, médias e grandes empresas possam estar ligadas 

entre si e, desenvolver laços e políticas económicas comuns. É aqui portanto, 

que se abrem as perspetivas económicas das cidades. As redes telemáticas 

permitem pois a mundialização das economias locais (Castells, Manuel, 2005; 

Van Widen, Willem et alii, 2008). O mesmo se aplica também ao meio rural, 

que se ligado às redes telemáticas, podem divulgar e promover o seu 

património, a sua cultura e os seus produtos tradicionais.  

 Portanto, o advento das redes telemáticas, põem em contato com o 

mundo todas as regiões e cidades numa óptica de Globalização. 

 O elemento mais característico da Globalização não são as redes 

telemáticas em si, nem tão pouco as trocas económicas feitas à escala 

mundial. A primeira é apenas um veículo, a segunda uma consequência do 

fenómeno. Assim, dentro do que se disse em pontos anteriores, o elemento 

chave, aquele que carateriza o novo paradigma, é o Conhecimento. 

 Sendo o Conhecimento o cerne de todo o paradigma que está por 

detrás da Globalização, temos, portanto, de considerar o seu papel no seio da 

cidade. 

 Nos dias de hoje, o conhecimento está mais do que nunca ligado à 

capacidade de comunicação. Segundo Castells (2005), o novo sistema de 
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comunicação, saído da Revolução Tecnológica, pode ser agrupado em três 

grandes tendências. A comunicação global e local, genérica e especializada 

é-nos dada pela televisão, rádio, imprensa escrita, indústria discográfica e 

cinematográfica, entre outras. A comunicação especializada, com um cariz 

multidirecional, é segmentada e dirige-se a públicos-alvo muito específicos. É o 

caso dos canais temáticos, por exemplo. Depois, a comunicação de massas 

difundidas através da Internet, que pode chegar a qualquer zona do planeta. 

Trata-se, segundo Castells (2005), de um novo tipo de comunicação que se 

processa de forma auto comandada, em que os próprios utilizadores da rede 

podem produzir os seus próprios conteúdos comunicacionais. Esta é, na 

essência, como bem se vê, uma forma de comunicação horizontal. 

 Para a compreensão do papel da cidade no novo paradigma, o do 

Conhecimento, além das duas primeiras formas de comunicação, revela-se 

importante a terceira, na medida em que é ela quem pode ajudar a inserir 

uma cidade no mundo. Ora, este novo tipo de comunicação é portanto 

aquela que pode transformar a cidade industrial numa Cidade do 

Conhecimento. Como? 

 Em primeiro, a cidade, se ligada à rede telemática, portanto à Internet, 

transforma-se desde logo em Cidade do Conhecimento, dado a sua 

virtualização permitir fazer compras online, ver filmes sem sair de casa, conviver 

com amigos que nem sequer habitam na mesma cidade. Mais ainda, permite 

que os cidadãos estejam informados de tudo o que se passa na cidade e no 

mundo. 

 No plano económico, a internet permite o funcionamento dos bancos, 

bolsas de valores, comercio eletrónico, teletrabalho, trocas comerciais e de 

negócios. 

 Do mesmo modo ocorre na cultura, pois com a internet é possível ver 

filmes ou ler um livro online. Enfim tudo isto ocorre numa cidade que além de 

física é também imaterial, isto é, virtual, graças à ocorrências de fluxos 

comunicacionais telemáticos. Portanto, a cidade é hoje cada vez mais uma 

urbe do conhecimento dado o seu aspeto digital.  
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 Nesta perspetiva, uma nota mais a este respeito, agora do papel que 

podem ter as universidades neste paradigma. 

 Como atrás citado, sendo a cidade de hoje uma Cidade do 

Conhecimento, sobretudo nos países mais avançados, pois que nos outros o 

processo vai ainda no inicio, as universidades têm também de o ser. Não que 

as universidades não sejam centros de produção de conhecimento, porque o 

são, mas porque o têm de ser agora também à luz do novo paradigma.  

 Em Portugal só recentemente é que as universidades comeram a ser 

centros virtuais do conhecimento. Em termos concretos, sobretudo nos últimos 

dez a quinze anos para cá, as universidades começaram a ligar-se também 

em rede. Além das parecerias que existiam entre as universidades, esta de 

forma física, funcionando portanto em rede, as universidades de hoje estão 

também ligadas às redes telemáticas, à internet propriamente dita. É através 

dela que as universidades e os seus institutos de investigação se ligam a outras 

universidades e ao mundo, desenvolvendo projetos comuns e comunicando 

entre si  de forma muitas vezes instantânea.  O próprio conhecimento 

científico, produzido nas universidades, designadamente Teses de 

Doutoramento e Dissertações de Mestrado, assim como os resultados das suas 

investigações, começam a ser comunicados através dos repositórios virtuais. O 

conhecimento, mesmo o universitário, passa, como se vê, a estar disponível a 

toda a comunidade e sociedade. Este aspeto assume particular importância 

na medida em que o conhecimento produzido nas universidades pode ser 

aproveitado pela sociedade e principalmente pelo tecido empresarial, que 

através de protocolos e intercâmbios com elas podem transformar a teoria em 

prática. 

 Em suma, rematando este ponto, como vimos, é sobretudo na cidade 

que se encontram as instituições financeiras, económicas e políticas, tal como 

as instituições culturais e a maioria da população. À luz do novo paradigma, a 

cidade pouco a pouco pode transformar-se em Portugal numa cidade cujos 

bens e serviços serão disponibilizados e processados de forma virtual. Desses 

serviços e bens fazem parte aqueles que pertencem aos domínios políticos, 

económicos, sociais e culturais. A disponibilização desses bens e serviços, 
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sejam eles quais forem, faz-se nesta nova lógica, a virtual, através da 

comunicação. Ora, a comunicação, no seu conceito lato, mais não é do que 

informação e conhecimento. Nesta perspetiva, a cidade do futuro em 

Portugal será fundamentalmente mais do que uma unidade orgânica 

territorial, uma unidade virtual de conhecimento. 

 Em suma, a cidade será pois doravante uma Cidade do Conhecimento. 

Este conhecimento é facultado pelas redes telemáticas, a internet 

propriamente dita, pelo que as cidades poderão trocar conhecimento e 

produtos com qualquer parte do mundo.  

 Assim, em virtude deste novo paradigma, urge que as cidades 

portuguesas se preparem para esta nova realidade. Tal não se assegura fácil 

na medida em que o novo paradigma exige por sua vez importantes 

mudanças na mentalidade portuguesa. Entre elas, é necessário levar a sério a 

Educação e a formação profissional, pois que o tipo de empregos e profissões 

como perspetiva Manuel Castells irão mudar radicalmente.  

 Por outro lado, é necessário também mudar o paradigma económico, o 

qual está ainda muito associado à industrialização, e liga-lo às redes virtuais, 

de forma a poder desenvolve-lo numa lógica de escala mundial.  

 Igualmente importante, e associado a tudo isto, está  a necessidade de 

se mudar também a mentalidade de políticos e empresários. No essencial, os 

primeiros têm de perceber as mudanças em curso e desenvolver todos os 

processos necessários para a nossa integração no novo sistema.  

 No caso dos empresários é urgente que percebam a importância das 

Novas Tecnologias de modo a que insiram as suas empresas na rede 

telemática. Tal permitirá o aparecimento de projetos e negócios comuns, os 

quais contribuirão certamente para o crescimento da economia portuguesa e 

consequentemente para um aumento da qualidade de vida e bem-estar.  

 No entanto, do nosso ponto de vista, o principal papel cabe de facto à 

cidade pois que todos estes pressupostos implicam a sua virtualização. É aqui 

portanto que entra também o papel do Arquiteto, o qual também ele tem de 

perceber as mudanças que estão a ocorrer, de modo a encontrar as melhores 
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soluções urbanísticas, para que a cidade se possa desenvolver de forma 

harmoniosa numa lógica de escala mundial.  
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 3º Capítulo – Proposta 

 

 

 3.1 – Estratégia 

 

 O presente trabalho de investigação surgiu no âmbito da disciplina de 

Projeto III, lecionada durante o 2º ano do curso de Mestrado de Arquitetura da 

Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão, e tem o seguinte objetivo: 

refletir o território, a cidade e o objeto enquanto forma estimuladora do 

desenvolvimento da cidade à luz do novo paradigma emergente, o das 

Novas Tecnologias da Informação. 

 Desta forma neste capítulo procura-se distinguir, de um conjunto de 

possibilidades, a resolução de um problema, que se apresenta a cada um dos 

estudantes de arquitetura. A clarificação do pensamento, só possível através 

do conhecimento da história do pré-existente e do modus vivendi da sua 

população e visitantes, permite a criação de uma arquitetura marcante.  

 Assim, o trabalho que aqui se apresenta tem portanto como objetivo 

dotar Aveiro de um elemento capaz de impulsionar a sua regeneração 

urbanística, tornando-a grosso modo mais atrativa e competitiva. Para isso, 

desenvolveu-se um plano estratégico de ordenamento de determinado 

espaço de Aveiro com amplas capacidades para fomentar essa regeneração 

urbana à luz do paradigma das Novas Tecnologias da Informação.  

 Em suma, o trabalho que agora se apresenta, nesta terceira parte da 

nossa dissertação de Mestrado, começou com uma análise de grupo sobre 

Aveiro. Esta análise, que adiante veremos com maior profundidade, permitiu-

nos tomar conhecimento das fragilidades, potencialidades, ameaças e 

oportunidades.  Tal levou-nos posteriormente à definição de uma estratégia 

que procurou grosso modo incutir um desenvolvimento do espaço com novas 

linhas de orientação e desígnios estratégicos. Nesse sentido, o conhecimento 

da realidade de Aveiro foi essencial, dado o mesmo ter-nos permitido elencar 

objetivos e ações. Findo o plano de desenvolvimento estratégico, sucedeu-se 
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a formalização de uma proposta de urbanização, a qual consiste em criar um 

novo edifício destinado à investigação e apoio à indústria segundo novos 

parâmetros, os quais passam, como se teve a oportunidade de ver, pelas 

redes telemáticas.  

 Enfim, resumindo a questão metodológica, o nosso trabalho passou 

portanto pelas seguintes etapas e pressupostos:  

 

 - 1ª fase: análise 

 Viagem ao local, recolha de informação e seleção de dados; 

 

 - 2ª Fase: diagnóstico/ definição de posição 

 Análise swot, orientação estratégica; 

 

 - 3ª Fase: definição de objetivos/ ações 

 Determinação de objetivos, descrição sumária de um plano de 

identificação de oportunidades e definição das linhas de orientação; 

 

 - 4ª Fase: Proposta 

 Proposta de urbanização de edifício de investigação e apoio à 

indústria. 
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 3.2 Aveiro – cidade portuária e de pesca 

 

 A cidade de Aveiro, situada junto da ria proporcionou desde muito 

cedo a fixação da população, sendo a salinagem, as pescas e o comércio 

marítimo fatores determinantes de desenvolvimento.  

 No século XIII Aveiro foi elevada à categoria de vila desenvolvendo-se a 

população à volta da igreja matriz, situada precisamente onde fica hoje a 

praça da República.  

 Em 1434, D. Duarte, concedeu à vila o privilégio de realizar uma feira 

franca anual, que é hoje a atual feira de março. Também por esta altura, só 

que em 1472, a filha de D. Afonso V, D. Joana, entrou no convento de Jesus, 

onde viria aí a falecer, mas que trouxe para Aveiro muita dinâmica, tendo por 

isso contribuído para o seu crescimento e desenvolvimento. 

 O primeiro foral que conhecemos atribuído a Aveiro data de 4 de 

Agosto de 1515, e foi concedido por D. Manuel.  

 

 
Fig. 14 – Universidade de Aveiro 
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 O crescimento e desenvolvimento de Aveiro deve muito a alguns 

fatores importantes, a saber: linha do caminho-de-ferro, que chegou por volta 

de 1864, e que hoje tem também o seu prolongamento até ao porto de mar. 

Faz assim esta linha as ligações entre o tecido industrial, portuário, e, de norte 

a sul, pela linha do norte. Outro fator estruturante é a atual A25, que liga não 

só a cidade até ao mar, como também a Espanha. Outro fator não menos 

importante e que de certa forma veio colmatar o que abaixo iremos falar foi a 

Universidade de Aveiro, criada em 1973, mas desenvolvida sobretudo a partir 

dos anos 80. Os cursos desta Universidade estão na sua maioria ligados a todo 

o tecido industrial, onde os alunos para além de fazerem estágios se fixam 

depois como técnicos superiores, contribuindo deste modo para que a cidade 

seja mais desenvolvida e com conhecimento.  

 Tal como atrás referimos, a cidade de Aveiro começou a crescer do 

mar para a terra. O facto de ser uma zona portuária muito boa, permitiu que 

grandes navios ao longo dos tempos, tal como ainda hoje, partam para a 

Terra Nova e outras zonas, para a pesca do bacalhau. Uma vez chegados a 

terra, o bacalhau é devidamente tratado, seco, para que possa ser vendido 

para todo o país, através da A25 e da linha de comboio.  
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Fig. 15 – Ria de Aveiro – Canal de S. Roque 

 

 A indústria do peixe está muito desenvolvida na zona ribeirinha do 

estuário do Vouga. Além deste peixe por excelência, o bacalhau, há outros 

que diariamente são pescados na costa portuguesa. Também nos canais que 

a ria tem, se pratica a pesca desportiva e também percursos turísticos. Aveiro 

é mesmo conhecida, por causa dos seus canais, a “Veneza portuguesa”. 

 Do porto de mar não partem apenas barcos para a pesca. Aqui 

chegam também embarcações que trazem produtos de outras terras e países 

para a partir de Aveiro serem lavados para todo o país. Do mesmo modo, 

deste porto partem navios com produtos que veem através da linha férrea e 

da  A25. 

 É pois muito natural que toda esta dinâmica portuária dinamize 

também a evolução da área residencial, pois que é nas freguesias junto ao 

mar que há uma maior densidade populacional.  

 Uma zona muito desenvolvida em Aveiro, junto ao mar, é a industrial. As 

indústrias aqui instaladas não estão propriamente ligadas ao mar, mas antes à 

distribuição. Em todo o caso o que há aqui a relevar é o facto de a maioria 

destas empresas se encontrarem muito ligadas ao ensino universitário. É desta 



70 

 

forma que se explica de certo modo o grande aumento da população que 

Aveiro tem tido nas últimas décadas nestas freguesias de frente de mar.  

 

 

 3.3 Aveiro – cidade industrial 

 

 Como é de conhecimento, é do trabalho que sai o capital com que as 

pessoas adquirem os bens e serviços de que têm necessidade. Para se ter 

trabalho são essenciais vários fatores, a saber: formação profissional, sem a 

qual não pode haver trabalho qualificado; fábricas ou pequenos setores 

industriais onde as pessoas possam trabalhar. Estas fábricas para que tenham 

novas dinâmicas no mundo do trabalho é preciso que sejam de ponta e para 

isso têm de ter responsáveis com formação técnica superior e os seus operários 

terem uma formação profissional qualificada; um e outro fator para 

funcionarem é preciso que haja disponibilidade de mão-de-obra, de gente 

que queira trabalhar ou dirigir o trabalho.  

 Como se sabe, e veremos isso em pontos subsequentes, Aveiro dispõe 

de uma população urbana bastante qualificada, e com mais de 50% ativa na 

indústria. Há especialistas em várias artes, profissões intelectuais e científicas, 

operários de instalação de máquinas e trabalhadores de montagem, técnicos 

e profissionais de nível superior e intermédio, e também, em pequena escala 

trabalhadores não qualificados, isto é, indiferenciados.  

 A evolução do emprego industrial apresentou um pouco por todo o 

país, e em Aveiro de um modo especial, dinâmicas sectoriais distintas ao longo 

das duas últimas décadas. A alteração do perfil de especialização não terá 

sido muito evidente antes da instalação dos cursos profissionais secundários e 

da Universidade de Aveiro, em 1973. As causas da crise industrial no início da 

década de 1990 são distintas da do final da década, tal como da crise atual. 

Segundo Daniel Bessa e P. Vaz15, a regressão do emprego resultou nessa altura 

                                                           
15

 BESSA, Daniel; VAZ, P; Um contributo para um plano estratégico para a indústria têxtil e do vestuário 

portuguesa, Porto, APIM, 2002, p. 194. 



71 

 

no primeiro período da obsolência tecnológica e do peso da mão-de-obra 

envelhecida e pouca qualificada, enquanto os problemas atuais se 

relacionam principalmente com as dificuldades de inserção das empresas 

portuguesas nas cadeias de valores globais, em que a concorrência de países 

em vias de desenvolvimento com estruturas de custo mais favoráveis obriga a 

uma aposta das empresas nacionais em fatores de competitividade 

avançados, como designer, a marca, a distribuição, a inovação, etc. Ora, em 

Aveiro, é precisamente esta última parte que faz com que não haja 

desemprego pois que a sua indústria se adaptou às exigências de 

competitividade e à mão de obra qualificada. É um facto que a população 

aveirense está envelhecida por vários fatores que são conhecidos, pois que 

não basta ter filhos, é preciso educa-los e em Aveiro os pais têm disso 

consciência uma vez que a formação de qualquer jovem não é barata 

enquanto os vencimentos dos pais não são elevados.  

 Em Aveiro há zonas onde se instala a indústria. Estas são autênticos polos 

industriais e estão instalados juntos dos principais eixos de comunicação rodo e 

ferroviário, assim como junto da zona portuária.  

 Todo o pessoal que está ligado à indústria é altamente profissionalizado, 

qualificado, através das ligações durante a sua formação académica que as 

escolas ou a universidade têm com os setores fabris e empresariais. Quantos 

estudantes, oriundos que outras terras que não Aveiro, ao viram por exemplo 

para a Universidade ou para as escolas profissionais existentes, uma vez que 

estagiavam no tecido empresarial, este convidava-os a trabalharem lá após a 

conclusão do curso. Uma vez com estabilidade profissional e certamente que 

também com estabilidade emocional, pois que no ensino havia também 

raparigas, eles acabavam por fixar residência na cidade. Como Aveiro 

cresceu e se desenvolveu depois da década de 1990 e 2000! 

 Por volta de 1990 destacava-se alguma estrutura industrial nos ramos de 

cerâmica, olaria, alimentar, mobiliário, fabricação de máquinas e 

equipamentos, e também na área da informática e das novas tecnologias da 

informação.  
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 Corroborando todo o crescimento e desenvolvimento de Aveiro, em 

termos industriais, pode dizer-se que tudo isto é uma consequência do que o 

poder local, académico, universitário e industrial apostou na formação 

profissional qualificada dos seus operários.  

 No distrito de Aveiro há indústrias de cariz nacional e mundial. São 

exemplos disso a indústria da cortiça, a do calçado, a do vestuário, assim 

como a fabricação de máquinas e equipamentos de material de transporte e 

outros produtos metálicos. Além destes, há também que destacar a 

importância da indústria automóvel cujo peso na região em termos de 

emprego é por demais evidente. A este nível merece destaque a Salvador 

Caetano.  

 A análise do coeficiente de especialização indica-nos a relevância do 

emprego industrial no emprego total em cada NUT por comparação com o 

valor de referência nacional. É sem surpresa que se detetam os maiores 

valores deste coeficiente, a nível nacional, no distrito de Aveiro. Em síntese, a 

distribuição espacial do emprego industrial medida pelo efeito de 

concentração e de especialização expressa fortes assimetrias territoriais, 

configurando um mapa da geografia industrial com um polo de grande 

dimensão no norte do país e esse polo encontra-se precisamente a sul da área 

metropolitana do Porto, ou seja, no distrito de Aveiro.  

 Finalmente, o dinamismo das sedes de distrito confirma a relevância das 

cidades médias para o desenvolvimento industrial, em geral correlativo do 

aumento da procura local e da melhoria dos níveis de consumo da 

população. É isso que acontece no distrito de Aveiro, com as novas dinâmicas 

espaciais da atividade industrial que refletem um quadro de proximidade 

territorial e de grande acessibilidade aos principais polos urbano-industriais do 

país.  

 

  



73 

 

 3.4 – Aveiro Digital 

 

 Como observado anteriormente, fruto da Revolução Tecnológica que 

se encontra em curso nos dias de hoje, a cidade tem vindo progressivamente 

a mudar. Grande parte destas mudanças, visíveis sobretudo nas grandes 

cidades dos maiores países económicos, advém da progressiva importância 

que o conceito de rede adquiriu. Com efeito, não sendo propriamente uma 

novidade, este conceito processa-se agora em moldes novos. 

 No essencial, como se teve a oportunidade de salientar no capítulo 

anterior, a cidade moderna, a que está a nascer hoje, está a tornar-se num 

universo de fluxos comunicacionais informáticos. A sua ligação ao mundo, a 

que chamamos grosso modo Globalização é feita através das redes 

telemáticas, as quais cobrindo qualquer área do planeta propicia novas 

oportunidades e a possibilidade de se interagirem num movimento global de 

fluxos económicos e culturais. 

 Em termos concretos, esta interação faz-se cada vez mais em termos 

económicos, sociais, culturais e políticos. A nível económico as redes 

telemáticas propiciam fluxos comunicacionais telemáticos com informação de 

carater financeiro, estimulando-se desta forma trocas outrora difíceis de se 

fazer, pelo menos à velocidade a que agora se processam. Além disso, as 

mesmas redes propiciam fluxos de negócio e interações entre empresas, 

desenvolvendo desta forma laços e parcerias económicas. 

 Do ponto de vista político, entre outras valências que propiciam, as 

redes telemáticas facultam fluxos comunicacionais entre Estados e entre 

Estado e cidadãos. Em Portugal, a este respeito são bem conhecidas hoje 

algumas iniciativas que pretendem estabelecer fluxos comunicacionais entre 

cidadãos e o Estado. É, entre outros, o caso por exemplo do Portal das 

Finanças ou o da Segurança Social, mas também o da Saúde e o da Justiça.  

 Em termos sociais, as redes telemáticas têm também contribuído para 

uma crescente globalização das sociedades. No plano estritamente pessoal 

elas propiciam a interação com outros povos e culturas. Além disso, permitem 
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as mesmas novas formas de comunicação pessoal, como sejam o correio 

eletrónico ou as redes sociais, das quais o Facebook e os blogues são bons 

exemplos. 

 A nível cultural há também influência das redes telemáticas. No 

essencial elas têm posto em contato diferentes formas de manifestações 

culturais, as quais são agora divulgadas ao mundo. Ainda a este respeito, 

convém também salientar, que as redes telemáticas estão a revolucionar as 

formas de comunicação e transmissão de conhecimentos. No essencial, no 

seu espaço, estas permitem tanto a circulação de formas de comunicação 

clássica, como as novas, as quais baseadas em redes sociais e blogues por 

exemplo transmitem muitas vezes formas de conhecimento mais 

personalizadas. 

 Rede Global, Redes Telemáticas, Internet, entre outros, são conceitos 

que na sua essência se referem à globalização. Este é pois um fenómeno que 

sai diretamente da Revolução Tecnológica, que se processa à escala global e 

de forma instantânea. Em todo o caso, convém explicitar um pouco mais este 

aspeto. Globalização significa globalizar a trocar de fluxos comunicacionais 

através das redes telemáticas e não globalizar o mundo em torno de um 

padrão comum politico, económico, sociais ou cultural. Por isso, ao conceito 

de Globalização há que juntar o conceito de heterogeneidade. Assim, a 

riqueza da Globalização reside na heterogeneidade de fluxos 

comunicacionais e não na sua homogeneidade.  

 A rede telemática, dentro do que se expôs, permite a circulação de 

fluxos comunicacionais económicos, políticos, sociais e culturais. Esses fluxos 

comunicacionais partem de um espaço físico, a cidade ou o campo, pelo 

que é à luz deste espaço que temos de entender o novo papel da cidade. 

Nela, além dos fluxos materiais, que todos conhecemos, circulam agora 

também fluxos imateriais. No entanto, para que tal seja possível é necessário 

que na cidade existam condições para tal. Ou seja, dito por outras palavras, é 

pois necessário que o espaço físico esteja ligado à rede telemática. 

 Fruto desta nova realidade paradigmática, o papel do arquiteto, tal 

como do urbanista, torna-se importante. Como todos sabemos, tanto o 
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arquiteto como o urbanista tratam de um conjunto de questões relativas à 

ordenação do espaço. Ora essas questões são também de foro virtual, dado 

que a adaptação das cidades às necessidades do Homem passa também 

agora pelas redes telemáticas e demais recursos tecnológicos. 

 Em termos concretos, como tivemos a oportunidade de ver, a internet é 

uma rede de espaços e de fluxos comunicacionais que veiculam informação, 

conteúdos, conhecimentos e relacionamentos. Nesse sentido, o homem 

desloca-se de um espaço físico para um espaço virtual. Para tal, no entanto, é 

necessário que ele exista. 

 No caso português, tendo em conta boa parte do nosso atraso, pelos 

motivos já aduzidos, nas últimas duas décadas sucessivos governos 

procuraram engendrar um quadro de políticas eficientes que pudessem 

colocar Portugal na rota do paradigma das redes telemáticas.  

 Nesse sentido, uma das primeiras iniciativas que foram ensaiadas teve 

início em 1998, quando da formulação do programa Cidades Digitais. 

 Este programa tinha como objetivo levar as novas tecnologias da 

informação e da comunicação aos cidadãos, às organizações estatais e 

privadas, assim como à sociedade de um modo em geral.  

 Numa primeira fase, as ações deste programa piloto procurou encontrar 

as melhores soluções as quais, se funcionáveis, seriam aplicadas 

posteriormente de modo definitivo. Entre outras, essas ações tinham como 

objetivos elencados a melhoria da vida urbana, o combate à interioridade do 

país, o reforço da competitividade económica e do emprego, o apoio à 

integração social, quer dos mais desfavorecidos assim como dos info-excluídos 

e dos cidadãos com necessidades especiais. Paralelamente a estes objetivos 

estava também a intenção de se introduzirem as Novas Tecnologias da 

Informação na cidade de modo a propiciar-se, através da utilização das redes 

telemáticas, benefícios que se traduziriam numa substancial melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos.  

 Tal melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, através do recurso à 

utilização das tecnologias digitais, traduzir-se-ia em melhores cuidados de 
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saúde, numa maior simplificação e transparência dos processos 

administrativos, em novas oportunidades de emprego, em melhor formação 

profissional, etc. Por outro lado, dentro da mesma perspetiva, o recurso às 

Novas Tecnologias iria generalizar o comércio eletrónico, novas formas e 

ofertas de edução, bem como novas formas de lazer e cultura. Em suma, o 

que se pretendia era portanto, como bem se vê, transportar serviços e fluxos 

comunicacionais que se processavam no espaço físico para o espaço virtual. 

Ou seja, tratava-se portanto de transportar boa parte das funções da cidade 

física para uma cidade virtual, uma cidade digital. Além disso, este projeto 

piloto tinha também uma outra intenção. Em concreto, o poder político via 

também na introdução das Novas Tecnologias uma forma de prevenir e dirimir 

o declínio das antigas redes urbanas e rurais físicas, muitas das quais em 

perigo.  

 O primeiro projeto de cidade digital, a qual a seu tempo se pode 

transformar em cidade do conhecimento, foi desenvolvido em Aveiro e tinha 

como intenção principal a título experimental impulsionar a revitalização da 

vida urbana. 

 A escolha desta cidade, onde de resto decorreu o nosso projeto, teve a 

ver, segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia da altura, com o facto de 

Aveiro reunir um conjunto bastante significativo de condições importantes 

para o lançamento desta primeira experiencia. 

 Como veremos adiante, Aveiro destacava-se das demais cidades 

portuguesas por possuir um tecido humano e empresarial moderno, uma 

autarquia sensibilizada e largamente empenhada e recetiva a experiências 

de modernização técnica e administrativa, uma universidade ativa e muito 

experimentada no conhecimento das Novas Tecnologias, um centro de 

estudos de telecomunicações, etc. Além disso, esta cidade possuía um 

número bastante significativo de pequenas e médias empresas, tanto em 

setores tradicionais como nas novas e mais avançadas tecnologias. Entre 

outras, era o caso da Portugal Telecom, que aqui tinha um centro avançado 

de estudos, e de dois operadores de tv por cabo. Depois, porque na própria 
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Universidade de Aveiro funcionava um importante centro de investigação 

avançada direcionado precisamente para as Novas Tecnologias. 

 O programa piloto realizado em Aveiro foi um sucesso. A simbiose que 

se estabeleceu a título experimental entre poder político, as empresas e os 

cidadãos foi tal, que tornou-se percetível para todos que era possível construir 

“cidades virtuais”, e que estas podiam melhorar substancialmente a vida das 

empresas e dos cidadãos, assim como combater determinados fenómenos 

como a interioridade do país e a exclusão social. Por estes motivos, os quais 

resultam da constatação factual do projeto político, o mesmo foi alargado a 

outras áreas do país. Assim, teve inicio a segunda fase, a qual decorreu entre 

2003 e 2006.  

 O programa, inicialmente circunscrito apenas a Aveiro, estendeu-se a 

todo o distrito. Relativamente às áreas temáticas abrangidas por este 

programa, tendo em linha de conta os pressupostos elencados em 1998, elas 

foram as seguintes: comunidade digital, autarquias e serviços concelhios, 

escolas e comunidade educativas, universidade e informação, cultura e lazer. 

 Segundo Gouveia (2003) o objetivo da Cidade Digital, entre outros 

aspetos, era aumentar e simplificar a mobilidade, incrementar e melhorar as 

relações sociais, incentivar a cidadania e a inclusão social, fomentar a 

formação dos cidadãos, simplificar serviços e desburocratizar, combater 

fenómenos de interioridade e êxodo rural, aumentar a competitividade 

económica e fomentar a coesão social. 

 O sucesso do programa Aveiro Digital, assim designado na altura, foi tal 

que o mesmo veio depois a ser implementado em várias outras regiões do 

país, sobretudo no interior. O programa, processado agora a uma escala 

territorial mais ampla, teve o nome de Portugal Digital. Entre outros, como os 

mesmos objetivos e finalidades, ainda que ajustados às especificidades de 

cada região, merecem destaque os seguintes: 

 - “Combater a interioridade” em Bragança 

 - “Reforçar a competitividade económica e o emprego” na Marinha 

Grande 
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 - “Combater a interioridade” na Guarda 

 - “Combater a interioridade” em Castelo Branco 

 - “Combater a interioridade” Trás-os-Montes e Alto Douro 

 - “Apoiar a integração social” na área periférica de Lisboa. 

 

 Em suma, como se vê, Aveiro foi a cidade escolhida para o projeto 

piloto das Cidades Digitais, o qual viria depois a ser implementado um pouco 

por todo o país. Por este facto, a cidade de Aveiro foi portanto pioneira ao 

lançar-se de corpo e alma no novo paradigma emergente, que é do das 

Novas Tecnologias. A passagem da Cidade Digital para uma Cidade do 

Conhecimento é puramente um formalismo conceptual, dado um confundir-

se com o outro. No essencial, aquilo que mais interessa ressalvar, nesta nova 

dinâmica, é que Aveiro se ligou ao mundo através das redes telemáticas, 

resultando daí, como aludido em pontos anteriores, importantes trocas de 

fluxos comunicacionais económicos, políticos, sociais e culturais. Enfim, mercê 

de tudo isto que temos vindo a expor, pode dizer-se que Aveiro, além de uma 

cidade física, é também uma cidade virtual.    

 

 3.5 – O Local 

 

 A requalificação do espaço público é um tema recorrente em 

Arquitetura. É com alguma frequência que vemos em exposições, e na 

imprensa o assunto ser debatido, mas a frequente crítica incompleta de 

experiências nesta matéria tem originado ideias erradas sobres os seus efeitos, 

atribuindo-lhe virtudes questionáveis. 

 A requalificação do espaço público ganhou grande relevância no 

último quarto de século, resultado da tomada de consciência da debilidade 

dos comportamentos do crescimento rápido das periferias urbanas e da 

verificação do agravamento do ambiente urbano nas cidades. Nos finais da 

década de 1970 e inícios da de 1980, algumas cidades europeias lançaram 
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políticas urbanas inovadoras que tiveram imenso sucesso. São conhecidas 

experiências positivas nesta especialidade, em que a intervenção no espaço 

público contribuiu para recuperar algumas qualidades vivenciais que tinham 

esmorecido no centro das cidades, para fomentar novas atividades em 

permuta daquelas que se tinham tornado obsoletas e para atrair a residência 

para áreas em que a população havia diminuído. Os espaços tratados 

recuperaram assim um novo protagonismo, com efeito benéfico para as 

cidades.  

 Como todos sabemos, a Urbanidade apresenta-se como fundamental 

para as civilizações atuais. A cidade e o seu espaço público abraçam o 

elemento identidade e referencial que acentua o sentido de pertença ao 

lugar. É aqui portanto, neste domínio, que se exercem os padrões de 

socialização e se testam as liberdades individuais e coletivas. 

 Ao longo dos tempos, as cidades chamaram a si a maioria da 

população, em números por vezes verdadeiramente inacreditáveis, como 

aqueles que ocorreram quando da Revolução Industrial. Neste processo de 

crescimento por vezes existem retrocessos, fruto de um desfasamento entre 

necessidades evolutivas das cidades e dos homens com determinados 

espaços construídos segundo determinada função que deixou de ser 

requerida. É pois nesses espaços que podemos geralmente encontrar os 

pontos fracos das cidades, as chamadas zonas degradadas. Regra geral, a 

cidade não pode anular estes espaços, muitos deles simples espaços 

industriais, pelo urge encontrar novas soluções urbanísticas para os mesmos, as 

quais podem muito bem passar pela adaptação dos mesmos aos novos 

paradigmas emergentes, designadamente aos que se relacionam com as 

redes telemáticas e as Novas Tecnologias da Informação.  

 Aveiro tem vindo a reabilitar diversas zonas da sua cidade, sendo que a 

situação económica não tem permitido uma evolução desejável. 
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Fig. 16 – Zona de intervenção do projeto 

 

 

 No essencial, como vimos, Aveiro apresenta-se como uma cidade que 

conta com um grande parque industrial, ao mesmo tempo que é uma cidade 

que forma, através da sua universidade, muitos licenciados em diversas áreas 

do saber. Contudo, regra geral, a cidade não os consegue captar para a sua 

área, isto apesar do plano de urbanização Polis Aveiro. Por outro lado, esta 

cidade, tal como muitas outras, tem também algumas zonas degradadas que 

merecem ser trabalhadas urbanisticamente e dinamizadas. Entre eles está o 

espaço abandonado do topo nascente do Canal de São Roque, onde se 

situam os terrenos da fábrica de sal “Vitasal”. 
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Fig. 17 – Vista aérea da zona de intervenção do projeto 

 

 

 

 

Dos elementos levantados sobre a região, foi possível elaborar uma análise das 

fragilidades, das potencialidades, das ameaças e oportunidades.   
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ANÁLISE  SWOT 

 

Pontos fortes Pontos fracos 

 Tecido empresarial 

diversificado 

 Rede rodo ferroviária e 

marítima 

 Turismo 

  Cultural e patrimonial 

 Universidade 

 Escolaridade populacional 

/ emprego qualificado 

 Cluster – tecnologias da 

informação e da 

electrónica 

 Rede tecnológica   

 

 Tecido empresarial disperso 

 Ria / elemento 

condicionante das 

distâncias entre lugares 

 Envelhecimento 

populacional 

 Áreas empresariais 

inadequadas 

 Transportes individuais 

 Espaços verdes / laser 

 Vazios urbanos / industriais 

Oportunidades Ameaças 

 Crescente Mobilidade de 

recursos humanos 

altamente qualificados 

 Incentivos á reabilitação 

urbana 

 Acesso de redes 

estruturadas de 

colaboração de instituições 

de ensino superior e de IDI 

 Pólis / ria 

 Rede nacional de 

plataformas logísticas 

 Exploração de transportes 

fluviais 

 

 Política de estratégia de 

desenvolvimento do porto 

de Aveiro 

 Envelhecimento da 

população 

 Pressão sobre recursos 

naturais 

 Tarifas portuárias 

 Concorrência de territórios 

mais competitivos e 

atrativos 

 

A análise SWOT da região permitiu a identificação de elementos 

diferenciadores e distintivos de Aveiro que se asseveram como estratégicos 

para o desenvolvimento desta cidade. Combinar a indústria, a universidade, a 

rede rodoviária e a rede de telecomunicações, num pólo de conhecimento. 

Esta confluência poderá assegurar o crescimento positivo da cidade e eliminar 

algumas das suas fraquezas. 
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 3.6 – Proposta 

 

 Foi da combinação dos elementos atrás descritos, aliados ao tema das 

“Cidades do Conhecimento” e das “Cidades Digitais”, que surgiu a ideia de 

criar no espaço abandonado do topo nascente do Canal de São Roque um 

centro de investigação e apoio às indústrias, o qual designamos por “Shopping 

de Ideias”. Este “Shopping” tem, para nós, como objetivo promover o 

conhecimento dos produtos locais e nacionais a nível internacional através 

das redes telemáticas. 

 

 
Fig. 18 – Área de implantação 

 

 

 

  Assim, desta forma julgamos ser possível requalificar a zona nascente do 

Canal de São Roque (os terrenos da indústria de sal Vitasal), captando para aí 

jovens licenciados. Por outro lado, com esta proposta, julgamos ser também 

possível promover a indústria local, colocando-a, através das redes 

telemáticas, na dinâmica dos grandes fluxos comunicacionais, os quais, como 

vimos, se processam hoje, cada vez mais, à escala global. Nesse sentido, 

como atrás se disse, foram definidos alguns objetivos e ações, os quais são 

oportunos referir aqui: 
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 a) requalificação da frente do topo nascente do Canal de São Roque 

por forma a captar o seu uso pela população: 

 

 - reestruturar o canal e ampliar para nordeste; 

 - criar ciclovias e vias pedonais na envolvente do Canal de São Roque; 

 - implementação de um parque na envolvente da lagoa; 

 - introdução de uma nova via rodoviária de acesso; 

 - implementar espaços para estacionamento de automóvel subterrâneo 

e de superfície; 

 - introdução de uma praça de ligação entre espaços.  

 

 b) introdução de um conjunto de edifícios para a investigação e apoio 

à indústria: 

 

 - espaços para desenvolvimento de atividades de recém licenciados; 

 - áreas destinadas a empresas “Fronte Office”; 

 - espaço para reuniões; 

 - salas de formação; 

 - salas de conferências polivalente; 

 - biblioteca municipal dedicada ao livro técnico; 

 - áreas de prototipagem e testes. 

 

 De acordo com os objetivos previamente definidos, e imediatamente 

atrás expostos, avançamos em seguida com a proposta urbanística, que se 
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requer ajustada às necessidades dos dias de hoje, otimizando diferentes 

aspetos, tais como os funcionais, os formais e os espaciais nele fomentado.  

 Assim, o objetivo e estratégia deste trabalho, que aqui agora 

apresentamos, pretende tornar este espaço acessível a toda a população, 

melhorar a relação do espaço com a ria, dotar Aveiro de um espaço que 

promova a mobilidade e o desenvolvimento equilibrado dos seus espaços e 

captar nova população para o espaço residencial envolvente. 

Paralelamente, como já referido também, pretende-se igualmente que o 

espaço sirva como um espaço de produção de Conhecimento. 

 

 A proposta urbanística pode resumir-se aos seguintes aspetos: 

 

 1 plano de urbanização 

 2 ampliação do canal e implementação de uma zona lagunar 

 3 criação de um parque urbano 

 4 introdução de espaços de lazer ao longo da ria 

 5 implementação de uma praça com parque subterrâneo para 

automóveis 

 6 edifício de investigação e apoio à indústria 

 7 edifícios de prototipagem 
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Fig. 19 – Virtualização da área de intervenção 

 

 

 Como bem sabemos, atualmente os espaços mais periféricos das 

cidades e antigos edifícios industriais abandonados são vistos como espaços a 

serem tratados e dignificados com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida, o conhecimento das suas populações, e a dinamizar a sua económica. 

Assim, como bem se vê, o objetivo e a estratégia deste trabalho pretende 

portanto tornar este espaço acessível a toda a população, melhorar a relação 

do espaço com a ria, e ao mesmo tempo dotar Aveiro de um espaço que 

promova efetivamente a mobilidade e o desenvolvimento equilibrado dos 

seus espaços. 

 Por outro lado, igualmente percetível, pretende o mesmo captar para 

esta zona degradada uma nova população, os recém-licenciados, que aí 

podem residir, elaborar os seus projetos e trabalhar em estreita colaboração 

com o parque empresarial existente ou com qualquer outra empresa a nível 

nacional ou mundial. A este nível, a ideia é portanto que as empresas ou o 

recém-formado alugue um espaço e desenvolvam aí projetos de investigação 

ligados às Novas Tecnologias da Informação de forma a produzirem 

Conhecimento, o qual pode ser exportado para qualquer parte do país ou do 

mundo através das redes telemáticas, segundo as dinâmicas referidas em 

capítulos anteriores. 
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 O projeto de apoio às indústrias que preconizamos vem no seguimento 

do estudo realizado a Aveiro, e que neste caso tem como tema a 

regeneração urbana, segundo o paradigma da Revolução Tecnológica. 

Assim, a solução encontrada para o edifício de investigação e apoio às 

indústrias passa pela sua articulação com os valores locais, espacial, forma e 

estrutura funcional.  

 Dito por outras palavras, a forma do edifício surge da análise da região 

de Aveiro e do ambiente em que se insere. Nesse sentido, o edifício trás a si a 

ligação da cidade através da inserção de alçados policromáticos de vidro, 

que pretender ser uma evolução representativa da casa tradicional popular. 

Por outro lado, fruto igualmente da análise que se fez a Aveiro, promoveu-se a 

sua ligação ao meio envolvente através de uma lagoa que pretende 

simbolizar o elemento aquático mais marcante da região: a ria.   

 

 

Fig. 20 – Virtualização do espaço 
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Fig. 21 – Hotel Mélia Ria 

 

 

 

 Quanto ao edifício em si, o mesmo, como anteriormente referido, 

pretende ser um “Shopping de Ideias”, isto é, um espaço de Conhecimento, 

com o intuito de investigar e apoiar as indústrias locais. No fundo, o edifício 

pretende ser um elemento de referência para o local, seja pela forma como 

se relaciona com o espaço, seja pela sua imponência perante os outros 

edifícios. Ainda a este respeito, saliente-se que o edifício que preconizamos vai 

beber alguns elementos de inspiração ao hotel Mélia Ria, o qual se encontra 

no centro da cidade. Este novo edifício caracteriza-se pela policromia que 

ostenta nos seus alçados e que se baseia em elementos da região de Aveiro. 
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Fig. 22 – Virtualização do edifício 

 

 

 

 Nesse sentido, o edificado apresenta-se com duas entradas com 

funções distintas, uma para circulação de mercadorias e outra para entrada e 

saída dos seus utilizadores e que dá acesso ao átrio do edifício. A cave é 

composta por zonas de armazenamento e de vestuário. No piso do rés-do-

chão são inseridos espaços destinados à receção de visitantes, uma sala de 

congressos, biblioteca municipal destinada ao apoio do livro técnico, bem 

como espaços para um restaurante e cafetaria. No segundo piso situam-se os 

espaços para aulas e reuniões. O terceiro piso é composto por espaços para 

jovens licenciados em início de carreira com necessidades de um espaço 

para trabalho. No quarto e quinto piso encontram-se espaços que se destinam 

a empresas que pretendam aí ter um Front Office. 
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Fig. 23 – Virtualização do edifício, cobertura 

 

 

 

 Na cobertura é instalado o sistema de AVAC, mas também um jardim 

com mesas e cadeiras, em que os utilizadores podem relaxar ou mesmo 

trabalhar com um computador portátil, uma vez que existe uma rede 

telemática sem fios instalada em todo o edifício. A comunicação entre piso é 

realizada numa área central, através de escadas e elevadores.  

 

    

 

 

Fig. 24 – Virtualização do edifício, explanada na cobertura. 
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Conclusão 

 

Na elaboração do “Shopping de Ideias”, foi tido como objectivo primeiro a 

dinamização do espaço da anterior “Vita Sal” (industria de produção de sal 

que operou entre a década de 50 até aos inícios do ano de 2000), 

consideradas as valências do espaço, a sua expressão municipal, a evolução 

da cidade no âmbito cultural, industrial, económico, educacional e social.  

Desta forma, dada a oposição imposta entre as necessidades da urbe e as 

suas valências, propusemos a reunião entre o estudo do saber identificativo 

desta cidade como forma de garantir o crescimento sustentável para a sua 

economia e cultura. Considerados todos os elementos de estudo por nós 

analisadas, acreditamos com suporte no conhecimento adquirido que a 

proposta apresenta uma solução dinamizadora e estruturante para o local, 

que será objectivamente crucial na evolução de Aveiro. 

A Arquitetura como solução harmonizadora entre o espaço e as necessidades 

da sociedade que dela querem usufruir, “mundo” (globalizante e 

globalizador). 

Concluímos que na panóplia das áreas industriais por esta abraçada e 

exploradas ao longo das décadas nesta zona do país, o conhecimento dai 

absorvido, a universidade, o seu crescimento e as áreas do saber, por esta 

ministrada e desenvolvidas, aliadas que estão à necessidade de eternização 

da cidade, como fonte de identidade das gentes, necessitavam de um 

elemento unificador de todo este potencial. Desta forma, tornou-se desde 

cedo clara a capacidade dinamizadora da cidade de Aveiro. Com a criação 

deste edifício “Shopping de Ideias”, tornar-se-á possível acervar o 

conhecimento da experiência do “saber fazer” ao seu potencial futuro, 

cativar o conhecimento presente instruído pela universidade o “saber saber”, 

às expectativas da indústria atual e à mutação exigida pela evolução da 

sociedade. 

Por todas estas razões, pelo turismo e relações interculturais proporcionadas 

por este, consideramos ter criado um elemento de apoio ao 

crescimento/prosperidade da cidade que abraça e que pela Ria é abraçada. 
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Perante este trabalho pensamos ter demonstrado o fundamento da 

dissertação. 
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