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Resumo 

 

Este trabalho inscreve-se no âmbito da geografia económica e do desenvolvimento 

urbano. O tema proposto é o estudo das dinâmicas económicas e sociais da Baixa da 

cidade do Porto na última década, numa investigação que se pretende que constitua um 

suporte à decisão pública local e à delineação de estratégias de atuação do setor privado. 

Os objetivos analíticos colocados são os seguintes: i) identificar e compreender os 

processos económico-sociais; ii) espacializar e analisar as atividades económicas; iii) 

compreender a ação e a perceção dos empreendedores e utilizadores; e iv) analisar e 

refletir a ação pública local em matéria de desenvolvimento económico-social. Cada um 

destes objetivos tem unidades de análise específicas que implicaram a utilização de 

técnicas de recolha e tratamento de informação diferenciadas. Por conseguinte, 

recorreu-se à articulação e complementaridade entre a abordagem qualitativa e 

quantitativa. Resultado de processos que se enquadram nas tendências verificadas em 

contextos urbanos europeus desde princípios do século XXI, a Baixa do Porto é um 

local que, tendo ultrapassado décadas de desvitalização económica e social, conseguiu 

reverter tendências menos positivas e encontra-se, atualmente, num momento de forte 

pujança económica e efervescência social. Trata-se de um local de contrastes, onde 

tradição coexiste com modernidade. As iniciativas de acompanhamento das tendências 

globais ocorrem a par de esforços em manter as tradições e os recursos históricos, 

patrimoniais e naturais que constituem as marcas identitárias locais. Há desafios que 

persistem e que resultam de “vazios” de política urbana. E há problemas sociais e de 

requalificação urbana que urge resolver. A Baixa do Porto é hoje um lugar com 

dinâmicas económicas favoráveis ao reforço do ecossistema de empreendedorismo e 

inovação e com redes formais e informais territorializadas em escalas diversas (local, 

regional, nacional e internacional) que suportam o contributo da hélice quádrupla no 

robustecimento da competitividade local.  

 

Palavras-chave: Baixa do Porto, Geografia económica, Dinâmicas económico-sociais, 

Ação pública.  



 

10 

Abstract 

 

This work is under the framework of economic geography and urban development. The 

proposed research topic consists of analyzing Oporto city centre’s economic and social 

dynamics in the last decade with the purpose of informing local public decision making 

and private sector intervention strategies. The proposed objectives of this research are 

the following: i) identify and understand economic and social processes; ii) map and 

analyze economic activities; iii) understand action and perception of entrepreneurs and 

city users; and iv) analyze and reflect on local public action on economic and social 

development. Each of these objectives focus on specific units of analysis, which 

required the use of differentiated information collection and analysis techniques. 

Therefore, there was the need to articulate and complement qualitative with quantitative 

approaches and vice-versa. Following similar trends to those observed in other 

European urban contexts since the beginning of the 21st century, Oporto’s city centre is 

currently going through a phase of strong economic growth and social effervescence, 

after decades of devitalization. It is a place of contrasts, where tradition coexists with 

modernity. Initiatives to follow global trends take place along with efforts to maintain 

traditions and historical, patrimonial and natural resources that constitute local identity 

marks. There are challenges that persist and result from gaps in urban policies. 

Moreover, there are urban requalification and social problems that still need to be 

solved. Oporto’s city centre is nowadays a place with an economic dynamic favorable to 

the ecosystem of entrepreneurship and innovation; and with formal and informal 

networks at different scales (local, regional, national and international) which support 

the contribution of the quadruple helix in reinforcing local competitiveness. 

 

Keywords: Oporto’s city centre, Economic geography, Economic and social dynamics, 

Public action. 
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Introdução geral 

 

Se podes olhar, vê.  

Se podes ver, repara. 

Saramago, J., 1995.
2
 

 

Este trabalho resulta de um profundo gosto pela geografia, adquirido desde o ingresso no 

curso de licenciatura na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e, um pouco mais 

tarde, de um forte interesse pela geografia económica, despertado pelo trabalho desenvolvido 

a nível profissional e pelas leituras a título pessoal e reforçado pelo contacto com outros 

investigadores e colegas. Este documento insere-se, por conseguinte, no âmbito da geografia 

económica e do desenvolvimento urbano. 

O processo de investigação tem subjacente um referencial geográfico e temporal e um quadro 

analítico pautado por objetivos e questões que nortearam as abordagens metodológicas 

utilizadas, as fontes de informação às quais se recorreu, bem como o conjunto de resultados 

que se pretendeu obter. A organização do documento reflete as preocupações centrais que 

acompanharam todo o processo e que constituem a estrutura basilar do referencial analítico. 

Neste capítulo introdutório pretende-se sistematizar estes aspetos. 

 

Âmbito da investigação e referencial analítico 

 

A revisão da literatura científica e a análise de políticas e estratégias públicas dos últimos 

anos levam a constatar que após um período de declínio económico e de alteração da 

estrutura social, as cidades europeias têm vindo a passar por processos de revitalização 

económica e de requalificação urbana. As áreas centrais das cidades, pela elevada densidade 

de pessoas, atividades e instituições e pela concentração de património histórico, 

arquitetónico e cultural, são os locais onde estes processos são mais marcados e visíveis.  

A pujança dos setores do turismo e da economia cultural e criativa, a par de novas dinâmicas 

ao nível das atividades de comércio e serviços, têm sido os motores e os motes do 

desenvolvimento económico local.  

                                                 
2
 In Ensaio sobre a Cegueira (contracapa). Lisboa: Editorial Caminho. 
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Em 2008, diversos países europeus, entre os quais Portugal, entraram num contexto de crise 

económica e financeira cujas implicações obrigaram a reequacionar as práticas económicas, 

os formatos das atividades e os processos de produção, troca e consumo. No atual contexto de 

pós-crise importa, assim, analisar os processos económico-sociais recentes que marcam os 

contextos urbanos, territorializando atividades e agentes e refletindo sobre os principais 

desafios que se lhes colocam. Como referimos anteriormente, a lente que nos guia neste 

intento é a da geografia económica e das suas relações com o desenvolvimento urbano.  

As atenções da subdisciplina focam-se, em larga medida, na atualidade, em fatores de 

natureza intangível e de caráter social (entre os quais a cultura, o consumo ou as redes). E 

neste âmbito, temos como princípio norteador o de recorrer ao corpo teórico e metodológico 

da geografia económica para o estudo das dinâmicas da área central da cidade do Porto na 

última década, num exercício de apoio à delineação de estratégias privadas e à decisão 

pública local, extraindo ilações aplicáveis ou que possam ser debatidas noutros territórios 

similares. Ao nível do referencial temporal, serão feitos recuos no tempo sempre que a 

pertinência dos factos a isso obrigue para a cabal compreensão do momento temporal que 

pretendemos analisar. 

A atualidade urbana é marcada por dinâmicas com características globais mas, 

simultaneamente, por uma grande diversidade a nível local. O Porto tem um tecido urbano 

diversificado e com configurações socioeconómicas, funcionais e associações simbólicas 

variegadas. À escala intraurbana verificam-se disparidades decorrentes da aplicação e 

evolução diferenciada de políticas e estratégias públicas e da ação privada, bem como da 

conjugação distinta de fatores históricos, económicos, sociais e culturais. O centro do Porto 

desempenhou desde sempre um papel primordial e fulcral na história da cidade, ocupando um 

lugar cimeiro enquanto centro político-administrativo e polo económico, não obstante 

existirem outras centralidades já consolidadas ou em emergência. Constitui também uma 

referência simbólica e um local ao qual se associa indelevelmente a identidade da cidade, 

pelo património arquitetónico e cultural, pelo Centro Histórico do Porto (Património Mundial 

desde 1996), pela elevada concentração e diversidade de atividades económicas de cariz 

tradicional e pela intensidade das vivências sociais e culturais que animam o espaço urbano. 

Durante anos esta área central esteve sujeita a desvitalização económica a par da perda de 

residentes e do empobrecimento ao nível das sociabilidades. Porém, em anos recentes 

ocorreram processos de mudança que tornaram a área central do Porto um território em 

dinamização económica e social, gerador de atmosferas propícias à criatividade e à inovação. 

A curiosidade em torno destes processos e dos fatores de mudança constitui a motivação 
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subjacente à escolha deste tema como referencial analítico de estudo e deste território como 

matriz espacial de investigação. De referir que não existe um limite concreto oficial ou, pelo 

menos, consensual da área central da cidade. A Baixa tem sido delimitada em diversos 

documentos estratégicos e em estudos académicos consoante os objetivos dos mesmos. A 

inexistência de um limite oficial constituiu um primeiro desafio com que nos debatemos, 

sendo que optamos por assumir um território alargado, que inclui a Baixa dita de 

“tradicional” e o Centro Histórico, sob pena de excluirmos da investigação espaços que, na 

atualidade, se mostram relevantes e com fortes dinâmicas positivas do ponto de vista 

económico-social. Assim, e para efeitos deste trabalho, considera-se como Baixa do Porto a 

delimitação apresentada pela Sociedade de Reabilitação Urbana Porto Vivo (Porto Vivo, 

SRU), em 2005, como Zona de Intervenção Prioritária (ZIP) no âmbito do seu trabalho de 

requalificação e revitalização da Baixa portuense. 

O território é uma malha integradora de diferentes dimensões analíticas e articuladora de 

escalas variadas. A realidade é multidimensional e as várias dimensões de análise estão 

interrelacionadas e influenciam-se mutuamente. A consciência destes factos acompanhou o 

processo de delineação e estudo dos 4 objetivos a que nos propomos e das respetivas questões 

a que procuramos dar resposta. Sendo nosso intento retirar ilações que suportem a decisão e 

intervenção futuras, há uma questão que se coloca, desde logo, de forma transversal a todos 

os objetivos e que enunciamos desde já: perante a realidade atual, quais os desafios que se 

colocam no futuro próximo? 

 

Os objetivos propostos e as questões associadas a cada um deles são: 

 

Objetivo 1 – Identificar e compreender os processos económico-sociais 

Os processos que estão na base das atuais dinâmicas económico-sociais da Baixa 

enquadram-se nas tendências verificadas nos contextos urbanos europeus? Ou trata-se 

de processos diferenciados marcados pelas características locais? 

 

Objetivo 2 – Espacializar e analisar as atividades económicas 

As atividades com maior projeção na Baixa coincidem com as atividades mais 

pujantes, na atualidade, nas áreas centrais das cidades europeias? A Baixa é um local 

onde as atividades consolidadas (comércio e serviços) são preponderantes e assumem 

contornos tradicionais? Ou é um local que se reinventou e acompanha as novas 

tendências, apresentando características modernas e inovadoras? 
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Objetivo 3 – Compreender a ação e a perceção dos empreendedores e 

utilizadores  

Qual o perfil dos empreendedores? Quais as suas estratégias de adaptação às recentes 

dinâmicas económicas? Qual a sua perceção em relação à evolução da Baixa? 

O que pensam os utilizadores sobre a atividade económica da Baixa? Quais as 

motivações e as temporalidades subjacentes ao uso e fruição da área? 

 

Objetivo 4 – Analisar e refletir a ação pública local em matéria de 

desenvolvimento económico-social 

As preocupações da ação pública local vão ao encontro das tendências nacionais e 

europeias? As políticas e estratégias são pró-ativas, centrando-se na revitalização e 

potencialização de atividades e agentes económicos? Ou são de caráter reativo, 

direcionando-se para a resolução de problemas? 

 

A Figura 1 apresenta as unidades de análise consideradas para investigação e que constituem 

a base do quadro analítico definido para a concretização dos objetivos propostos e para dar 

resposta às questões colocadas. Os 4 objetivos propostos refletem 4 grandes entidades 

analíticas: os processos, as atividades económicas, os agentes da esfera privada e a ação 

pública. A cada uma destas entidades correspondem unidades de análise distintas.  

 

Figura 1 – Matriz de unidades de análise 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Processos

Processos de 
evolução 

económico-social

Atividades

económicas

Empresas / 
estabelecimentos

Espaços de 
coworking

Feiras e  mercados

Agentes 
privados

Empreendedores

Utilizadores

Ação pública

Políticas, 
estratégias e 
instrumentos 

públicos

Baixa do Porto
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No caso dos processos, procurou-se, mediante o suporte da literatura científica, analisar 

aqueles que marcaram a Baixa do Porto na última década e que conduziram à situação atual. 

No caso das atividades económicas serão analisadas empresas e estabelecimentos de caráter 

fixo, de natureza e formatos diversos, bem como atividades comerciais que ocorrem em feiras 

e mercados, que apresentando características e contornos diferentes das anteriores, assumem 

uma crescente visibilidade na área de estudo. Para o efeito, apresentamos uma tipologia de 

atividades que vão ao encontro dos setores mais efervescentes nos contextos urbanos atuais. 

No âmbito dos agentes privados, focamos a nossa atenção na componente do 

empreendedorismo e do consumo / utilização da Baixa e, como tal, as unidades de análise 

correspondem, respetivamente, aos empreendedores e aos utilizadores (potenciais 

consumidores). Por fim, no caso da ação pública, a unidade de análise consiste nas políticas, 

estratégias e instrumentos que, no período temporal de referência, regulamentaram ou 

instituíram os princípios, os objetivos, as medidas e as ações de desenvolvimento económico-

social da Baixa portuense. 

 

Abordagens metodológicas, fontes de informação e resultados 

 

A análise que efetuamos assenta num desenho da pesquisa orientado por uma perspetiva 

metodológica de articulação e complementaridade entre métodos qualitativos e quantitativos. 

Esta abordagem aproxima-se do que tradicionalmente é designado, no âmbito metodológico 

em ciências sociais, como estratégias de investigação extensivas-quantitativas (A. F. Costa, 

1999). Em cada capítulo da parte empírica deste documento serão descritos com pormenor os 

métodos, os fornecedores e as fontes de dados, bem como as opções tomadas. A consideração 

de unidades de análise diferenciadas pressupôs o recurso a diferentes técnicas de recolha e 

tratamento da informação. A sua explicitação no capítulo respetivo permite, na nossa opinião, 

uma leitura mais próxima e articulada entre os procedimentos metodológicos e os resultados 

obtidos. Não obstante, faremos aqui uma apresentação geral e sintética destes aspetos para 

cada objetivo analítico proposto (Figura 2). Assim, recorremos à complementaridade das 

abordagens qualitativa e quantitativa em 3 objetivos analíticos. No objetivo relacionado com 

a reflexão em torno da ação pública optamos pela abordagem exclusivamente qualitativa, 

dada a natureza desta unidade de análise. As fontes de informação são diversificadas, indo 

desde o recurso a bases de dados de organismos oficiais e de uma entidade privada (no caso 

das atividades económicas) até à observação direta dos fenómenos, passando pela realização 

de entrevistas semiestruturadas, aplicação de um inquérito por questionário, análise de 
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bibliografia de referência e exploração de sítios eletrónicos e de páginas das redes sociais de 

entidades específicas. Em termos de resultados obtidos, os objetivos 1 e 4 resultam numa 

análise mais expositiva e de caráter discursivo, enquanto os objetivos 2 e 3, para além deste 

tipo de análise, resultam também em produtos da aplicação de técnicas de tratamento de 

dados quantitativos e qualitativos, aplicadas em ciências sociais e, designadamente, na 

geografia económica. 

 

Figura 2 – Síntese metodológica por objetivo analítico 

Objetivo 
Abordagem 

metodológica 

Fontes de 

informação 
Resultados 

1 – Identificar e 

compreender os processos 

económico-sociais 

Abordagem 

qualitativa e 

quantitativa 

 Literatura científica 

 Páginas web de 

entidades oficiais 

 Documentos 

estratégicos de 

entidades oficiais 

 Bases de informação 

estatística de 

entidades oficiais 

 Entrevistas 

semiestruturadas 

 Observação direta 

 Reflexão 

demonstrativa 

2 – Espacializar e analisar as 

atividades económicas 

Abordagem 

quantitativa e 

qualitativa 

 Base de dados de 

entidade privada 

 Bases de dados de 

organismos oficiais 

 Páginas web 

 Entrevistas 

semiestruturadas 

 Bibliografia de 

referência 

 Observação direta 

 Cartografia temática 

 Tratamentos 

estatísticos 

 Análise de clusters 

 Reflexão 

demonstrativa 

3 – Compreender a ação e a 

perceção dos 

empreendedores e 

utilizadores 

Abordagem 

qualitativa e 

quantitativa 

 Entrevistas 

semiestruturadas 
 Inquérito por 

questionário 

 Reflexão 

demonstrativa 

 Análise estatístico-

descritiva 

 Análise de 

Correspondências 

Múltiplas (ACM) 

4 – Analisar e refletir a ação 

pública local em matéria de 

desenvolvimento económico-

social 

Abordagem 

qualitativa 

 Documentos 

estratégicos 
 Entrevistas 

semiestruturadas 

 Reflexão 

demonstrativa 

Fonte: Elaboração própria. 
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Estrutura da Dissertação 

 

Este documento é constituído por duas partes (Figura 3). A parte I consiste na fundamentação 

teórica do tema sobre o qual discorremos, focando-se nas teorias e modelos analíticos da 

geografia económica associada ao desenvolvimento urbano que é pertinente relevar; nas 

questões que marcam o debate atual em torno do desenvolvimento económico-social em 

contexto urbano; e no referencial em matéria de políticas e estratégias públicas a escalas 

supralocais, onde constam os princípios norteadores dos instrumentos de decisão local. A 

parte II, inteiramente dedicada ao estudo empírico da Baixa do Porto, segue o guião dos 

objetivos a que nos propomos e das respetivas unidades de análise. E, por conseguinte, 

apresenta a reflexão em torno dos processos recentes de transformação da área central, 

enquadrados nos processos da cidade; da territorialização e características das atividades 

económicas; da perceção dos empreendedores e dos consumidores; e, por fim, da ação 

pública local orientada para o desenvolvimento económico-social. No final de cada um dos 

capítulos de ambas as partes é apresentada uma síntese que sistematiza as principais ideias e / 

ou ilações a reter. No início de cada um dos capítulos da parte II é também apresentada em 

pormenor a fundamentação metodológica subjacente a cada objetivo. 

 

Figura 3 – Estrutura da dissertação: partes e capítulos 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Parte I  
Fundamentação 
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A síntese conclusiva fecha este documento. Nela constam as principais ideias e mensagens 

que retiramos da análise empírica efetuada, em articulação com a fundamentação teórica que 

norteou, desde o início, o processo de investigação. Neste capítulo final são também 

apontadas a utilidade e pertinência do estudo realizado, assim como as limitações do mesmo. 

São ainda identificadas linhas de pesquisa que nos parece pertinente aprofundar e que 

deixamos como sugestão para investigações futuras. 
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PARTE I 

Das dinâmicas económico-sociais urbanas 
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1. Contributos para a (re)constituição da geografia económica 

 

Todas as geografias económicas são simultaneamente 

conjuntos de relações sociais e de processos materiais. 

Lee, R., [et al.], 2004, p. 614.  

 

1.1 Introdução 

 

Qualquer tentativa de descrever e caracterizar a evolução do corpo teórico e concetual e das 

abordagens metodológicas de uma disciplina é difícil e complexa. As fronteiras entre 

diferentes abordagens são, muitas vezes, ténues e difíceis de balizar, pelo que não se pretende 

efetuar aqui um exercício exaustivo de explanação das teorias e quadros analíticos da 

geografia económica e do desenvolvimento económico em contexto urbano. Pretende-se sim 

elencar aspetos considerados relevantes para o enquadramento deste trabalho. 

A geografia económica, como qualquer disciplina científica, alterou-se com o tempo. Foram-

se sucedendo ou coexistindo diferentes paradigmas como forma de acompanhamento dos 

processos marcantes e das questões mais preocupantes a um dado momento. Apresentaremos 

aqui as principais abordagens em geografia económica desde a década de 80 do século XX 

até à atualidade, com particular destaque para a geografia económica evolucionista (Boschma 

& Frenken, 2006; Essletzbichler & Rigby, 2010; MacKinnon, Cumbers, Pike, Birch, & 

McMaster, 2009), abordagem na qual este trabalho se enquadra. Os modelos explicativos dos 

processos de produção de conhecimento e inovação são outro aspeto pertinente, ou não 

fossem precisamente o conhecimento e a inovação considerados fatores fundamentais para o 

desenvolvimento económico dos territórios. Dos modelos mais recentes e complexos, de 

caráter não linear, destacamos o modelo da hélice tripla de Leydesdorff e Etzkowitz 

(Etzkowitz & Leydesdorff, 2000), apresentado em meados da década de 90, e os modelos da 

hélice quádrupla e da hélice quíntupla desenvolvidos a partir deste por Carayannis e 

Campbell em 2003 (Carayannis & Campbell, 2011). 

Ecossistema de inovação é, entre muitos outros, um dos conceitos que marca a geografia 

económica atual, pelo que constitui um último aspeto a focar neste capítulo. 
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1.2 A agenda da geografia económica 

 

A natureza integradora da geografia está patente na subdisciplina da geografia económica, 

onde a diversidade, mais do que a singularidade, continuam a marcar os pressupostos teóricos 

e as abordagens empíricas (Leyshon, Lee, Sunley, & McDowell, 2011). Com efeito, a 

geografia económica tornou-se, nos últimos anos, bastante diversificada em termos de temas 

de investigação, incorporando uma grande variedade de quadros teóricos e concetuais e de 

abordagens metodológicas, pelo que não há um paradigma único que marque a disciplina 

(Mackinnon & Cumbers, 2007). A sua história é longa, sendo constituída por um grande 

leque de influências intra e interdisciplinares (como a ciência regional, os estudos urbanos, o 

planeamento do desenvolvimento económico regional ou a sociologia económica). Apesar da 

diversidade de influências, os geógrafos económicos estão unidos pelo interesse comum pela 

territorialização dos processos económicos (Aoyama, Murphy, & Hanson, 2011). Estão 

preocupados com questões concretas relacionadas com os padrões de localização da atividade 

económica, com os desequilíbrios territoriais do desenvolvimento económico ou com os 

processos de desenvolvimento local e regional e a forma como evoluíram no passado e como 

evoluirão no futuro, bem como com o papel dos governos nesta evolução (Mackinnon & 

Cumbers, 2007). 

Ao longo do tempo, os geógrafos económicos consideraram diversos aspetos como fatores 

chave do desenvolvimento económico e territorial (Aoyama et al., 2011). É amplamente 

reconhecido que a economia contemporânea sofreu múltiplas alterações comparativamente 

com a situação que prevaleceu em grande parte do século XX. Estas alterações estão 

associadas à utilização massiva de tecnologias, às necessidades crescentes de inovação de 

processos e produtos e à expansão significativa do capital humano (Scott, 2010). O conceito 

de capital humano é complexo e com diferentes potenciais definições e dimensões de análise. 

O entendimento de Landry (2008) é de que representa os talentos, as competências e os 

conhecimentos específicos individuais num contexto pós-industrial. No entanto, ao longo do 

século XX, em linha com os processos de industrialização, a geografia económica tinha como 

objeto de análise as firmas e indústrias, os rendimentos dos trabalhadores, os processos de 

produção, as competências laborais ou o papel do Estado na promoção da industrialização. 

Os anos 80 do século XX foram profícuos em estudos sobre os aspetos organizacionais da 

produção e as suas consequências geográficas a nível da competitividade nacional e regional 

e sobre as estratégias de crescimento regional e urbano (Aoyama et al., 2011). A geografia 

económica desviou-se da análise económica tradicional e seguiu uma abordagem muito mais 
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interdisciplinar, recorrendo a teorias e métodos das ciências sociais e políticas (Boschma & 

Frenken, 2006). Na viragem para o século XXI, os geógrafos económicos procuraram 

enquadrar os aspetos especificamente geográficos com as redes globais e, deixando de estar 

predominantemente concentrados nas economias industrializadas, passaram igualmente a 

considerar as economias emergentes (Aoyama et al., 2011). 

Aos temas de investigação mais tradicionais, como o desenvolvimento regional, as 

aglomerações e a força de trabalho, juntam-se novos tópicos, como os serviços e as indústrias 

culturais (Mackinnon & Cumbers, 2007). A crise económica – mas também social, política, 

ambiental, cultural, … – teve impactos nas diversas facetas da geografia económica, tendo 

aberto novas linhas de investigação (Hernández, 2017). O foco de investigação tem-se 

centrado, cada vez mais, em fatores mais intangíveis, de caráter social, tais como as 

instituições, as redes sociais, a economia do conhecimento, a cultura ou o consumo. Apesar 

de a economia estar no centro da análise dos geógrafos económicos, é cada vez mais 

reconhecida a multidimensionalidade das dinâmicas territoriais e a interligação entre os 

processos económicos e os processos sociais, as transformações culturais e as mudanças 

institucionais (Aoyama et al., 2011). Lee et al. (2004) afirmam que a geografia económica é 

também uma construção social e, portanto, influenciada pelos desafios políticos e sujeita a 

alterações decorrentes de transformações ao nível das relações sociais. 

Metamorfose e fragmento são palavras que traduzem bem a trajetória da disciplina. Desde 

logo a base económica dos territórios e as características e funcionamento do seu mercado de 

trabalho que, sendo espacialmente distintos no espaço, fazem variar os parâmetros de análise 

e a forma como se combinam. A conjuntura económico-financeira do local é outro fator 

essencial complexo, na medida em que é influenciada pelas conjunturas económico-

financeiras a outras escalas (regional, nacional e internacional). Os fatores institucionais, 

desde a regulamentação governamental até às normas e valores sociais, são, na opinião de 

diversos autores, outro fator a ter em conta, na medida em que constringem ou incentivam 

determinadas práticas económicas. Estes fatores entrecruzam-se e são modelados por redes de 

configurações diversas entre agentes diversificados e heterogéneos, ocorrendo uns e outras 

em ambientes onde ocorre simultaneamente a ação das esferas pública e privada (Bathelt & 

Glückler, 2003; Hollands, 2008; Nijkamp & Kourtit, 2013; Storper, van Marrewijk, & van 

Oort, 2012). 

Apesar do espaço ser o aspeto constituinte da geografia económica, as questões chave da 

disciplina também se referem ao tempo (Malmberg & Maskell, 2010). 
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Boschma (2010) assevera que as teorias da evolução económica pressupõem três requisitos 

fundamentais: dinâmica; processos irreversíveis; e criação e impacto das inovações ou do que 

é “novo” como fonte de transformação. A evolução da atividade económica deve ser 

compreendida no âmbito dos processos económicos a nível micro e macro, no âmbito do 

contexto institucional, no âmbito dos fluxos de conhecimento e inovação e no âmbito da 

capacidade de absorção dos territórios. 

A sucessão ou coexistência de diferentes correntes em geografia económica está na origem da 

diversidade de abordagens metodológicas utilizadas, entre as quais se incluem a econometria, 

a análise estatística, a pesquisa por questionário, a análise de redes sociais ou a análise 

documental e de políticas públicas (Aoyama et al., 2011). 

 

1.3 Marcos paradigmáticos da geografia económica 

 

Aoyama et al. (2011) afirmam que a partir dos anos 80 do século XX surgiram, e coexistiram, 

em diversos países europeus, várias correntes teóricas e metodológicas em geografia 

económica, entre as quais destacam a neoclássica, a evolucionista e a institucional. 

 

Na geografia económica neoclássica podem ser enquadradas, na opinião de Boschma and 

Frenken (2006), quer os contributos para a ciência regional que marcaram os anos anteriores 

aos trabalhos de Paul Krugman quer a nova geografia económica nascida a partir dos seus 

contributos, na medida em que ambas se baseiam no pressuposto neoclássico da maximização 

da utilidade como o principal objetivo que move os agentes económicos e ambas procuram 

derivar conclusões a partir da análise do equilíbrio de um modelo formal. 

Na década de 90 do século XX, fortemente influenciados pelos trabalhos de Paul Krugman, 

os economistas neoclássicos reentraram no campo da geografia económica, revolucionando a 

disciplina (Boschma & Frenken, 2006). A nova geografia económica surge, assim, 

particularmente, no seio dos académicos com interesses econométricos (Aoyama et al., 

2011). Desde então, tem aumentado significativamente a literatura científica em torno desta 

corrente da geografia económica (Martin, 2011). 

Paul Krugman usou a teoria da complexidade como um dos suportes conceptuais da nova 

geografia económica. Apesar de não haver uma definição precisa e consensual do conceito, é 

possível apresentar os seus pressupostos. MacKinnon et al. (2009) apontam que o primeiro 

desses pressupostos relaciona-se com o facto de um sistema ser complexo quando apresenta 

interações não lineares entre os seus componentes, de tal modo que a compreensão do 
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sistema não é possível através da abordagem reducionista dos seus componentes, implicando 

a distribuição multiespacial (física e / ou virtual) dos recursos. Em segundo lugar, estas 

características, quando combinadas com dinâmicas não lineares resultam na irreversibilidade 

da mudança e na tendência para path dependence em termos de comportamento e trajetória 

do sistema, ou seja, a evolução do sistema é influenciada pela sua trajetória passada. Os 

mesmos autores afirmam que este conceito foi introduzido no léxico económico em finais dos 

anos 80 e inícios de 90 do século XX, tendo sido desde então amplamente utilizado em 

ciências sociais, organizacionais, tecnológicas e de gestão. 

Martin and Sunley (2010a) consideram que, no presente, a teoria da complexidade diz muito 

pouco acerca do espaço e das diferenças geográficas. As abordagens de complexidade 

representam a economia como sendo construída a partir de incontáveis fluxos e conexões, 

fundamentadas na noção de redes incompletas e seletivas. Os mais influentes economistas da 

teoria da complexidade argumentam que é o conhecimento e a sua adaptação que torna a 

economia um sistema complexo e que o novo conhecimento e a inovação emergem 

tipicamente em contextos locais. No entanto, algum deste novo conhecimento é adotado mais 

amplamente, estimulando transformações de larga escala da paisagem económica (Martin & 

Sunley, 2010a). 

A nova geografia económica recorre a métodos dedutivos e a técnicas de modelação 

matemática para explicar os padrões de organização espacial da atividade económica, 

(Boschma & Frenken, 2006; Mackinnon & Cumbers, 2007), partindo do pressuposto de 

maximização da utilidade por parte de cada agente individual (Boschma & Frenken, 2006). 

Contemporaneamente, os modelos da nova geografia económica são entendidos como 

exercícios heurísticos ou de teorização empírica que procuram explicações que constituem 

uma primeira aproximação das características observadas nas paisagens económicas (Martin, 

2011). 

 

Em finais dos anos 80 e inícios de 90 do século XX ocorreu uma alteração paradigmática no 

seio da comunidade de geografia económica que deu origem à geografia económica 

institucional. Esta alteração é também conhecida como viragem cultural (cultural turn, no 

original), como resultado da crescente importância dos fatores institucionais e culturais na 

análise dos processos económicos (Aoyama et al., 2011; Mackinnon & Cumbers, 2007; Pratt, 

2011) e da intensificação do debate em torno da interseção entre a esfera económica e a 

esfera social e cultural (Aoyama et al., 2011; Pratt, 2011).  



 

36 
 

Esta alteração paradigmática teve duas grandes componentes – epistemológica e temática. A 

epistemológica seguiu aquelas que vinham sendo as linhas orientadoras da geografia 

económica do momento, marcada pela atribuição de maior importância aos métodos 

qualitativos em detrimento dos métodos quantitativos e pela preferência de utilização de 

abordagens humanísticas em vez de abordagens quasi-científicas. A alteração temática 

pautou-se pela maior relevância das variações culturais enquanto fundamento da 

competitividade industrial e do papel dos fatores culturais nas decisões de localização das 

atividades económicas (Aoyama et al., 2011). 

Esta abordagem argumenta que as diferenças no comportamento económico são 

primeiramente relacionadas com as instituições (Boschma & Frenken, 2006). As instituições 

são padrões de comportamento que estruturam as sociedades, podendo ser vistas como 

constrangimentos humanos resilientes, que criam incentivos e linhas orientadoras para a ação. 

Podem ser regulativas (regras formais, leis ou regulamentações), normativas (normas de 

comportamento, convenções sociais ou códigos de conduta) ou cultural-cognitivas (Aoyama 

et al., 2011; Malmberg & Maskell, 2010). O Banco Mundial inclui nas instituições os 

instrumentos de política, bem como as amenidades que os governos providenciam, tais como 

os mecanismos de financiamento ou a administração da justiça, da saúde e da educação, a 

segurança pública e a regulação do solo e do trabalho (The World Bank, 2009). As 

instituições vão sofrendo ajustamentos de acordo com circunstâncias espácio-temporais, ou 

seja, os constrangimentos impostos à ação individual variam no espaço e no tempo. Podem 

limitar ou propiciar a exploração de possibilidades alternativas, pelo que influem na 

coordenação das atividades económicas ao encorajarem ou desencorajarem comportamentos 

de indivíduos, empresas ou outros agentes económicos (Aoyama et al., 2011; Malmberg & 

Maskell, 2010). Assim, diferenças ao nível das instituições conduzem a diferentes resultados 

económicos (Boschma & Frenken, 2006; Mackinnon & Cumbers, 2007; Vale, 2013). 

A geografia económica institucional recorre ao método indutivo, frequentemente 

fundamentado em estudos de caso. Segundo Boschma and Frenken (2006), os “locais reais” 

são considerados a unidade de análise relevante. O objetivo é compreender o efeito das 

especificidades dos “locais reais” no seu desenvolvimento económico e respetivos padrões 

espaciais, partindo do pressuposto que o comportamento económico é melhor compreendido 

como sendo guiado pelo ambiente institucional que o enquadra e que as instituições estão 

enraizadas em práticas geograficamente localizadas.  

A ideia de que o processo de desenvolvimento é path dependent é outro aspeto caracterizador 

do institucionalismo em geografia económica (Mackinnon & Cumbers, 2007). 
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Continuando a exploração de paradigmas, podemos ainda revelar que pelo menos desde 

meados da década de 90 do século XX, diversos geógrafos se têm assumido a favor da 

geografia económica evolucionista, aplicando conceitos e teorias da economia evolucionista 

na tentativa de explicar os processos de mudança e de crescimento regional e procurando 

criar um quadro de análise teórico de suporte à investigação. Em termos gerais, esta 

abordagem centra-se na adaptação da paisagem económica ao longo do tempo e nos 

processos e mecanismos subjacentes a essa adaptação, bem como na interação entre 

contingência espacial e temporal (MacKinnon et al., 2009). Esta matriz emergiu na década de 

70 do século XX em oposição aos pressupostos da economia neoclássica, tendo como 

objetivo principal a compreensão dos processos dinâmicos que, em conjunto, influenciam o 

comportamento das empresas e dos mercados nos quais estas operam. Parte de três principais 

posições teóricas: dinâmicas não lineares e teoria da complexidade; path dependence e 

biologia evolucionista (Essletzbichler & Rigby, 2010; MacKinnon et al., 2009). A noção de 

path dependence tem vindo a assumir uma posição relevante no âmbito da geografia 

económica evolucionista (MacKinnon et al., 2009). O conceito reflete o crescente interesse 

pelas dinâmicas temporais das realidades económicas, ou por outras palavras, reflete o 

reconhecimento de que a compreensão do desenvolvimento desigual dos territórios implica 

analisar a evolução temporal dos mesmos. O path dependence pode ser visto como um 

processo que é localmente contingente, localmente emergente e, em larga medida, localmente 

dependente (Martin & Sunley, 2010b). As estruturas económicas são, em variados graus, 

mutáveis no tempo, originando incerteza e irreversibilidade temporal (MacKinnon et al., 

2009).  

Boschma and Frenken (2006) afirmam que o ponto de partida da geografia económica 

evolucionista consiste em analisar as organizações e entendê-las enquanto entidades que 

competem com base nas rotinas que vão criando ao longo do tempo.  

Neste âmbito, as organizações e as suas rotinas constituem, assim, uma unidade de análise 

básica, mas não única. As rotinas podem ser compreendidas como competências 

organizacionais que não podem ser reduzidas à soma das competências individuais e que 

incluem conhecimento adquirido pela experiência (learning-by-doing) e conhecimento tácito, 

difícil de codificar. Sendo a competição entre organizações conduzida pela inovação 

schumpeteriana, é requerido o desenvolvimento de novas ou melhoradas rotinas que 

permitam gerar novos produtos, serviços e tecnologias. Dada a natureza tácita de parte do 

conhecimento, a aprendizagem é feita através de diversos mecanismos de transferência, entre 

os quais as colaborações formais ou informais, a mobilidade da mão-de-obra ou a criação de 
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spin-offs. A geografia económica evolucionista procura compreender a distribuição espacial 

das rotinas ao longo do tempo. Está particularmente interessada em analisar a criação e 

difusão espacial de novas rotinas, bem como os processos através dos quais essa difusão 

ocorre (Boschma & Frenken, 2006; Santos, 2009). As unidades de análise mais vastas, como 

as cidades, são entendidas enquanto emergindo dos processos que ocorrem ao nível micro. As 

organizações são, assim, portas de entrada para o entendimento de unidades espaciais mais 

agregadas, entre as quais as áreas urbanas (MacKinnon et al., 2009). 

É consensual na literatura científica que os fenómenos económicos e sociais estão fortemente 

relacionados, sendo complementares entre si (Aoyama et al., 2011; Bathelt & Glückler, 

2003), pelo que as dinâmicas sociais são sempre uma dimensão fundamental na perspetiva da 

geografia económica evolucionista (Denicolai, Zuchella, & Cioccarelli, 2010). 

A abordagem neo-Darwinista ou da biologia evolucionista tem tido grande influência na 

economia evolucionista, servindo igualmente de fonte maior de inspiração para os geógrafos 

(Martin & Sunley, 2010a). Na prática, esta posição teórica averigua como é que uma 

população de entidades heterogéneas (os agentes económicos) evolui através da interação 

entre si próprias e com o ambiente que contribuem para modelar. Esta abordagem envolve os 

conceitos de variação, seleção e continuidade. A economia capitalista é, assim, entendida 

enquanto conjunto de agentes competidores que diferem pelo menos em algumas 

características (daí a sua heterogeneidade), que influenciam as perspetivas individuais para o 

crescimento económico (seleção) e que alteram mais ou menos de forma lenta ao longo do 

tempo (hereditariedade), modelando e sendo modelados pelo ambiente no qual a competição 

decorre (Essletzbichler & Rigby, 2010; MacKinnon et al., 2009). 

Na Europa, muito recentemente, começou a emergir, entre os académicos da geografia e da 

economia, uma nova perspetiva da geografia económica evolucionista em torno da esfera 

económica. Com enfoque na mudança, nas dinâmicas que ocorrem cada vez mais de forma 

mais rápida, a economia evolucionista lida com processos irreversíveis, na medida em que os 

acontecimentos passados condicionam o comportamento dos agentes económicos no presente 

e no futuro. Por outro lado, a novidade / inovação é considerada a fonte última da 

autotransformação. O conhecimento e a inovação assumem uma importância fundamental na 

economia evolucionista, considerando-se que é a capacidade criativa dos agentes económicos 

e as funções criativas dos mercados que conduzem à adaptação e evolução económicas. A 

espacialização da novidade (inovações, novas empresas, novas organizações ou novas redes), 

o modo como as estruturas espaciais da economia emergem a partir das ações dos diferentes 

agentes económicos, o modo como, na ausência de coordenação central, a paisagem 
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económica se auto-organiza e o modo como os processos históricos interagem modelando 

diferenciados processos de transformação e desenvolvimento económico local são focos de 

análise da geografia económica evolucionista atual. Os empreendedores e os consumidores 

são considerados unidades básicas de análise ao nível micro. Ao nível meso, as empresas, os 

setores de atividade, mas também as cidades são os focos centrais de investigação. Ao nível 

macro, as regiões e os países são investigados, regra geral, como resultado das relações 

dinâmicas interativas nos níveis micro e meso (Boschma, 2010; Lambooy, 2010). A 

geografia económica evolucionista utiliza sobretudo os níveis micro e meso de análise 

(Lambooy, 2010).  

MacKinnon et al. (2009) consideram que o facto da abordagem evolucionista incorporar uma 

grande diversidade de abordagens teóricas pode constituir um fator de isolamento 

relativamente a outras abordagens dentro da geografia económica, limitando as oportunidades 

de fertilização cruzada dentro da disciplina. 

 

Feito um trajeto sintético por cada um dos paradigmas, importa agora identificar, num registo 

comparativo, as principais características que os aproximam ou que, pelo contrário, os 

distinguem (Figura 4). 

Apoiada em modelos matemáticos formais de caráter dedutivo e especificações 

econométricas para obter pressupostos universais e generalistas acerca das aglomerações 

espaciais e para encontrar a paisagem económica de equilíbrio, a corrente neoclássica 

distingue-se da geografia económica institucional, na medida em que esta última se baseia na 

narrativa, enfatizando uma diversidade de processos culturais e socioinstitucionais. O que as 

distingue é que a primeira se centra nas paisagens económicas modelizadas, a partir de 

hipóteses, enquanto a última tem como foco as paisagens económicas socialmente existentes. 

O confronto entre estas duas abordagens permanece na atualidade (Martin, 2011). 

As instituições assumem um papel fundamental na corrente institucionalista. Pelo contrário, 

na geografia económica neoclássica não têm qualquer papel ou têm apenas de forma 

implícita e pouco relevante (Boschma & Frenken, 2006). 

Na abordagem neoclássica, a emergência das aglomerações espaciais é analisada em termos 

das decisões racionais de localização, na abordagem institucional em termos das instituições 

específicas do local e na abordagem evolucionista em termos do incremento temporal de 

conhecimento espacialmente concentrado que reside nas rotinas organizacionais (Boschma & 

Frenken, 2006). 
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Boschma and Frenken (2006) argumentam que a abordagem evolucionista está em linha quer 

com a neoclássica quer com a institucional no que concerne à abordagem metodológica, uma 

vez que recorre tanto à modelação formal como à análise das bases comportamentais dos 

agentes. Acrescentam ainda que a maior parte dos institucionalistas rejeita o uso da 

modelação formal porque não captura o contexto natural da vida económica e social e os 

fatores qualitativos como a cultura e as instituições. Pelo contrário, os neoclássicos e 

evolucionistas usam a modelação formal como ferramenta de teorização, embora de modos 

diferentes. As abordagens evolucionista e institucional assumem que os agentes não se regem 

apenas pela maximização da utilidade, mas sim, sobretudo, pelo facto de se suportarem em 

rotinas (ao nível micro) e em instituições (ao nível macro), sendo que as rotinas são 

específicas das organizações, resultando das experiências e atividades passadas, e as 

instituições são específicas das comunidades e dos territórios. Não obstante, consideram que 

o contexto institucional pode exercer considerável influência nas rotinas e que, portanto, é 

legítimo afirmar que as diversas rotinas partilham muitas características num dado sistema 

institucional divergindo, com maior probabilidade, de um sistema para outro. O que 

diferencia as duas abordagens é que a evolucionista vê as rotinas organizacionais como o 

contexto relevante para explicar a tomada de decisão enquanto a abordagem institucional dá 

primazia às instituições territoriais. Em termos de conceptualização do tempo, a abordagem 

evolucionista critica a análise estática da abordagem neoclássica e institucional, 

considerando que o estado atual dum dado sistema económico não pode ser apenas derivado 

das atuais condições, na medida em que emergiu a partir de e foi constrangido por estados 

prévios, através de processos path dependent, em que eventos anteriores afetam a 

probabilidade da ocorrência de eventos futuros. As abordagens neoclássica e institucional 

têm em conta estes processos mas apenas como condições prévias que influenciaram as 

condições atuais que constituem, estas sim, objetos de consideração da análise do equilíbrio 

do modelo formal, no primeiro caso, e dos “locais reais”, no segundo caso. A abordagem 

evolucionista tem em conta na sua análise quer as condições atuais quer a sua trajetória de 

desenvolvimento (Boschma & Frenken, 2006). 
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Figura 4 – Análise comparativa dos paradigmas neoclássico, institucional e evolucionista em geografia económica 

 Neoclássica / Nova Geografia Económica Institucional Evolucionista 

Objetivo principal 

Construção de um modelo de equilíbrio global da 

aglomeração económica, aplicável a diferentes 

escalas espaciais e a vários tipos de aglomeração. 

Análise do papel e da importância dos 

fatores institucionais nas decisões de 

localização das atividades económicas e 

demais processos económicos locais. 

Avaliação sobre se nas dinâmicas 

e processos económicos a 

geografia importa e, em caso 

afirmativo, de que modo. 

Compreensão dos processos e 

mecanismos subjacentes à 

evolução da paisagem económica 

no tempo e no espaço. 

Pressupostos 

teóricos 

Alargamento da teoria mainstream (baseada 

fundamentalmente na função produção e função 

utilidade), incorporando a competição imperfeita, 

os custos de transporte e a teoria da localização. 

Conceção da aglomeração como sendo conduzida 

pela lógica económica. 

Consideração do pressuposto da homogeneidade de 

agentes e dos seus objetivos (agente representativo 

e otimizador). 

Ênfase do papel dos locais individuais no 

contexto dos processos de globalização. 

As instituições são consideradas um fator 

fulcral ao nível macro. 

Atribuição de um papel 

fundamental ao comportamento 

rotineiro das organizações ao nível 

micro. 

Consideração do pressuposto da 

heterogeneidade de agentes. 

Conceção das dinâmicas 

económicas como resultado da 

ação de agentes que buscam a 

autosatisfação. 

Epistemologia e 

abordagem 

metodológica 

Abordagem dedutiva, axiomática e de teorização 

abstrata. 

Construção de modelos matemáticos formais. As 

simulações numéricas dominam sobre a validação 

empírica. 

Recurso ao método indutivo.  

Desvalorização dos modelos formais 

(usados, excecionalmente, na análise de 

redes sociais ou técnicas de modelação da 

teoria de grafos. 

Teorização apreciativa, discursiva, 

empiricamente fundamentada e 

frequentemente baseada em estudos de 

caso locais e na análise de redes e de 

agentes. 

Combinação dos métodos dedutivo 

e indutivo.  

A modelação formal é utilizada 

como ferramenta teorética para 

derivar hipóteses testáveis.  

Teorização apreciativa, baseada 

em estudos de caso locais e na 

análise de redes. 
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Figura 4 – Análise comparativa dos paradigmas neoclássico, institucional e evolucionista em geografia económica (cont.) 

 Neoclássica / Nova Geografia Económica Institucional Evolucionista 

Conceção do 

espaço 

Paisagem económica como espaço absoluto, pré-

fornecido e tipicamente idealizado e geométrico. 

O espaço é entendido enquanto elemento neutro. 

Os “locais reais” são considerados as 

unidades de análise relevantes. 

Consideração do espaço como 

simultaneamente absoluto, 

relativo e relacional, multiescalar 

e social e historicamente 

construído. 

Conceção do 

contexto social 

O contexto social é ignorado ou reduzido a 

condições iniciais e parâmetros dos modelos. 

O contexto social é importante para 

compreender as dinâmicas económicas. 

As normas e convenções sociais moldam 

a ação dos agentes económicos. 

O contexto social enquadra e 

influencia as rotinas das 

organizações e reproduz, e reflete, 

através de práticas 

geograficamente localizadas as 

instituições específicas das 

comunidades e dos territórios. 

Papel da história / 

do tempo 

A história e a variável tempo são reconhecidos 

como importantes, mas tratados como dinâmicas 

ad hoc e como condições de partida dos modelos. 

Análise estática da paisagem económica, 

dos “locais reais”. 

A história e a variável tempo são 

crescentemente reconhecidos 

como importantes. A paisagem 

económica é entendida como 

evolucionista, path dependent e 

adaptativa. 

Fonte: Elaborado a partir de Boschma and Frenken (2006), Mackinnon and Cumbers (2007), MacKinnon et al. (2009) e Martin (2011). 
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Fazendo uso de conceitos surgidos da corrente relacional da geografia (Dicken & Malmberg, 

2001; Storper, 1997b), no início do século XXI, Bathelt and Glückler (2003) argumentaram a 

favor de uma geografia económica relacional, considerando que, dada a forte interligação 

entre fenómenos económicos e sociais, estes deveriam ser analisados de forma complementar 

(Figura 5). Focando-se na ação e interação dos agentes económicos no espaço, os autores 

assentam a sua abordagem em três pressupostos: i) os agentes económicos estão envolvidos 

em redes sociais e institucionais específicas de um contexto e, por isso, não podem ser 

explicados através da aplicação de leis espaciais universais; ii) as decisões económicas e as 

ações e interações do passado estão na origem e constringem as decisões, ações e interações 

do presente e do futuro (path dependence); e iii) os processos económicos e a ação 

económica dos sistemas abertos estão sujeitos à contingência, ou seja, estão sujeitos a 

alterações de ordem e razão diversas.  

A atenção centra-se nas relações económicas e sociais, nos processos de organização, na 

resolução de problemas, na inovação e na criação de instituições formais e informais.  

A abordagem integra análises nas escalas micro, ao nível do capital social que reside nas 

relações de confiança no interior de uma dada comunidade ou rede social, e macro, ao nível 

das instituições de caráter formal (regulamentações ou normas legais).  

Mais tarde, Landry (2008) refere que o capital social consiste na complexa rede de relações 

entre organizações, comunidades e grupos de interesse. Soetanto, Taheri, and van 

Geenhuizen (2012) afirmam que o capital social pode ser resumido como a soma dos recursos 

correntes e potenciais que um indivíduo ou organização pode aceder ou derivar através da 

integração em redes. Méndez (2015a) defendeu, recentemente, uma geografia económica 

crítica, que supõe um esforço de resistência face à nova geografia económica que, na opinião 

do autor, se trata, na prática, de uma economia espacial que incorpora a variável espaço em 

modelos neoclássicos, baseados em decisões racionais e individuais, onde o espaço é uma 

abstração de pontos, linhas, distâncias e custos. Méndez defende que a realidade económica 

dos espaços resulta da construção social desenvolvida no tempo a partir de bases naturais e 

institucionais específicas que conferem identidade(s) e complexidade(s) aos lugares. 
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Figura 5 – Pressupostos da geografia económica relacional de Bathelt and Glückler (2003) 

Quadro analítico 

Perspetiva 

epistemológica 

Baseia-se no realismo crítico, ou seja, procura desenvolver explicações causais 

para mecanismos gerais.  

Estabelece uma explicação contextual baseada no princípio da contingência, 

isto é, parte do pressuposto que um dado evento não causa necessariamente 

outro evento. 

Objeto de 

conhecimento 

A ação e interação entre agentes económicos e processos económicos são os 

objetos de pesquisa.  

A ação económica é entendida como estando enraizada nas estruturas das 

relações sociais e económicas. 

Conceção do 

espaço 

Foco na inter-relação entre estruturas económicas e sociais e espaço.  

O espaço é concebido enquanto matriz base para colocar questões e procurar 

explicações sobre os fenómenos económicos e suas implicações (lente 

geográfica). 

Conceção da ação 

Os agentes económicos são entidades interconectadas, que sofrem 

ajustamentos recíprocos como resposta às ações uns dos outros.  

O contexto socioinstitucional gera oportunidades para a ação e interação dos 

agentes. 

Fonte: Elaborado a partir de Bathelt and Glückler (2003). 

 

1.4 Modelos explicativos dos processos de produção de conhecimento e de inovação 

 

Deixamos já antever que é vasta a literatura científica onde se argumenta que a inovação é 

um fator chave do crescimento económico e do desenvolvimento e competitividade dos 

territórios (Inmaculada Caravaca Barroso & García García, 2009; Carayannis & Grigoroudis, 

2014; Dabic, Cvijanović, & González-Loureiro, 2011). O aparecimento de inovações que 

alteram o comportamento das pessoas, os métodos de trabalho e o funcionamento do mercado 

laboral deu-se ao longo de toda a história da humanidade (Galindo & Méndez, 2014). Não 

obstante, é crescentemente reconhecida como fundamental a sua capacidade para dar resposta 

aos desafios societais da atualidade (Saari, Lehtonen, & Toivonen, 2015).  

Saari et al. (2015) consideram que as ideias, a criatividade, as competências e a capacidade de 

resolver problemas são forças motrizes da inovação. 

A inovação é frequentemente relacionada com a criação de um mercado sustentável em torno 

da introdução de novos ou melhorados produtos, serviços ou processos. Numa interpretação 

mais ampla, é considerada uma ideia, uma prática ou um artefacto material adotado por 
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indivíduos ou organizações. Num contexto mais abrangente – sociotécnico, económico e 

político – pode modelar e fazer evoluir a forma como as pessoas vivem as suas vidas e 

impactar nos processos de criação, gestão e desenvolvimento dos negócios e no seu 

desempenho (Carayannis & Campbell, 2011).  

A geografia da inovação é complexa. E a capacidade de passar do conhecimento para a 

inovação e da inovação para o crescimento económico é diferente de região para região 

(Camagni & Capello, 2013; Marques, 2002). Entronca numa lógica de singularidade 

mesclada com regularidade. 

A inovação tornou-se o fator chave do crescimento económico, estando na origem de novas 

atividades económicas e de novas oportunidades de empreendedorismo e contribuindo para a 

criação de emprego (Aoyama et al., 2011). A necessidade constante de produzir inovação tem 

vindo a enfatizar cada vez mais a importância do conhecimento para melhorar os sistemas 

económicos (Leydesdorff, 2012; Marques, 2002). Vale (2013) lembra que a proximidade 

espacial é considerada fundamental para as dinâmicas de inovação dos territórios dada a 

importância do conhecimento tácito localizado. 

O reconhecimento do papel fundamental dos processos de produção de conhecimento e 

inovação para o crescimento económico (Aoyama et al., 2011; Inmaculada Caravaca Barroso 

& García García, 2009; Santos, 2009), em particular, e para o desenvolvimento das 

sociedades e dos territórios, em geral, está na origem da crescente atenção que lhes é dada na 

esfera da investigação académica, bem como por parte do setor privado e dos agentes de 

decisão pública (Inmaculada Caravaca Barroso & García García, 2009; Carayannis & 

Campbell, 2011; Gama Fernandes, 2002; Lopes Fernandes, 2015). Nas sociedades e 

economias desenvolvidas, o conhecimento é cada vez mais importante, e de formas nem 

sempre previsíveis ou controláveis (Carayannis & Campbell, 2011). 

Na literatura científica têm sido discutidos modelos explicativos destes processos numa 

tentativa de criar referenciais de análise para o estudo e a compreensão da produção de 

conhecimento e inovação em diferentes áreas científicas e geográficas (Vale, 2013). Os 

modelos analíticos complexificaram-se, devido à consideração de cada vez mais fatores e 

agentes (Santos, 2009). Caraça, Lundvall, and Mendonça (2009) argumentam que, não 

obstante a ciência permanecer uma fonte essencial de inovação, há que considerar uma 

multiplicidade de canais por onde a cooperação e a informação fluem, originando, através de 

processos de aprendizagem coletiva, a transformação de conhecimento em produtos 

comercializáveis. 
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Alguns autores argumentam a favor da coexistência e coevolução de diferentes modelos 

analíticos num dado território (Carayannis & Campbell, 2011). 

Clássico em termos de formulação, o modelo linear de inovação apresenta uma perspetiva 

simplista da produção e utilização do conhecimento e da inovação, explicando estes 

processos através de fases que se sucedem: a investigação fundamental (ampliação do 

conhecimento científico por via da criação ou modificação de teorias e modelos analíticos) 

feita na academia torna-se investigação aplicada (aplicação do conhecimento) noutras 

instituições com ela relacionadas; por sua vez, a investigação aplicada é adotada e 

transformada em desenvolvimento experimental (combinação e utilização de conhecimentos 

e técnicas científicas e tecnológicas existentes para produzir novos ou melhorados produtos, 

serviços ou processos) colocado pelas empresas no mercado (Camagni & Capello, 2013; 

Carayannis & Campbell, 2011). O modelo analítico de explicação do sistema de produção de 

conhecimento Mode-1 está aparentemente relacionado com o modelo linear de inovação, na 

medida em que explica essa produção como ocorrendo sobretudo através da investigação 

fundamental praticada nas universidades ou noutras instituições de ensino superior, numa 

lógica de separação das áreas científicas, organizadas numa estrutura disciplinar (Campbell & 

Carayannis, 2016; Carayannis & Campbell, 2011). O modelo linear dominou o debate em 

torno da mudança tecnológica, estando presente, ainda hoje, em políticas de inovação 

pautadas por uma lógica de science push (Vale, 2013). 

A emergência de modelos mais complexos (não lineares), baseados nas interações entre 

múltiplos agentes e na sua territorialização, derivou da constatação da crescente necessidade 

de intermediação resultante do facto das relações entre agentes se terem vindo a tornar cada 

vez mais complexas e multifacetadas (Alexander & Martin, 2013).  

Nos modelos não lineares de inovação, a investigação fundamental, a investigação aplicada e 

o desenvolvimento experimental desenvolvem-se em paralelo, ocorrendo interações entre 

diferentes atores ao longo de todo o processo. Existem diferentes abordagens no que concerne 

a estes modelos (Carayannis & Campbell, 2011).  

Ainda neste âmbito é de referir o contributo de Loet Leydesdorff e Henry Etzkowitz 

(Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Leydesdorff & Etzkowitz, 2003; Leydesdorff & Meyer, 

2006) com o modelo da hélice tripla, ferramenta analítica das dinâmicas associadas às 

economias baseadas no conhecimento e aos sistemas de inovação. O modelo baseia-se 

fundamentalmente na rede de relações entre meio académico, indústria (meio empresarial) e 

instituições governativas. Em termos de formulação, pode ser perspetivado de duas formas 

diferentes: i) enquanto modelo neo-institucional reflete a rede de relações de interação e 
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partilha entre diferentes instituições e ii) enquanto modelo neo-evolucionista reflete os 

mecanismos de interação entre três diferentes funções – a produção de conhecimento, a 

criação de riqueza e o controlo regulamentar (Leydesdorff, 2012). A crescente necessidade de 

conhecimento para alimentar os processos de inovação propicia a criação e intensificação de 

relações entre instituições do meio académico, indústria e empresas e instituições 

governativas, originando uma infraestrutura de três hélices. A sobreposição de comunicações 

e negociações entre os três tipos de parceiros institucionais é também, segundo o modelo, 

importante para compreender as dinâmicas desses processos (Etzkowitz & Leydesdorff, 

2000; Leydesdorff & Etzkowitz, 2003). Cada uma das hélices pode ser uma fonte 

independente de introdução de variações nos processos de produção de conhecimento e nos 

sistemas de inovação, podendo ser compreendida por si mesma ou na interface com cada uma 

das outras hélices. A universidade e outras instituições de investigação representam a criação 

de conhecimento e o capital intelectual (Leydesdorff & Deakin, 2011; Leydesdorff, Dolfsma, 

& Van Der Panne, 2006; Leydesdorff & Meyer, 2006; Leydesdorff & Meyer, 2007; Winden 

& Carvalho, 2015d), que constituem a base para o potencial de inovação de uma comunidade. 

A indústria e demais empresas representam a criação de riqueza económica e as instituições 

governativas representam o controlo normativo e a regulamentação da esfera pública. Cada 

uma das hélices age de forma reflexiva como resposta à ação das outras duas. Segundo o 

modelo, a evolução das economias baseadas no conhecimento e dos sistemas de inovação 

depende das ações, interações e ajustamentos recíprocos das três hélices (Leydesdorff & 

Deakin, 2011; Leydesdorff et al., 2006; Leydesdorff & Meyer, 2006; Leydesdorff & Meyer, 

2007; Winden & Carvalho, 2015d). Este modelo tornou-se popular nas últimas duas décadas 

(Winden & Carvalho, 2015d). Winden and Carvalho (2015d) afirmam existir fortes razões 

para assumir que uma hélice tripla robusta e bem organizada contribui para a construção de 

economias urbanas mais fortes e inovadoras, na medida em que, quando as universidades e o 

setor privado unem esforços, o conhecimento flui mais rapidamente, a Investigação & 

Desenvolvimento (I&D) é menos fragmentada, a formação académica está mais alinhada com 

as necessidades empresariais, podendo ocorrer a aceleração da comercialização das 

descobertas científicas. De acordo com Leydesdorff and Deakin (2011), as cidades podem ser 

consideradas como densidades de redes entre três dinâmicas: o capital intelectual da 

universidade, a criação de riqueza por parte das empresas e a participação num governo 

democrático que regulamenta a sociedade civil. Baseada na importância das redes de relações 

entre instituições de ensino superior e centros de investigação, setor privado e instituições 

governativas da cidade (Caraça et al., 2009), a abordagem da hélice tripla define e cria 
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condições para o surgimento de parques de ciência e tecnologia, de incubadoras de negócios 

ou de distritos criativos (Nijkamp & Kourtit, 2013). O modelo da hélice tripla está associado 

ao Mode-2 enquanto estrutura de produção de conhecimento científico (Carayannis & 

Campbell, 2011; Leydesdorff & Etzkowitz, 2003). No Mode-2 assume-se que a 

transformação dos sistemas sociais teve repercussões ao nível da produção de conhecimento 

técnico-científico, que passou a efetuar-se através de projetos transdisciplinares (Campbell & 

Carayannis, 2016; Leydesdorff & Deakin, 2011). Este modelo analítico foca-se na aplicação 

do conhecimento com o objetivo de resolver problemas e explica a sua produção através da 

interdisciplinaridade, do pluralismo e do trabalho em rede, como resultado da crescente 

complexidade e diversidade dos inputs de conhecimento necessários para o processo de 

inovação (Carayannis & Campbell, 2011; Phil  Cooke, 2005; Salavisa & Fontes, 2012). A 

partir de 2003, discutiu-se a possibilidade de incluir uma quarta hélice que refletisse o papel 

que os cidadãos ou a sociedade civil podem ter na evolução das economias do conhecimento 

e dos sistemas de inovação. Na então opinião dos criadores do modelo da hélice tripla, o 

público (indivíduos ou grupos) devia ser entendido não como uma hélice mas como o 

substrato do sistema de inovação e uma condição necessária ao desenvolvimento da hélice 

tripla. A capacidade que os indivíduos têm de se organizarem, debaterem ideias e terem 

iniciativas sem permissão das instituições governativas era considerada por Leydesdorff e 

Etzkowitz como condição necessária para a dinâmica de criação e desenvolvimento das 

relações entre meio académico, indústria e empresas e instituições governativas. Não 

obstante, os autores reconheciam que as hélices providenciam um mecanismo de retenção dos 

resultados em termos de inovação que vão sendo alcançados nas interfaces e, neste sentido, a 

consideração da esfera pública como uma quarta hélice poderia ser útil se conduzisse à 

formulação de novas questões de investigação e apoiasse a delineação de políticas de 

inovação (Leydesdorff & Etzkowitz, 2003). A partir do mesmo ano, Carayannis and 

Campbell (2011) desenvolveram o modelo de produção de conhecimento Mode-3, baseado 

fundamentalmente na noção de que as redes de inovação e os clusters de conhecimento 

constituem componentes chave para a análise e compreensão das dinâmicas dos stocks e 

fluxos de conhecimento. Universidades e outras instituições de ensino superior e empresas 

relacionam-se através de diferentes mecanismos de interação, em comunidades de dimensão e 

configuração variáveis, originando redes de inovação e clusters de conhecimento. Os clusters 

de conhecimento são os elementos do sistema, ao passo que as redes consistem nas ligações 

entre os elementos de um mesmo sistema ou de sistemas diferentes. O Mode-3 perspetiva a 

produção de conhecimento de forma multiescalar (escalas global, transnacional, nacional, 
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regional e local) e sintetiza-a como capital humano e intelectual que é moldado pelo capital 

social e sustentado pelo capital financeiro. Pessoas, cultura e tecnologia interligam-se, neste 

ecossistema, produzindo criatividade e inovação através das disciplinas científicas e 

tecnológicas, dos setores público e privado e da sociedade civil. As características e as 

tendências evolutivas ao nível socioeconómico, cultural, político e tecnológico modelam a 

coevolução do conhecimento com a economia e a sociedade numa realidade cada vez mais 

global (Carayannis & Campbell, 2011). Alguns autores consideram que, na atualidade, o 

modelo da hélice tripla constitui uma perspetiva clássica (Alexander & Martin, 2013). Nesta 

linha de pensamento, e baseando-se no modelo analítico de Leydesdorff e Etzkowitz, 

Carayannis and Campbell (2011) apresentaram, no alinhamento do desenvolvimento do 

Mode-3 enquanto modelo explicativo da produção de conhecimento, dois modelos mais 

abrangentes explicativos dos sistemas de inovação mais avançados, em que cada modelo 

inclui os modelos menos abrangentes (Figura 6). 

 

Figura 6 – Abrangência dos modelos analíticos das hélices tripla, quádrupla e quíntupla 

 

Fonte: Adaptado de Carayannis and Campbell (2011), p. 343. 

 

O modelo da hélice quádrupla acrescenta às três hélices do modelo de Leydesdorff e 

Etzkowitz a sociedade civil e os cidadãos, moldados pela cultura e pela ação dos meios de 

comunicação social (Carayannis & Campbell, 2011). O utilizador final – que pode ser o 

cidadão, o consumidor, o utente, entre outros papéis – é envolvido diretamente no processo 

de inovação (Winden & Carvalho, 2015d). Neste modelo é dada ênfase à cultura do 

conhecimento e ao conhecimento e valorização da cultura, bem como aos valores e estilos de 

vida das sociedades. As ciências e as artes são colocadas no mesmo plano de importância. O 
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modelo é aplicado às estruturas e processos das economias e sociedades baseadas no 

conhecimento que se encontram nos circuitos da globalização e nos processos de 

glocalização (influência do global no local e projeção do local no global) (Carayannis & 

Campbell, 2011). Vai ao encontro das estratégias nacionais e regionais de especialização 

inteligente (ou RIS3), promovidas pela Comissão Europeia no âmbito da Estratégia Europa 

2020, e cujo objetivo é potenciar as características únicas e os ativos de cada país e região, 

tornando-os em vantagens competitivas face a outros territórios. Estas estratégias incentivam 

os fluxos de conhecimento e as interligações entre os diversos agentes de inovação, a 

governação multinível e a criação de massa criativa e capital social (Ribeiro & Ferrão, 2014). 

No modelo da hélice quíntupla é acrescentado às hélices descritas anteriormente a ambiência 

das sociedades e das economias enquanto força motriz do progresso em termos de produção 

de conhecimento e em termos de sistemas de inovação. É dada importância às questões da 

sustentabilidade, às preocupações ambientais e à ecologia social (Carayannis & Campbell, 

2011). Carayannis and Campbell (2011) apresentam o conceito de ecossistema de inovação 

Mode-3 para contextualizar os modelos das hélices quádrupla e quíntupla, e demais modelos 

não lineares, nos sistemas de inovação, refletindo, desta forma, a existência e a evolução 

simultâneas de diferentes paradigmas. Segundo os autores, este conceito integra e combina os 

sistemas e ambientes natural e social, relevando a importância da diversidade de agentes. 

Ribeiro and Ferrão (2014) afirmam haver dois princípios base dos ecossistemas de inovação: 

i) a partilha de conhecimento, seguindo um modelo de open innovation; e ii) a aposta no 

capital humano e na sua colaboração em rede. Para os autores, a inovação resulta das 

múltiplas interações entre atores científicos e de ensino, agentes económicos, políticos e 

institucionais que, interagindo em rede em escalas de cooperação diversificadas e otimizando 

e complementando as suas competências, constituem o ecossistema de inovação. Mendes 

(2011) afirma que os ecossistemas de inovação, no caso das cidades, se consubstanciam em 

parques de ciência e tecnologia, equipamentos e estruturas especializadas e redes de empresas 

(principalmente de pequena e média dimensão) em torno de universidades e centros de I&D. 

A open innovation é uma forma de produzir inovação que surge no contexto da emergência 

das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) que revolucionaram as formas de 

comunicação desde a década de 90 do século XX (Johannessen & Olsen, 2010). 

Todas as organizações dos diversos setores de atividade utilizam algum produto ou processo 

que influi diretamente para a sua competitividade, o que as motiva a obter a inovação que 

necessitam ou que contribui para a sua eficiência interna ou externamente (Robertson, Casali, 

& Jacobson, 2012). Desde que, em 2003, Henry Chesbrough publicou um trabalho sobre 
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open innovation, esta questão tem vindo a ser debatida em diversas áreas do conhecimento. 

Nos últimos anos tem merecido particular atenção não só por parte da academia como 

também por parte do setor privado e dos decisores públicos (Papadopoulos, Stamati, 

Nikolaidou, & Anagnostopoulos, 2013). Apesar de não existir uma definição única e 

completamente clara do conceito, tal como o nome indica, a premissa base é a abertura do 

processo de inovação ao exterior, num movimento que se efetua nos dois sentidos – fluxos de 

conhecimento do interior das organizações ou empresas para o exterior e do exterior para o 

interior das organizações ou empresas – com o objetivo de acelerar a produção interna de 

inovação e expandir os mercados onde a inovação é colocada. O grau de abertura ou 

openness é variável (Huizingh, 2011). A open innovation reflete a transferência livre de 

conhecimento entre múltiplos parceiros (Alexander & Martin, 2013). Mas depende não só da 

circulação do conhecimento como também da sua incorporação por parte das organizações ou 

empresas e da sua efetiva aplicação (Robertson et al., 2012). Está relacionada com a 

inteligência coletiva (as organizações participam em comunidades onde lidam com diferentes 

formas de pensamento e de atuação) e com a participação em comunidades de inovadores que 

se relacionam de forma voluntária (Papadopoulos et al., 2013). Na opinião de Papadopoulos 

et al. (2013) em períodos de maior debilidade económica, como o que vivemos, em que a 

produção de inovação é um fator chave para atingir o crescimento económico, as práticas de 

open innovation tornaram-se uma necessidade. De referir ainda que se trata de um conceito 

associado, regra geral, às estratégias de smart city (Angelidou, 2014). 

 

1.5 Sinopse 

 

Neste capítulo salientam-se as seguintes ideias: 

 A geografia económica tem uma natureza integradora e pautada pela diversidade de 

pressupostos teóricos e abordagens empíricas. 

 Não obstante a diversidade de influências, os geógrafos económicos estão unidos pelo 

interesse comum pela territorialização dos processos económicos. Na atualidade, os 

aspetos de natureza intangível e de caráter social (as redes sociais, a cultura ou o consumo, 

entre outros) são ponderados como marcantes focos de investigação. 

 A geografia económica evolucionista centra-se na adaptação da paisagem económica ao 

longo do tempo e nos processos, mecanismos e fatores subjacentes à criação e deleção de 

atividades económicas e à sua heterogeneidade geográfica. 
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 As cidades são entendidas em geografia económica evolucionista como emergindo dos 

processos que ocorrem ao nível micro dos agentes económicos. 

 É consensual na literatura científica que os fenómenos económicos e sociais estão 

interrelacionados, pelo que as dinâmicas de capital social são uma dimensão fundamental 

na perspetiva da geografia económica evolucionista. 

 Os processos de produção de conhecimento e de inovação têm tido uma crescente atenção 

por parte da academia, do setor privado e dos agentes de decisão pública devido ao 

reconhecimento do seu importante papel para o crescimento económico, em particular, e 

para o desenvolvimento dos territórios, em geral. 

 Na literatura científica têm sido discutidos diversos modelos explicativos dos processos de 

produção de conhecimento e inovação tendo em vista a criação de referenciais de análise 

aplicáveis a diferentes áreas científicas e tecnológicas, setores económicos e contextos 

geográficos. 

 Em meados da década de 90 do século XX, o modelo da hélice tripla foi apresentado 

enquanto ferramenta analítica das dinâmicas associadas às economias baseadas no 

conhecimento e aos sistemas de inovação. A universidade e outras instituições de 

investigação representam a criação de conhecimento e o capital intelectual, a indústria 

representa a criação de riqueza económica e as instituições governativas representam o 

controlo normativo e a regulamentação da esfera pública.  

 Tendo por base este modelo, em inícios do século XX foi desenvolvido o modelo da hélice 

quádrupla que acrescenta, ao modelo da hélice tripla, a sociedade civil e os cidadãos, 

moldados pela cultura e pela ação dos meios de comunicação social, atribuindo-lhes um 

papel ativo nos processos de produção de conhecimento e inovação. Neste modelo é dada 

ênfase à cultura do conhecimento e ao conhecimento e valorização da cultura, bem como 

aos valores e estilos de vida das sociedades.  

 O conceito de ecossistema de inovação emerge para contextualizar o modelo da hélice 

quíntupla, e demais modelos não lineares, nos sistemas de inovação. Refletindo a 

existência e a coevolução de diferentes paradigmas, este conceito integra e combina os 

sistemas e ambientes natural e social, relevando a importância da diversidade de agentes. 
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2. Cidades, desenvolvimento económico-social e inovação 

 

O século XIX foi a era da ferrovia. O século XX foi 

impulsionado pelo automóvel. O século XXI será alimentado 

por cidades. 

Brabazon, T., 2014a, p. 249.  

 

2.1 Introdução 

 

A importância da cidade como motor da economia, geradora de riqueza e emprego e 

catalisadora do crescimento económico, patente a nível europeu na Estratégia Europa 2020 

(CE, 03/03/2010), constitui o reconhecimento do papel das cidades no desenvolvimento 

económico, social e ambiental. Este papel é também reconhecido a nível académico. A 

proporção de população que vive em áreas urbanas tem vindo a aumentar de forma continua. 

Em 2016, cerca de 74% da população europeia vivia em cidades
3
. Face a estes factos, a 

literatura científica em torno de contextos urbanos – cidades ou áreas mais específicas, entre 

as quais os seus centros – têm continuado a proliferar, acompanhando os processos, as 

atividades e os temas que, num dado momento, constituem as principais preocupações. 

Pretende-se, neste ponto, expor os pressupostos teóricos e as abordagens que marcam o 

debate académico na atualidade. Procura-se igualmente metodizar os principais processos que 

marcaram, nos últimos anos, o desenvolvimento económico das áreas urbanas e, 

nomeadamente, das suas áreas centrais. A diferenciação entre processos é muito ténue, na 

medida em que se encontram interligados, interrelacionados e se influenciam uns aos outros. 

A sua análise em pontos distintos foi feita com recurso à literatura científica e, 

concretamente, à forma como são abordados em vários estudos académicos. As atividades 

económicas em contexto urbano serão também aqui abordadas. Pretende-se refletir, por um 

lado, sobre as atividades consolidadas, ligadas desde sempre à história das cidades e, 

sobretudo, dos seus centros, tendo estado na sua origem e acompanhado o seu 

desenvolvimento; por outro lado, pretende-se refletir também sobre as atividades emergentes, 

isto é, as que recentemente integram e, de certa forma, dinamizam os processos de 

                                                 
3
 Fonte: http://www.urbanet.info/world-urban-population/, página consultada em 27/01/2018. 

http://www.urbanet.info/world-urban-population/
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regeneração urbana e revitalização económica e que têm vindo a alavancar novas dinâmicas e 

vivências nas áreas centrais das cidades. 

 

2.2 Refletir as cidades 

 

Scott and Storper (2015) afirmam que na década de 80 do século XX surgiram novas linhas 

de investigação que se continuam a desenvolver na atualidade. Os autores sistematizam-nas 

em três grandes linhas: i) as questões de género, as minorias étnicas e a estratificação social; 

ii) o sistema urbano global e as implicações dos processos de globalização à escala local; e 

iii) as políticas urbanas, a governança e a articulação de diferentes escalas de atuação. Na 

sequência destes desenvolvimentos, no início do século XXI era possível distinguir diferentes 

abordagens teóricas que se tornaram bastante influentes (Scott & Storper, 2015; Storper & 

Scott, 2016). Do mesmo modo, estes autores identificam, criticando, três perspetivas teóricas 

que marcam as análises dos contextos urbanos: i) análise urbana pós-colonial; ii) abordagens 

de assemblage theory e iii) teoria do urbanismo planetário. Os autores afirmam que as três 

perspetivas têm origens diferentes e focos de interesse diferenciados, salvaguardando que as 

duas primeiras apresentam similaridades, nomeadamente a ênfase dada às particularidades, às 

diferenças e ao localismo, bem como a insistência na complexidade empírica das 

configurações sócio-espaciais. A análise urbana pós-colonial é adotada sobretudo pelos 

académicos que se centram nas diferenças entre cidades do hemisfério norte (entendidas 

como desenvolvidas) e as do hemisfério sul (comparativamente mais pobres), advogando que 

a base teórica aplicada às primeiras não é adequada ao estudo das segundas e focando-se no 

estudo das cidades do hemisfério sul a partir do legado intelectual do colonialismo. As 

abordagens de assemblage theory são bastante complexas, consistindo numa visão ontológica 

do mundo constituído por inumeráveis, diversas, contingentes e temporariamente estáveis 

configurações de relações entre pessoas e entidades não humanas. Os investigadores que 

seguem estas abordagens procuram descrever práticas sociais e formas materiais das cidades 

de modo a perceber como as diversas sociedades se entrecruzam. A teoria do urbanismo 

planetário procura reformular a relação entre formas concentradas e extensivas de ocupação 

humana, usos do solo e desenvolvimento territorial assimilando estas duas realidades numa 

abordagem teórica que perspetiva a paisagem urbana como global e o sistema 

socioeconómico como integrado a nível mundial. Parte igualmente do pressuposto de que não 

faz sentido distinguir áreas urbanas de outros tipos de áreas, quer em termos concetuais quer 

empíricos. 
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Scott and Storper (2015) consideram que, dada a complexidade das causas e processos de 

urbanização, é normal que se multipliquem os quadros concetuais e as abordagens 

metodológicas, para além dos referidos, e que a literatura científica procure captar o que num 

dado momento constitui a conjuntura do desenvolvimento urbano. Exemplo disso são os 

conceitos que, contextualizados no tempo, prendem a atenção de investigadores: cidades pós-

modernas, cidades fragmentadas, cidades duais, cidades globais, cidades digitais, cidades 

criativas, etc. 

Zysman and Breznitz (2012), abordando o tema de forma mais operacional e direcionada, 

argumentam que as questões que se colocam na atualidade discutem que tipos de 

investimentos se devem fazer e que competências e capacidades promover de forma a que as 

empresas, enquadradas no seu contexto geográfico, possam desenvolver estratégias para gerar 

vantagens competitivas específicas. 

Não obstante, é inquestionável, na atualidade, o papel que as cidades têm no desenvolvimento 

da economia, da sociedade e da cultura (Seixas, 2013). As cidades são locais propícios à 

produção, acumulação e disseminação de conhecimento, que são determinantes para os 

processos de crescimento económico e inovação (Fujita & Krugman, 2004). 

Os processos económicos ocorrem no tempo e no espaço (Bathelt & Glückler, 2003; 

Boschma, 2010) e ocorrem de forma territorialmente desigual. Por outras palavras, nas 

economias capitalistas a tendência mostra que o investimento e o crescimento económico se 

concentram em determinadas localizações, regra geral nas áreas dotadas de vantagens 

comparativas, como a posição geográfica, os diversos recursos, a disponibilidade de capital 

ou de qualificações e competências dos recursos humanos (Mackinnon & Cumbers, 2007). A 

distribuição espacial das atividades económicas é, também, desigual, independentemente da 

escala, pautando-se por uma hierarquia de densidades (Mackinnon & Cumbers, 2007; The 

World Bank, 2009). A população, as atividades produtivas e a riqueza estão cada vez mais 

concentradas em contextos urbanos (Scott & Storper, 2015; Storper & Scott, 2016), assim 

como a força de trabalho, os consumidores (CE, 18/07/2014) e as redes de interações sociais 

e culturais (UN, 2016). 

A cidade é considerada o catalisador do crescimento económico e do desenvolvimento a nível 

mundial (Beaverstock, Faulconbridge, & Hoyler, 2011; Mendes, 2011). Ela concentra uma 

proporção crescente das atividades socioeconómicas nos diferentes países, construindo 

maiores densidades e proximidades. A concentração de atividades económicas e população 

atrai, por seu turno, novas atividades económicas para servir a própria concentração de 

negócios existentes (Nijkamp & Kourtit, 2013). Este círculo virtuoso de crescimento das 
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atividades constitui também uma resposta às necessidades e expectativas de um maior 

quantitativo de pessoas que utiliza os espaços urbanos (CE, 2014; Nijkamp & Kourtit, 2013). 

De facto, é consensual que os processos de urbanização e globalização, reforçados pelos 

avanços científicos e tecnológicos, tornaram mais célere a evolução dos contextos urbanos, 

bem como as relações entre as esferas pública e privada (Madanipour, 2003). Scott (2008) 

aponta três grandes transformações que ocorreram nas últimas décadas que marcaram de 

forma indelével os processos de urbanização: i) os padrões de produção económica nos países 

mais desenvolvidos deixaram de ser fordistas, o que está relacionado com a crescente 

competição económica, bem como com a crescente incerteza e risco; ii) o processo de 

globalização continua a expandir-se conduzindo a muitas novas ameaças mas também a 

oportunidades para as cidades, desestabilizando as fronteiras da economia nacional como 

quadro de referência para a organização económica e para a conceção de políticas; e iii) no 

atual sistema político, predominantemente neoliberal, muitas cidades experimentam 

transformações internas que constituem desafios ao seu crescimento económico e estabilidade 

social.  

A nível europeu, as cidades concentram a maioria da população, das atividades económicas e 

da riqueza dos estados-membros, sendo, por isso, os locais com maior potencial para a 

criação de emprego, para a dinamização do crescimento económico, para a criação de 

vantagens competitivas e para a produção de inovação (EU, 2016a; INCM, 11/08/2015), 

desempenhando um papel fundamental para a prossecução dos objetivos da Estratégia 

Europa 2020 de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo (Parlamento Europeu, 

2011). De crescimento inteligente porque as cidades desempenham um importante papel na 

emergência e crescimento dos setores baseados no conhecimento, apresentando vantagens 

comparativas quanto à localização de serviços de conhecimento intensivo e das indústrias de 

alta tecnologia. De crescimento sustentável porque, apresentando pegadas ecológicas 

significativas, as cidades têm melhores condições para a implementação de práticas urbanas 

mais amigas do ambiente e mais oportunidades de uso efetivo de tecnologias 

proporcionadoras de melhores eficiências energéticas. E de crescimento inclusivo porque a 

pobreza e a exclusão social tendem a estar muito concentradas nas cidades (Hamza, 

Frangenheim, Charles, & Miller, 2014). 

O continente europeu debate-se, na atualidade, com desafios de diversa ordem (económicos, 

sociais, ambientais, etc.), muitos dos quais apresentam uma forte dimensão urbana (CE, 

18/07/2014). Além disso, as cidades são confrontadas, na atualidade, com alterações rápidas 

na sua economia, devido, em grande medida, à crise económico-financeira de 2008 que 
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destruiu empregos nos serviços e revelou a fragilidade dos serviços financeiros, mas, ao 

mesmo tempo, fez emergir novas áreas de crescimento (Winden & Carvalho, 2015c).  

Por um lado, a cidade é caracterizada pela elevada densidade de atividades económicas e 

emprego, sendo o centro da produção, da troca e do consumo; por outro lado, é também o 

local de concentração do desemprego, das desigualdades económicas, sociais, culturais ou 

étnicas. As cidades são, assim, consideradas os locais onde se colocam os principais desafios 

e, simultaneamente, onde se concentram as oportunidades e onde se poderão encontrar as 

soluções (Beaverstock et al., 2011; CE, 18/07/2014; ESPON, 2010; EU, 2016b; Parlamento 

Europeu, 2011; Seixas & Marques, 2015; Storper & Scott, 2016; UN, 2016).  

Caracterizadas por uma elevada densidade populacional e um forte fluxo de pessoas 

(residentes, trabalhadores, visitantes), as cidades são facilitadoras do aumento e da 

diversificação da procura e do acesso aos inputs necessários para a produção de bens e 

prestação de serviços (capital financeiro, mão-de-obra, fornecedores, entre outros) (Boschma, 

2010). As cidades estão ainda associadas a uma elevada concentração de força de trabalho 

com níveis elevados de habilitações literárias (Caragliu, Del Bo, & Nijkamp, 2012; EU & 

UN-Habitat, 2016). 

São díspares os processos e fenómenos que marcam a atualidade urbana europeia e que 

influem na trajetória económico-social das cidades. Desde logo, a dualidade de processos nos 

quais a globalização, por um lado, e a importância do local e da sua projeção, por outro, 

constituem duas faces da mesma moeda. A crescente importância dos fluxos de informação e 

conhecimento e dos processos de inovação nos diversos setores de atividade económica. As 

maiores exigências do mercado de trabalho ao nível das qualificações e das competências dos 

trabalhadores. A crescente importância do capital criativo e da atração e fixação de pessoas 

muito qualificadas. A aposta no empreendedorismo (P. Guerra & Santos, 2014). A 

importância e o papel das instituições de ensino superior e de I&D para o desenvolvimento 

económico. As novas formas de economia, entre as quais as práticas económicas alternativas, 

a economia circular, a economia verde, a economia partilhada, entre outras. As oportunidades 

também decorrem das alterações demográficas, entre as quais se destaca o envelhecimento 

populacional e, em alguns contextos, a imigração, e da crescente importância do turismo nas 

suas variadas vertentes. O rápido desenvolvimento e adoção de novas tecnologias, 

nomeadamente ao nível da informação e comunicação, e a cada vez maior expressão de 

negócios digitais ou com forte aposta na componente digital, bem como a crescente 

proporção de pessoas a fazer compras on-line ou a recorrer a serviços eletrónicos (Anderberg, 
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2015; CE, 18/07/2014; Clarence, 2015; EU, 2016b; EU & UN-Habitat, 2016; Winden & 

Carvalho, 2015a, 2015b). 

 

2.3 Processos recentes de desenvolvimento urbano 

 

2.3.1 Globalização e localismo – replicação, identidade e a projeção da imagem 

 

Se antes da década de 90, os trabalhos de geografia económica, em geral, apresentavam o 

local e o global como escalas de análise virtualmente separadas, a partir de então os 

geógrafos económicos focaram-se na inserção do local numa realidade cada vez mais 

globalizada de processos, padrões, fluxos e relações (Jones, 2011). A atualidade urbana é 

marcada por dinâmicas globais e uma grande diversidade a nível local (Aoyama et al., 2011; 

Mendes, 2011; Nijkamp & Kourtit, 2013; Storper, 1997a). A globalização afeta o 

desenvolvimento urbano a diversos níveis - económico, político, social ou cultural (Ushakov 

& Arkhipov, 2014; Yildiz & Akbulut, 2013), sendo uma das forças motrizes que molda a 

geografia das atividades económicas. Traduz-se na crescente conexão entre pessoas ou 

empresas de diferentes locais e nos fluxos crescentes de pessoas, bens, serviços, capital 

financeiro e informação entre fronteiras nacionais e intercontinentais (Mackinnon & 

Cumbers, 2007). A globalização influencia o desenvolvimento económico e social e as 

formas de governação e estratégias de gestão locais (Beaumont & Dredge, 2010), 

representando a força top-down de organização dos mercados e dos sistemas de produção de 

acordo com critérios de competitividade supranacional (Storper, 1997a). 

Mackinnon and Cumbers (2007) consideram que o papel do local é central na configuração 

das atividades económicas, na medida em que a variedade é originada pela interação entre os 

processos de desenvolvimento geograficamente diferenciados e as condições políticas, 

económicas, sociais e culturais locais. Se, por um lado, as atividades económicas podem ser 

baseadas no conhecimento, com uma forte aplicação de tecnologias inovadoras, em processos 

de caráter económico que ocorrem à escala global, por outro lado, verifica-se uma procura 

crescente de produtos raros e de serviços associados a processos de produção tradicional com 

um forte caráter local (CEU, 2003). Beaverstock et al. (2011) consideram que todas as 

cidades são mundiais de uma forma ou de outra, estando talvez enraizadas em diferentes 

circuitos da globalização. Hagan (2014) afirma que as tendências globais e locais seguem 

padrões de convergência. A globalização baseia-se em homogeneidade e replicação, enquanto 

o localismo fundamenta-se na diferença e no caráter único. Boschma (2010) considera que as 
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atividades económicas urbanas devem ser compreendidas quer no contexto dos processos 

económicos que ocorrem em diferentes escalas quer no contexto institucional local 

(regulamentar e normativo, mas também cultural e cognitivo), que caracteriza os diferentes 

territórios. 

As cidades são diferentes no seu enquadramento geográfico, no seu percurso e contexto 

histórico, político, económico, social e cultural, sendo condicionadas por diferentes políticas 

governamentais e regulamentações nacionais (Blanco, 2012; Hollands, 2008). Têm 

particularidades e oportunidades de crescimento específicas (Winden, 2015). E até mesmo as 

cidades de dimensão comparável, pertencentes a um mesmo estado-membro da União 

Europeia, apresentam diferentes trajetórias de desenvolvimento económico e social (CE, 

18/07/2014). São precisamente as características específicas de uma cidade que a diferencia 

das demais (Angelidou, 2014).  

Nas primeiras décadas da segunda metade do século XX, as cidades eram sobretudo centros 

administrativos, de comércio e de manufatura de pequena dimensão. A partir dos anos 80, as 

cidades assumiram particular importância enquanto espaços económicos estratégicos numa 

economia cada vez mais globalizada, tornando-se plataformas de crescimento de um leque 

variado de atividades e de densificação de fluxos, desde os económicos até aos culturais 

(Sassen, 2011). São sistemas de relações sociais e políticas que operam a diversas escalas e 

que influem de forma diferenciada na evolução dos centros urbanos (Scott & Storper, 2015). 

O incremento da Internet, estimulando uma maior utilização das TIC para os mais diversos 

fins, acelerou estes processos e uma crescente parte da economia suporta-se atualmente 

nestas tecnologias (Boschma, 2010). As TIC, as respostas à sua crescente importância e 

generalização e ao leque de possibilidades que abrem, constituíram um fator de 

transformação da paisagem económica local (Lopes Fernandes, 2015; Zysman & Breznitz, 

2012). A competitividade tornou-se, em muitos casos, o paradigma da ação territorial, 

estando na origem de muitas das estratégias de ação pública, de pendor essencialmente 

económico, orientadas para a atração de agentes e de investimentos sobretudo de cariz 

financeiro (Seixas, 2013). Os locais projetam-se através de uma força bottom-up de inserção 

das empresas e organizações nos contextos relacionais a escalas macro, numa tentativa de 

promoverem a sua capacidade diferenciadora (Storper, 1997a). As áreas urbanas procuram 

explorar ativos materiais e imateriais, pautados pela autenticidade, que as identifiquem e 

valorizem à escala global (Mendes, 2011).  

Vermeulen (2015) identifica alguns aspetos que considera essenciais na discussão sobre a 

resiliência das cidades históricas da Europa. Desde logo, a criação de uma marca associada à 
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cidade é utilizada para fazer face à forte competição a nível mundial por investimento, 

atração de turistas, de talento e eventos internacionais de grande impacto. A marca, enquanto 

identidade (o que têm para oferecer e o que diferencia cada cidade das demais), e a gestão 

dessa marca, são decisivos para o posicionamento da cidade no processo de globalização. Por 

outro lado, para que os objetivos de projeção da cidade sejam bem-sucedidos é necessário 

que a visão estratégica esteja em consonância com a realidade ou seja efetivamente 

implementada de forma a tornar-se realidade. A criação de uma nova paisagem urbana, 

através da manipulação da cultura e da imagem projetada, constitui um importante 

mecanismo de city branding. As autoridades locais ou grandes líderes do setor privado têm 

desenvolvido projetos e iniciativas tendo em vista “vender” a cidade a potenciais 

investidores, turistas, residentes ou trabalhadores (Gregory J.  Ashworth, Kavaratzis, & 

Warnaby, 2015; Evans, 2006; Kerr & Oliver, 2015; Mackinnon & Cumbers, 2007). Esta 

estratégia de promoção local está em voga, apesar de não ser uma questão recente, na medida 

em que contribui para a crescente competição entre cidades, favorecendo a marcação de uma 

posição nos fluxos globais de pessoas e capital; constitui uma base para a cooperação entre 

agentes diversos e contribui para a resolução de problemas locais, podendo ainda ajudar a 

maximizar os aspetos positivos e as mais-valias locais (Gregory J.  Ashworth et al., 2015). A 

cultura (enquanto expressão da identidade local) entra na equação como fator essencial: como 

é que a cidade se vê a si própria e como quer ser vista pelos outros (Gregory J.  Ashworth & 

Kavaratzis, 2015). Tara Brabazon (2014b) refere que a criação de uma imagem da cidade é 

uma expressão cada vez mais utilizada no discurso público, mas raramente definida. Na 

opinião da autora, consiste na forma como as cidades são publicitadas e projetadas através do 

marketing e do city branding, que mais não é do que a projeção das vantagens comparativas 

das cidades. Segundo a autora o city branding não trata de fornecer bens, mas sim de criar 

experiências, ideias, descobertas. A inexistência de uma definição concreta origina a 

utilização de diferentes conceitos, todos relacionados, para abordar o mesmo fenómeno – 

imagem, marca, city branding, place branding, entre outros (Kerr & Oliver, 2015). Os 

processos de construção de uma marca de cidade são baseados no conjunto de recursos que as 

cidades têm e que incluem elementos materiais e elementos intangíveis. Os materiais 

consistem nos edifícios, nos equipamentos culturais, nos eventos que se realizam (Warnaby, 

Ashworth, & Kavaratzis, 2015). Os elementos intangíveis consistem nos traços de identidade 

do local e da sua gente, através da coerência de narrativas e experiências individuais e 

coletivas, bem como na perceção das expectativas dos públicos que se quer atingir 

(Brabazon, 2014b; Brandão, 2008). A marca sintetiza, no fundo, um objeto de desejo, ligando 
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o consumidor ao mesmo. Simultaneamente, constitui um apetecível instrumento de 

propaganda política (Vaz & Jacques, 2006). As táticas promocionais (através dos postos de 

turismo, por exemplo), as associações com elementos identitários ou as narrativas em torno 

dos locais são algumas formas de place branding. Os agentes promotores podem ser 

instituições públicas, privadas ou do setor associativo ou outros agentes da sociedade civil 

(Gregory J.  Ashworth et al., 2015; Warnaby et al., 2015). Ashworth and Kavaratzis (2015) 

referem três instrumentos ou técnicas utilizados individualmente ou combinados. Uma 

primeira técnica trata-se da associação da cidade a estruturas de assinatura local, ou por 

outras palavras, trata-se da projeção de edifícios ou conjuntos de edifícios, que valem pela 

sua individualidade, e que constituem a imagem que se quer projetar da cidade. Aqui, o 

caráter arquitetónico é assumido como tendo um valor único e marcadamente distintivo. Os 

edifícios históricos projetam a tradição e a história da cidade; os edifícios vanguardistas 

representam uma imagem de cosmopolitismo e modernidade. Uma segunda técnica trata-se 

da promoção de eventos marcantes e de caráter variado (políticos, desportivos, culturais ou 

comerciais). Podem ter projeção a diferentes escalas: desde os pequenos eventos locais até 

eventos regulares com projeção internacional. A terceira técnica trata-se da associação da 

cidade a pessoas que fazem parte da história por diferentes razões (é o exemplo de Mozart em 

Salzburgo). Os autores referem que a Capital Europeia da Cultura é o exemplo da 

combinação de duas ou mais das técnicas anteriores na projeção de uma cidade tendo por 

base de referência a cultura. Chatterton and Hollands (2003) falam-nos, a propósito das 

evidências de projeção das marcas empresariais que sobressaem nas cidades, sobre a 

transformação de edifícios abandonados e / ou muito antigos em edifícios com atividades de 

lazer (restaurantes, bares, etc.). Campelo (2015) refere a importância do capital simbólico 

para a materialização das tradições, dos símbolos e das imagens que constituem o repertório 

do capital social local, ambos recursos importantes para a construção de marcas de cidade. 

 

2.3.2 Regeneração urbana, revitalização económica e o regresso ao centro 

 

Muitos centros urbanos europeus passaram, a partir dos anos 70 do século XX, por processos 

de perda de residentes, suburbanização do emprego, perda de atividades económicas e perda 

de sedes de grandes empresas e de investimento de capital por parte de multinacionais. O 

resultado foi o declínio demográfico, o agravamento de problemas sociais (como o 

desemprego e a pobreza), a desvitalização económica e a degradação do edificado 

(Chatterton & Hollands, 2002).  
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A cidade experimentou uma grande variedade de alterações, que se manifestaram, 

designadamente, através do declínio do centro em termos de densidade, devido em larga 

medida ao facto das pessoas optarem por residir nos subúrbios (Soja, 2013). Na origem desta 

perda populacional está direta ou indiretamente a acentuada valorização fundiária e 

imobiliária que se verificou a partir dos anos 60 do século passado, à qual se vieram somar, 

mais tarde, as disfuncionalidades do mercado de arrendamento, a facilidade de acesso ao 

crédito para aquisição de habitação e o fortalecimento do paradigma da construção nova em 

vez da reabilitação. As consequências fizeram-se sentir ao nível da degradação ou mesmo 

abandono do edificado e do definhamento do comércio, sobretudo do tradicional, nos centros 

das cidades, com particular incidência nos centros históricos (INCM, 11/08/2015). Os 

núcleos centrais perderam população residente, mas ganharam população “passageira”, 

levando à reconfiguração da demografia, da sociedade, da cultura e até da própria ação 

política (Seixas, 2013) (Figura 7).  

 

Figura 7 - Fatores de transformação das cidades europeias nos anos 60 e 70 do século XX 

Causas 

Suburbanização de residentes 

Suburbanização de atividades económicas 

e emprego 

Perda de investimento de capital 

Acentuada valorização fundiária e 

imobiliária 

Maior facilidade de acesso ao crédito para 

aquisição de habitação 

Pouca atratividade do mercado de 

arrendamento  

Reforço do paradigma da construção nova 

em detrimento da reabilitação 

 

 

O centro da cidade perde densidade… 

Efeitos 
Declínio demográfico 

Desvitalização económica 

Incremento da população “flutuante” 

Degradação ou abandono do edificado 

Fonte: Elaborado a partir de Chatterton and Hollands (2002), INCM (11/08/2015), Seixas (2013), 

Soja (2013). 

 

Em décadas recentes, esta situação tem-se invertido. A partir dos anos 80, as cidades 

começaram a ser remodeladas e reinventadas, adquirindo uma nova atratividade enquanto 

espaços para viver, trabalhar e ter momentos de lazer (Chatterton & Hollands, 2002). 

Políticas de revitalização urbana e de valorização sociocultural têm atraído novos utilizadores 

e novas atividades aos centros urbanos desvitalizados, não obstante muitas cidades europeias 
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serem ainda hoje confrontadas com a desvitalização económica e / ou perda de população 

residente nas suas áreas centrais (ESPON, 2010; EU, 2016b). Estas políticas inscrevem-se em 

estratégias de reforço da resiliência dos territórios. 

As cidades são consideradas mais resilientes quando se encontram num estado de 

reorganização, crescimento e inovação (Vermeulen, 2015) e, neste sentido, a resiliência 

urbana pode ser entendida como a adaptação positiva das cidades a situações de crise, através 

de processos de transformação. A crise do modelo de crescimento económico que tem 

marcado as últimas décadas despoletou a procura de estratégias urbanas que promovam a 

resiliência do território de uma forma mais inclusiva, através da revitalização da atividade 

económica, da criação de emprego e da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, 

atendendo particularmente às necessidades dos grupos mais vulneráveis (Méndez, 2015b). 

A crise económico-financeira de 2008 até ao presente, obrigou a equacionar a forma como se 

conduz o desenvolvimento económico, na medida em que enfraqueceu significativamente 

muitas cidades, gerando novos desafios que têm de ser resolvidos com menos recursos (CE, 

18/07/2014). E que devem ser tratados com o envolvimento dos diferentes agentes – 

públicos, privados, da esfera social – e com atenção para os conflitos e decorrentes 

necessidades de planeamento relativos aos diferentes tempos de utilização das áreas urbanas e 

aos diferentes públicos que as utilizam (Rio Fernandes, 2007). Não obstante, paralelamente 

aos desafios decorrentes da crise económico-financeira e dos impactos das políticas de 

austeridade, tem vindo a ocorrer o desenvolvimento de dinâmicas de inovação e de práticas 

de transformação potenciadoras da revitalização dos territórios (Seixas & Marques, 2015).  

No momento atual, tem sido promovida uma abordagem de gestão urbana que aposta na 

regeneração das cidades em estreita relação com a resiliência do seu setor retalhista como 

forma de alavancar processos de crescimento económico da cidade em geral e, sobretudo dos 

seus centros. Estes processos são muito variáveis de território para território e muito 

suscetíveis a características locais – culturais, institucionais, de governança (Rio Fernandes & 

Chamusca, 2014). 

A propósito da governança urbana, Vermeulen (2015) refere que para que os processos de 

reabilitação e regeneração urbana sejam bem-sucedidos é essencial envolver os diversos 

atores – residentes, lojistas, Município, promotores diversos, Organizações Não-

Governamentais (ONG’s), entre outros – na definição de uma estratégia concertada, 

construída em diálogo construtivo, respeitando os interesses de todos. 

A paisagem urbana nacional, seguindo as tendências a nível europeu, é marcada por 

processos de regeneração e reabilitação, com os centros históricos a assumirem particular 
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destaque (Brandão, 2008; P. Guerra & Santos, 2014; A. S. Silva, Babo, & Guerra, 2015). 

Muitas câmaras municipais estão a investir nos centros das cidades, apostando, 

designadamente, na revitalização do comércio de rua (Governo de Portugal, 2014). 

Barata-Salgueiro (2013) argumenta que os centros das cidades podem ser perspetivados de 

acordo com três dimensões analíticas interrelacionadas entre si – geométrica, funcional e 

simbólica. A evolução do conceito de centro tem valorizado as duas últimas dimensões. 

Segundo a autora, a evolução semântica, na literatura científica, de “centro” ou “lugar 

central” para “centralidade” aparenta traduzir a importância de outras dimensões que não só a 

da geometria das distâncias ou das acessibilidades. Perspetivados da dimensão funcional, os 

centros concentram funções diversificadas que atraem muitas e diversificadas pessoas, 

propiciando o contacto pessoal e a troca de informação. A dimensão simbólica prende-se com 

o prestígio e o poder associados ao local (diretamente relacionados com as instituições 

governativas que geralmente lá se encontram instaladas) e com a atração de pessoas (Barata-

Salgueiro, 2013). Prende-se também com a apropriação social e cultural do espaço pela 

sociedade, com as representações que as pessoas constroem em torno destes locais e 

vivenciam através deles (Rio Fernandes, Trigal, & Spósito, 2016). 

As atividades económicas tradicionais, designadamente o comércio, a restauração e 

atividades similares adquiriram um papel importante na revitalização da área central das 

cidades, a par, na atualidade, da cultura, da inovação nas características ou na forma de 

utilização de edifícios ou do espaço público (Rio Fernandes, 2007). 

As áreas centrais das cidades são, frequentemente, locais com forte concentração de oferta 

cultural (C. M. F. Ferreira, Marques, & Guerra, 2016). A concentração de equipamentos e 

atividades diversificadas, as boas condições de acessibilidade e o caráter monumental 

tornam-nas importantes polos de atração de pessoas (Rio Fernandes et al., 2016). 

A atual abordagem à complexidade dos centros das cidades implica fazer referência a formas 

de hibridismo que apresentam, atualmente, várias expressões (designadamente na mistura, 

num mesmo estabelecimento, de livraria – café – galeria de arte ou de bar – galeria – 

associação cultural) (Rio Fernandes, 2013). 

 

2.3.3 Empreendedorismo e dinâmicas urbanas 

 

A investigação em empreendedorismo data de 1755 quando Cantillon introduziu o termo 

empreendedor no seu Essai sur la nature du commerce en géneral. Schumpeter e muitos 

outros autores argumentaram, no início do século XX, que o empreendedorismo e a inovação 
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se estavam a tornar gradualmente forças motrizes da criação de emprego e do crescimento 

económico (Audretsch, 2015; Castaño, Méndez, & Galindo, 2015; Galindo & Méndez, 

2014). Desde então, e com particular incidência desde os anos 70 do século XX (após a crise 

industrial mundial), este tema tem tido particular atenção no âmbito da investigação 

académica e da decisão pública devido ao reconhecimento do seu importante papel no 

desenvolvimento e crescimento económicos, na criação de emprego e na produção de 

inovação (Bosma & Sternberg, 2014; Carayannis, 2013; Carayannis, Provance, & Givens, 

2011; García, 2014; Simón-Moya, Revuelto-Taboada, & Guerrero, 2014; Stam, 2010). 

Durante as últimas duas décadas tem sido prestada particular atenção à dimensão espacial das 

atividades de empreendedorismo e às suas causas e efeitos (Aoyama et al., 2011; Bosma & 

Sternberg, 2014). É consensual na literatura científica que o espaço importa (Aoyama et al., 

2011; Bosma & Sternberg, 2014). Considerar os aspetos espaciais ou geográficos em 

empreendedorismo significa, na opinião de Bosma and Sternberg (2014), distinguir quatro 

escalas de análise: supranacional, nacional, regional (entendida enquanto as regiões ou áreas 

urbanas) e local (o bairro, a comunidade). 

A atual situação económica constituiu um fator de desenvolvimento da investigação nas 

forças motrizes do crescimento económico. Sendo consensual que o empreendedorismo tem 

um efeito positivo a este nível ao gerar atividade económica, a pesquisa em torno dos fatores 

conducentes ou propiciadores de empreendedorismo tornou-se central, designadamente numa 

tentativa de apoiar e sustentar a formulação de políticas públicas capazes de criar condições 

para o desenvolvimento de atividades e atitudes empreendedoras (Castaño et al., 2015). 

A crescente importância do investimento privado no desenvolvimento económico levou os 

países, as regiões e as cidades a competirem mais e de forma mais agressiva (Rio Fernandes 

et al., 2015). As áreas urbanas constituem locais propícios ao empreendedorismo pela 

diversidade e densidade de ativos que nelas se encontram (Carvalho, Santos, & Van Winden, 

2014; García, 2014). Caracterizadas por uma elevada densidade populacional e por um 

elevado fluxo de pessoas (residentes, trabalhadores ou visitantes), constituem ambientes 

facilitadores do aumento e diversificação da procura, gerando variados nichos de mercado 

que podem ser explorados por novos e / ou pequenos negócios, e do acesso aos inputs 

requeridos para produzir os bens ou serviços (Inmaculada  Caravaca Barroso & González-

Romero, 2013; Stam, 2010). Por outro lado, providenciam contextos favoráveis a encontros 

pessoais – casuais ou não – que podem originar novas oportunidades de negócio ou de 

colaboração. Permitem também o contacto com os indivíduos mais capacitados nos mesmos 

ou relacionados domínios do conhecimento. As áreas urbanas são frequentemente 
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concentrações de indivíduos com formação e com experiência de negócios e podem, por isso, 

constituir uma importante fonte de empreendedores. A aprendizagem que decorre da 

colaboração com outras pessoas estimula a acumulação de capital humano e pode conduzir à 

criação e reconhecimento de oportunidades com melhor qualidade (Sorenson, Rivkin, & 

Fleming, 2010; Stam, 2010). Estes efeitos são potenciados pela relativa elevada concentração 

de universidades e centros de investigação, onde é produzido novo conhecimento científico e 

tecnológico reconhecido como uma importante fonte de oportunidades empreendedoras 

(Stam, 2010).  

Os estudos sobre empreendedorismo no âmbito da geografia económica evolucionista são 

dominados pela empresa ou indústria enquanto unidade de análise. Apesar de, 

tradicionalmente, a geografia económica evolucionista tratar as empresas ou indústrias como 

agentes de mudança, Stam (2010) considera que os empreendedores devem ser entendidos 

enquanto agentes de mudança adicionais, que usam as empresas ou indústrias para perseguir 

as oportunidades por si identificadas. Isto na medida em que os indivíduos têm as suas 

próprias biografias espaciais, que incluem o seu grau de conhecimento e as suas redes, sendo 

que estes fatores condicionam a organização espacial das atividades que eles próprios criam. 

O autor acrescenta ainda que a abordagem de redes provou ser valioso considerar o 

comportamento dos empreendedores e que se as diferentes abordagens forem combinadas 

numa perspetiva dinâmica – incluindo o nível micro dos empreendedores, o nível macro das 

condições institucionais e os níveis intermédios – elas constituem um poderoso quadro 

analítico para compreender a criação de riqueza em múltiplas escalas espaciais e temporais 

(P. Guerra, 2002, 2012b).  

Aoyama et al. (2011) atribuem grande importância às redes sociais dos empreendedores ou 

potenciais empreendedores, na medida em que consideram que essas redes podem facilitar os 

processos de empreendedorismo por constituírem condutas de informação e meios de 

obtenção de recursos, acrescentando que se essas redes forem baseadas na confiança podem 

ser formas de reduzir o risco inerente à abertura de um negócio. Os autores acrescentam que 

as redes são difíceis de balizar e que analisar somente as redes de negócio é de algum modo 

artificial, pois, em muitos casos, as redes pessoais são igualmente importantes. Carayannis et 

al. (2011) argumentam que os empreendedores estão enraizados em estruturas sociais que 

lhes permitem criar laços fortes através de alianças ou colaborações formais e desenvolver 

ligações mais efémeras através de atividades informais. 

A literatura científica explica o empreendedorismo como sendo produto das características 

dos indivíduos e do contexto local que os rodeia. Os indivíduos são dotados de forma 
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heterogénea com competências, conhecimento, valores e preferências subjacentes às suas 

motivações e comportamentos. Os territórios diferem entre si em termos de infraestruturas de 

conhecimento, instituições e recursos. Assim, o processo de empreendedorismo depende das 

oportunidades geradas pelos territórios e da capacidade e motivação dos indivíduos para 

identificar, avaliar e explorar essas oportunidades. Por outras palavras, para pessoas com as 

mesmas características individuais o contexto territorial pode fazer a diferença, na medida em 

que pode favorecer ou inibir a atitude empreendedora. Por outro lado, os empreendedores 

reproduzem as condições estruturais dos contextos em que se inserem, mas ao mesmo tempo 

contribuem para a transformação dessas estruturas (Bosma & Sternberg, 2014; García, 2014; 

Stam, 2010).  

Diversos estudos enfatizam que os empreendedores não operam em isolamento económico, 

social e cultural, ou seja, são encorajados ou constrangidos pelas infraestruturas 

organizacionais locais. O empreendedorismo ocorre numa ambiente específico no qual o 

empreendedor procura mão-de-obra, parceiros de negócio e consumidores. Neste sentido, na 

opinião de García (2014), os contextos espacial, temporal, social, histórico e institucional 

devem ser tidos em conta, na medida em que geram oportunidades ou limitam as ações 

individuais.  

Estrin, Korosteleva, and Mickiewicz (2013) e Simón-Moya et al. (2014) relevam a 

importância do contexto institucional. As instituições formais consistem nas leis ou 

regulamentações que definem os incentivos económicos e os custos burocráticos que 

influenciam as escolhas individuais e organizacionais; as informais consistem em normas 

sociais, culturais ou religiosas e em costumes, tradições e crenças. As instituições informais 

estão socialmente enraizadas e, por isso, são mais difíceis de alterar, desenvolvendo-se ao 

longo do tempo. Os autores argumentam que um crescente número de estudos académicos 

apresentam evidências de que o empreendedorismo é fortemente influenciado pelo contexto 

institucional, na medida em que as estratégias dos empreendedores refletem as oportunidades 

e limitações impostas pelo mesmo. O contexto institucional cria as estruturas de incentivo 

que determinam a escolha pela atividade empreendedora em detrimento de outras formas de 

ocupação, bem como o tipo de empreendedorismo e a dimensão do negócio (Estrin et al., 

2013; Simón-Moya et al., 2014). 

Estrin et al. (2013) argumentam ainda que as redes sociais locais podem, em larga medida, 

mitigar os impactos negativos de um contexto institucional desfavorável, por via da 

facilitação do acesso aos recursos necessários para criar um negócio e constituírem formas de 

apoio e aconselhamento. 
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Stam (2010) e, mais recentemente, Castaño et al. (2015) enfatizaram o papel da cultura na 

explicação da variação espacial do empreendedorismo pelos seus efeitos nas atitudes e nos 

valores dos indivíduos, na forma como aspiram e pensam em tornar-se empreendedores. Por 

outro lado, Nijkamp and Kourtit (2013) afirmam que comunidades heterogéneas em termos 

culturais podem originar a diversificação das atividades dada a existência de múltiplos nichos 

de mercado. 

Na literatura científica são apresentados dois tipos fundamentais de empreendedorismo de 

acordo com a motivação: o empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por 

necessidade. O empreendedorismo por oportunidade é o mais comum, no entanto, em muitas 

áreas urbanas o empreendedorismo por necessidade é bastante significativo. Os 

empreendedores por necessidade podem ser definidos como indivíduos que, necessitando de 

uma fonte de rendimento, são compelidos a iniciar um negócio porque se encontram numa 

situação de desemprego, faltando-lhes oportunidades de trabalho, ou numa situação de 

emprego precário. As áreas urbanas com elevadas taxas de desemprego podem, pelo 

explanado, apresentar elevadas ocorrências de empreendedorismo por necessidade (Bosma & 

Sternberg, 2014). Num estudo baseado em cidades europeias, Bosma and Sternberg (2014) 

concluíram que as áreas urbanas caracterizadas por crescimento económico e diversidade de 

atividades económicas (mais do que especialização) apresentam mais situações de 

empreendedorismo por oportunidade. Taylor (2015), num estudo sobre formas de emprego 

por conta própria no Reino Unido, apresenta evidências de um número crescente de pessoas 

que criam negócios porque se encontram nas seguintes situações: desemprego, idosos com 

pensões insuficientes ou pessoas com um segundo emprego. Na opinião de Taylor, estes não 

são os empreendedores considerados potenciais forças motrizes do crescimento económico, 

mas antes indivíduos marginalizados pelos processos económicos que procuram apenas 

sobreviver. Num estudo comparativo de comunidades inglesas, Bailey and Madeleine (2015) 

concluíram que as iniciativas top-down lideradas por instituições governamentais tendem a 

resultar em comunidades com capacitação reduzida, enquanto as iniciativas bottom-up (não 

obstante poderem ser apoiadas pelo Estado) geram oportunidades com grande potencial de 

transformação económica e social (C. M. F. Ferreira et al., 2016). Galindo and Méndez 

(2014) apresentaram evidências que existe um efeito circular virtuoso entre inovação, 

crescimento económico e empreendedorismo, na medida em que estes processos estão 

interligados influenciando-se mutuamente. 

O empreendedor é considerado como tendo dois papéis fundamentais nas dinâmicas 

económicas – a criação e a difusão de variedade (Stam, 2010). 
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2.3.4 Crescente importância das redes sociais e estruturas colaborativas 

 

Desde os anos 30 do século XX que o conceito de redes tem vindo a ocupar um lugar 

proeminente em diversos campos de investigação (Giuliani, 2010). Na década de 80 do 

mesmo século, no âmbito da investigação académica, os processos e dinâmicas associados 

aos sistemas de inovação foram explicados enquanto resultado da rede de ligações entre 

agentes – empresas, universidades e unidades de investigação, instituições governativas e 

outras instituições intermediárias (Salavisa & Fontes, 2012). A partir de meados da década de 

90 do século XX, as redes tornaram-se um tema chave de análise no domínio dos sistemas 

nacionais e regionais de inovação (Boschma & Frenken, 2010). É crescente a literatura 

científica que aponta a importância das redes sociais como canais que veiculam os fluxos de 

conhecimento entre atores (Sorenson et al., 2010). Em termos gerais, a maior parte dos 

estudos apresenta efeitos positivos da inserção de empresas e / ou organizações em redes 

(Boschma & Frenken, 2010). As mais-valias originadas evoluem ao longo do tempo, tornam-

se enraizadas em dinâmicas sociais e expressam o seu potencial como rotinas 

interorganizacionais (Denicolai et al., 2010). Aalbers, Dolfsma, and Koppius (2013) 

argumentam que os indivíduos mais bem conectados de uma rede tendem a contribuir para o 

desenvolvimento de conhecimento relevante e a serem mais inovadores, na medida em que 

recebem informação e ideias de muitos outros, reunindo e difundindo informação mais 

rapidamente do que indivíduos menos estrategicamente posicionados. Por outro lado, 

Denicolai et al. (2010) referem que cada relação em rede tem um custo, que pode estar 

associado ao estabelecimento (pesquisa ou negociação da relação) ou à sua manutenção (que 

envolve a sua monitorização e pode envolver situações de conflito) (Boschma & Frenken, 

2010). As redes podem ser definidas enquanto formas de estruturação de relações entre 

diferentes agentes que visam objetivos comuns num dado domínio, através do controlo, troca 

ou partilha de informação, conhecimento, know-how, produtos ou capital (Carayannis, 2013). 

Giuliani (2010) define-as simplesmente como um conjunto de nós – que podem ser pessoas, 

empresas, organizações ou territórios – ligados por relações de diferente natureza (amizade, 

negócio, parceria, entre muitas outras). Podem ser igualmente perspetivadas enquanto forma 

de governança e importantes fontes de informação e conhecimento para empreendedores 

(Philip  Cooke, 2012). As diferentes inovações são o resultado da interação entre variados 

agentes que transferem e trocam conhecimento, experiência e ideias de forma a criar novas 

soluções para problemas tecnológicos e económicos (Cantner & Graf, 2010; Carvalho et al., 

2014). Ao facilitarem os fluxos de informação e conhecimento (incluindo tácito), as redes 
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possibilitam que as empresas economizem em aprendizagem (Robertson et al., 2012). 

Permitem ainda o acesso a recursos, a melhoria das competências individuais ou de grupo, a 

redução dos custos de transação, constituindo o palco dos jogos e da hierarquia de influência 

dos agentes e da promoção (ou despromoção) da sua reputação e reconhecimento social 

(Aoyama et al., 2011; Bathelt & Glückler, 2005; Soetanto et al., 2012). 

A sociedade em rede, termo com origem no livro de Jan Van Dijk, de 1991, é definida como 

a que se estrutura em torno de redes sociais e dos media, onde a comunicação remota assume 

uma importância crescente (Mendes, 2011). Castells (2000), na viragem para o século XXI, 

afirmava que a nova sociedade era feita de redes e que a economia global era constituída por 

uma rede de transações financeiras, locais de produção e mão-de-obra, movidos por capital 

financeiro, informação e organização de negócios. O autor acrescentava também que a 

comunicação interativa, facilitada pelo acelerado desenvolvimento das TIC, não eliminou a 

componente espacial, mas antes transformou-a, originando um novo espaço – o dos fluxos – 

constituído quer por circuitos eletrónicos e sistemas de informação quer por territórios 

físicos. Segundo Castells, a representação funcional e simbólica dos territórios físicos 

depende mais da sua conexão a uma rede do que das suas características específicas enquanto 

local. É consensual que as dinâmicas económicas são condicionadas pelo tipo e 

características dos agentes económicos (indivíduos, famílias, negócios, instituições 

administrativas e sociedade civil) e pela forma como agem e interagem. A ação económica é 

baseada em relações e estruturas sociais e em processos de comunicação e adaptação entre 

empresas, fornecedores, clientes e outros agentes (Bathelt & Glückler, 2003). As redes 

refletem a complexidade subjacente ao desenvolvimento económico ao representarem os 

infindáveis fluxos e conexões e ao chamarem a atenção para os resultados não planeados que 

advêm do comportamento individual e dos ajustamentos recíprocos entre agentes (Boschma, 

2010). Mackinnon and Cumbers (2007) garantem que a aceitação de que a economia é 

estruturada em relações sociais implica o reconhecimento de que estas relações se alteram no 

tempo à medida que a sociedade evolui. De facto, é unânime que as redes sociais têm um 

carácter efémero, cruzando-se e entrecruzando-se em espaços e temporalidades diversos 

(Marques, Guerra, Santos, & Silva, 2011). No passado, as redes sociais eram entendidas 

enquanto enraizadas geograficamente e fundadas em experiência histórica o que implicava 

uma forte proximidade social; atualmente, considera-se que as redes sociais residem 

fundamentalmente em comunidades de prática, não tendo necessariamente uma dimensão 

espacial, dado o importante papel da proximidade relacional e cognitiva (Iammarino & 

McCann, 2010). 
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Relativamente às cidades, Scott and Storper (2015) reconhecem que estas estão forte e 

crescentemente interligadas em redes relacionais. Barata-Salgueiro (2013) afirma que o novo 

quadro de análise do desempenho e das trajetórias de sucesso das cidades tende a valorizar o 

papel das redes em que as mesmas se inserem, em detrimento nomeadamente das funções que 

cumprem para os territórios envolventes ou outros territórios do sistema urbano. 

Num contexto de globalização, argumenta-se que a prosperidade das cidades depende do seu 

grau de inserção em redes capazes de gerar efeitos cumulativos facilitadores da 

competitividade urbana, num processo de adaptação contínua às mudanças internas e externas 

(CEU, 2003; ESPON, 2010). Storper (1997a) argumentava, em finais do século XX, que a 

natureza da cidade contemporânea é baseada nas relações socioeconómicas de caráter 

reflexivo entre diversos agentes, essenciais para o funcionamento económico local. Estas 

relações são localizadas, específicas e diferenciadas, variando de cidade para cidade, estando 

rotinizadas através de regras, instituições e convenções locais. As cidades são, assim, 

contextos onde os processos e objetos sociais são representados e socializados, constituindo 

locais chave para a formação e solidificação de identidades coletivas que se repercutem nas 

decisões e processos económicos. As redes de interação e cooperação entre os diferentes 

atores da cidade, construídas ao longo do tempo, são consideradas ferramentas poderosas 

impulsionadoras de dinâmicas e da criação de melhores condições para o desenvolvimento de 

projetos mais articulados e coletivos (Seixas, 2013). As estratégias de reabilitação e 

revitalização das áreas centrais, a par da construção e promoção de uma imagem atrativa, 

constituem instrumentos de projeção e inserção das cidades em redes internacionais (Vaz & 

Jacques, 2006). À escala intraurbana, o conhecimento flui dentro dos centros urbanos, 

facilitado pelas redes sociais entre profissionais e pela mobilidade da mão-de-obra, 

facilitando a aquisição de vantagens competitivas duns territórios em relação a outros (Hamza 

et al., 2014). Num âmbito mais estrito, a inserção das cidades em redes de investigação, 

através das suas instituições de ensino e de I&D ou de empresas nascidas ou apoiadas pelo 

meio científico e tecnológico, é um fator considerado representativo das potenciais 

capacidades da cidade em investir em futuro desenvolvimento tecnológico e económico 

(ESPON, 2010). Um considerável corpo teórico científico sublinha a relevância das relações 

colaborativas, formais ou informais, entre meio académico e setor empresarial para os 

processos de transferência de conhecimento (Perkmann et al., 2013). A universidade é 

considerada uma das principais fontes de conhecimento e inovação (Etzkowitz & 

Leydesdorff, 2000; Vale, 2013) e, juntamente com os centros de I&D, os parques de ciência e 

tecnologia e demais milieux de inovação, são consideradas estratégicas para o 
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desenvolvimento económico (Fernández-Maldonado & Romein, 2012; van Geenhuizen, 

Soetanto, & Schoeten, 2012). 

Desde inícios dos anos 90 do século XX que os estados-membros da União Europeia foram 

encorajados a promover um papel mais ativo da academia na transferência de tecnologia. Isto 

deveu-se particularmente a dois fatores: por um lado, devido às maiores restrições ao nível 

dos orçamentos estatais no que respeitava ao financiamento da ciência, o que pressionava as 

universidades e demais instituições de investigação a procurarem fontes alternativas de 

financiamento; por outro lado, este aspeto coincidia, em alguns países, com reformas ao nível 

do setor público. Neste contexto, as universidades empreendedoras ganharam uma atenção 

crescente (Grimaldi, Kenney, Siegel, & Wright, 2011). O conceito de empreendedorismo 

académico – a terceira missão da universidade – surge no contexto da emergência dos estudos 

sobre as ligações entre universidade, setor empresarial, instituições governativas e outras 

organizações da sociedade civil e da necessidade de compreender o potencial económico dos 

processos de transferência e aplicação de conhecimento que estas relações permitem (P. 

Guerra, 2012b; P. Guerra & Quintela, 2016). O conceito tem como fundamento o 

reconhecimento do impacto que as universidades têm na economia e na sociedade (Breznitz 

& Feldman, 2012; Ramos-Vielba, Fernández-Esquinas, & Espinosa-de-los-Monteros, 2010; 

A. A. C. Teixeira & Mota, 2012). A universidade e demais instituições de investigação são 

consideradas importantes agentes de apoio aos processos de inovação de pequenas e médias 

empresas (Marques, Queiroz, & Alves, 2014), promovendo o empreendedorismo (K. Chen & 

Kenney, 2007). O empreendedorismo académico reflete a necessidade de estabelecer uma 

relação próxima entre a investigação realizada na academia e as atividades de I&D do setor 

privado (Carayannis & Campbell, 2011). Estas relações funcionam como catalisadores da 

comercialização de produtos e serviços resultantes da investigação e aplicação tecnológica, 

gerando mais-valias económicas (Carayannis, 2013; Ramos-Vielba et al., 2010; Zucker & 

Darby, 2007). Se por um lado há uma crescente necessidade de novo conhecimento por parte 

das empresas, passível de se tornar em inovação tecnológica (Gama Fernandes, 2002; Ramos-

Vielba et al., 2010), por outro lado, essas ligações permitem ganhos para a universidade que, 

através delas, pode obter financiamento adicional para a investigação e consolidar posições 

estratégicas nas redes de inovação (Tijssen, 2006). 

Qualquer plataforma de transferência de tecnologia constitui um mecanismo de ignição que 

transforma conhecimento em riqueza (Mendes, 2011). Os parques de ciência e tecnologia são 

uma das formas de desenvolvimento e transferência de tecnologia e de realização de 

investigação académica com aplicação industrial. Constituem um exemplo de 
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empreendedorismo académico, bem como uma plataforma de interação da hélice tripla. São 

espaços que respondem ao objetivo de integração efetiva entre ciência, indústria e tecnologia, 

nos quais as instituições governativas têm um importante papel (Tijssen, 2006). São recintos 

delimitados e planeados, que se difundiram na Europa a partir dos anos 70 do século XX, 

onde ocorrem de forma combinada e simbiótica atividades de formação, atividades de 

investigação e desenvolvimento e produção material de bens e serviços. Podem ser 

considerados os novos cenários da economia local, onde se encontram localizados os mais 

avançados setores industriais e as mais avançadas tecnologias. Os governos desempenham 

um papel essencial na sua conceção e desenvolvimento, através da delineação de políticas 

públicas que visam criar condições propícias ao crescimento económico, promovendo as 

ligações entre setor privado e instituições universitárias e de investigação e facilitando os 

processos de transferência de tecnologia (Rio Fernandes et al., 2016). 

Em Portugal, as políticas públicas para a ciência e tecnologia e para a educação superior têm 

promovido o alinhamento entre academia, setor empresarial e mercado de trabalho. Esta 

atitude baseia-se no pressuposto de que é possível construir uma economia forte baseada na 

transferência de conhecimento e na sua transformação em tecnologia e inovação. Desde finais 

dos anos 90 do século XX que se têm criado condições nas instituições de ensino superior em 

Portugal para a construção de um projeto de empreendedorismo académico (Santiago, 

Carvalho, & Ferreira, 2013). Os parques de ciência e tecnologia, sendo disso um exemplo, 

são considerados no contexto da política local em Portugal como um estímulo para a estrutura 

empresarial a esta escala (A. A. Teixeira & Silva, 2012). 

 

2.3.5 Criatividade, cultura e competitividade 

 

Nos últimos 20 anos tem sido reconhecida a importância de outros inputs, complementares ao 

capital financeiro, para o crescimento económico e o desenvolvimento dos contextos urbanos 

(Batabyal & Nijkamp, 2013). É consensual entre académicos e decisores públicos que os 

fatores subjacentes ao crescimento económico das cidades são cada vez mais intangíveis e 

caracterizados por uma crescente mobilidade (P. Guerra & Costa, 2016; Nijkamp & Kourtit, 

2013). As alterações nas esferas económica e das políticas públicas, que vinham acontecendo 

desde a década de 70 do século XX, marcaram a relevância atribuída às relações entre 

cultura, criatividade e economia. As mudanças nos paradigmas de desenvolvimento 

económico e social e de regeneração urbana passaram a integrar de forma crescente as 

dimensões cultural e criativa (Augusto Mateus & Associados, 2016; European Comission, 
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2017; Landry, 2008; Zarlenga, Rius-Ulldemolins, & Morató, 2013), consideradas 

catalisadoras da economia simbólica das cidades (Zukin, 1995).  

Richard Florida defendia, em 2002, que as ideias, a criatividade e a cultura são essenciais 

para o desenvolvimento económico urbano. Na sua obra de referência – The Rise of the 

Creative Class – apologizava que a classe criativa, no sentido abrangente (todos os 

profissionais que de alguma forma usam a criatividade na sua atividade), dominaria a vida 

económica, social e cultural do século XXI. Na mesma obra, apresentava a teoria dos 3 T’s, 

ainda hoje debatida em diferentes contextos, segundo a qual a Tecnologia, o Talento e a 

Tolerância são os três vetores essenciais para o desenvolvimento económico. A Tecnologia 

representa os resultados da investigação científica e os produtos tecnológicos, considerados 

forças motrizes do crescimento. O Talento reflete o capital humano que se encontra 

particularmente concentrado nas cidades. A Tolerância é considerada, pelo autor, 

fundamental para que as cidades consigam mobilizar e reter Talento e criar condições para a 

conceção e produção de Tecnologia (Florida, 2005). Neste período, de inícios do século XXI, 

concomitantemente à convergência mais marcada entre as esferas do desenvolvimento 

económico e cultural, intensificou-se também a tensão entre cultura enquanto fenómeno 

localizado e enquanto padrão de eventos e experiências globalizados (McCarthy, 2012; Scott, 

2000; A. S. Silva, Babo, & Guerra, 2013; A. S. Silva et al., 2015). Scott (2000) argumenta 

que, contrariamente ao que visões alarmistas afirmavam sobre a crescente uniformização 

cultural no mundo moderno, verifica-se a tendência da globalização económica e cultural 

gerar processos de diferenciação cada vez mais marcantes na geografia económica da 

produção cultural. Os processos de globalização são acompanhados pela emergência de um 

mosaico global de diferenciadas aglomerações de produtos culturais, cada uma com as suas 

especificidades (Scott, 2010).  

Uma das razões para o reconhecimento do local como locus privilegiado de cultura é a 

continuada e intensificadora importância das comunidades urbanas caracterizadas por 

diversas funções económicas especializadas e relações sociais internas densas (Scott, 2000). 

Na prática, o contexto económico, social e cultural global interage, de formas e combinações 

diversas, com o contexto económico, social e cultural local (P. Guerra, 2010). A criatividade 

e a massa criativa são recursos com forte pendor local, constituindo, juntamente com muitas 

outras, marcas identitárias de um lugar (Fortuna, 2006; A. S. Silva et al., 2013). Para os 

geógrafos económicos da atualidade, a cultura tem um papel multidimensional nas 

economias: é um recurso, uma dotação, um fator interveniente em diversos processos, bem 

como um input e um produto. É um fator reconhecido como capaz de tornar um lugar único, 
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mas, ao mesmo tempo, um fator de conexão de um lugar a outros lugares, em redes (Aoyama 

et al., 2011). Jessop and Sum (2010) consideram que a cultura não é uma esfera da sociedade 

distinta da economia e da política. Por isso, a expansão significativa do capital humano, nos 

últimos anos, pautada pelo aumento do número de trabalhadores com elevadas qualificações 

e competências, causa e / ou efeito do crescente número de funções relacionadas com o 

pensamento analítico, a tomada de decisão, a geração de ideias ou a imaginação, está na 

origem da crescente importância atribuída à cultura, à criatividade, à classe criativa e à 

construção de cidades criativas. A criatividade é individual, na medida em que tem origem 

nas características, capacidades e competências pessoais, e é social, uma vez que surge num 

determinado contexto que molda as perceções e ações individuais (Scott, 2010). A cultura 

consubstancia-se através de processos em que os indivíduos e os grupos sociais tomam 

sentido do mundo, definindo a sua identidade. Muitos investigadores acreditam que a 

economia se tornou crescentemente cultural na medida em que há uma crescente importância 

de setores como o entretenimento, o retalho ou o turismo e que, por outro lado, a cultura 

tornou-se cada vez mais economicista, vista como um conjunto de comodidades que podem 

ser vendidas e compradas no mercado (Freestone & Gibson, 2006; Mackinnon & Cumbers, 

2007). O aumento do rendimento e tempo disponíveis para atividades de lazer propiciou o 

aumento de consumo de produtos culturais de todos os tipos (P. Guerra, 2013).  

Os indivíduos consciente ou inconscientemente absorvem elementos das tradições 

epistémicas e culturais das cidades, adaptando-se às rotinas dos espaços produtivo e social e 

aprendendo a lidar com os desafios colocados pela evolução da economia local (Scott, 2010). 

Progressivamente, os conteúdos culturais moldam cada vez mais a produção, distribuição e 

consumo de bens e serviços económicos (Augusto Mateus & Associados, 2016). 

Reconhecido o seu valor económico, as atividades culturais passam a assumir uma 

importância crescente nas economias urbanas e na forma de planear cidade (European 

Comission, 2017; Freestone & Gibson, 2006). 

Em 1995, Sharon Zukin afirmava que a cultura é cada vez mais o negócio das cidades, 

constituindo o suporte da atividade turística e aquilo que a cidade tem de mais único, mais 

competitivo (Zukin, 1995). As características únicas e difíceis de replicar de uma cidade 

constituem as suas vantagens competitivas face às demais. A cidade que assume e explora as 

suas peculiaridades e características autênticas tem maior capacidade de atração de pessoas 

criativas e talentosas (Mendes, 2011). E são precisamente as pessoas que conferem vitalidade 

ao ambiente urbano enquanto espaço de fluxos diversos (Brandão, 2008). São múltiplos os 

elementos que concorrem para a promoção de um ambiente urbano criativo, de uma 
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atmosfera propícia à criatividade (Nijkamp & Kourtit, 2013). Desde logo, a criatividade, que 

sendo uma característica do indivíduo, está, ao mesmo tempo, enraizada e fortemente 

relacionada com o contexto social, cultural, histórico, económico e político (Carayannis, 

2013). A capacidade de ser curioso, imaginativo, de conectar o que parece inconciliável, de 

ser ambíguo, original e inventivo constitui, segundo Landry (2008) o capital criativo. A 

diversidade setorial das economias urbanas é um outro aspeto considerado propiciador de um 

ambiente criativo (Caragliu et al., 2012). Para Currid (2007) o meio social aparenta ser um 

dos principais mecanismos de operação do setor cultural e criativo. Os seus agentes 

interagem e / ou colaboram em redes de relações sociais, produzindo bens e serviços através 

de processos de fertilização cruzada. E, por isso, segundo o autor, a densidade de pessoas e 

atividades conexas importa. Assim como importam também as atmosferas urbanas originadas 

e que dão origem a essa densidade de pessoas e atividades, e que são alavancadas por aspetos 

mais ou menos tangíveis, como a segurança oferecida e a perceção dela, as experiências 

sensoriais proporcionadas e sentidas e as representações que se constroem e as perceções que 

se têm dos espaços, fundamentais para o seu sucesso ou insucesso (Landry, 2008) (Figura 8).  

 

Figura 8 - Condições das atmosferas urbanas potenciadoras de desenvolvimento económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de Brandão (2008), Carayannis (2013), Florida (2005), Fortuna (2006), 

Freestone and Gibson (2006), Jessop and Sum (2010), Landry (2008), Mackinnon and Cumbers 

(2007), Mendes (2011), Nijkamp and Kourtit (2013), A. S. Silva et al. (2013), Scott (2000, 2010), P. 

Guerra (2010), Zukin (1995). 
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A criação de quarteirões culturais (Hamza et al., 2014) ou bairros artísticos está em voga em 

muitas cidades europeias, sendo utilizada para suportar nichos de revitalização económica e 

de regeneração urbana suportados na cultura de base local (Fortuna, 2006; Markusen, 2014) e 

no capital cultural. Landry (2008) define capital cultural como o sentimento de pertença a um 

lugar e a compreensão da sua identidade única e distintiva, constituída por elementos 

tangíveis e intangíveis relacionados com o património e as memórias, bem como com a 

capacidade de ter aspirações. O desenvolvimento de clusters criativos contribuiu para 

transformar a paisagem urbana europeia. Tirando partido de baixos custos do solo, indivíduos 

e empresas instalaram-se, atraindo atividades conexas e originando ambientes multiculturais 

e atmosferas muito próprias (Mendes, 2011). Caracterizados pela elevada concentração de 

atividades ligadas às artes, ao design, à moda, ao vídeo ou à comunicação, e apresentando 

configurações diferentes e com distintas localizações, os bairros culturais e criativos, pela 

combinação de uma oferta e procura específicas, atraem igualmente restaurantes, bares ou 

discotecas mais ou menos alternativos. Os grupos com elevado capital cultural que se 

instalam nestes locais dão-lhes prestígio e valor simbólico, contribuindo para a criação de 

centralidades definidas por grupos e formas de capital diferentes (Barata-Salgueiro, 2013). 

No âmbito da investigação sociológica, é utilizado o termo cena cultural para definir a 

concentração de atividades socioculturais num determinado território mas que pode, no 

entanto, extravasar os seus limites. Define-se pelos objetos materiais, mas também pelas 

regras, práticas, instituições e significados associados. Por trás das cenas culturais, existe 

uma matriz cultural, simbólica, social e económica específica (P. Costa, Guerra, & Oliveira, 

2015; P. Guerra, 2010, 2015). 

A nível europeu, as indústrias culturais e criativas são reconhecidas como um dos setores 

mais dinâmicos da Europa, sendo consideradas empresas altamente inovadoras, com 

potencial económico importante, capazes de dinamizar as economias locais em declínio 

através da criação de postos de trabalho sustentáveis e do aumento da capacidade de atração 

das cidades europeias (CE, 27/04/2010). 

As áreas urbanas constituem cada vez mais espaços de conhecimento, de aprendizagem e de 

criatividade e a sua competitividade está cada vez mais dependente do seu capital humano e 

criativo e do seu stock de ideias. As suas áreas centrais, pela densidade, proximidade e 

interação de pessoas, empresas e instituições, reúnem as condições para se tornarem “habitats 

de excelência”, que não são mais do que espaços propícios para a interação entre o setor 

empresarial, as instituições de I&D, de ensino e formação e a sociedade civil, onde recursos 

humanos e institucionais criativos e qualificados podem interagir, desenvolvendo processos 
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de aprendizagem coletiva e um capital relacional fortemente produtivo e inovador (FEUP, 

2004). 

Desde os anos 80 do século XX que a cultura, em sentido lato, é um mote para as estratégias 

de regeneração e desenvolvimento locais, para a construção da imagem e para a projeção da 

cidade. A nível europeu, as Capitais Europeias da Cultura, iniciativa lançada em 1985, são 

um exemplo da concretização desse facto (Evans, 2006; Freestone & Gibson, 2006; Scarnato, 

2006). As cidades constituíram desde sempre importantes centros de atividade cultural 

(Markusen, 2014; Scott, 2000, 2010), de criatividade, inovação e efervescência artística (P. 

Guerra, 2010). Desde as suas origens, as cidades têm a forte capacidade de gerar cultura na 

forma de arte, ideias e estilos e formas de vida, induzindo elevados níveis de crescimento e 

inovação económicos. Os centros urbanos com esferas económicas e culturais fortes são 

locais prósperos, onde trabalho, lazer e vida social são dimensões interrelacionadas e que se 

cruzam de forma fluida (Scott, 2000). A paisagem urbana, para além da sua própria 

morfologia e identidade, pode ter muitas e variadas significâncias consoante a cultura 

produzida mas também consoante a cultura de todos os que a vivem (Seixas, 2013), sendo 

que o consumo do simbólico desempenha um papel central na nova organização económica 

das cidades (Fernández-Maldonado & Romein, 2012). 

 

2.3.6 Consumo, pós-consumo e representações simbólicas 

 

O consumo tornou-se, sensivelmente a partir da década de 90, um importante foco de 

investigação dos geógrafos económicos, na medida em que é considerado que conduz de 

forma cada vez mais expressiva a economia global, sendo central para a reprodução da vida 

social e cultural ao suportar o quotidiano das pessoas (Aoyama et al., 2011; Mackinnon & 

Cumbers, 2007). Lipovetsky (2007) afirma que se passou de uma economia centrada na 

oferta para uma economia centrada na procura e no consumidor. 

É consensual terem-se alterado nas décadas mais recentes os valores, as expectativas e as 

práticas de consumo. Os consumidores procuram cada vez mais produtos customizados às 

suas necessidades e preferências pessoais (Carayannis, 2013; Mackinnon & Cumbers, 2007) 

que são, na atualidade, muito mais heterogéneas e de cariz individualizado (Seixas, 2013). Os 

consumidores “atualizam” constantemente as suas necessidades e, sobretudo, os seus desejos 

e expectativas, alterando o seu comportamento e estilos de vida (P. Guerra, 2012b), em larga 

medida porque a subjetividade humana é continuamente moldada por forças sociais e 

contribui para alterar estas mesmas forças (Madanipour, 2003). Isto tem implicações diretas 
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nas atividades económicas, desafiando os empreendedores a irem ao encontro dessas 

expetativas de forma a sobreviverem. Na atualidade, as estratégias de atração de 

consumidores por parte do setor privado passam não só por vender bens ou prestar serviços, 

mas igualmente por fazer com que esses bens ou serviços sejam diferentes, por mostrar novos 

conceitos, por proporcionar ambiências agradáveis e experiências diversificadas (Cachinho, 

2014; Rio Fernandes & Chamusca, 2014; Sorescu, Frambach, Singh, Rangaswamyd, & 

Bridges, 2011). O consumidor busca experiências sensoriais e um maior bem-estar, mais 

qualidade de vida, mais autenticidade, mas também mais imediatismo. Daí que a 

personalização dos produtos e dos serviços se desenvolva numa economia em que a inovação 

é mais importante que a produção e que os setores económicos com maior crescimento sejam 

aqueles em que o ritmo das renovações e de inovação dos produtos é mais elevado (Diogo & 

Guerra, 2013; Lipovetsky, 2007). 

As cidades são importantes locais de consumo, muito relacionados com a representação 

social por parte de pessoas (consumidoras) que procuram experiências (Storper, 1997a), 

frequentemente enquadradas em momentos de lazer (Smith, 2014). Scott afirma que as 

cidades com economias culturais prósperas apresentam uma relação simbiótica entre 

momentos de trabalho, momentos de lazer e momentos de convívio social. Todos estes 

momentos estão interligados e a passagem de uns momentos para outros é fluída, na medida 

em que os mesmos espaços têm múltiplas valências (Scott, 2010). Fala-se a este respeito, nas 

dinâmicas atuais de prosumption, onde a apropriação ativa dos produtos estabelece uma 

fonteira ténue entre produção e consumo (P. Guerra, 2015). Os consumidores são, cada vez 

mais, vistos como mais do que meros utilizadores finais de um produto ou serviço. São 

considerados co-produtores e indutores de inovação (user-led innovation) (Aoyama et al., 

2011). Neste processo de (pós)consumo, é possível asseverar que as dinâmicas verificadas ao 

nível das atividades económicas estão associadas a novas formas de apropriação e vivência 

dos espaços urbanos, expressas em representações do território (Marques et al., 2011). Os 

ativos imateriais – informação, conhecimento, serviços ou símbolos – adquiriram cada vez 

maior importância em contextos urbanos que sofreram processos de adaptação a uma nova 

realidade económico-social marcada pela regeneração e projeção por via da produção e do 

consumo da cultura, da economia simbólica e do turismo (Vaz & Jacques, 2006). 

Herculano Cachinho, em 2006, afirmava que as cidades contemporâneas se caracterizam 

essencialmente enquanto centros de consumo perspetivados de duas formas complementares: 

a perspetiva da cityscape que consiste no edificado e restante ambiente construído e a 

perspetiva da mindscape que consiste na forma como os utilizadores veem a cidade e que é 
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fruto das suas vivências quotidianas. É esta última perspetiva, materializada pelas pessoas 

que vivenciam os espaços e que os animam com os seus valores, as suas formas de vida, os 

seus comportamentos e as suas práticas e experiências culturais e de consumo, que constitui o 

principal fator de identidade e atração das cidades, traçando identidades, memórias e lugares 

(Cachinho, 2006; P. Guerra, 2010, 2015). 

Fazer compras está cada vez mais associado a lazer, atividades de entretenimento e a estatuto 

social (Barata-Salgueiro, 2014; Crewe, 2011), de tal forma que os espaços retalhistas são 

desenhados para gerar reações afetivas positivas nos consumidores. Os espaços de consumo 

são, assim, simultaneamente locais de troca material e territórios simbólicos (Crewe, 2011). 

Recentemente, Herculano Cachinho debruçou-se sobre a relação entre hábitos de consumo e 

resiliência dos espaços urbanos, argumentando que diversos estudos científicos estabelecem 

uma forte relação entre a perceção dos consumidores e o desempenho das atividades 

retalhistas, pelo que, no entender do autor, conhecer a sua perceção pode contribuir para a 

resiliência das atividades e dos territórios, na medida em que este conhecimento constitui um 

suporte à delineação de estratégias privadas e de políticas públicas (Cachinho, 2014).  

 

2.4 Caleidoscópio de atividades económicas 

 

As atividades retalhistas de comércio e serviços sempre foram, são e serão, pelo menos num 

futuro próximo, atividades urbanas por excelência (Cachinho, 2014). Não obstante, as 

economias urbanas encontram-se em transição, surgindo novas tendências e novos conceitos 

para as definir (Clarence, 2015). Aqui pretende-se, por um lado, refletir sobre os recentes 

contornos das atividades tradicionais e, por outro lado, identificar e refletir sobre aqueles que 

são, na atualidade urbana europeia, os setores económicos emergentes. 

 

2.4.1 Atividades tradicionais 

 

As atividades retalhistas têm uma longa tradição na Europa, estando na origem e 

acompanhando o desenvolvimento de muitas cidades (DCLG, 2010a; ENPI/CBCMED, Sem 

data; URBACT, 2015) e desempenhando um importante papel no seu crescimento económico 

(OXIRM, 2014). No contexto europeu, o setor retalhista é complexo, multifacetado e 

diversificado, o que se deve às diferenças em termos de tipo de prestadores, modelos e 

organização de negócios, dimensão e formato dos pontos de venda, tipos de produtos, entre 

outros aspetos (CE, 31/01/2013). Aqui enquadram-se todas as atividades de revenda de bens 
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novos ou usados, destinados ao consumo de pessoas, empresas ou instituições, através de 

formatos diversos, entre os quais os estabelecimentos fixos, as feiras e mercados, a venda ao 

domicílio ou por correspondência, a venda ambulante ou o comércio eletrónico (Barreta, 

2012). Trata-se de um setor fulcral para a vivência das cidades. A sua diversificação reforça 

os laços da comunidade, promove a coesão e contribui para a melhoria da qualidade de vida. 

A sua vitalidade e viabilidade só podem ser conseguidas pela resiliência de diferentes e 

diversificadas atividades retalhistas (Barata-Salgueiro, 2014). 

A Comissão Europeia argumenta num documento recente, datado de 2013, que os retalhistas 

são importantes vetores de inovação, na medida em que contribuem para modelar as 

tendências dos consumidores, assim como, paralelamente, acompanham as mesmas, 

fornecendo esta informação aos fornecedores. Atuam também como transmissores de 

inovação quando adotam e aplicam tecnologias inovadoras (CE, 31/01/2013). Não obstante, é 

reconhecido que o setor retalhista enfrentou alterações significativas em décadas recentes. Os 

fenómenos globais, como sejam as implicações da crise económico-financeira no poder de 

compra dos consumidores (diminuição), a subida do preço dos bens básicos e as tendências 

demográficas marcadas pelo envelhecimento populacional, constituem desafios que se 

colocam (CE, 31/01/2013). O crescimento significativo do comércio eletrónico originou uma 

elevada competição entre retalhistas tradicionais e negócios de distribuição eletrónica (CE, 

31/01/2013). O pequeno comércio de rua perdeu importância, procurando adicionar valor aos 

seus produtos numa tentativa de conseguir aumentar a clientela. Multiplicaram-se formatos, 

modificou-se o tamanho dos estabelecimentos, os modos de operação diversificaram-se e 

alteraram-se significativamente as relações entre produtores e consumidores (Rio Fernandes 

& Chamusca, 2014). O comércio, a restauração e demais atividades associadas desempenham 

um papel fundamental na revitalização dos centros das cidades (Rio Fernandes, 2007). São 

visíveis, na atualidade, as fortes ligações entre regeneração e planeamento urbanos e a 

resiliência do setor retalhista. As políticas urbanas são cada vez mais centradas na 

sustentabilidade das cidades, suportada pelo equilíbrio entre as dimensões económica, social 

e ambiental. Neste âmbito, é tido em conta o papel e importância das atividades retalhistas no 

desempenho económico das cidades (nomeadamente em termos de emprego e de suprimento 

das necessidades dos cidadãos) e na inclusão social (Rio Fernandes & Chamusca, 2014). 

O comércio tradicional esteve desde sempre ligado à cidade, estabelecendo uma relação 

simbiótica com a envolvente urbana (Allegri, 2013) e constituindo, em muitos casos, a 

principal atividade económica, pelo que tem um enorme impacto ao nível do emprego gerado 

(Rio Fernandes, 1997). 
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Mackinnon and Cumbers (2007) afirmam que os serviços dominam a estrutura do emprego 

nos países mais desenvolvidos e que são três as características principais que os definem: i) a 

natureza imaterial ou intangível dos outputs, baseados geralmente no desempenho de uma 

dada operação; ii) a interação direta entre vendedor e comprador que envolve uma troca de 

experiências; e iii) o facto de os outputs não poderem ser armazenados. O incremento nas 

últimas décadas do setor dos serviços deve-se a variadas razões. Desde logo, há um aumento 

da procura originada pelo aumento do rendimento das pessoas. Por outro lado, as empresas 

procuram cada vez mais serviços especializados, devido à crescente quantidade de 

informação em stock, à maior velocidade das comunicações e à competição mais intensa, 

recorrendo a processos de outsourcing que se tornam mais vantajosos comparativamente a 

terem dentro da própria empresa pessoas com competências para as funções que adjudicam. 

A facilidade de acesso e utilização das tecnologias de informação e comunicação propicia o 

recurso cada vez maior a serviços eletrónicos. Há também uma sensibilização crescente para 

a importância das qualificações e das competências para mais e melhores oportunidades de 

emprego o que gera o aumento da procura por serviços relacionados com a educação 

(Mackinnon & Cumbers, 2007). 

Os setores do comércio, serviços e restauração são dos mais importantes na economia 

nacional. Em Portugal, estes setores, seguindo as tendências acima referidas, lideram a 

criação de emprego e contribuem para o aumento das exportações, daí que a sua 

competitividade seja considerada crucial para o desenvolvimento económico atual e futuro do 

território nacional, em geral, e de cada local, em particular. As principais aglomerações 

urbanas do Noroeste português – entre as quais o Porto – são polarizadas por áreas de 

comércio e serviços localizadas nos centros tradicionais – no caso do Porto a “Baixa” 

(Ribeiro & Ferrão, 2014). Estes setores têm demonstrado uma forte resiliência perante 

tendências ditadas pela evolução económica, social e tecnológica. Desde logo, de notar a 

resiliência perante a recente conjuntura marcada pelas repercussões da crise económico-

financeira de 2008 que originou a diminuição do poder de compra dos consumidores. O 

desenvolvimento do mercado de bens em segunda mão constitui uma modalidade cada vez 

mais atrativa de comercialização de produtos. As inovações tecnológicas facilitaram a 

competição entre pequenas e grandes empresas; no entanto, contribuíram também para um 

leque mais alargado de canais de venda, que não apenas o canal tradicional da loja física, 

permitindo o desenvolvimento do comércio ou de serviços eletrónicos e outras formas de 

comércio à distância. Também devido ao desenvolvimento tecnológico, as formas de 

pagamento são, hoje em dia, mais diversas, havendo um maior recurso aos terminais de 
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pagamento automático. As grandes superfícies comerciais continuam a ser bastante apelativas 

para determinados formatos de comércio, constituindo um desafio ao comércio de rua. Assim 

como também constitui um grande desafio a contínua mudança de hábitos e necessidades dos 

consumidores, o que obriga estas atividades a se atualizarem constantemente para irem ao 

encontro das expectativas dos clientes e utentes. Os consumidores são cada vez mais 

exigentes: esperam uma relação qualidade / preço cada vez maior e uma maior escolha de 

bens e serviços; esperam a diminuição do tempo e do esforço necessário para a receção de 

mercadorias sem pôr em causa a sua qualidade; querem uma experiência de consumo cada 

vez mais personalizada e agradável; esperam que as lojas ajustem os seus horários de 

funcionamento às necessidades de uma população que trabalha mais horas e de uma 

proporção maior de pessoas a entrar no mercado de trabalho e a trabalhar a tempo parcial; e, 

ainda, colocam-se exigências ao nível do ajustamento às necessidades de uma população cada 

vez mais envelhecida e com hábitos e necessidades de consumo específicos (Governo de 

Portugal, 2014).  

 

2.4.2 Economia cultural e criativa 

 

Local, cultura e economia são vetores simbióticos da sociedade moderna, fortemente 

relacionados entre si, de tal forma que a economia cultural tem vindo a assumir um papel 

primordial como força motriz do crescimento de muitas cidades do mundo moderno 

(Markusen, 2014; Scott, 2000, 2010).  

A economia cultural surge de forma consensual da exploração de indústrias relacionadas com 

a cultura (Gibson, 2012; Scott, 2000), que está associada a características do local, 

diferenciadoras dos territórios. A especificidade da economia cultural local reside, por um 

lado, na história e nas características locais e, por outro lado, no funcionamento da própria 

economia cultural, que, através de iterações de produção, se torna cada vez mais 

especializada e com contornos próprios (Scott, 2000, 2010).  

Scott, num estudo publicado em 2008, argumentava que os setores líder do crescimento 

económico e dos processos de inovação eram aqueles nos quais o capital intelectual e 

humano, complementados pelas tecnologias digitais, constituíam os ingredientes chave do 

sucesso competitivo. Entre esses setores encontravam-se as atividades de produção cultural 

(Scott, 2008). Aqui reside a importância do conceito de economia cultural. Este conceito 

emergiu nos EUA e na Europa em meados da década de 90 do século XX, no âmbito das 

ciências sociais, e designadamente da geografia (Gibson, 2012). Uma das principais 
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abordagens iniciais consistia no estudo do impacto das atividades artísticas e da atividade dos 

artistas na economia urbana. Esta linha de investigação tem vindo a enfraquecer (Markusen, 

2014) ao mesmo tempo que têm proliferado os estudos em torno da economia cultural 

(Grodach, 2013), bem como as leituras mais afetivas e sensoriais e menos objetivas e 

materiais da cultura nas cidades, refletindo as vivências urbanas relacionadas com 

comportamentos sociais e com a satisfação individual (Fortuna, 2012). 

Nos últimos anos tem havido uma ampla discussão em torno de uma definição precisa de 

economia cultural e da sua composição em termos de setores de atividade (Scott, 2010). 

Nalguns casos, contextualiza as indústrias culturais e criativas e noutros refere-se ao 

aproveitamento económico da cultura de um povo, de uma sociedade. A abordagem das 

indústrias culturais e criativas surge sobretudo da tradição da geografia norte-americana, 

enquanto no Reino Unido a visão de cultura estava muito mais relacionada com modos de 

vida. Existe ainda uma outra abordagem, de exploração mais fenomenológica, que analisa 

qualitativamente, a partir de um fenómeno, evento ou cenário, as relações entre pessoas, 

tecnologias, instituições e ideologias ou entre os diversos agentes que moldam os resultados 

materiais. Esta abordagem surge enquadrada na emergência da geografia económica 

relacional, em inícios do século XXI (Gibson, 2012). 

Segundo Pratt (2011), durante muitos anos, a literatura científica, bem como as políticas e 

estratégias europeias, utilizaram a expressão “indústrias criativas e culturais” como conceitos 

que “estavam na moda”. O mesmo autor argumenta que a origem do conceito remonta aos 

anos 30 do século XX, quando os germanos Theodor Adorno e Max Horkheimer utilizaram o 

termo indústrias da cultura nos seus trabalhos sobre o papel da arte na sociedade capitalista 

industrial. Ainda segundo o autor, cerca de 50 anos depois autores franceses, dos quais 

destaca Miége, reforçaram o debate em torno das indústrias culturais. Na linha destes 

trabalhos, nos anos 90 do século XX, Garnham tornou-se influente na adoção da noção de 

indústrias culturais no âmbito da decisão pública no Reino Unido, onde este setor foi 

utilizado como forma de mobilização política da juventude e como um importante contributo 

para a criação de emprego nas cidades desindustrializadas. Então, representava as atividades 

com origem na criatividade individual, competência e talento e na capacidade para criação de 

emprego e riqueza através da geração e exploração da propriedade intelectual (Y. Chen, 

2012; Pratt, 2011), da originalidade e da inovação, produzindo serviços ou produtos materiais 

e imateriais com utilidade para o consumidor (Menger, 2013).  

Em finais da mesma década, as indústrias culturais eram um tema de política nacional 

naquele país, passando a ser designadas como indústrias criativas como forma de associação 
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à economia do conhecimento (Pratt, 2011). Neste contexto, o Departamento da Cultura, 

Media e Desporto (DCMS) do Reino Unido identificou 13 setores como fazendo parte das 

atividades criativas: arquitetura, arte e antiguidades, artesanato, design, moda, cinema e 

vídeo, música, televisão e rádio, artes performativas, edição, publicidade, software e 

videojogos (Augusto Mateus & Associados, 2016; Y. Chen, 2012). 

Desde a década de 90 do século XX, as indústrias culturais e criativas têm adquirido maior 

expressão em termos de emprego criado e contribuição para o produto interno bruto nos 

países desenvolvidos. São consensualmente aceites como inovadoras, flexíveis e fortemente 

relacionadas com a criatividade, operando na interseção entre local e global, por produzirem 

e comercializarem algo ao qual estão associadas marcas identitárias locais através de redes de 

distribuição globais. Estas características enfatizam a tendência para a sua concentração 

espacial (Mackinnon & Cumbers, 2007) e para uma forte associação territorial (CCDR-N, 

Sem data). Por estes motivos, estas atividades têm sido, na última década, um foco central da 

agenda científica e política (Marques et al., 2017). 

As indústrias culturais são fundadas em heranças culturais únicas dos locais. As 

competências nestas indústrias estão frequentemente baseadas em conhecimento tácito e 

como tal, a proximidade e a aglomeração continuam a fazer sentido para este tipo de 

atividade (Aoyama et al., 2011), verificando-se a tendência para a sua concentração em 

determinados locais das cidades (Marques et al., 2017; Pratt, 2011). Hagan (2014) afirma que 

tal como os retalhistas competem por compradores e as universidades competem por 

estudantes, as cidades competem, na atualidade, pela atração de indústrias criativas em torno 

das quais as economias se possam estruturar. Pratt (2011) argumenta que enquanto objeto de 

análise comparativamente recente estas indústrias apresentam dois problemas em termos de 

abordagem empírica: i) não aparecem nas taxonomias industriais convencionais, pelo que são 

“invisíveis” à recolha de dados; e ii) têm sido conceptualmente associadas ao consumo e, por 

isso, os investigadores, regra geral, não as procuram na esfera da produção. Estes problemas, 

na opinião do autor, têm moldado o seu reconhecimento e análise e as políticas para a sua 

potencialização. Por outro lado, na opinião de Pratt, a falta de uma definição consensual e 

precisa dificulta a sua análise empírica. De facto, as diferentes considerações do que são 

atividades culturais e criativas e do que é economia cultural originaram um leque variado de 

abordagens teóricas, a utilização de novos conceitos, a combinação de metodologias de 

análise ou, no caso das políticas, o recurso a variadas formas de intervenção (Gibson, 2012; 

Markusen, 2014). Nesta linha, os estudos de geografia económica, expandindo o seu objeto 

de investigação, focaram-se no conceito mais abrangente de economia cultural (Aoyama et 
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al., 2011) que se refere a uma enorme variedade de setores, que envolve diferentes tipos de 

tecnologias, combinações transacionais, perfis de empregos e produtos (Scott, 2000). Em 

2000, Scott considerava que os bens e serviços ligados à cultura – produtos culturais – eram 

muito heterogéneos na sua substância, aparência e origem setorial. Nalguns casos derivando 

de setores da manufatura tradicional (como o vestuário, o mobiliário ou a joalharia); noutros 

casos, envolvendo produção e transmissão de informação (serviços de turismo ou teatro ao 

vivo); noutros casos ainda podendo ser formas híbridas (gravação de música, publicação de 

livros ou produção de filmes). O autor considera que se trata de produtos que podem ser 

artefactos, ornamentos, formas de entretenimento ou distração ou de vivência social, cujo 

valor simbólico supera o valor utilitário. Para Scott, os produtos culturais são todos aqueles 

que de alguma forma exibem contornos de convergência entre conteúdo cultural, imagética e 

sensibilidades peculiares enraizadas no local e apropriadas por empresas individuais como 

vantagens competitivas. Neste sentido, apresenta uma definição de economia cultural ampla, 

incluindo na sua análise atividades económicas relacionadas com a manufatura tradicional, 

bem como atividades que se enquadram nas indústrias criativas (Figura 9). 

 

Figura 9 – Atividades económicas que integram a economia cultural e criativa segundo Scott 

(2000) 

Atividades económicas 

Indústria têxtil 

Alfaiataria 

Costura 

Fabrico de chapéus, bonés e chapelaria 

Fabrico de artigos de pele 

Fabrico de acessórios e bijuteria 

Fabrico de mobiliário de madeira para uso 

doméstico 

Fabrico de mobiliário de metal para uso doméstico 

Jornais e outras publicações periódicas 

Publicação de livros 

Produção de cartões de felicitações 

Fabrico de calçado (excepto borracha) 

Fabrico de malas de bagagem 

Fabrico de carteiras e artigos de couro 

Fabrico de jóias, talheres e artigos de cerâmica 

Fabrico de instrumentos musicais 

Fabrico de brinquedos e artigos desportivos 

Rádio e televisão 

Serviços de cabo e de televisão por assinatura 

Publicidade 

Produção / distribuição de filmes 

cinematográficos 

Produtores, orquestras, animadores 

Serviços de arquitetura 

Fonte: Adaptado de Scott (2000), p. 9. 

 

Para além do trabalho de Scott, do ano 2000, diversos autores, incluindo o próprio, têm, 

desde então, efetuado análises sobre a economia cultural onde apresentam aquelas que no seu 
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entender são as atividades que integram o setor. São exemplo disso os trabalhos de 

Mackinnon and Cumbers (2007), Scott (2010) ou Pratt (2011). Não obstante estes autores 

apresentarem algumas atividades divergentes, é consensual nos seus estudos a contemplação 

das seguintes atividades: arquitetura, artesanato, design, música, televisão e rádio, indústria 

cinematográfica, atividades performativas, edição e autoria de livros, revistas e jornais e 

publicidade. 

Em termos institucionais, a Comissão Europeia apresenta definições diferenciadas para 

indústrias culturais e indústrias criativas. As primeiras são consideradas como as indústrias 

que produzem e distribuem bens ou serviços que, no momento em que são desenvolvidos, têm 

uma qualidade, utilização ou finalidade específica que incarna ou transmite expressões 

culturais, independentemente do seu valor comercial. Para além dos sectores tradicionais 

das artes (artes de espectáculo, artes visuais, património cultural, incluindo o setor público), 

estas indústrias incluem o cinema, DVD e vídeo, a televisão e a rádio, os jogos de vídeo, os 

novos suportes, a música, os livros e a imprensa; as segundas são as indústrias que utilizam a 

cultura como factor de produção e têm uma dimensão cultural, embora os seus resultados 

sejam sobretudo funcionais. Incluem a arquitectura e o design, que integram elementos 

criativos em processos mais amplos, bem como subsectores como o design gráfico, o design 

de moda ou a publicidade (CE, 27/04/2010, p. 6). 

A nível nacional, a Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas (ADDICT), 

num trabalho encomendado sobre a economia criativa em Portugal, apresenta como fazendo 

parte do setor cultural e criativo três grandes domínios que se subdividem em subsectores 

(Augusto Mateus & Associados, 2016) (Figura 10). Partindo da revisão de trabalhos 

anteriores sobre o tema, são identificados os domínios das atividades culturais nucleares, que 

integram as artes e as formas de expressão do património cultural dos locais (como as 

associações culturais e recreativas, entre outras); as indústrias culturais, onde se inclui a 

indústria cinematográfica, a televisão e a rádio, mas também a venda de equipamentos de 

telecomunicações ou o comércio de livros, revistas e jornais; e as atividades criativas, onde se 

incluem a arquitetura, o design, a publicidade, as atividades de programação informática ou o 

desenho de portais Web. 
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Figura 10 – Domínios e subsetores do setor cultural e criativo segundo a ADDICT (2016) 

Domínios Subsetores 

Atividades Culturais Nucleares 

Artes Performativas 

Artes Visuais e Criação Literária 

Património Histórico e Cultural 

Indústrias Culturais 

Cinema 

Edição 

Música 

Rádio, Televisão e Vídeo 

Comércio 

Equipamentos 

Turismo Cultural 

Atividades Criativas 

Arquitetura 

Design 

Publicidade 

Serviços de Software 

Componentes Criativas em Outras Atividades 

Fonte: Augusto Mateus & Associados (2016), p. 19. 

 

O conjunto das indústrias culturais e criativas é também muito diverso em termos de 

dimensão dos negócios. A grande maioria destas atividades é composta por micro, pequenas 

e médias empresas ou por profissionais independentes (freelancers) (CE, 27/04/2010).  

O empreendedorismo cultural e criativo está frequentemente associado a redes de partilha de 

recursos e a uma mão-de-obra, de especialização flexível, que trabalha muitas vezes em 

projetos específicos – simultâneos ou não – que se vão sucedendo no tempo (Menger, 2013). 

A Comissão Europeia considera que as micro e pequenas empresas desempenham um papel 

fundamental mesmo nos setores em que grandes empresas internacionais se apresentam como 

líderes, na medida em que são as primeiras a apostar na novidade, tendo um papel fulcral na 

procura de novos talentos e no desenvolvimento de novas tendências (CE, 27/04/2010). Scott 

(2010) considera que as iniciativas bottom-up  relacionadas com pequenos negócios criativos 

têm vindo a adquirir uma importância crescente em contexto urbano. 

Em termos organizacionais, Scott (2000) apresenta cinco principais características das 

indústrias de produtos culturais: 

i. As tecnologias e processos de trabalho utilizam geralmente uma grande quantidade de 

envolvimento humano direto, complementado de forma crescente por tecnologias 

computacionais. 
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ii. A produção está geralmente organizada em redes, principalmente de pequenas e 

médias empresas, fortemente dependentes umas das outras em termos de inputs e 

serviços especializados. 

iii. Estas redes formam complexos industriais multifacetados que tendem a exigir uma 

enorme variedade de experiências e competências profissionais. 

iv. Como resultado das características anteriores, as indústrias de produtos culturais estão 

associadas a economias externas, muitas das quais são apropriadas através de efeitos de 

aglomeração. 

v. A aglomeração facilita a emergência de diferentes tipos de infraestruturas 

institucionais que contribuem para o funcionamento da economia local, através do 

fornecimento de serviços diversos, da facilitação de fluxos de informação, da promoção 

da confiança e da cooperação entre produtores.  

A Comissão Europeia alertou, em 2011, para as dificuldades com que as pequenas empresas e 

organizações culturais e criativas se debatem para aceder a meios de financiamento, 

atribuindo estas dificuldades a cinco razões:  

i. Dada a natureza intangível de muitos dos produtos culturais e criativos, muitos dos 

ativos das empresas não se encontram refletidos nas suas contas (é o caso, por exemplo, 

dos direitos de autor). 

ii. Regra geral, os produtos culturais e criativos não são produzidos em massa, pelo que o 

investimento necessita de ser de longo prazo para se tornar rentável. 

iii. Os empreendedores não dispõem, frequentemente, de competências empresariais para 

promover os seus projetos junto das instituições financeiras. 

iv. Relacionado com o anterior, existe o problema de as instituições financeiras terem 

pouco conhecimento acerca do setor, não compreendendo, por isso, os perfis de risco 

associados e não estando dispostas a investir. 

v. A falta de dados estatísticos fiáveis sobre o setor limita as possibilidades destas 

empresas ou organizações obterem crédito, na medida em que as instituições 

financeiras recorrem, muitas vezes, a indicadores estatísticos para avaliar os seus 

pedidos de empréstimo (CE, 23/11/2011). 

A Comissão Europeia refere que para que a Europa se mantenha na vanguarda é necessária a 

articulação entre as diferentes atividades artísticas e criativas, bem como a colaboração 
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intensa e sistemática entre as artes e as instituições académicas e científicas. As parcerias 

público-privadas são consideradas importantes no apoio a este tipo de atividades (CE, 

27/04/2010). 

Depois de um período em que as indústrias de alta-tecnologia e os serviços financeiros foram 

propulsores do crescimento urbano, estamos num período em que as indústrias culturais e 

criativas assumiram um papel catalisador da atividade económica, interligando-se fortemente 

com aquela que é hoje a maior indústria mundial – o turismo (Soja, 2013) –, representando 

em muitos territórios a sua razão de ser (Pulido-Fernández, Cárdenas-García, & Carrillo-

Hidalgo, 2016). Ambos os setores têm desempenhado um importante papel na regeneração 

urbana. Através deles, as cidades têm-se reinventado e desenvolvido como centros de 

consumo mais do que de produção (Mackinnon & Cumbers, 2007). As sinergias entre os dois 

setores apontam para que o setor cultural e criativo assuma um papel cada vez mais relevante 

na renovação dos fatores chave de competitividade turística, ao mesmo tempo que beneficia 

dos novos públicos e dos novos mercados abertos pelo desenvolvimento do turismo (Mateus, 

2013). Neste processo, os centros das cidades são transformados em espaços de distração, 

proporcionando “ambiências”, animação e espetáculos. As construções antigas são 

reabilitadas, reconvertidas em museus, hotéis ou espaços culturais. Por todo o lado, cafés e 

restaurantes, prontos-a-vestir, lojas de artesanato ou galerias de exposição tornam as cidades 

espaços recreativos prontos para o consumo comercial e cultural (Lipovetsky, 2007). 

Muito associada à economia cultural e criativa, bem como também ao turismo, a economia 

noturna tem tido uma particular atenção em décadas recentes. Segundo Bianchini (1995) o 

termo economia noturna (night-time economy no original) surgiu em finais dos anos 80 do 

século XX na esfera política, no âmbito de um programa de eventos culturais na cidade de 

Roma, em Itália. Então, as políticas culturais eram utilizadas, não só em Itália mas em vários 

outros países do Norte e Centro da Europa, como forma de revitalizar a vida noturna nas 

cidades, na medida em que se reconhecia a importância de gerar mais-valias económicas nos 

diferentes momentos do dia (incluindo o período noturno). Era considerado que a promoção 

de eventos que atraíssem um grande número de pessoas desencadeariam um processo em que 

mais pessoas significariam maior segurança à noite e maior segurança à noite geraria uma 

maior procura pelos locais e atividades de lazer noturno. Desde então, o debate em torno da 

economia noturna como componente importante das agendas de revitalização urbana – por 

via das vivências e do desenvolvimento da imagem de cidades com uma vida cultural pujante 

– tem vindo a aumentar (Bavinton, 2010). Este debate centra-se em torno da 24-hour city 

(Bianchini, 1995) ou nas estratégias para estimular a atividade económica para além do 
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horário laboral (Bavinton, 2010; Brabazon, 2014a), favorecendo o crescimento económico, a 

criação de riqueza e o empreendedorismo (Chatterton & Hollands, 2003).  

Chatterton and Hollands (2003) afirmavam, nos primeiros anos deste século, que os 

processos relacionados com o desenvolvimento da economia noturna, sendo variáveis de país 

para país e de cidade para cidade, se tratavam, contudo, de um processo crescentemente 

global, pelo que se verificava a convergência de tendências nas cidades pós-industriais. 

Afirmavam também verificar-se uma maior importância e penetração crescente das grandes 

marcas globais nas economias noturnas locais. São exemplo deste fenómeno as cadeias 

Starbucks, Hard Rock Café ou Planet Hollywood. 

As atividades económicas relacionadas com o lazer noturno – como bares, pubs, clubes 

noturnos ou locais de espetáculos musicais – têm vindo a adquirir nos últimos anos um papel 

fundamental na projeção e revitalização económica dos centros das cidades, onde coexistem 

espaços de lazer para públicos diferenciados: mais jovens ou mais adultos; com maior ou 

menor poder de compra; pessoas com gostos e estilos de vida variados. Regra geral, trata-se 

de atividades utilizadas por todo o tipo de públicos particularmente ao fim de semana e pelos 

estudantes também a meio da semana (Chatterton & Hollands, 2002). Os espaços noturnos 

são marcados pela diversidade: há espaços mainstream, pautados, regra geral, por uma lógica 

de mercado, de lucro, e onde se inserem os mais comercialmente reconhecidos bares e clubes 

noturnos; e há também, no outro extremo, os espaços mais alternativos, voltados para 

públicos com gostos e identidades mais peculiares, muitas vezes resultantes de uma lógica de 

auto-organização (Chatterton & Hollands, 2003). 

Bianchini, nos anos 90 do século XX, realçava alguns aspetos que constituíam 

constrangimentos ao desenvolvimento da vida noturna, recorrendo a trabalhos que se 

debruçaram sobre este tema na Grã-Bretanha. Entre esses aspetos, aplicáveis às cidades em 

geral e aos seus centros em particular, figuravam a predominância das lojas de comércio e de 

escritórios (pelo que não sobravam muitos espaços para a instalação de outras atividades), a 

falta de condições para a circulação pedestre, a escassa oferta de transportes públicos durante 

a noite, aliada à falta de estacionamento gratuito, e os constrangimentos regulamentares e 

legais que se colocavam ao licenciamento de estabelecimentos com funcionamento em 

horário noturno (Bianchini, 1995). 

Chatterton e Hollands afirmam que, frequentemente, estes espaços estão associados a aspetos 

negativos – álcool, assédio sexual, prostituição, desordem social, violência e outros tipos de 

criminalidade – levando muitos governos das cidades a adotar medidas tendo em vista a 

segurança destas áreas. Referem também os conflitos entre quem usa os espaços com forte 
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expressão de atividades noturnas para se divertir e os residentes locais, que procuram a 

tranquilidade e o descanso, o que configura novos desafios ao nível do planeamento destas 

áreas (Chatterton & Hollands, 2002; Chatterton & Hollands, 2003). 

Brabazon (2014a) enumera o desafio da sustentabilidade e as clivagens sociais, económicas e 

culturais que se fazem sentir na noite, onde não só novas identidades são negociadas como 

velhas desigualdades podem ser reforçadas. Isto origina duas abordagens, supostamente 

contraditórias: a da regulação, no sentido de evitar ou minimizar problemas e manter a ordem 

e o da desregulação, permitindo o livre desenvolvimento da atividade económica com o 

objetivo de estimular o crescimento económico. 

A economia noturna é, assim, um tema de controvérsia, onde se encontram questões 

indissociáveis na atualidade – desenvolvimento económico e criatividade – mas também onde 

se defrontam, por vezes, realidades opostas – regulamentação versus desordem ou inclusão 

versus clivagens sociais (Chatterton & Hollands, 2003). Da mesma forma que os espaços 

noturnos são influenciados por alterações de ordem económica, social ou regulamentar, 

também a paisagem económica, social, bem como as normas regulamentares, se vão 

alterando em função das manifestações de mudança espacial e cultural (Talbot, 2007). 

 

2.4.3 Turismo 

  

No início do século XXI, o turismo adquiriu um renovado interesse no âmbito da 

investigação científica em desenvolvimento económico (Sequeira & Nunes, 2008). Os 

investigadores procuram analisar o modo como, e em que extensão, as dinâmicas turísticas 

geram crescimento económico e se o desenvolvimento económico contribui para o 

crescimento do setor do turismo e, em caso afirmativo, em que medida (Pablo-Romero & 

Molina, 2013). O turismo é um domínio emergente de estudo em geografia económica, que 

exemplifica bem a interconexão entre produção e consumo através de ligações global – local 

(Aoyama et al., 2011). Pode ser entendido como uma atividade de lazer que implica uma 

deslocação a partir do local de residência habitual até outro destino no qual não se reside 

habitualmente (Mackinnon & Cumbers, 2007; Rio Fernandes et al., 2016) e que é praticada 

com uma duração superior a outras atividades recreativas de caráter doméstico cuja 

deslocação origem – destino – origem se efetua num dia (Rio Fernandes et al., 2016). As 

motivações para se fazer turismo são diversas: férias, negócios, visitas a familiares e amigos, 

desporto, entre outras (Mackinnon & Cumbers, 2007). O turismo tem registado uma 

crescente expansão e diversificação nas últimas seis décadas, tendo-se tornado um dos setores 
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económicos mais pujantes a nível mundial. É considerado uma força motriz do 

desenvolvimento socioeconómico, por via da criação de empresas e emprego, da exportação 

de bens e do desenvolvimento de infraestruturas (UNWTO, 2016). Trata-se de um setor 

chave da economia de serviços e uma forma de consumo com uma expressão muito 

significativa nas sociedades atuais (Mackinnon & Cumbers, 2007), sendo considerado, no 

plano económico, uma das mais importantes e apetecidas fontes de rendimento dos países, 

das regiões e das cidades. Muitos territórios encaram este setor como uma solução para 

contrariar tendências negativas de crescimento económico ou até mesmo situações de crise 

(CCDR-N, 2008b). Também a nível europeu, o turismo é considerado um setor chave (CE, 

03/03/2010; ESPON, 2013b; Remoaldo, Ribeiro, Vareiro, & Santos, 2014), pelo que lhe é 

dada prioridade no desenho das políticas económicas a diversas escalas (Pulido-Fernández et 

al., 2016). A atividade turística tem tido, na maioria dos países desenvolvidos, um sólido 

trajeto de crescimento que os transformou em potenciais destinos turísticos. Esta trajetória, a 

par com a importância ganha pelo turismo na sociedade ocidental, reflete-se na relação 

estreita entre turismo e crescimento económico, mas também entre estes e o reforço da 

componente ambiental e cultural e o contributo para a qualidade de vida da população 

(Martins, 2007). Em Portugal, o acesso ao lazer foi facilitado e fomentado pelo aumento do 

rendimento familiar, pela crescente valorização do tempo livre, pela maior facilidade de 

deslocação das famílias, pela melhoria da mobilidade por via dos avanços verificados ao 

nível dos transportes e da própria rede viária ou pelo aumento da esperança média de vida 

que permitiu um maior número de anos após a reforma com disponibilidade de tempo para 

lazer (se reunidas condições financeiras). Houve fatores exógenos que contribuíram para o 

reforço do turismo nacional. É possível apontar o processo de integração europeia e o 

consequente maior conhecimento de outros países (e dos outros países em relação a nós) e 

facilidade de deslocação do e para o estrangeiro, bem como o aumento das viagens de 

negócios ou por motivos científicos e a evolução dos transportes internacionais, com 

destaque para o avião (Martins, 2004). Trata-se de uma atividade intensiva em conhecimento 

e informação e em recursos, que constituem a interface entre a segmentação dos mercados 

turísticos segundo as características dos consumidores e a diferenciação dos destinos segundo 

as características dos territórios. Os destinos turísticos são, na atualidade, áreas multiproduto, 

vocacionados para diferentes segmentos de mercado, com clientes diversificados, de origens 

muito diversas e com motivações distintas (Mateus, 2013). 

O setor do turismo é simultaneamente causa e consequência da globalização (Hjalager, 2007), 

sendo extremamente sensível à conjuntura macroeconómica mundial. A procura turística é 
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afetada por fatores como as crises económicas, a insegurança, as condições sanitárias, os 

desastres naturais, as guerras, a instabilidade política ou o terrorismo (Martins, 2004; Pablo-

Romero & Molina, 2013). Por outro lado, os promotores, investidores ou empreendedores em 

turismo, quer sejam entidades globais quer sejam entidades locais, estão enraizados em redes 

e sujeitos a tendências ou circunstâncias globais (Gregory J. Ashworth & Page, 2011). 

Grandes empresas internacionais (como operadores turísticos ou companhias aéreas) e 

pequenas empresas locais de prestação de serviços (alojamento, restauração, atividades 

culturais, comércio, bares ou outros negócios de animação noturna) interagem com clientes 

do mundo inteiro. O caráter tácito do conhecimento que vai sendo adquirido neste processo 

reforça a importância do estabelecimento de redes (Mateus, 2013). 

Trata-se de uma atividade complexa que se relaciona – influenciando e sendo influenciada – 

com muitas outras (hotelaria, restauração, comércio, serviços, transportes, etc.), envolvendo 

um leque vasto de produtos e agentes das esferas pública e privada (ESPON, 2013b; 

Hjalager, 2015; Mei, Arcodia, & Ruhanen, 2012; Yildiz & Akbulut, 2013).  

Fayos-Solá (1996) argumenta que, após uma fase caracterizada pelo turismo em massa, nos 

anos 80 do século XX emergiu uma nova fase do turismo pautada por novas e mais exigentes 

necessidades dos consumidores, por novas tecnologias disponíveis e por novas formas de 

produção e gestão do lado da oferta. Esta New Age of Tourism, no original, é marcada pelo 

maior conhecimento das expectativas dos consumidores e por um sistema mais eficiente ao 

nível da informação e comunicação, da distribuição e da flexibilidade (nas reservas e métodos 

de pagamento), o que permitiu aumentar a competitividade de empresas e produtos (Fayos-

Solá, 1996). Ashworth and Page (2011) afirmam que, de acordo com evidências apresentadas 

em diversos estudos, o turismo pode contribuir substancialmente para o crescimento 

económico das cidades, mas, todavia, as cidades com uma base económica mais diversificada 

tendem a ganhar mais com o turismo, ao mesmo tempo que se encontram menos dependentes 

dele. Martins (2004) refere que os fatores com maior capacidade para influenciar as 

dinâmicas de turismo são, para além dos recursos e utilização a que estão sujeitos, o caráter 

espontâneo ou planeado dos espaços turísticos, a articulação intra-regional destes espaços, 

bem como a sua relação com outras regiões nacionais e internacionais, que fornecem perfis 

diferenciados de visitantes. Ashworth and Page (2011) chamam a atenção para a dificuldade 

de distinguir turistas e outros utilizadores, incluindo residentes, no que concerne à utilização 

de equipamentos, estabelecimentos de atividade económica, infraestruturas de transporte e 

outras amenidades das cidades. Referem que os turistas fazem algum uso de quase tudo e o 

uso exclusivo de quase nada. 
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Os destinos procuram ser o mais competitivos possível de forma a se manterem na indústria 

do turismo mundial (Mei et al., 2012; Remoaldo et al., 2014), competindo em novos 

mercados por turistas que procuram novas experiências (Henriksen & Halkier, 2009). Nestes 

processos são criados paradoxos: por um lado, o território local procura, através de um setor 

que é global no seu caráter e com aversão ao risco, explorar as suas especificidades locais que 

constituem as suas vantagens competitivas comparativamente a outros locais; e, por outro 

lado, as cidades usam abordagens e métodos derivados de práticas generalizadas 

globalmente, pelo que é grande a probabilidade dos resultados serem idênticos (Gregory J. 

Ashworth & Page, 2011). Tal como outras atividades económicas, o turismo tem impactos 

positivos e negativos a nível local. Os impactos positivos estão associados, regra geral, à 

criação de emprego e de riqueza, à criação e construção de amenidades e atrações e à 

melhoria de infraestruturas que favorecem não só os visitantes como também a população 

residente. Entre os impactos negativos encontra-se a eventual perda de identidade local por 

processos excessivos de turistificação, a criação de riqueza que não fica no local na medida 

em que é gerada por empresas externas, a degradação ambiental e a maior vulnerabilidade da 

economia local (se excessivamente dependente do turismo) a eventuais perdas de atratividade 

turística (Mackinnon & Cumbers, 2007). Barrera-Fernandez, Hernández-Escampa, and 

Vázquez (2016) acrescentam que o setor do turismo traz grandes desafios às políticas 

públicas pelos problemas que pode acarretar, designadamente, a congestão dos espaços, a 

substituição de atividades urbanas tradicionais por outras de caráter mais globalizado ou a 

sobreutilização de estruturas patrimoniais. Por outro lado, pode haver tendência para a 

concentração e uniformização de serviços e atrações turísticas, originando a que os serviços e 

outras atividades existentes originalmente, e que respondiam às necessidades de residentes e 

trabalhadores, se vejam obrigados a se relocalizarem noutras áreas.  

As agendas urbanas na atualidade estão cada vez mais condicionadas pela projeção mundial 

das cidades. Diversos autores referem que este propósito é muitas vezes acompanhado de um 

certo “esquecimento” dos residentes da cidade (sobretudo dos grupos mais vulneráveis em 

termos económicos) que possam interferir com a imagem que se quer projetar, que são vistos 

como que obstáculos à criação de uma ambiência prestigiante marcada pela gentrificação e 

turistificação da cidade. Esta situação constitui um desafio à delineação de políticas públicas 

que envolve uma opção: a produção de uma cidade para todos os tipos de utilizadores nos 

diferentes tempos ou a produção de uma cidade constituída por fragmentos pretensamente 

paradisíacos que correspondam às expectativas dos turistas (Rio Fernandes et al., 2015). 
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A propósito da reconversão dos centros históricos em áreas turísticas como forma de inverter 

tendências negativas de crescimento económico, Barrera-Fernandez et al. (2016) argumentam 

que só algumas cidades conseguiram atingir este desígnio. A nível europeu, mencionam os 

exemplos de Bradford, Liverpool, Glasgow ou Bilbao. Em muitos estudos científicos é 

afirmado que, na atualidade, planeadores, arquitetos e designers urbanos procuram idealizar 

edifícios e espaços públicos e promover atividades e eventos culturais, artísticos e simbólicos 

que projetem as cidades e aumentem a sua atratividade turística (Figura 11). Estes projetos e 

atividades constituem, muitas vezes, a forma de as cidades trabalharem no sentido de se 

tornarem únicas, distinguindo-se de outros destinos (Yildiz & Akbulut, 2013). A criação de 

marcas é outro aspeto importante para a projeção da cidade e para o reconhecimento dos seus 

produtos, de tal forma que quer as cidades quer os empreendedores do setor do turismo se 

esforçam na criação, manutenção e crescimento das suas marcas (Hjalager, 2007). 

 

Figura 11 – Recursos utilizados na projeção das cidades segundo Yildiz e Akbulut (2013) 

Âmbito Projetos ou atividades 

Projetos de renovação urbana 

Regeneração de áreas portuárias e costeiras 

Abertura de novos museus 

Novas adições ao tecido da cidade histórica 

Criação de parques temáticos 

Reutilização de edifícios históricos 

Concursos de arquitetura organizados pela administração central 

ou local 

Criação e / ou promoção de paisagens prestigiantes 

Produção de centros metropolitanos 

Abordagens inovadoras 
Abertura de hotéis com novos conceitos 

Projetos arquitetónicos inovadores, tecnológicos e ecológicos  

Eventos culturais 

Festivais 

Feiras e semanas de moda e design 

Roteiros e percursos turísticos 

Encontros e palestras locais 

Cursos de educação artística 

Concertos 

Capitais Europeias da Cultura 

Eventos desportivos 

Jogos Olímpicos 

Taças mundiais 

Torneios 

Corridas locais 

Fonte: Yildiz and Akbulut (2013), pp. 298-299. 
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Numa tentativa de marcar a diferença, tem havido um crescente foco na inovação como 

forma de conseguir vantagens competitivas (Mei et al., 2012).  

Hjalager (2015), num trabalho onde sistematiza 100 inovações que marcaram o setor do 

turismo a nível mundial, defende que a imitação não é necessariamente um processo não 

criativo, na medida em que nem todas as empresas podem aspirar a criar produtos ou serviços 

verdadeiramente novos, de modo que muitas apresentam novas combinações ou formas de 

reinvenção de produtos ou serviços criados por outras empresas que são novos para a própria 

empresa e para a sua carteira de consumidores. 

A inovação e a adaptação são inerentes à atuação dos operadores turísticos, uma vez que 

constitui seu objetivo a oferta de produtos ou experiências novos ou diferentes que possam 

continuar a atrair clientes e a atingir novos públicos, aumentando a sua atratividade, 

reconhecimento e performance (Hjalager, 2015; Mei et al., 2012). As inovações em turismo, 

mais do que noutros setores económicos, ocorrem através de redes e suportadas por ideias 

externas (Hjalager, 2015). Barrera-Fernandez et al. (2016), numa recente investigação acerca 

da gestão do turismo nas cidades históricas, afirmam que os centros urbanos europeus têm 

vindo a aumentar a sua atratividade turística através da sua transformação em espaços 

simbólicos e de lazer como resposta à crise urbana originada pela desindustrialização e perda 

de funções tradicionais. A isto juntam-se outras alterações, de natureza social, que têm vindo 

a ocorrer nas últimas décadas, nas quais se incluem a diversificação de estilos de vida, o 

poder influenciador dos media e a reação contra formas mainstream de comportamento e de 

consumo. O consumo tornou-se mais individualista, novos aspetos da vida tornaram-se bens 

comerciais e os bens e serviços têm agora um tempo de vida mais curto, o que reforçou a 

importância da diferenciação do produto e da especialização que dê resposta a segmentos de 

mercado emergentes. O turismo é essencialmente um fenómeno económico e social, 

referindo-se à disposição dos consumidores para gastar dinheiro na compra de produtos e 

experiências num dado período de tempo. Por conseguinte, encontra-se constrangido pela 

quantidade de tempo e dinheiro que os consumidores têm (Serra, Correia, & Rodrigues, 

2014). 

 

2.4.4 Novas práticas económicas e práticas económicas alternativas 

 

O caminho promissor para o crescimento inteligente trilha-se quando as cidades lidam com 

os desafios societais e, simultaneamente, criam novas atividades e benefícios económicos 

(Winden & Carvalho, 2015c). Boschma and Frenken (2006) afirmam que as cidades capazes 
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de gerar novos setores, com novos produtos e com expansão da procura, experienciam 

crescimento, enquanto que as cidades fortemente especializadas, em estados de maturação do 

ciclo de vida dos seus produtos, têm uma forte probabilidade de vivenciar um período de 

declínio, integrado em processos cíclicos. Kostakis and Bauwens (2014) apresentam quatro 

cenários (Figura 12) como resposta à atual crise do capitalismo baseados nos pressupostos de 

que a atualidade é marcada pela crescente importância dos dados e da informação e pela 

privatização destes recursos, bem como pelo enclausuramento do imaterial (como é o caso do 

conhecimento ou da cultura). Os dois primeiros cenários – Netarchical Capitalism e 

Distributed Capitalism – baseiam-se sobretudo na utilização de plataformas tecnológicas para 

produzir e maximizar lucro. Os cenários Resilient Communities e Global Commons partem da 

ideia dos recursos e da riqueza “comum”. A esfera do “comum” diz respeito aos recursos 

naturais, ao trabalho criativo, ao património cultural e ao conhecimento público que vem 

sendo acumulado ao longo do tempo.  

 

Figura 12 – Cenários de resposta à crise do modelo capitalista propostos por Kostakis e 

Bauwens (2014) 

Cenário Descrição 

Netarchical 

Capitalism 

A produção de capital ocorre por via da cooperação entre indivíduos 

efetuada através de plataformas tecnológicas proprietárias, ou seja, com 

controlo centralizado numa empresa. Na prática trata-se de exploração das 

informações ou colaborações humanas. São exemplos deste cenário o 

Facebook ou a Google. 

Distributed 

Capitalism 

Tal como o Netarchical Capitalism, o foco é também a acumulação de 

capital. No entanto, o controlo encontra-se na rede de empreendedores e 

indivíduos participantes nas plataformas tecnológicas, baseando-se na 

ideia de que qualquer pessoa pode trocar ou comerciar. 

Resilient 

Communities 

Trata-se de comunidades ou grupos de indivíduos caracterizados pela 

diversidade, reciprocidade e capital social. Materializa-se em iniciativas e 

estratégias de sobrevivência face a situações de crise e caos generalizado. 

Apesar de poder ocorrer cooperação à escala global e recurso a 

plataformas tecnológicas, o foco é a realidade local e, concretamente, a 

sua dinâmica económica sustentável. 

Global 

Commons 

Trata-se de um novo modelo produtivo social que emergiu do ambiente 

comunicacional, interconectado e virtual e que é baseado em formas de 

organização colaborativas. Na prática, traduz-se na existência de micro-

indústrias, interconectadas à escala global, que lucram através da 

cooperação em termos de design do produto e de melhoria das tecnologias 

utilizadas. 

Fonte: Kostakis and Bauwens (2014). 
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Na literatura científica têm surgido trabalhos sobre práticas económicas que, assumindo 

várias designações, nem todas elas consensuais ou unívocas, constituem iniciativas bottom-

up, nascidas no seio das comunidades e muito marcadas pelas relações de sociabilidade e pela 

vontade de capacitação de pessoas que pretendem construir as suas próprias histórias e 

geografias. Estas formas ou práticas económicas surgem ou reforçam-se no seguimento de 

crises económicas ou, simplesmente, como forma de resistência às práticas económicas 

mainstream (Lee et al., 2004). A crise económico-financeira internacional de 2008 

despoletou um conjunto de respostas diversificadas de forma a sobreviver no atual modelo 

capitalista (Kostakis & Bauwens, 2014). Muitas das práticas económicas, a que podemos 

apelidar de alternativas, têm uma longa tradição, centenária nalguns casos, mas desde a crise 

económico-financeira verificou-se o seu recrudescimento, assumindo uma maior projeção a 

todos os níveis, incluindo o da investigação científica (Hernández, 2017). Méndez (2015b), 

num trabalho sobre resiliência nas áreas urbanas espanholas, apresenta evidências do reforço 

de um conjunto de atividades e práticas económicas que, tendo longa tradição mas pouca 

atenção nos últimos anos, se reativaram como resposta às implicações da crise, constituindo 

estratégias de sobrevivência, ou como forma alternativa de um modelo de crescimento 

económico que, no entender do autor, se mostrou insustentável a médio prazo. A diversidade 

dessas práticas está na origem de diferentes conceitos que as procuram definir (economia 

social, economia colaborativa, economia solidária, economia alternativa, economia 

comunitária ou economia do bem comum, entre outros). A heterogeneidade destas atividades 

e a inexistência de uma definição concreta contribui para a sua invisibilidade nas 

classificações oficiais de atividades económicas. (Hernández, 2017; Méndez, 2015b). 

Segundo Hernández (2017), a forma de as rastrear é recorrendo a publicações académicas, a 

páginas especializadas na Internet (incluindo o Facebook), à imprensa e ao trabalho de 

campo. O autor define-as como modalidades de coordenação económica (produção, 

distribuição, consumo, financiamento) cujos participantes se regem por princípios de 

autonomia, reciprocidade e democracia, promovem valores não competitivos (como a 

solidariedade, a sustentabilidade, a cooperação, a equidade ou a inclusão), operam num 

âmbito local com espaços físicos de encontro coletivo e pretendem eliminar, transformar ou 

superar a variedade de capitalismo hegemónico no seu marco geográfico de atuação 

(Hernández, J., 2017, p. 43). Trata-se de atividades quer voltadas para a produção de bens ou 

serviços quer orientadas para o consumo ou para o financiamento de outras atividades; 

algumas são direcionadas para nichos de mercado específicos e outras têm como objetivo a 

promoção de circuitos económicos paralelos aos predominantes. Em termos de escala, vão 
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desde as pequenas iniciativas locais promovidas por indivíduos ou microempresas (como as 

empresas de economia social, os espaços de coworking, os mercados de venda ou reutilização 

de produtos) até plataformas digitais mundiais (de que são exemplo a Uber, o BlaBlaCar, a 

AirBnB ou o eBay) (Méndez, 2015b). Méndez (2015b) propõe a designação de práticas 

alternativas ou economia alternativa, apresentando cinco critérios de identificação destas 

atividades (Figura 13) que constituem aspetos que as caracterizam.  

 

Figura 13 – Critérios de identificação da economia alternativa propostos por Méndez (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Méndez (2015b), p. 5. 

 

Desde logo, um primeiro aspeto consiste nas redes de colaboração entre indivíduos ou 

organizações, fundamentais para a troca de informação e conhecimento, mas também de bens 

e serviços. Estas interações acontecem entre produtores, entre consumidores e entre 

produtores e consumidores. Um segundo aspeto consiste no princípio ético da solidariedade, 

dado tratarem-se de atividades que têm subjacentes valores como a justiça social e espacial 

ou a sustentabilidade. A sua estratégia pode ser considerada inovadora, na medida em que há 

mobilização de diferentes agentes na procura de respostas para problemas concretos, sendo 

este um terceiro aspeto que as caracteriza. Para além de poderem criar inovação económica, 

criam sobretudo, no entender do autor, inovação social, na medida em que, com certo grau de 

criatividade, procuram capacitar indivíduos ou comunidades. Um quarto aspeto consiste no 

facto do seu objetivo ser a procura de alternativas à lógica capitalista ou o facto de 

transitarem às margens do sistema, propondo novas formas de produzir, consumir, trocar ou 

financiar. Por fim, Méndez apresenta o aspeto da proximidade espacial, na medida em que o 

Princípio / Motivação: 

Solidariedade 

Objetivo: 
Alternativa ao sistema 

Organização:  

Redes colaborativas 

Estratégia: 

Inovação social 

Proximidade 
espacial 
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seu objetivo é identificar estas práticas económicas alternativas num contexto urbano 

específico, perspetivando a sua análise do ponto de vista da densificação do tecido 

socioeconómico e do desenvolvimento urbano. Segundo Ricardo Méndez, estas atividades 

surgem em determinado momento e lugar devido a uma conjuntura económica, social, 

cultural, política e institucional propícia ao seu desenvolvimento. Enfatiza a importância do 

lugar, na medida em que pelas suas investigações, concluiu que estas atividades tendem a 

concentrar-se, não obstante se relacionarem com outros locais ou sofrerem influências 

externas. Afirma ainda que, quanto às redes colaborativas, se tratam sobretudo de relações 

informais ou então de acordos específicos de abastecimento ou compra de produtos num dado 

período de tempo, predominando as relações horizontais que permitem a constituição de 

comunidades de prática onde há partilha de informação e conhecimento em processos de 

capacitação de todos os intervenientes. 

 

Seguindo a proposta de Ricardo Méndez, aprofundaremos, de seguida, duas formas de 

atividade que se enquadram na definição de economia alternativa adotada pelo autor e que 

serão alvo de análise empírica mais à frente neste trabalho, pela sua expressão e dinâmica em 

anos recentes na Baixa do Porto – os espaços de coworking e as feiras e mercados urbanos. 

 

Espaços de coworking 

 

Surgidos em 2005, em São Francisco, nos Estados Unidos da América, os espaços de 

coworking são conotados como, simultaneamente, uma nova tendência de negócio e de 

trabalho colaborativo, enquadrando-se em movimentos do-it-yourself (DIY) e do-it-together 

(DIT) (van Holm, 2017). Sendo um tema relativamente recente, existem ainda poucos 

estudos sobre o assunto (Bouncken & Reuschl, 2016). No entanto, a literatura científica em 

torno do mesmo tem vindo a crescer nos últimos anos (Gandini, 2015; Spinuzzi, 2012). 

Gandini (2015) afirma que se trata de um modo de trabalho algures entre o modo tradicional, 

realizado num espaço bem delimitado no seio de uma comunidade, e o modo de trabalho 

independente, que pode ser feito no domicílio. Em termos gerais, é consensual que se trata de 

locais de trabalho partilhados por diferentes tipos de profissionais (trabalhadores por conta 

própria, freelancers ou micro empresas) que operam nas indústrias do conhecimento, e que 

podem ser da mesma ou de outras áreas de atividade. Estes profissionais alugam um gabinete 

ou uma secretária, tendo acesso a um conjunto de facilidades associadas (ligação wi-fi, salas 

de reuniões, espaços laboratoriais, cozinha, café, bar, etc.) (Bouncken & Reuschl, 2016; 
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Gandini, 2015; Spinuzzi, 2012) e podendo, nalguns casos, dispor ainda de condições de 

desenvolvimento de produtos e prototipagem (van Holm, 2017). Os espaços de coworking 

podem assumir diferentes configurações e diferir em termos de ambiências, amenidades, 

localização e tipos de clientes (Spinuzzi, 2012). Uns são dirigidos a todos os grupos 

ocupacionais e setores económicos, outros são especializados em determinados tipos de 

atividade, tecnologias, modelos de negócio ou objetivos sociais (Bouncken & Reuschl, 2016). 

É difícil identificar estes espaços nas estatísticas oficiais das atividades económicas, na 

medida em que as situações são diversas: há negócios que abrem formalmente como sendo 

espaços de coworking e há outros negócios que associam espaços de coworking a outro tipo 

de atividades (Gandini, 2015). Os profissionais que usam estes espaços podem encontrar-se 

em duas situações distintas e contraditórias: podem tratar-se de empresas ou empreendedores 

bem estabelecidos (ou com condições para prosperar) ou podem tratar-se de trabalhadores em 

situações precárias que veem neste tipo de solução uma forma de inserção no mundo do 

trabalho (Gandini, 2015). Spinuzzi (2012), num estudo sobre espaços de coworking em 

Austin (nos Estados Unidos da América), concluiu que as motivações dos coworkers são 

diferentes. Enquanto uns vêem os espaços de coworking como locais onde podem estabelecer 

redes profícuas para os seus próprios negócios, outros procuram um espaço de convívio 

criativo, onde possam discutir ideias. É unânime que estes espaços têm vindo a proliferar nas 

cidades europeias desde há pouco mais de uma década. Tal se deve ao crescente número de 

pessoas empregadas por conta própria e ao facto dos empreendedores reconhecerem cada vez 

mais o valor deste tipo de espaços de trabalho, que oferecem recursos partilhados, acesso 

flexível e apoio de outros empreendedores. Um dos aspetos fundamentais dos espaços de 

coworking é facilitarem a criação de ligações sociais – simultaneamente físicas e digitais – 

que se podem tornar em redes profissionais e que são consideradas um importante fator de 

produtividade (Gandini, 2015). A partilha do espaço físico e de redes sociais favorece a 

comunicação e a aprendizagem e propicia a troca de ideias e conhecimento e a partilha de 

competências (Bouncken & Reuschl, 2016), embora isto nem sempre necessariamente 

aconteça. Frequentemente o gerente / proprietário do espaço tem um papel importante na 

identificação e potenciação de colaborações frutíferas e na identificação de oportunidades 

para os seus coworkers (Cabral & van Winden, 2016). Estando enraizados em ambientes 

sociais locais, constituem um dos tipos de espaços localizados de inovação coletiva (a par, 

por exemplo, com os Fab Labs), onde as relações sociais propiciam a partilha de 

conhecimento tácito (Capdevila, 2015). Trata-se de espaços que são entendidos como 

criadores de uma comunidade, de um conjunto de pessoas que se podem complementar, e não 
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de ambientes de competição, embora, no entender de Gandini (2015) este assunto específico 

ainda necessite de mais estudos para se comprovar se assim é efetivamente. Bouncken and 

Reuschl (2016) afirmam que o coworking tem algumas analogias com a incubação de 

empresas, na medida em que propicia condições para a inovação, o crescimento do modelo de 

negócio e o desempenho das novas empresas. Por outro lado, acrescentam que, recentemente, 

os espaços de coworking têm vindo a disponibilizar outros serviços, habitualmente 

característicos das incubadoras de negócios, como sejam a realização de conferências, 

debates com peritos, eventos sociais, formações, entre outros. Gandini considera que estas 

comunidades se projetam nos cenários criativos da esfera socioeconómica das cidades 

(Gandini, 2015). Num artigo on-line do URBACT, datado de maio de 2017, é afirmado que o 

contributo destes espaços para o crescimento económico é evidente. É afirmado ainda que 

podem contribuir para a regeneração urbana – ao utilizarem edifícios antigos, dando-lhes uma 

nova vida –, fomentando círculos virtuosos de vivência dos lugares e propiciando a criação 

de um buzz local. As interações e / ou colaborações entre os utilizadores destes espaços 

propiciam novas ideias, novas redes e novos públicos, tornando as cidades mais atrativas para 

atuais ou potenciais residentes e negócios.
4
 Brown (2017), num trabalho focado em espaços 

de coworking direcionados para o setor criativo no Reino Unido, chama, no entanto, atenção 

para o facto de ainda muito pouco se saber sobre em que medida estes espaços afetam 

positivamente os coworkers e, num âmbito mais alargado, como se podem relacionar com 

processos de transformação urbana, pelo que considera necessária precaução na sua utilização 

como instrumento de regeneração das áreas urbanas. No seu estudo, a autora evidencia a 

ocorrência de deslocalização de atividades localizadas nas periferias para espaços de 

coworking localizados nos centros das cidades, o que, na sua opinião, tem benefícios 

relacionados, por um lado, com o facto de os coworkers estarem próximos de uma maior 

concentração de infraestruturas criativas, o que favorece as suas atividades profissionais, e, 

por outro lado, com o facto de poderem aumentar a massa criativa das áreas centrais das 

cidades, gerando processos de criação ou reforço de ambientes criativos. Todavia, este 

processo pode ter consequências negativas em termos económicos para as periferias. Por 

outro lado, nas áreas centrais – de acolhimento destas pessoas – pode não ocorrer a efetiva 

criação / reforço de ambientes criativos, pelo simples facto de que estas pessoas podem usar 

simplesmente os espaços de coworking, não gerando quaisquer efeitos de dinamização da 

envolvente. Na opinião da autora faltam estudos que permitam fazer afirmações mais 

                                                 
4 
Artigo disponível em http://urbact.eu/co-working-revolution, página consultada em 22/05/2017. 

http://urbact.eu/co-working-revolution
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conclusivas e assertivas sobre as implicações destes espaços nas dinâmicas das áreas centrais 

das cidades. 

 

Feiras e mercados urbanos 

 

A literatura científica sobre feiras e mercados urbanos é escassa. O tema é abordado de forma 

dispersa e, regra geral, enquadrado em análises de âmbito mais alargado sobre as dinâmicas 

económicas e culturais das cidades (P. Costa, 2014; Crane, 1992). Faltam abordagens 

específicas destas formas de comércio com origem e caráter tradicional, mas com novos 

formatos, características e envolvendo diferentes vivências (C. Ferreira, Sá Marques, & 

Guerra, 2015). Existem lacunas ao nível da definição e uniformização de conceitos, da 

existência de um corpo teórico de referência e de um quadro analítico que sustente 

comparações em termos de formatos, características, causas e implicações. Por outro lado, 

não sabemos qual é o papel e o real impacto destas formas de atividade económica e das 

vivências culturais, sociais e lúdicas a elas associadas. Aliás, estes espaços de comércio e 

sociabilidade económica são matizados por dinâmicas de afirmação DIY resultantes, na 

maioria das vezes, da reconfiguração profissional e artística de muitos dos seus protagonistas 

(P. Costa, 2000, 2008).  

Na Europa, há registos da ocorrência de feiras e mercados pelo menos desde o século XII, 

enquanto locais de encontro periódico de mercadores profissionais e compradores (Pirenne, 

1946). No caso específico dos mercados públicos, a sua construção generalizou-se sobretudo 

a partir do século XIX, quando novos materiais e tecnologias construtivas se tornaram mais 

acessíveis e quando emergiu uma conceção burguesa da organização urbana, pautada pelo 

fortalecimento da separação funcional das atividades. Desde meados do século XX, com as 

melhorias tecnológicas ao nível da conservação dos alimentos, com a produção massificada e 

diversificada de bens, com o maior controlo da qualidade dos produtos e com a maior 

facilidade e rapidez da deslocação de mercadorias, os mercados foram preteridos em prol de 

outros formatos comerciais, como os supermercados ou hipermercados (Pintaudi, 2006). Face 

a esta realidade muitos mercados sucumbiram, mas outros conseguiram sobreviver no tempo 

(Barreta, 2014b). Não obstante, as feiras e mercados mantiveram desde sempre uma relevante 

função económica, social e cultural para as cidades e para os seus cidadãos enquanto formas 

ou locais de comércio, de compra e venda de bens diários ou não diários, de festivais, de 

relações sociais em comunidade e de fluxos de pessoas e informação. Constituem 

oportunidades de emprego, complementam a oferta comercial local, tornando a comunidade 
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comercialmente mais atrativa. Para alguns segmentos de residentes, nomeadamente os grupos 

economicamente mais vulneráveis, estes formatos alternativos aos canais de distribuição 

moderna constituem modos de partilharem com os restantes segmentos da população a 

experiência do consumo de massas, com os signos, os códigos e a imagética cultural que lhe 

está associada (Cachinho, 2006). Para os idosos ou para os grupos pouco relacionados 

socialmente, o mercado (e aqui referimo-nos sobretudo ao mercado municipal, que se realiza 

de forma permanente numa estrutura própria) pode representar uma das formas cruciais não 

só de aceder a bens do dia a dia como também de manter ou reforçar relações humanas e de 

amizade. Mais ou menos especializados, realizando-se dentro de edifícios (indoor markets) 

ou ocupando uma ou mais ruas ou praças, nas feiras e mercados da atualidade comercializa-

se uma grande variedade de produtos. Não obstante, o seu impacto económico e social tem 

sido frequentemente subvalorizado (URBACT, 2015; WUWM, 2011).  

Estas atividades apresentam inúmeras oportunidades e benefícios: económicos, sociais, 

culturais e ambientais (DCLG, 2010a; NABMA, Sem data; URBACT, 2015). Criam e 

mantêm oportunidades de emprego e de empreendedorismo, constituindo oportunidades para 

pessoas com negócios mostrarem os seus trabalhos, produtos e competências (NABMA, Sem 

data; URBACT, 2015). A criação de emprego é feita quer por via de pessoas que trabalham 

diretamente nos mercados, quer através da cadeia de produção, transporte e distribuição dos 

produtos, com toda a logística e serviços envolvidos.  

Muitos mercados europeus são autênticas atrações turísticas (Figura 14).
5
 A sua atratividade 

prende-se com o facto de darem uma perspetiva concentrada dos produtos tradicionais locais 

e, através deles, da vida típica local, dos hábitos e valores sociais e culturais. A maior 

afluência de consumidores habituais ou de visitantes e turistas pode significar o aumento do 

volume de vendas do mercado e até mesmo do comércio envolvente, contribuindo, assim, 

para o crescimento económico local (ENPI/CBCMED, Sem data). As feiras e mercados com 

simbolismo histórico têm tido grande significado na revitalização e no desenvolvimento 

económico e social das cidades, constituindo um elemento de animação urbana. Em muitos 

centros urbanos, as feiras e mercados tradicionais foram reinventados transformando-se em 

locais de modernização e inovação, quer pelos produtos comercializados quer pela forma de 

comercialização. Além disso, representam polos de comércio de caráter único e 

                                                 
5
 A título exemplificativo, referimos os mercados de Sant Antoni, Santa Caterina e La Boqueria em Barcelona 

(Espanha), o Borough Market, o Camden Lock, o Portobello Market, e o Brick Lane em Londres (Reino Unido), 

o Saint John Market em Wroclaw (Polónia), o Saint-Cyprien em Toulouse (França) e os famosos mercados da 

pulga de Paris (França) – Saint-Ouen, Montreuil e Aligre. 
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simultaneamente um património histórico e cultural relevante (ENPI/CBCMED, Sem data). 

Refira-se a este respeito, e à escala nacional, a importância que o mercado municipal ou 

algumas feiras tradicionais (de influência regional e/ou local) têm ainda nos dias de hoje na 

dinâmica dos centros das cidades, constituindo âncoras destas áreas (Barreta, 2012) e 

tornando-as mais vibrantes (NABMA, Sem data).
6
  

 

Figura 14 – Mercado La Boqueria, Barcelona, Espanha 

 

Fonte: Da autora (dezembro de 2013). 

                                                 
6 

Reconhecendo a importância das feiras e mercados nos planos económico, social e cultural existem diversos 

projetos internacionais que se debruçam sobre a potencialização destes formatos de atividade económica. A 

nível europeu, o projecto URBACT Markets permitiu que nove cidades explorassem e partilhassem 

conhecimento e experiências quanto ao papel dos mercados urbanos enquanto forças motrizes do 

desenvolvimento económico local, da coesão social, da vivência e da regeneração urbana. O projeto é liderado 

por Barcelona (Espanha) e conta com Turim (Itália), Attica (Grécia), Suceava (Roménia), Pécs (Hungria), 

Wroclaw (Polónia), Londres (Reino Unido), Dublin (Irlanda) e Toulouse (França) como parceiros (Fonte: 

http://urbact.eu/urbact-markets, página consultada em 21/05/2017). Utilizando uma abordagem participativa e 

envolvendo uma grande diversidade de agentes, cada cidade, num processo de aprendizagem em rede com as 

outras cidades, construiu o seu próprio plano de ação local, adaptado às suas especificidades territoriais e aos 

seus próprios modelos de gestão e abordagem cultural dos mercados. Também à escala europeia, o projeto 

Marakanda visa potencializar os mercados históricos do Mediterrâneo através da identificação de boas práticas 

e da transferência de conhecimento entre os parceiros. O projeto é coordenado pela cidade de Florença (Itália) e 

conta com a parceria do município e da universidade de Genoa (Itália), da União Regional de Municípios da 

Macedónia Oriental e Thrace (Macedónia e Grécia), do município de Limassol (Chipre), do Instituto Municipal 

de Mercados de Barcelona (Espanha), do município de Favara (Itália), da Souk El Tayeb Association (Líbano), 

do Centro de Investigação Nacional do Egito e do PLURAL – Centro de Estudos Europeus (Fonte: 

http://www.marakanda.eu/, página consultada em 21/05/2017). A nível internacional, a World Union of 

Wholesale Markets (WUWM) é uma associação sem fins lucrativos que procura o reconhecimento da 

importância dos mercados grossistas e retalhistas nas cadeias de distribuição de alimentos a nível local, nacional 

e internacional. Visa promover a partilha de informação, conhecimento, experiências e competências sobre estes 

mercados, tendo em vista potencializar a sua construção, organização e gestão e promover a comunicação e 

colaboração entre autoridades públicas, entidades gestoras, produtores e vendedores (Fonte: 

http://www.wuwm.org/, página consultada em 21/05/2017). 

http://urbact.eu/urbact-markets
http://www.marakanda.eu/
http://www.wuwm.org/
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Os mercados podem assumir diferentes formatos, dimensões e formas de gestão (NABMA, 

Sem data). Um dos aspetos chave para a viabilidade e sucesso dos mercados é a forma como 

são geridos (DCLG, 2010b). As situações são diversas. Os principais modelos de gestão das 

feiras e mercados europeus encontram-se sistematizados na Figura 15.  

 

Figura 15 – Modelos de gestão das feiras e mercados europeus 

Modelo de gestão Descrição 

Autoridades locais / 

setor público 

Este modelo tem como vantagem a consideração direta das 

feiras e mercados nos objetivos estratégicos locais, 

reconhecendo-se o bem público que constituem; em termos de 

desvantagens podem estar rodeados de demasiada burocracia, os 

recursos financeiros podem ser mais escassos e o tempo de 

resposta a desafios e problemas pode ser maior. 

Setor privado 

Neste modelo as feiras ou mercados podem ser de iniciativa 

privada ou, no caso de iniciativas públicas, concessionados a 

privados. As vantagens deste modelo relacionam-se sobretudo 

com a reduzida burocracia necessária para intervenções e com 

um elevado foco no core business, bem como com a capacidade 

de investir capital financeiro de forma direta. As desvantagens 

podem estar relacionadas com a reduzida responsabilidade 

social e numa menor proteção dos vendedores. 

Parcerias público-

privadas 

Podem assumir diversos formatos (p. ex. a gestão estratégica 

pode ser da responsabilidade da instituição pública e a gestão 

operacional feita pelo setor privado) e durações; este modelo é 

útil sobretudo quando falta às autoridades locais capacidade para 

a gestão eficaz e eficiente do mercado e quando faz falta 

investimento financeiro; este modelo tem ainda a vantagem da 

concertação de interesses públicos e privados no 

desenvolvimento local, de uma maior disponibilidade, à partida, 

de recursos financeiros e da criação de economias de escala. A 

conciliação dos interesses públicos e privados, no entanto, pode 

constituir um desafio. 

Associações 

comunitárias ou de 

caridade, cooperativas 

ou empresas com fins 

sociais 

Uma vez que o enfoque destas organizações são as questões 

sociais, a vantagem deste modelo consiste no compromisso para 

que a atividade comercial se processe de forma ética, gerando 

valor social e/ou benefícios ambientais, podendo haver uma 

maior proximidade com a comunidade face a outros modelos. O 

acesso a investimentos alternativos pode ser potencializado por 

via dos conhecimentos e ligações da organização gestora com 

outros agentes. Como desvantagem principal, poderá verificar-se 

falta de experiência na gestão de mercados. 

Parcerias entre o setor 

público 

São uma variação das parcerias público-privadas, mas neste caso 

envolvendo diferentes organismos públicos. 
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Figura 15 – Modelos de gestão das feiras e mercados europeus (cont.) 

Modelo de gestão Descrição 

Associações 

comunitárias ou de 

caridade, cooperativas 

ou empresas com fins 

sociais 

Uma vez que o enfoque destas organizações são as questões 

sociais, a vantagem deste modelo consiste no compromisso para 

que a atividade comercial se processe de forma ética, gerando 

valor social e/ou benefícios ambientais, podendo haver uma 

maior proximidade com a comunidade face a outros modelos. O 

acesso a investimentos alternativos pode ser potencializado por 

via dos conhecimentos e ligações da organização gestora com 

outros agentes. Como desvantagem principal, poderá verificar-

se falta de experiência na gestão de mercados. 

Vendedores / 

comerciantes 

A principal vantagem consiste no forte envolvimento no 

sucesso do mercado e no sentimento de pertença e apropriação 

do mesmo, bem como na relativa reduzida burocracia; quanto às 

desvantagens, de referir que os recursos financeiros para 

investir podem ser escassos, pode haver lacunas ao nível das 

competências em gestão de negócios e podem ocorrer conflitos 

de interesses que se não forem resolvidos podem pôr em causa 

o objetivo comum do sucesso do mercado. 

Voluntariado 

Alguns mercados, geralmente focados na comunidade, com 

periodicidade pouco frequente e de relativa pequena dimensão, 

são geridos por voluntários, com as vantagens de se criar um 

sentimento de pertença à comunidade e de redução dos custos 

operacionais. Como desvantagens, apontam-se a limitada 

frequência de ocorrência, a falta de capacidade de investimento 

e a possibilidade de haver lacunas ao nível da gestão dos 

mercados. 

Fonte: Elaborado a partir de DCLG (2010b), ENPI/CBCMED (Sem data), URBACT (2015). 

 

Para além do modelo de gestão, a situação dos mercados e feiras pode variar 

consideravelmente nas cidades europeias devido também a diferentes regulamentações e 

fatores culturais. Recentemente, algumas cidades apostaram fortemente na imagem dos seus 

mercados, criando marcas, logótipos, newsletters, publicações, programas educacionais para 

escolas e divulgação na imprensa ou nas redes sociais (como o Facebook ou o Twitter) 

(NABMA, Sem data; URBACT, 2015; WUWM, 2011). 

 

2.5 Sinopse 

 

Neste capítulo salientam-se as seguintes ideias: 

 A cidade é considerada a nível mundial, e particularmente europeu, como catalisadora de 

processos de crescimento económico, de produção de inovação e de aquisição de 



 

109 
 

vantagens competitivas, tendo, na atualidade, um papel fulcral no desenvolvimento da 

economia e da sociedade. 

 A crescente importância dos processos que ocorrem em contexto urbano, nomeadamente 

económicos, contribui naturalmente para a proliferação dos estudos académicos em torno 

das cidades, multiplicando-se os quadros concetuais e as abordagens metodológicas. Estes 

estudos procuram captar o que, num dado momento, constitui a conjuntura, os temas e as 

preocupações centrais em torno do desenvolvimento urbano. 

 Os processos económicos ocorrem no tempo e no espaço. A distribuição espacial das 

atividades económicas é desigual, sendo que as áreas centrais das cidades se manifestam 

como locais de elevada concentração de pessoas, atividades, equipamentos e 

infraestruturas. 

 Os centros urbanos europeus passaram por importantes alterações nas últimas décadas, 

que se traduziram em novos desafios, dos quais se destacam: a crescente competição 

económica, associada a uma maior incerteza e risco, e a consequente importância da 

competitividade; os desafios colocados pela crise económico-financeira de 2008 que 

despoletaram mecanismos de resiliência de atividades e territórios; e o surgimento de 

novas formas de praticar economia em contexto urbano que constituem, nalguns casos, 

desafios a práticas económicas mais tradicionais. 

 Relativamente a cada um dos processos que marcam o desenvolvimento económico em 

contexto urbano, é importante referir o seguinte: 

- Globalização e localismo – replicação, identidade e a projeção da imagem – é 

consensual que as tendências globais e locais seguem padrões de convergência. 

Enquanto a globalização se baseia na homogeneidade e replicação, o localismo centra-

se na diferença e nas características identitárias da cidade que a diferenciam das 

demais. Na atualidade, os locais projetam-se através da inserção de empresas e 

organizações em redes a escalas macro, bem como através da projeção de uma marca 

(city branding, entre outros conceitos) que os valorize à escala internacional e que 

consiste na potencialização dos ativos materiais e imateriais da cidade que constituem 

as suas vantagens competitivas. 

- Regeneração urbana, revitalização económica e o regresso ao centro – muitos 

centros urbanos europeus passaram a partir dos anos 70 do século XX por processos 

de perda de residentes e desvitalização económica, que incidiram particularmente 
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sobre os centros das cidades. Em décadas recentes, estes processos têm vindo a 

inverter-se. Políticas de regeneração urbana, de revitalização económica e de 

valorização sociocultural têm atraído novas atividades e novos utilizadores aos centros 

das cidades, por via, regra geral, da resiliência de atividades retalhistas tradicionais, da 

realização de eventos diversos e para públicos diferenciados e do reforço da dimensão 

simbólica destas áreas (associada às instituições de poder e à concentração de pessoas 

e atividades, mas também à animação e a vivências múltiplas). 

- Empreendedorismo e crescimento económico – o empreendedorismo tem tido 

particular atenção no âmbito da investigação académica e da decisão pública devido 

ao reconhecimento do seu importante papel no crescimento económico, na criação de 

emprego e na produção de inovação. A literatura científica explica-o como sendo o 

produto das características dos indivíduos e dos territórios onde se inserem. As áreas 

urbanas são propícias ao empreendedorismo pela densidade de ativos que nelas se 

encontram. Existem dois tipos fundamentais de empreendedorismo: por oportunidade 

(indivíduos que têm uma natureza empreendedora e que identificam e aproveitam 

oportunidades de negócio) e por necessidade (indivíduos que abrem um negócio por 

falta de oportunidades de emprego ou por situações de desemprego ou de emprego 

precário). 

 - Crescente importância das redes sociais e estruturas colaborativas – é crescente a 

literatura científica que aponta a importância das redes sociais como canais de fluxos 

de informação e conhecimento entre agentes. É consensual que as dinâmicas 

económicas são condicionadas pelo tipo e características dos agentes económicos e 

pela forma como agem e interagem em rede. Ao nível das cidades, e num contexto de 

globalização, argumenta-se que a sua prosperidade depende do seu grau de inserção 

em redes capazes de gerar efeitos de competitividade urbana. Um considerável corpo 

teórico científico sublinha a relevância das relações colaborativas entre academia e 

setor empresarial, bem como entre estes, as instituições governativas e a sociedade 

civil, para os processos de transferência de conhecimento e de produção de inovação. 

O empreendedorismo académico surge neste âmbito, refletindo-se fisicamente em 

start-ups organizadas, frequentemente, em incubadoras de empresas. Os parques de 

ciência e tecnologia constituem um exemplo de empreendedorismo académico, sendo 

ainda uma plataforma de interação da hélice tripla. 
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- Criatividade e cultura - fatores chave da competitividade económica – a cultura tem, 

na atualidade, um papel multidimensional na economia, na medida em que é 

reconhecida como um recurso, um fator interveniente em diferentes processos, bem 

como um input e um produto. Muitos investigadores são de opinião que a economia se 

tornou crescentemente cultural e que a cultura se tornou cada vez mais um bem de 

consumo. Os ativos culturais constituem o suporte de estratégias de regeneração 

urbana, da atividade turística e da projeção da imagem da cidade. A paisagem urbana 

é, em grande medida, constituída pelas representações simbólicas construídas a partir 

da cultura produzida e da cultura de todos os que utilizam a cidade. É consensual que 

o consumo do simbólico desempenha um papel central na nova organização 

económica das cidades e que as áreas centrais, pela elevada concentração de ativos 

materiais e imateriais, constituem lugares onde a oferta e o consumo da cultura e do 

simbólico adquirem uma forte expressão. 

- Foco nos consumidores e nas representações simbólicas – é considerado que o 

consumo conduz de forma cada vez mais expressiva a economia global. É consensual 

também que os consumidores procuram cada vez mais produtos customizados às suas 

necessidades e preferências, que são muito mais heterogéneas, individualizadas e 

renovadas de forma célere. As cidades, e sobretudo os seus centros, pela elevada 

densidade de atividades e pessoas, são importantes locais de consumo e estão 

associados a fortes representações simbólicas, indo ao encontro das expectativas e da 

busca de experiências por parte dos consumidores e sendo centrais para a reprodução 

da vida social e cultural. 

 É notória, na atualidade, a relevância nos centros urbanos de atividades e estruturas 

relacionadas com a cultura e a criatividade, com o turismo e com novas práticas 

económicas, a par de atividades que desde sempre estiveram ligadas às cidades e, 

particularmente, aos seus centros. É reconhecida também a cada vez maior importância de 

processos e estruturas de aquisição e partilha de conhecimento e de redes colaborativas 

para a criação de novos negócios, novos produtos ou novos serviços. 

 Relativamente aos setores de atividade que marcam as áreas urbanas, na atualidade, é 

importante salientar: 

- Atividades consolidadas – as atividades retalhistas têm uma longa tradição na 

Europa, estando na origem e acompanhando o desenvolvimento de muitas cidades. É 



 

112 
 

reconhecido que o setor retalhista enfrentou alterações significativas em décadas 

recentes o que colocou desafios à sua resiliência que, na atualidade, é considerada 

fundamental para processos de regeneração e revitalização urbana. Os setores do 

comércio, serviços e restauração são dos mais importantes na economia urbana 

europeia, e também nacional, daí que a sua competitividade seja considerada crucial 

para o desenvolvimento económico atual e futuro. Regra geral, os centros tradicionais 

das cidades representam elevadas concentrações deste tipo de atividades. 

- Economia cultural e criativa – a economia cultural tem vindo a assumir um papel 

primordial como força motriz do crescimento económico. Os estudos de geografia 

económica focam-se no seu âmbito mais abrangente, considerando quer as indústrias 

culturais e criativas quer o aproveitamento económico dos ativos culturais das 

sociedades. A economia cultural e criativa refere-se a um leque diversificado de 

atividades, tecnologias e produtos. Pelas suas características, estas atividades tendem 

para a concentração espacial e para uma forte associação territorial. Juntamente com o 

turismo, a economia cultural e criativa tem desempenhado um importante papel na 

regeneração urbana. Através destes setores, as cidades têm-se reinventado e 

desenvolvido como centros de consumo e os seus centros têm sido transformados em 

espaços de distração, de “ambiências” e de animação. Muito associada à economia 

cultural e criativa, bem como também ao turismo, a economia noturna tem tido uma 

particular atenção nos últimos anos, sendo-lhe reconhecido um papel fundamental na 

projeção e revitalização económica dos centros das cidades. Não obstante, trata-se de 

um tema controverso, na medida em que se, por um lado, constitui uma oportunidade 

de dinâmica económica, por outro lado, constitui um desafio às políticas urbanas, na 

medida em que coloca, muitas vezes, em confronto residentes e utilizadores e está 

associada a problemas de ordem diversa (ruído, limpeza urbana, segurança, etc.). 

- Turismo – no início do século XXI, o turismo adquiriu um renovado interesse no 

âmbito da investigação científica em desenvolvimento económico. Trata-se de um 

setor que tem registado uma crescente expansão e diversificação nas últimas décadas, 

sendo um dos setores económicos mais pujantes a nível mundial. É considerado uma 

força motriz do desenvolvimento socioeconómico. Trata-se de uma atividade 

complexa que se relaciona – influenciando e sendo influenciada – com muitas outras, 

envolvendo um leque vasto de produtos e agentes das esferas pública e privada que 

articulam em redes a várias escalas.  
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- Novas práticas económicas e práticas económicas alternativas – na literatura 

científica têm surgido trabalhos sobre práticas económicas que, assumindo várias 

designações, nem todas elas consensuais, constituem iniciativas bottom-up, muito 

marcadas pelas relações de sociabilidade e pela capacitação das pessoas. Trata-se de 

atividades muito heterogéneas que surgem ou se reforçam no seguimento de crises 

económicas ou, simplesmente, como forma de resistência às práticas económicas 

mainstream. Méndez (2015b) propõe a designação de práticas alternativas ou 

economia alternativa, considerando, entre outras atividades, os espaços de coworking 

e os mercados de bens novos ou usados. Os espaços de coworking são conotados 

como uma nova tendência de negócio e trabalho colaborativo. Em termos gerais, trata-

se de locais de trabalho partilhados por diferentes tipos de profissionais que podem ser 

da mesma ou de outras áreas de atividade. As feiras e mercados tiveram desde sempre 

uma importante função económica, social e cultural. As feiras e mercados com 

simbolismo histórico têm sido usados como elementos de revitalização económica e 

social e de atração turística. Em muitos centros urbanos, estas atividades foram 

reinventadas transformando-se em locais ou eventos de modernização e inovação, 

quer pelos produtos comercializados quer pela forma de comercialização. 
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3. Políticas, catalisadores e estratégias de desenvolvimento 

económico urbano 

 

A política urbana é, muitas vezes, a consequência implícita de 

leis de planeamento urbano e ordenamento do território e da 

intervenção conjunta de políticas setoriais, em vez de constituir 

uma área dotada de direção estratégica e política. 

CE, 18/07/2014, pp. 5 e 6. 

 

3.1 Introdução 

 

As políticas incidentes sobre territórios urbanos são reconhecidas, a nível europeu, como 

fundamentais para alavancar processos em que as cidades se afirmem como catalisadoras do 

crescimento económico e forças motrizes da concretização dos objetivos da Estratégia 

Europa 2020 de crescimento inteligente, inclusivo e sustentável. 

Este ponto subdivide-se em dois temas substanciais: por um lado, as políticas e estratégias de 

caráter generalista, que apresentam orientações gerais para o desenvolvimento económico (e 

também social e ambiental) e, por outro lado, as políticas, estratégias e orientações de caráter 

setorial, apresentadas de acordo com os setores de atividade identificados no ponto anterior. 

 

3.2 Tendências gerais 

 

Economias fortes estão na base de comunidades robustas, capazes de fazer face às pressões 

de um mundo urbanizado e globalizado. Nas sociedades e economias do conhecimento 

modernas, cidades e negócios são desafiados a desenvolverem estratégias e formas criativas 

de governança de modo a se tornarem competitivas (Nijkamp & Kourtit, 2013).  

A ação dos agentes económicos é cada vez mais complexa, ampla e difusa, tornando o 

exercício da ação política muito mais frágil e instável (Seixas, 2013). 

Num documento publicado em 2010, a ESPON argumenta que as cidades estão enraizadas 

noutras escalas territoriais e, como tal, as políticas urbanas devem ter em conta o contexto 

macro. Políticas integradas, eficazes e eficientes pressupõem a coerência vertical entre 

diferentes níveis de governança e a coerência horizontal entre políticas setoriais e entre 

estratégias de organizações à escala local (ESPON, 2010). 
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Segundo a União Europeia, a integração territorial pode ser conseguida através de três 

processos interrelacionados: i) a extrapolação de experiências locais bem-sucedidas; ii) a 

concretização da intervenção urbana na escala e no momento temporal adequados; e iii) o 

estabelecimento de redes de cooperação estáveis e consistentes com agentes operadores a 

diferentes escalas de análise (UE, 2011). Esta perspetiva segue de perto a de Scott (2008), na 

medida em que no que se refere às políticas públicas, há dois aspetos a ter sempre em conta: 

i) as políticas urbanas, no sentido restrito, podem fluir de instituições governativas de 

diferentes escalas de análise que não só a local; e ii) as políticas urbanas podem ser híbridas, 

incidindo ao mesmo tempo em dimensões urbanas e não-urbanas. Por isso, a formulação e 

implementação de políticas públicas e medidas de planeamento na cidade moderna podem ser 

compreendidas nos termos de duas principais linhas de força interrelacionadas: i) funcionam 

como resposta a alguma forma de desordem urbana decorrente das lógicas e dinâmicas da 

urbanização em si mesma; e ii) são instrumentos de intervenção proativa que funcionam, 

designadamente, como mecanismos de coordenação que potenciam os ganhos económicos 

(que poderiam não ser obtidos na ausência da ação coletiva). Em qualquer dos casos, 

respondem a problemas e oportunidades que ocorrem no sistema urbano. A sua margem de 

operação / intervenção está, porém, circunscrita por, e veiculada através de, uma complexa 

rede de normas políticas, expectativas e pressões da sociedade. Os modos de operação das 

diversas instituições governamentais e não-governamentais refletem a estrutura das 

realidades urbanas subjacentes. Por um lado, a lógica de urbanização gera imperativos de 

ação coletiva e impõe restrições aos potenciais ganhos / conquistas dessas ações. Por outro 

lado, a regulação pública da esfera urbana é também modelada em parte pelas pressões 

políticas que refletem vários constituintes sociais e os seus interesses (Scott, 2008). 

Num trabalho recente sobre cronourbanismo, Rio Fernandes et al. (2015) identificam 

algumas das mais importantes tendências em matéria de planeamento urbano com efeitos 

diretos ou indiretos no planeamento do tempo, a saber: a cada vez maior importância dos 

princípios da cidade empreendedora; as abordagens neoliberais da gestão urbana, muitas 

vezes intercaladas ou coexistentes com visões mais conservadoras, que buscam a 

rentabilidade e otimização do tempo; a crescente relevância das iniciativas e intervenções 

locais, que incidem particularmente sobre as áreas mais atrativas das cidades (regra geral os 

seus centros); a menor estabilidade ao nível da governança e do planeamento; ou a crescente 

importância do planeamento multiescalar. Numa frase: as políticas da atualidade estão 

voltadas para processos de desenvolvimento integrado do dinamismo económico, da 
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sustentabilidade ambiental e do bem-estar dos cidadãos (Inmaculada  Caravaca Barroso & 

González-Romero, 2013). 

Winden e Carvalho partilham da mesma opinião. Os autores sistematizam as principais 

diferenças entre o que designam por política económica urbana tradicional e nova política 

económica urbana (Figura 16). Em síntese, e para além do aspeto já referido, consideram que 

as políticas económicas em contexto urbano são, na atualidade, marcadas pela facilitação da 

integração entre políticas setoriais e da concertação entre os diferentes agentes urbanos e pela 

maximização dos ativos das cidades em processos criativos e “inteligentes” de produção de 

inovação. 

 

Figura 16 - Política económica urbana tradicional versus Nova política económica urbana 

segundo Winden e Carvalho (2015) 

Política económica urbana tradicional Nova política económica urbana 

Investimento focado em edifícios icónicos, 

centros empresariais e incubadoras de negócios 

Facilitação de plataformas de inovação 

integradas por diferentes agentes 

A cidade tem uma estratégia de desenvolvimento 

económico independente 

A estratégia económica está interligada com o 

planeamento urbano e com as políticas social e 

ambiental 

Privilégio de setores chave 
Facilitação da ligação entre setores em torno de 

temas transversais 

A política económica é concebida pelas 

autoridades locais com o apoio de consultores 

A política económica é concebida pelas 

autoridades locais em articulação com agentes 

locais 

Decisões tomadas com base em estatísticas, 

tendências das políticas, palpites e lobbies 

económicos 

Existência de uma plataforma de “inteligência 

económica” local suportada numa grande 

diversidade de fontes de informação 

Parques tecnológicos em localizações periféricas 
Facilitação de distritos de inovação que 

combinam múltiplas funções 

Atração de investimento e de pessoas do exterior 

A cidade trabalha com o seu setor de negócios e 

tenta maximizar os recursos humanos existentes, 

combinando-os com competências externas 

Fonte: Adaptado de Winden and Carvalho (2015b), p. 52. 

 

Van Geenhuizen and Nijkamp (2012) avançam cinco pressupostos que marcam 

definitivamente a agenda das políticas públicas na atualidade: 

i. O sucesso económico está relacionado com a capacidade da cidade para atrair classes 

criativas. 
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ii. O reconhecimento de que as instituições de ensino superior são fontes de crescimento e 

prosperidade geraram a promoção de relações com a indústria, o que está na origem dos 

incentivos para a criação de incubadoras de empresas, parques de ciência e tecnologia 

ou para a utilização de métodos de open innovation, de que os living labs são exemplo. 

iii. As redes sociais são reconhecidas como veiculadoras dos fluxos de conhecimento, 

influenciando a localização de pessoas e negócios; as redes pessoais constituem a base 

do capital social das cidades. 

iv. Os grandes projetos arquitetónicos e urbanísticos e os eventos com projeção 

internacional são considerados como tendo um papel fundamental na construção da 

identidade das cidades, da imagem que se quer projetar das mesmas, de modo que 

constituem ferramentas privilegiadas de city branding. 

v. A incerteza derivada da complexa rede de agentes que atuam e interagem no território. 

Parece-nos também incontornável aquilatar que a agenda anterior seja confrontada com a 

existência de dois sistemas interrelacionados e igualmente estruturantes: por um lado, o 

universo relativamente estável das instituições, da administração pública e dos quadros 

normativos e, por outro lado, o sistema mais intangível dos valores, das práticas e das 

culturas de interação, influência e empowerment entre os diversos agentes urbanos (Seixas, 

2013). Por esta razão, Teresa Barata-Salgueiro (2013) afirma que, na atualidade, as operações 

dirigidas aos centros das cidades combinam medidas de caráter organizacional com 

intervenções no espaço construído. As intervenções de reabilitação ou renovação de imóveis 

ou do espaço público, as intervenções nas infraestruturas e ao nível da mobilidade, ao nível 

da segurança ou da modernização do comércio evoluíram de forma positiva no sentido de 

uma maior integração a nível local, de uma maior coordenação multinível e da organização e 

participação mais efetiva e eficaz dos diferentes atores. 

Recentemente têm começado a suscitar interesse as iniciativas de Desenvolvimento Local 

Orientado para a Comunidade (DLOC) que constituem um instrumento destinado a 

promover a implementação de estratégias bottom-up preparadas e implementadas por grupos 

de ação local. O DLOC propicia o desenvolvimento da capacitação comunitária com base em 

necessidades efetivas, no trabalho em rede e no estímulo à inovação (CE, 2014). 

As Nações Unidas, num documento recente sobre orientações gerais para o desenvolvimento 

territorial e urbano, enfatizam que deve ser dada especial atenção ao desenho dos espaços de 

forma a facilitar e favorecer a interação e a inclusão sociais e os aspetos culturais das cidades; 
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a facilitar a mistura de funções oferecendo um leque alargado e acessível de serviços, 

habitação e oportunidades de emprego que vão ao encontro de públicos diferenciados; e a 

assegurar que todos os cidadãos têm acesso à cidade, às suas oportunidades socioeconómicas 

e a contribuir para a sua animação social e cultural. Na certeza de que o planeamento urbano 

e territorial é um poderoso mecanismo de promoção do crescimento económico sustentado, a 

par do desenvolvimento social e da sustentabilidade ambiental, incentivam as autoridades 

locais a fazer uso deste instrumento para orientar o desenvolvimento do território, em geral, e 

o desenvolvimento económico, em particular, designadamente através da criação de emprego 

(UN-Habitat, 2015).  

Retomando as cidades, podemos dizer que à escala europeia, as cidades são cada vez mais 

reconhecidas pelo seu potencial económico, social e ambiental, o que se encontra refletido 

nas políticas urbanas (EU & UN-Habitat, 2016). As cidades são consideradas motores da 

economia e concentrações espaciais de atividades e pessoas catalisadoras de criatividade e 

inovação, tendo um papel fundamental na execução das políticas da União Europeia em geral 

e na concretização dos objetivos da Estratégia Europa 2020 em particular (CE, 18/07/2014). 

Por outro lado, são também os locais onde persiste uma elevada expressão de problemas 

como o desemprego, a exclusão e a pobreza. E nesta medida, as políticas urbanas adquirem 

um significado particular em sede das políticas para a União Europeia (CE, 18/07/2014, 

2014). Cabe, então, perguntar se fará sentido, hoje, falar de outras políticas que não as 

urbanas. De qualquer forma, e segundo a Comissão Europeia, as políticas públicas orientadas 

para contextos urbanos devem ser marcadas por uma abordagem integrada e integradora dos 

diversos domínios de intervenção, na medida em que há o reconhecimento de que os diversos 

desafios – económicos, sociais, ambientais – que se colocam estão interligados e têm 

implicações e efeitos recíprocos. Por outro lado, é considerada igualmente importante a 

articulação em rede dos diversos agentes urbanos, a fim de conjugar competências e 

conhecimentos locais, identificando soluções partilhadas e apropriadas de forma a alcançar 

resultados sustentáveis e bem aceites (CE, 2014).  

Seixas (2013) apresenta sete vetores de reconfiguração das políticas urbanas europeias nos 

últimos 20 anos: i) descentralização político-administrativa e consequente reforço dos 

governos regionais e locais; ii) processos de modernização da administração pública 

marcados designadamente pela maior flexibilidade na gestão e planeamento urbanos, por 

mecanismos de cooperação com outras instituições e pela maior proximidade ao cidadão; iii) 

empresarialização e privatização de serviços públicos; iv) planeamento estratégico urbano, 

regional, metropolitano e contratualização estratégica entre agentes; v) projetos catalisadores 
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(temáticos ou urbanísticos ou exposições e eventos internacionais); vi) city marketing 

(promoção da imagem da cidade, sobretudo para os mercados empresarial e turístico); e vii) 

cooperação público-privada e participação pública. 

O mesmo autor apresenta cinco dimensões que marcam a ação política e governativa das 

cidades europeias na atualidade (Figura 17). 

 

Figura 17 – Dimensões estruturadoras da ação política e governativa das cidades europeias 

segundo Seixas (2013) 

Dimensão Explicitação 

Complexidade das 

cidades 

O governo das cidades é mais complexo devido aos múltiplos 

agentes com diferentes interesses, recursos e capitais que 

interagem no território, bem como devido à menor clareza na 

perceção das problemáticas e das próprias fronteiras de ação. Ao 

mesmo tempo, há uma menor capacidade de controlo e avaliação 

das decisões e uma maior discrepância entre instituições, políticas 

e territórios. 

Crise financeira e 

institucional do 

Estado 

Traduz-se numa transformação dos princípios e valores do Estado, 

na desestruturação das estruturas de providência e na evidente e 

contínua falta de estratégia a longo prazo. A ação governativa é 

marcada pela vinculação às políticas e instrumentos da União 

Europeia, o que resulta em fortes pressões sobre os governos a 

diversas escalas, incluindo os das cidades. 

Crise das estruturas 

de gestão e de 

regulação 

territorial 

As estruturas institucionais e organizacionais do governo das 

cidades apresentam um caráter significativamente estático, 

debatendo-se com dificuldades em acompanhar as necessidades de 

territórios que exigem uma cada vez maior proximidade e 

flexibilidade de soluções. 

Dinâmicas dos 

agentes privados e 

da cultura da 

competitividade 

Os novos paradigmas da globalização financeira e económica, da 

flexibilização produtiva e da revolução tecnológica e 

informacional alteraram os processos de construção de estratégias 

e de atuação por parte dos agentes económicos. Isto conduziu à 

intensificação das pressões dos agentes, sobretudo dos mais 

influentes, nas agendas políticas e nos quadros de decisão pública. 

Complexidade de 

ação estratégica e 

sistémica 

As transformações verificadas no quadro de ação dos agentes 

públicos ocorreram a par da maior dificuldade em termos de 

capacidade de gestão de recursos, condicionando as próprias 

estruturas de governança. 

Fonte: Elaborado a partir de Seixas (2013). 

 

As políticas urbanas variam consoante os países membros da União Europeia. A maior parte 

dos países, como é o caso de Portugal, não dispõe de ministérios específicos para as questões 
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urbanas, pelo que as políticas e estratégias resultam da intervenção conjunta de políticas e 

estratégias setoriais (CE, 18/07/2014). Não obstante, a nível nacional, é considerado que as 

cidades são, na atualidade, sistemas abertos e dinâmicos, onde atuam e interagem múltiplos 

agentes e onde se entrecruzam ações e estratégias de diferentes escalas temporais e espaciais, 

o que desafia a novas leituras e à definição de novas dimensões de análise e de intervenção 

(INCM, 11/08/2015) alinhadas pela perspetiva europeia. 

 

3.3 Formas de abordagem 

 

As políticas económicas de base territorial são estratégias de desenvolvimento que visam 

alimentar e potencializar a atividade económica local (Moretti & Wilson, 2014). Existem 

diferentes abordagens de operacionalização das estratégias de desenvolvimento económico. A 

seguir serão especificadas, pela sua importância na atualidade e pela sua aplicabilidade ao 

território em análise, a abordagem da especialização inteligente, concebida particularmente 

para aplicação à escala regional mas vertida nas políticas e estratégias locais, e a abordagem 

da estratégia de smart city, adotada pelo atual executivo municipal. 

 

O enfraquecimento dos sistemas nacionais de inovação como unidade de análise para a 

tomada de decisão e o fortalecimento, por sua vez, dos sistemas regionais de inovação e a 

emergência das redes globais de inovação propiciaram o enfoque nas estratégias de 

especialização inteligente, processo este reforçado, mais recentemente, pelo reconhecimento 

por parte de muitos países de que constituíam um instrumento eficaz para fazer face à crise 

económico-financeira através da liderança regional em matéria do desenvolvimento 

económico baseado no conhecimento intensivo e na inovação. A abordagem da 

especialização inteligente, também designada por RIS3, teve origem nas estratégias de 

inovação regional (regional innovation strategies, no original), que tiveram um forte 

desenvolvimento a partir de 1994. O conceito surgiu no âmbito do desenvolvimento de 

trabalhos em torno da política de coesão da Comissão Europeia, realizados por Dominic 

Foray e pelo grupo de peritos Knowledge for Growth, consistindo na identificação e seleção 

de prioridades em termos de áreas de investimento, com enfoque nos pontos fortes e nas 

vantagens comparativas dos territórios (OECD, 2013).  

A necessidade de uma maior eficácia ao nível da implementação das políticas europeias de 

suporte à inovação e à competitividade e o reconhecimento de que one size does not fit all 

originaram a promoção, por parte da Comissão Europeia, de estratégias regionais de 
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especialização inteligente nas quais as regiões são parte fulcral na delineação, aplicação e 

gestão. Na medida em que se considera que as regiões não podem ser economicamente muito 

competitivas em todos os setores, preconiza-se a realização de um exercício de avaliação e 

identificação das características e ativos sobre os quais focar a aplicação dos instrumentos de 

política pública para que estes tenham impactos significativos em matéria de competitividade, 

crescimento económico e emprego. A especialização inteligente consiste, assim, na 

concentração de recursos num número limitado de prioridades e na fertilização cruzada de 

atividades fortes na região. Mas não basta os territórios serem diferentes. Essa diferença tem 

de ser valorizada pelos outros, tem de ser capaz de atrair pessoas e investimento. A 

implementação de políticas de inovação, enquadradas nas estratégias de especialização 

inteligente, segue um modelo de hélice quádrupla, envolvendo empresas, instituições de 

ensino e de I&D, entidades públicas de planeamento e gestão de políticas de I&D, 

utilizadores de inovação ou entidades representativas da dimensão da procura e do consumo – 

os designados utilizadores avançados – num processo integrado e de liderança colaborativa 

que permita que cada agente tenha um papel pró-ativo (CCDR-N, Sem data). 

Os argumentos a favor desta abordagem consistem fundamentalmente: i) na aplicação mais 

eficiente dos recursos públicos, concentrados em certos domínios de atuação; ii) na criação de 

sinergias entre mecanismos de suporte público da I&D e inovação, promoção industrial e 

instituições de formação; iii) na identificação dos domínios mais fortes ou promissores para o 

empreendedorismo e o crescimento económico através de uma análise cuidada dos objetivos, 

competências e vantagens competitivas das cidades, regiões ou países; iv) na criação de 

mecanismos que permitem o desenvolvimento estratégico baseado em interações 

multifacetadas; v) no mapeamento e benchmarking de clusters e na análise do papel e 

influência de atores chave; e vi) na criação de sistemas de monitorização e avaliação 

baseados na evidência para selecionar domínios de conhecimento e projetos inovadores 

(Nijkamp & Kourtit, 2013). Numa época marcada pelas consequências de uma crise 

económica, a abordagem da especialização inteligente propõe-se aumentar a eficiência dos 

investimentos europeus em investigação, inovação e empreendedorismo (Marques et al., 

2014). Esta abordagem encontra-se relacionada com as cidades, na medida em que se aplica 

também a esta escala a seleção de prioridades, baseadas nas potencialidades e vantagens 

comparativas, com o objetivo de canalizar e desenvolver estratégias para que a investigação e 

a inovação vão ao encontro das necessidades de mercado ou para alavancar oportunidades 

emergentes. As cidades detêm importantes concentrações de atividades de I&D e de 
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instituições educativas, o que as torna motores da competitividade às escalas regional e 

nacional (EU & UN-Habitat, 2016). 

 

As smart cities surgem do conhecimento gerado pelas redes entre instituições de ensino e de 

I&D, setor empresarial e instituições governativas e pelas dinâmicas impulsionadas pelo 

papel fulcral das tecnologias de informação e comunicação (Leydesdorff & Deakin, 2011). A 

abordagem das smart cities tornou-se viral nas políticas de desenvolvimento económico, 

marcando a agenda política e académica na atualidade (Allwinkle & Cruickshank, 2011; 

Gibbs, Krueger, & MacLeod, 2013; Neirotti, De Marco, Cagliano, Mangano, & Scorrano, 

2014). Junta teorias, metodologias e práticas de diversas áreas do conhecimento, estando a 

alterar a forma de planear e de desenhar estratégias de desenvolvimento urbano (Komninos, 

2013). Constitui o novo paradigma de desenvolvimento urbano inteligente e de crescimento 

socioeconómico sustentável (Neirotti et al., 2014), que cobre diversas áreas de atuação, desde 

a economia até à governança, passando pelo ambiente, mobilidade, entre outras (EU, 2016b). 

A prosperidade económica das áreas urbanas é um dos três pilares fundamentais da 

abordagem (Hollands, 2008), juntamente com a integridade social e ambiental, pelo que 

constitui uma forma singular de lidar com os desafios que se colocam nestes domínios 

(Nijkamp & Kourtit, 2013). Trata-se de um modelo concetual de desenvolvimento baseado na 

utilização de capital humano, social e tecnológico de forma a melhorar o desenvolvimento e 

prosperidade das aglomerações urbanas (Angelidou, 2014). Apesar de não existir uma 

definição única e consensual, no seu sentido mais abrangente, smart city pode ser a cidade 

que usa tecnologias digitais em todos os serviços e funções urbanas como ferramentas para o 

progresso e bem-estar da população e para benefício das empresas e organizações (EU, 

2016b; Hollands, 2008; Nijkamp & Kourtit, 2013), bem como para a sua própria 

prosperidade e competitividade em múltiplos domínios socioeconómicos (Angelidou, 2014), 

tornando-se mais inovadora e eficiente (Komninos, 2013). É consensual que o conceito 

envolve a otimização do uso e exploração de ativos tangíveis (como, por exemplo, as 

infraestruturas de transporte, as redes de distribuição de energia ou os recursos naturais) e 

intangíveis (o capital humano, o capital intelectual das empresas ou o capital organizacional 

das instituições de administração pública, entre outros) (Neirotti et al., 2014). 

Os contornos da abordagem são diferenciados consoante as cidades. Há as que assumem uma 

estratégia voltada para a melhoria da qualidade de vida, recorrendo às TIC para melhorar o 

funcionamento e a eficiência de operações urbanas, com enfoque, regra geral, na distribuição 

de energia, nos transportes e logística, na gestão de resíduos e no controlo da poluição. Outras 
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há que se suportam numa abordagem bottom-up, voltando-se para a inclusão e o bem-estar 

social através da capacitação dos cidadãos, da promoção do empreendedorismo e da 

facilitação dos processos de inovação (Neirotti et al., 2014). Trata-se, neste caso, de cidades 

que estão tecnologicamente apetrechadas com novos métodos de análise e recolha de 

informação que permitem gerar conhecimento e monitorizar as dinâmicas urbanas, a fim de 

garantir uma gestão mais eficiente e ajustada às necessidades e expectativas dos cidadãos, 

criando igualmente mecanismos de promoção da participação ativa dos mesmos nos 

processos de tomada de decisão e criando formas de governação mais transparentes 

(Hollands, 2008; Neirotti et al., 2014), que passam designadamente pela criação de serviços 

inovadores que, de modo interativo e através de aplicações baseadas na Internet, 

disponibilizem informação aos cidadãos e às empresas sobre todos os aspetos da vida urbana 

(Kuk & Janssen, 2011; Neirotti et al., 2014).  

Há diversas estratégias para ser considerada smart city, regra geral, suportadas em 

abordagens baseadas no local ou em setores específicos, como é o caso dos distritos 

industriais ou dos clusters de I&D, das áreas universitárias ou dos clusters de turismo e lazer 

(Angelidou, 2014). Na literatura científica, no âmbito do debate em torno do conceito, há 

autores que consideram que não há diferenças entre intelligent city e smart city (Allwinkle & 

Cruickshank, 2011). O termo intelligent city, aplicado por Komninos, é, na opinião de 

Hollands, o mais próximo de smart city. Segundo o autor, o termo evoluiu tendo como 

origem, sobretudo, a expansão da utilização das TIC, mas também a crescente importância 

das indústrias culturais e criativas, umas e outras estando na base das transformações 

económicas, sociais e espaciais que vêm ocorrendo nas áreas urbanas. Por detrás das auto-

intituladas smart cities há diferentes contextos políticos, económicos, sociais e culturais e 

diferentes estratégias de operacionalização do conceito (Hollands, 2008). 

Partindo dos conceitos de intelligent city e smart city, surgiu recentemente uma derivação 

destas abordagens, a das cidades analíticas, que focam-se num aspeto particular imbuído nos 

conceitos anteriores – o da gestão da informação. Trata-se na prática de criar uma base de 

conhecimento sobre os fenómenos urbanos que constitua um suporte à tomada de decisão e 

que esteja ao serviço do cidadão. Pressupõe a utilização de métodos avançados de pesquisa e 

cruzamento de dados de forma a definir e avaliar cenários prospetivos que sustentem as 

opções de gestão urbana. O aumento da competitividade económica das cidades está 

intrinsecamente ligado ao conceito (INCM, 11/08/2015). 
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3.4 Políticas, estratégias e instrumentos 

 

Neste panorama de mudança, importa aqui sistematizar a evolução das principais políticas, 

estratégias e instrumentos de desenvolvimento territorial que, sendo de caráter generalista, 

forneceram ao longo do tempo as orientações gerais que enquadram a tomada de decisão nas 

diversas esferas de atuação, incluindo a do desenvolvimento económico. 

Dada a nossa integração na União Europeia, considera-se pertinente que esta sistematização 

comece, desde logo, por esta escala. Segue-se a escala nacional, regional e, por fim, a escala 

metropolitana. Esta última escala tem adquirido uma importância crescente, havendo esforços 

no sentido de construir estratégias conjuntas entre o Porto e demais concelhos da sua área 

metropolitana. A escala local será tratada na parte empírica deste trabalho. Em termos 

temporais, e dadas as importantes alterações que, não obstante terem origem em processos 

anteriores, marcaram, em termos gerais, a viragem para o século XXI, será este o período de 

referência inicial. Desde então até à atualidade. 

 

3.4.1 Escala europeia 

 

Em 1999, a Comissão Europeia publicou o Esquema de Desenvolvimento do Espaço 

Comunitário (EDEC), um quadro de referência para as políticas setoriais com impacto 

territorial, tendo em vista o desenvolvimento equilibrado e sustentável do espaço europeu 

através do trinómio economia – sociedade – ambiente. O documento destinava-se a ser 

aplicado nas mais diversas escalas: pelas instituições europeias, pelos estados-membros e 

pelas instituições administrativas regionais e locais. Os objetivos políticos constantes do 

documento são os seguintes: 

 Desenvolvimento territorial policêntrico e nova relação cidade - campo – através, 

designadamente, da promoção de um desenvolvimento equilibrado, da construção de 

cidades e regiões urbanas dinâmicas, atrativas e competitivas; 

 Acesso equivalente às infraestruturas e ao conhecimento – através, designadamente, de 

um esforço integrado para melhorar o acesso e a difusão do conhecimento e da inovação; 

 Gestão prudente do património natural e cultural – através, designadamente, do 

reconhecimento do papel do património natural e cultural para o desenvolvimento dos 

territórios (CE, 1999). 
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Um ano depois, em 2000, foi adotada a Estratégia de Lisboa para o Crescimento e o 

Emprego ou Agenda de Lisboa, que surgiu num período particularmente favorável para a 

economia europeia, pautado pela estabilização ao nível monetário, por baixas taxas de 

inflação, pela redução dos défices públicos e por uma balança de pagamentos equilibrada. O 

objetivo central da estratégia é tornar a economia da União Europeia na economia do 

conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo, capaz de alavancar um processo de 

crescimento económico duradouro acompanhado pelo aumento da competitividade, pela 

melhoria quantitativa e qualitativa do emprego e por uma maior coesão social. Para a 

realização deste objetivo foi definida uma estratégia focada em três pontos essenciais: i) 

preparar a transição para uma sociedade e uma economia baseadas no conhecimento através 

de políticas eficazes direcionadas para a sociedade da informação e para a I&D, através do 

reforço do investimento em I&D e através da aceleração das reformas estruturais para 

reforçar a competitividade e a inovação; ii) modernizar o modelo social europeu, investindo 

nos recursos humanos e combatendo a exclusão social; e iii) e assegurar a evolução favorável 

da economia através de políticas macroeconómicas adequadas. Constituem intentos da 

estratégia a criação de condições para o estabelecimento de um ambiente propício à inovação, 

ao investimento e ao empreendedorismo, a maximização do potencial das TIC, bem como a 

cooperação entre instituições europeias, governos nacionais e regionais, autoridades locais, 

empresas e cidadãos. A promoção de redes de inovação – envolvendo empresas, mercados, 

instituições de ensino e de I&D, entre outros agentes – é considerada igualmente um aspeto 

chave para a concretização do objetivo da Agenda de Lisboa (European Parliament, 2000). 

A estratégia sublinhava a importância do empreendedorismo na adaptação às alterações 

económicas e para a crescente competitividade e, nessa medida, enfatizava a necessidade de 

se criarem condições favoráveis para o desenvolvimento das pequenas e médias empresas 

(García, 2014). 

 

A Agenda de Lisboa é complementada pela Estratégia da União Europeia para o 

Desenvolvimento Sustentável (EDS), adotada no Conselho Europeu de Gotemburgo, em 

2001. A EDS surgiu no âmbito dos desenvolvimentos da Cimeira da Terra
7
, que teve lugar 

em 1992 no Rio de Janeiro, onde ficou acordada a adoção destas estratégias por parte dos 

estados representados como forma de aplicar e desenvolver as decisões tomadas na 

conferência, harmonizando as políticas nacionais para a economia, as questões sociais e o 

                                                 
7
 Ou Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento (CNUAD). 
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ambiente. Revista no Conselho Europeu de junho de 2005, a estratégia reconhece o papel do 

desenvolvimento económico como facilitador de uma sociedade mais sustentável e reitera o 

objetivo europeu de promover a melhoria contínua da qualidade de vida, através, 

nomeadamente, da promoção de uma economia dinâmica, próspera, inovadora e competitiva, 

da criação de empregos de qualidade e de um elevado nível de coesão social e territorial. 

Como princípios norteadores das políticas define o maior envolvimento das empresas, do 

setor público e dos parceiros sociais em redes de cooperação; a integração das políticas 

económicas, sociais e ambientais de forma a assegurar a sua coerência e a promover o seu 

reforço mútuo; e a utilização dos melhores conhecimentos disponíveis na formulação das 

políticas, garantindo a sua solidez económica e a sua eficácia em termos de custos (Conselho 

da União Europeia, 26/06/2006). 

A visão tripartida da sustentabilidade urbana – prosperidade económica, integridade 

ecológica e equidade social – continua a marcar as agendas políticas na atualidade à escala 

global (Gibbs et al., 2013). E assim o é também à escala europeia. 

 

Na atualidade, a Estratégia Europa 2020 constitui o referencial estratégico das políticas 

comunitárias e da conceção do orçamento da União Europeia no horizonte 2020. Construída a 

partir da Agenda de Lisboa, a Estratégia Europa 2020 foi lançada, em 2010, pela Comissão 

Europeia, para promover a criação de emprego e uma melhor qualidade de vida nos estados-

membros, criando condições para a recuperação da crise económica e financeira através do 

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo: 

 Crescimento inteligente – desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento 

e na inovação, considerados fatores determinantes do crescimento futuro. Para o efeito, 

prevê-se a necessidade de melhorar a qualidade do ensino, reforçar o desempenho da 

investigação e promover a inovação e a transferência de conhecimento, assegurando a 

transformação de ideias inovadoras em novos produtos e serviços. A maximização do 

potencial das TIC e o empreendedorismo são aspetos importantes a ter em conta na 

prossecução deste objetivo. 

 Crescimento sustentável – promoção de uma economia mais eficiente em termos de 

utilização de recursos, mais ecológica e mais competitiva, que propicie a liderança da 

União Europeia em matéria de criação e desenvolvimento de novos processos e 

tecnologias, ao mesmo tempo que apoia a coesão económica, social e territorial. 
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 Crescimento inclusivo – promoção de uma economia com níveis elevados de emprego 

e que assegure a coesão social e territorial. Necessidade de capacitar as pessoas, investir 

nas qualificações e modernizar os mercados de trabalho e os sistemas de formação e 

proteção social, apoiando a criação de uma sociedade mais coesa. 

Pretende-se atingir níveis elevados de emprego, produtividade e coesão social de forma a 

fazer face às fragilidades estruturais reforçadas pela crise económica, revertendo a tendência 

de evolução desfavorável de diversos indicadores socioeconómicos. Uma maior capacidade 

de investigação, desenvolvimento e inovação em todos os setores de atividade e uma 

utilização mais eficiente dos recursos são aspetos considerados fulcrais para o crescimento 

económico e para o aumento da competitividade, por contribuírem para a criação de emprego 

e riqueza e por permitirem responder de modo mais eficaz e eficiente aos desafios societais 

que a União Europeia enfrenta. É considerada essencial a parceria efetiva entre estados-

membros, regiões, cidades, parceiros socioeconómicos e sociedade civil. A Estratégia 

Europa 2020 pressupõe a sua implementação a diferentes escalas, desde a europeia até à 

local, atribuindo particular importância à implementação regional, através da aplicação de 

estratégias territorialmente diferenciadas, com particular destaque para as de especialização 

inteligente (CE, 03/03/2010; ESPON, 2013a; EU, 2012). 

O Horizonte 2020 – Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020) está em 

consonância com a Estratégia Europa 2020. No documento são apontados, entre outros 

aspetos, a importância da aposta na investigação de excelência e a necessidade de uma 

cooperação estreita entre instituições de I&D, indústria e instituições governativas europeias, 

nacionais e regionais a fim de aumentar a competitividade da economia europeia (CE, 2011). 

 

Focada nos contextos urbanos, a Agenda Urbana para a União Europeia, também conhecida 

como Pacto de Amesterdão, aprovada em 2016, resulta de um esforço conjunto entre a 

Comissão Europeia, os estados-membros e as redes de cidades no sentido de reconhecer a 

importância da dimensão urbana por parte dos atores de política nacional e de identificar 

grandes linhas orientadoras da política urbana europeia. No documento está patente o 

reconhecimento da importância de uma abordagem integrada e sustentável – que articule os 

domínios económico, social, territorial, ambiental e cultural – de forma a dar resposta efetiva 

aos desafios que se colocam às áreas urbanas na atualidade. É igualmente reconhecida a 

importância de envolver todos os níveis governativos e de promover a cooperação entre 

autoridades urbanas, sociedade civil, setor privado e instituições de conhecimento. A agenda 
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baseia-se em três pilares fundamentais: i) a implementação mais efetiva e coerente das 

políticas, regulamentações e instrumentos europeus existentes; ii) a identificação de novas 

fontes de financiamento e potencialização dos fundos de investimento para as áreas urbanas; 

e iii) a melhoria da base de conhecimento sobre aspetos urbanos e a partilha de conhecimento 

e de boas práticas entre autoridades urbanas e os diferentes níveis governativos (EU, 2016a). 

No documento pode ler-se que: As cidades europeias devem ser lugares de avançado 

progresso social; plataformas para a democracia, o diálogo cultural e a diversidade; 

espaços de regeneração verde, ecológica ou ambiental; bem como espaços atrativos e 

motores de crescimento económico (CE, 18/07/2014, p.7). 

 

3.4.2 Escala nacional 

 

O Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social 2000-2006 (PNDES) é um dos 

principais referenciais estratégicos nacionais dos primeiros anos do século XXI, que reflete as 

preocupações e os desafios europeus no momento (Marques, 2002). O documento consagra a 

proteção ambiental e a melhoria da qualidade social dos espaços urbanos, através de parcerias 

entre governo central, autarquias e agentes locais, como um dos eixos centrais de intervenção, 

promovendo, assim, a requalificação das cidades, o aumento da sua competitividade e a 

melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes. Estas disposições constituem a base do 

Programa Polis – Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental de Cidades, 

lançado em 2000, que visava apoiar iniciativas de qualificação urbanística e ambiental das 

cidades, desenvolvendo ações que contribuíssem para a revitalização de centros urbanos, 

promovessem a sua multifuncionalidade e reforçassem o seu papel à escala regional (INCM, 

15/05/2000). 

 

No alinhamento da Estratégia de Lisboa, Portugal apresentou para o período 2005-2008 o 

Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego (PNACE 2005/2008), que 

constituiu um instrumento de suporte ao Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-

2013 (especificado mais à frente) e à Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

2015, os dois grandes referenciais estratégicos nacionais à data (Presidência do Conselho de 

Ministros, 2006). A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 2015 (ENDS) 

surgiu em 2006 e está alinhada com os princípios orientadores da Estratégia da União 

Europeia para o Desenvolvimento Sustentável, procurando dar resposta aos desafios em 

matéria de alterações climáticas e energia, transportes, consumo e produção sustentáveis, 
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conservação e gestão dos recursos naturais, saúde pública, inclusão social, demografia, 

migração e pobreza, assim como aos desafios impostos pela transversalidade das políticas 

relacionadas com a educação e a formação e a I&D (APA, 2008).  

O desígnio norteador da ENDS é Retomar uma trajectória de crescimento sustentado que 

torne Portugal, no horizonte de 2015, num dos países mais competitivos e atractivos da 

União Europeia, num quadro de elevado nível de desenvolvimento económico, social e 

ambiental e de responsabilidade social (APA, 2008, p. 12). Para o efeito, preconiza-se, entre 

outros aspetos, acelerar o desenvolvimento científico e tecnológico como base para a 

inovação, apostar nas qualificações e competências do capital humano nacional, incentivar o 

desenvolvimento cultural e artístico, apostar no crescimento da produtividade associado a um 

forte investimento nos setores de bens e serviços transacionáveis, apostar na 

internacionalização e competitividade global das empresas, promover a qualidade de vida 

com base nos princípios da inclusão, equidade e justiça social, tirar partido da conetividade 

digital em prol da competitividade nacional e regional e valorizar o papel das cidades como 

motores fundamentais de desenvolvimento e internacionalização (APA, 2008). 

 

No mesmo ano, em dezembro de 2006, foi publicado o Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT)
8
, que constitui, na atualidade, o instrumento de 

desenvolvimento territorial nacional, de natureza estratégica, com precedência sobre todos os 

outros instrumentos de gestão territorial, assim como constitui também um instrumento de 

cooperação com os restantes estados-membros na organização territorial da União Europeia. 

Em consonância com a ENDS, e constituindo um instrumento chave para a sua 

implementação, o PNPOT visa o desenvolvimento do país no sentido de o tornar um dos mais 

competitivos e atrativos a nível europeu, em termos de desenvolvimento económico, social e 

ambiental e de responsabilidade social. É composto pelo relatório e pelo programa de ação. 

No relatório são identificados 24 problemas para o ordenamento do território distribuídos por 

6 domínios de análise. De referir o problema da degradação da qualidade de muitas áreas 

residenciais, sobretudo nas cidades (e em particular nos seus centros históricos) e a 

insuficiente projeção externa das funções económicas das principais aglomerações urbanas, 

dificultando a participação de Portugal nos fluxos de investimento internacional, bem como a 

reduzida extensão das cadeias de valor e insuficiente exploração das condições e dos recursos 

                                                 
8
 O processo de alteração do PNPOT iniciou-se no último trimestre de 2016, encontrando-se ainda a decorrer à 

data da finalização deste projeto de investigação. 
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mais diferenciadores dos territórios e consequente debilidade das relações económicas 

interinstitucionais (MAOTDR, 2006b).  

A identificação dos problemas constitui a base de referência para a delineação das políticas 

de desenvolvimento territorial. O relatório estabelece ainda as opções estratégicas territoriais 

para as diversas regiões do país, as quais foram vertidas nos planos regionais de ordenamento 

do território (PROT’s) (mais à frente neste trabalho será analisado o da Região Norte).  

A fim de concretizar o objetivo da ENDS para que Portugal seja uma economia competitiva, 

integrada e aberta, o PNPOT estabelece que se deve, entre outros aspetos, apostar: no 

conhecimento e na inovação tecnológica e organizacional como fatores de mudança; e numa 

política de cidades que valorize os atributos específicos de cidade e qualifique os fatores de 

atração de atividades inovadoras, contribuindo para tornar o território nacional mais atrativo 

para o investimento estrangeiro e para os atores globais. 

 

Em 2007, foi definido o Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) enquanto 

instrumento de enquadramento da política comunitária de coesão económica e social em 

Portugal para o período 2007-2013. Estrutura-se em três agendas temáticas – Agenda para o 

Potencial Humano, Agenda para os Factores de Competitividade e Agenda para a 

Valorização do Território. Esta última incluía a Política de Cidades (MAOTDR, 2007). 

Integrando-se nos objetivos da Estratégia Europa 2020 e no PNPOT, a Política de Cidades 

assumiu, a nível nacional, a designação de POLIS XXI no período referido, tendo-se 

mostrado uma experiência relevante em matéria de conceção e implementação de projetos 

integrados em contexto urbano (Seixas & Marques, 2015).  

Partindo do reconhecimento de que as cidades são espaços privilegiados de produção de 

riqueza, exercício da cidadania e inserção internacional competitiva do país e das suas 

regiões, visava superar as debilidades do sistema urbano nacional e responder aos desafios 

cada vez mais complexos que se colocavam aos contextos urbanos nacionais.  

São quatro as ambições do POLIS XXI. Aqui destacamos a ambição “As Cidades como 

territórios de inovação e competitividade”, na qual se pretendia assegurar que as cidades 

constituíssem espaços favoráveis à criatividade e à inovação, tornando-se mais abertas ao 

exterior, competitivas e internacionalizadas com base nos recursos que possuíssem, 

produzissem ou atraíssem e nas formas de organização que promovessem ou estabelecessem 

entre diferentes entidades e com distintas cidades. Tratava-se de potenciar uma sólida base 

urbana para um modelo de desenvolvimento sustentado, baseado na elevada qualificação de 

funções e na capacidade de fixação e atração de pessoas, atividades, conhecimento e 
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inovação; no desenvolvimento das cidades num quadro de redes nacionais e internacionais; 

na realização de intervenções físicas capazes de transformar as cidades em espaços de coesão, 

competitividade e qualidade ambiental; e na maior participação dos cidadãos e dos diversos 

agentes urbanos.
9
 

As dimensões de intervenção da Política de Cidades POLIS XXI focavam-se na regeneração 

urbana, na integração regional e na competitividade / diferenciação. A vertente da 

regeneração urbana previa o enfoque em espaços intraurbanos específicos e a articulação de 

diferentes dimensões (habitação, reabilitação e revitalização urbanas, coesão social, 

mobilidade, etc.) em operações integradas. A dimensão da integração regional baseava-se na 

cidade-região enquanto espaço funcionalmente estruturado por uma ou mais cidades, na 

estruturação de aglomerações através de redes de proximidade e no incentivo à 

complementaridade e às economias de aglomeração, pressupondo a racionalização e 

requalificação dos equipamentos e serviços que a cidade disponibiliza à sua região. A 

dimensão da competitividade / diferenciação objetivava tornar as cidades nós de redes de 

inovação e competitividade de âmbito nacional ou internacional, reforçar o seu papel e 

capacidade competitiva e valorizar os seus recursos, potencialidades e conhecimento como 

mais-valias diferenciadoras.
10

  

A Política de Cidades POLIS XXI foi essencialmente financiada pelos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento (FEEI), tendo quatro instrumentos inscritos no QREN através 

dos Programas Operacionais Regionais (POR) e do Programa Operacional Temático de 

Valorização do Território (POVT) (Figura 18).
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Fonte: http://www.dgterritorio.pt/ordenamento_e_cidades/cidades/polis_xxi/, página consultada em 

09/03/2017. 

10
 Fonte: http://www.dgterritorio.pt/ordenamento_e_cidades/cidades/polis_xxi/, página consultada em 

09/03/2017. 

11
 Fonte: http://www.dgterritorio.pt/ordenamento_e_cidades/cidades/polis_xxi/instrumentos_polis_xxi/, página 

consultada em 09/03/2017. 

http://www.dgterritorio.pt/ordenamento_e_cidades/cidades/polis_xxi/
http://www.dgterritorio.pt/ordenamento_e_cidades/cidades/polis_xxi/
http://www.dgterritorio.pt/ordenamento_e_cidades/cidades/polis_xxi/instrumentos_polis_xxi/
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Figura 18 – Instrumentos da Política de Cidades POLIS XXI (2007-2013) 

Instrumento de 

política 

Programa de 

financiamento 

do QREN 

Descrição 

Parcerias para a 

Regeneração Urbana 
POR 

Apoio a ações dirigidas à revitalização integrada de 

espaços intraurbanos, contemplando as dimensões 

ambiental, física, económica e social, através de 

programas de ação preparados e implementados por 

parcerias locais envolvendo os mais diversificados 

agentes. Enquadram-se neste objetivo, designadamente, 

operações integradas de valorização de áreas de 

excelência urbana, como centros históricos ou frentes 

ribeirinhas e marítimas. 

Redes urbanas para 

a competitividade e a 

inovação 

POR 

Reforço dos fatores de competitividade e inovação no 

âmbito nacional e internacional, através da exploração 

das potencialidades das cidades e de uma cooperação 

estratégica ao nível das redes de atores urbanos e das 

redes de cidades. 

Ações inovadoras 

para o 

desenvolvimento 

urbano 

POVT 

Desenvolvimento de soluções inovadoras para dar 

resposta aos problemas urbanos. Melhoria na eficiência 

ou reutilização das infraestruturas e equipamentos 

existentes, na exploração de oportunidades 

proporcionadas pelas novas tecnologias, na capacitação 

das comunidades locais e no desenvolvimento de novas 

formas de parceria. 

Equipamentos 

estruturantes do 

Sistema Urbano 

Nacional 

POVT 

Apoio a operações dirigidas para a construção ou 

requalificação de equipamentos especializados, de 

elevada raridade ou dotados de uma grande área de 

influência que contribuam para a estruturação e 

desenvolvimento do sistema urbano nacional, para a 

afirmação e diferenciação dos centros urbanos de níveis 

superiores da hierarquia urbana e para o reforço do 

policentrismo a nível nacional. 

Fonte: Adaptado de MAOTDR (2008), MAOTDR (Sem data) e 

http://www.dgterritorio.pt/ordenamento_e_cidades/cidades/polis_xxi/instrumentos_polis_xxi/ (página 

consultada em 09/03/2017). 

 

Em 2011, e de acordo com o estipulado na Estratégia Europa 2020 para todos os estados-

membros, foi apresentado o Portugal 2020 – Programa Nacional de Reformas, estruturado 

em alinhamento com as prioridades de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.  

O objetivo do Portugal 2020 – Programa Nacional de Reformas consistia na identificação de 

estrangulamentos nacionais que dificultassem o crescimento e a criação de emprego, bem 

como a definição de linhas de reforma consistentes com os desígnios da Estratégia Europa 

http://www.dgterritorio.pt/ordenamento_e_cidades/cidades/polis_xxi/instrumentos_polis_xxi/
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2020 e com o quadro macroeconómico europeu e nacional. As grandes propostas 

apresentadas no documento estão relacionadas com a aposta na modernização e focalização 

das políticas públicas no sentido de promover uma maior internacionalização de empresas, 

instituições, bens e serviços, melhorar a competitividade nacional e aumentar a capacidade 

exportadora do país (maior volume de exportações para mais destinos) (Conselho de 

Ministros, 2011; Governo de Portugal, 2012).  

No documento está prevista a concentração de esforços em quatro áreas fundamentais: a 

qualificação do tecido empresarial através do incremento da competitividade; a aposta na 

valorização de setores com forte incorporação de valor e aproveitamento de recursos 

endógenos (entre os quais se encontra o turismo), reforçando as redes de internacionalização; 

a qualificação das pessoas, através do aumento da frequência escolar e, particularmente, da 

frequência do ensino superior; e o reforço da aposta em I&D + inovação, fomentando a 

colaboração entre as instituições universitárias e de investigação e as empresas a nível 

nacional e internacional. Neste programa estava prevista a criação de vários instrumentos de 

modernização do Estado e das suas políticas e da qualificação dos serviços públicos.  

De referir, pela sua pertinência no âmbito deste trabalho, o “Licenciamento Zero” e o “Balcão 

do Empreendedor”, ambos atualmente em funcionamento. O “Licenciamento Zero” é uma 

medida que visa reduzir a burocracia e os encargos administrativos associados à criação de 

atividades económicas, eliminando licenças, autorizações, certificações, registos, entre 

outros, e substituindo-os pelo reforço da fiscalização e pelo agravamento do regime 

sancionatório. O Balcão do Empreendedor é um portal onde estão reunidos todos os 

mecanismos de apoio aos empreendedores, nomeadamente no que respeita à criação, 

financiamento e internacionalização de empresas e aos incentivos ao emprego qualificado 

(Conselho de Ministros, 2011). 

 

A Estratégia Cidades Sustentáveis 2020 foi publicada em 2015, constituindo uma política de 

desenvolvimento territorial ancorada no paradigma do desenvolvimento urbano sustentável. 

Preconiza o envolvimento efetivo dos diversos atores da realidade urbana como pressuposto 

para o desenvolvimento económico, a inclusão social, a educação, a participação e a proteção 

do ambiente. Os principais objetivos da estratégia são o reforço da estruturação urbana do 

território nacional e a melhoria da qualidade de vida dos residentes em contexto urbano. 

Baseia-se na resposta a um conjunto de desafios que marcam a atualidade. Desde logo, o 

desafio da competitividade e do crescimento, através da valorização do capital humano, da 

criatividade e da inovação. O desafio da governança estratégica por via do envolvimento e 
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capacitação dos agentes urbanos que operam nas diversas escalas de análise, potenciando a 

sua capacidade de coordenação estratégica e operacional e as suas redes. O desafio da 

regeneração urbana, valorizando processos integrados de reabilitação das estruturas físicas 

(edificado e infraestruturas) mas também dos valores sociais, culturais e económicos, numa 

estratégia concertada entre agentes públicos, privados e associativos. E, ainda, o desafio da 

integração no espaço internacional, através da promoção da atratividade, da projeção e da 

conetividade das cidades portuguesas na Europa e no mundo, criando condições facilitadoras 

do acesso aos principais mercados internacionais. As ambições da estratégia para as cidades 

do futuro prendem-se, entre outras, com: mais prosperidade; padrões de qualidade de vida 

mais elevados, propiciadores da atração de investimento, pessoas e conhecimento e de 

oportunidades qualificadas de emprego; a criação de ambientes propícios à inovação e à 

criatividade, potenciando as capacidades de indivíduos, empresas e comunidades; maior 

capacidade de resiliência e de desenvolvimento de mecanismos de adaptação dos tecidos 

social e económico a contextos de incerteza e imprevisibilidade; maior conetividade; e maior 

robustez ao nível da integração da economia local nos mercados internacionais (INCM, 

11/08/2015). 

 

3.4.3 Escala regional 

 

Grande parte das estratégias locais e setoriais de longo prazo são delineadas com base em 

linhas orientadoras definidas à escala regional (BBSR, 2017).  

A iniciativa NORTE 2015 foi lançada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDR-N) no contexto dos trabalhos de preparação do Quadro de 

Referência Estratégico Nacional (QREN) e das respetivas intervenções operacionais dos 

fundos estruturais para o período 2007-2013. Para o efeito, pretendia-se, num ambiente de 

participação alargada, efetuar um diagnóstico e, a partir dele, estabelecer uma estratégia de 

desenvolvimento para a Região Norte. Neste contexto, a CCDR-N, em fevereiro de 2006, 

apresentou o documento estratégico NORTE 2015 Competitividade e Desenvolvimento - Uma 

Visão Estratégica (versão de trabalho), onde constava a seguinte visão: A Região do Norte 

será, em 2015, capaz de gerar um nível de produção de bens e serviços transacionáveis que 

permita recuperar a trajetória de convergência a nível europeu, assegurando, de forma 

sustentada, acréscimos de rendimento e de emprego da sua população e promovendo, por 

essa via, a coesão económica, social e territorial (CCDR-N, 2006, p. 114). 
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As três prioridades estratégicas centram-se na promoção da intensificação tecnológica da 

base produtiva regional, no alcance sustentado da competitividade regional e na promoção da 

inclusão social e territorial (CCDR-N, 2006). 

 

Dois anos depois, em 2008, a CCDR-N apresentou o Plano de Ação para a Inovação no 

Norte de Portugal 2008-2010. Este documento encontrava-se inserido no Pacto Regional 

para a Competitividade do Norte de Portugal da estratégia de desenvolvimento regional 

Norte 2015. O plano assumia como desígnio principal a consolidação, dinamização e gestão 

do sistema regional de inovação (SRI), tornando o Norte de Portugal numa região inovadora 

e competitiva no contexto ibérico e europeu. Pretendia ser um instrumento estratégico 

articulado e equilibrado que constituísse um referencial para a promoção da inovação, 

enquadrando os esforços privados e, sobretudo, a definição de políticas públicas (CCDR-N, 

2008a). Os princípios orientadores constantes do plano encontram-se sistematizados na 

Figura 19. Destaca-se sobretudo o reforço das redes entre unidades de I&D e as empresas, de 

forma a intensificar a produção de inovação tecnológica; a criação de emprego qualificado; a 

promoção do empreendedorismo de base tecnológica e o incentivo ao estabelecimento de 

parcerias público-privadas, juntando recursos e competências e integrando instrumentos em 

prol de objetivos específicos. 

Em 2009, a CCDR-N apresentou a proposta (que nunca passou a plano efetivo) de Plano 

Regional de Ordenamento do Território da Região do Norte, um instrumento de 

desenvolvimento territorial que desenvolve, aplicando à escala regional, os princípios, 

objetivos e orientações consagrados no PNPOT e que serve de referência, segundo legislação 

aplicável à data, à elaboração dos planos especiais, intermunicipais e municipais de 

ordenamento do território. A visão para a Região constante do documento foi transposta da 

estratégia NORTE 2015 (CCDR-N, 2009). 
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Figura 19 – Princípios orientadores do Plano de Ação para a Inovação no Norte de Portugal 

(2008-2010) 

Princípios orientadores Descrição 

Reter uma visão sistémica do 

processo de inovação e de 

combinação das lógicas de 

technology push e demand pull 

Trata-se da demarcação da conceção linear do processo de 

inovação que se tende a traduzir em políticas e intervenções 

públicas centradas numa lógica de empurrão tecnológico, bem 

como da conceção simplista da inovação induzida, segundo a 

qual as firmas inovam como resposta às oportunidades de 

mercado. Pretende-se combinar estas duas lógicas, colocando 

as condições empresariais de suporte à inovação no centro da 

análise e da definição de políticas. 

Prosseguir a valorização do 

sistema científico regional, 

reforçando a sua racionalidade, 

internacionalização e interação 

com o tecido empresarial 

Pretende-se combater a fragmentação de iniciativas, 

favorecendo o networking e a junção de unidades de I&D; 

promover a internacionalização dos centros de I&D; captar e 

clusterizar unidades de I&D (empresariais ou não) na região; 

e promover redes que acelerem processos de transferência de 

tecnologia e de criação de conhecimento. 

Reequilibrar a lógica de subvenção 

de serviços tecnológicos 

Pretende-se um maior equilíbrio entre os incentivos 

financeiros às entidades públicas e parapúblicas concedidos 

para consolidar a capacidade instalada de oferta de serviços 

tecnológicos e os incentivos financeiros prestados à procura 

por este tipo de serviços. Isto pode ser feito, designadamente, 

através da priorização de projetos de I&D em consórcio com 

empresas ou então subsidiando as empresas que procuram 

serviços tecnológicos. 

Apoiar a I&D executada nas 

empresas 

Estimular a dinâmica de incremento da I&D executada no 

setor privado, intensificando assim a sua capacidade 

tecnológica e alavancando processos de produção de 

competências e conhecimentos cumulativos. 

Conferir maior seletividade aos 

Sistemas de Incentivos ao 

Investimento 

Trata-se de promover uma maior eficácia quer no que se 

refere aos objetivos de modernização da economia quer no 

que se refere à gestão do sistema de incentivos. A maior 

seletividade será baseada em critérios relacionados com os 

impactos dos projetos nas empresas promotoras, com a 

intensidade tecnológica do setor de atividade e com a 

identificação de efeitos externos. 

Promover a captação / expansão do 

Investimento Direto Estrangeiro 

estruturante 

Trata-se de relevar a manutenção de sistemas de incentivos 

financeiros ao investimento que atuam como elementos de 

compensação face às desvantagens do país relativamente a 

localizações de investimento alternativas. A intensidade 

tecnológica do projeto, a sua capacidade de criar emprego 

qualificado (em particular em I&D), os efeitos externos e de 

rede (quer com empresas quer com entidades do Sistema 

Científico e Tecnológico Nacional) são critérios que 

fundamentam a justificam a manutenção desses sistemas. 
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Figura 19 – Princípios orientadores do Plano de Ação para a Inovação no Norte de Portugal 

(2008-2010) (cont.) 

Princípios orientadores Descrição 

Intervir sobre a 

requalificação da oferta 

de função empresarial 

O empreendedorismo de base tecnológica constitui um dos domínios 

mais descurado nas políticas públicas nacionais, sendo, no entanto, um 

dos principais elementos entre I&D e inovação. Por isso, a promoção de 

start-ups de base tecnológica deve ser promovida, sendo estrategicamente 

orientada em função de uma avaliação sobre oportunidades e recursos 

Explorar os méritos de 

um quadro institucional 

mais descentralizado 

As mais-valias são várias e prendem-se com a introdução de um saudável 

princípio de contratualização ao nível das entidades gestoras / 

promotoras, com uma maior especialização das competências envolvidas, 

com um efeito de junção de recursos e competências existentes em 

diferentes contextos institucionais e ainda com a maior proximidade entre 

a gestão das ações e os destinatários finais das mesmas. Por conseguinte, 

o modelo das parcerias público-privadas na preparação, gestão e 

implementação das ações permite mais facilmente modelar as 

intervenções, adaptando-as a universos específicos de destinatários, bem 

como permitir uma mais fácil integração de instrumentos em função dos 

objetivos definidos. 

Fonte: Elaborado a partir de CCDR-N (2008a). 

 

No documento, e relativamente ao modelo territorial para o sistema urbano, é reconhecida, 

particularmente, a importância da Área Metropolitana do Porto – com destaque para os 

Municípios do Porto, Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar e Vila Nova de Gaia – 

enquanto principal polo económico, social e cultural da região. Está prevista a projeção desta 

área, através da promoção de projetos de intervenção urbana orientados para a economia do 

conhecimento e da criatividade (nomeadamente nas áreas da saúde, da moda ou das indústrias 

criativas) e a promoção de redes de parceria para a reabilitação urbana e para a regeneração 

de espaços urbanos desqualificados, com insuficiente infraestruturação ou ambientalmente 

descaracterizados. No documento é ainda destacado o papel que os Centros Históricos 

Património Mundial – Porto e Guimarães – assumem enquanto exemplificativos de boas 

práticas aí realizadas. Em termos de inovação e competitividade, as principais áreas de aposta 

são: o sistema científico e tecnológico, e sobretudo o sistema de ensino superior, promovendo 

a valorização e difusão da ciência e tecnologia e a interação entre instituições de ensino e de 

investigação, organizações empresariais e associativas, entre outras; a constituição de 

parcerias e processos colaborativos entre entidades públicas, científicas e privadas, ao serviço 

da eficiência dos agentes e processos económicos e da qualificação de agentes; a atração de 

capital estrangeiro para investir em áreas de atividade mais intensivas do ponto de vista 
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tecnológico (quer na produção de bens quer na produção de serviços); o empreendedorismo 

de base tecnológica e as suas diversas formas de financiamento; bem como, a intensificação 

da utilização das novas tecnologias da informação, comunicação e eletrónica em todas as 

áreas de atividade da região – da indústria aos serviços e do setor privado à administração 

pública (CCDR-N, 2009). 

 

Depois de quatro anos de esforço de recuperação económica da crise de 2002/2003, a Região 

Norte, como de resto todo o território europeu, deparou-se com a crise económica e 

financeira internacional de 2008/2009 que afetou fortemente o tecido económico regional, 

fazendo disparar os valores da taxa de desemprego. O documento Norte 2020 – Programa 

Regional de Reformas, datado de 2011, apresenta as principais prioridades de intervenção, 

metas e medidas de política pública consideradas fundamentais para que a Região Norte se 

aproximasse dos padrões médios europeus em matéria de competitividade económica, 

sustentabilidade, inclusão e governação regional. Estas prioridades, metas e medidas, depois 

de submetidas a consulta pública, foram vertidas na Estratégia de Desenvolvimento Regional 

Norte 2020, apresentada em 2011, da responsabilidade da CCDR-N, e que surge com o 

objetivo de recolocar a Região Norte de Portugal numa trajetória de crescimento. A visão 

global delineada é a mesma que consta da estratégia NORTE 2015 e da proposta de Plano 

Regional de Ordenamento do Território da Região do Norte (CCDR-N, 2011).  

Para concretizar a visão e o objetivo definidos, são identificadas quatro prioridades 

estratégicas com os respetivos domínios de intervenção associados (Figura 20). 

Em 2013, a economia regional, a par com a economia nacional, encontrava-se fortemente 

condicionada pelo programa de assistência financeira, acordado entre Portugal, a Comissão 

Europeia (CE), o Banco Central Europeu (BCE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) 

(ODRN, CCDR-N, & Presidência do Conselho de Ministros, Sem data). 
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Figura 20 – Prioridades estratégicas e domínios de intervenção da Estratégia de Desenvolvimento 

Regional Norte 2020 

Prioridades 

estratégicas 
Domínios de intervenção 

Norte + Competitivo  

– Potenciar os fatores 

dinâmicos de 

competitividade 

Inovação - estruturar e consolidar um Sistema Regional de Inovação, que 

construa vantagens competitivas dinâmicas, promova a mudança estrutural 

da economia e conduza a um crescimento económico forte e sustentado e a 

empregos crescentemente qualificados. 

Atividades económicas e Cadeia de Valor - melhoria do posicionamento 

competitivo da Região, quer pelo reforço da cadeia de valor dos seus setores 

de especialização industrial (moda, mobiliário, “habitat”), quer pela 

consolidação de setores mais intensivos em tecnologia (saúde, agro-

industrial, mobilidade), quer pelo desenvolvimento de competências de 

largo espectro (TICE, Energia, Tecnologias de Produção), quer ainda pela 

valorização económica de ativos culturais e ambientais (Turismo, Floresta, 

Mar, Indústrias Criativas, Vinhos do Douro). 

Internacionalização - fomentar a capacidade de exportação de bens e 

serviços e o investimento direto no exterior, promover a atração de uma 

nova geração de investimento direto estrangeiro qualificante, assente em 

atividades de forte crescimento e potencial competitivo internacional e 

valorizar o networking e a cooperação no seio do tecido empresarial. 

Norte + Sustentável  

– Promover o 

crescimento 

sustentável 

Ambiente, Energia e Sustentabilidade - promover uma economia regional 

de baixo carbono, reduzindo o consumo específico de energia, aumentando 

a quota das energias renováveis, melhorando a qualidade do ar, da água e do 

solo, bem como a sua proteção e gestão. 

Território e Cidades – desenvolver uma política que valorize 

economicamente as especificidades e identidades das cidades, adeque o 

padrão de ocupação territorial dos assentos urbanos, alargue a base 

territorial de promoção da competitividade regional, promovendo o turismo 

enquanto setor e, em particular, o destino “Porto e Norte de Portugal” e as 

suas quatro marcas turístico-promocionais (Porto, Minho, Trás-os-Montes e 

Douro). 

Conetividades - melhorar os níveis de qualidade, de acesso e de prestação 

dos serviços coletivos territoriais de transportes e de novas tecnologias de 

informação e comunicação, consolidando as infraestruturas de transportes e 

logística essenciais à inserção no mercado internacional (Porto de Leixões, 

Aeroporto e Linha de Alta Velocidade), reequilibrando a distribuição modal 

e a hierarquia da rede rodoviária, reforçando a conetividade na rede urbana e 

promovendo uma Região Digital, através de plataformas de e-Gov Regional 

e Local e da generalização do acesso e da utilização da Banda Larga por 

parte dos cidadãos e das empresas. 
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Figura 20 – Prioridades estratégicas e domínios de intervenção da Estratégia de Desenvolvimento 

Regional Norte 2020 (cont.) 

Prioridades 

estratégicas 
Domínios de intervenção 

Norte + Inclusivo  

– Reforçar a 

inclusão social e 

territorial 

Empregabilidade - aumentar a empregabilidade, estimulando formações 

qualificantes e mais adequadas ao mercado de trabalho, atualizando 

competências e saberes profissionais e aproximando o sistema de ensino e 

formação das empresas. 

Inclusão Social e Territorial - promoção de uma sociedade inclusiva e da 

igualdade de oportunidades, bem como de qualificação dos serviços coletivos 

territoriais de proximidade. A competitividade e a coesão social e territorial são 

as duas faces da mesma moeda, não existe uma sem a outra num Norte que se 

quer mais competitivo e mais sustentável. 

Norte em Rede  

– Qualificar o 

modelo de 

governação 

regional 

Desconcentração e Descentralização Regional - reforço substancial dos atuais 

níveis de desconcentração e descentralização regional, enquanto fator decisivo, 

quer para racionalizar a estrutura da administração pública portuguesa, quer para 

promover uma ação do Estado mais eficaz, mais eficiente e mais próxima dos 

cidadãos. 

Capacitação Institucional Regional - melhoria da capacidade das instituições 

para a organização coletiva dos diferentes campos da vida económica, social e 

cultural, promovendo atuações em rede, procurando soluções com escalas 

adequadas, dinamizando relações intersetoriais e parcerias público-privado e 

público-público e divulgando e adotando “boas práticas”. 

Fonte: Adaptado de CCDR-N (2011), pp. 25 a 27. 

 

A Estratégia Europa 2020 coloca ênfase no desenvolvimento de esforço quer por parte dos 

estados-membros quer por parte das regiões europeias na concretização dos seus objetivos, 

no reconhecimento de que este intento só será cumprido se envolvidas diretamente as 

autoridades regionais e locais e se contempladas as especificidades e os diferentes graus de 

desenvolvimento a nível regional. A iniciativa Norte 2020, apresentada e aprovada na reunião 

do Conselho Regional de 14 de março de 2013, foi, assim, desenvolvida no quadro do 

Acordo de Parceria entre o Estado Português e a Comissão Europeia e das respetivas 

intervenções operacionais para o desenvolvimento da estratégia regional para o período de 

programação das políticas comunitárias 2014-2020. Da responsabilidade de gestão da CCDR-

N, o Norte 2020 assume-se como um importante contributo para a estratégia de 

desenvolvimento regional. Os seus principais objetivos são: promover espaços policêntricos 

de auscultação e debate e gerar consensos alargados sobre questões decisivas; estabelecer 

procedimentos de estudo e de observação da coesão económica, social e territorial, bem como 

dos impactos regionais do processo de globalização económica; e definir prioridades e 
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vetores de desenvolvimento que permitam aumentar significativamente a coesão 

intrarregional e nacional (CCDR-N, 2013b). Esta iniciativa previa a elaboração do Plano de 

Ação Regional 2014-2020 que iria enquadrar a aplicação dos fundos do Quadro Estratégico 

Comum (QEC) para o período 2014-2020
12

. O plano estava previsto ser apresentado em finais 

de junho de 2013, mas nunca se concretizou. A componente do diagnóstico, designada por 

Norte 2020 - Diagnóstico Prospetivo da Região do Norte 2014-2020 (versão de trabalho), foi 

apresentada em julho de 2013 com o objetivo de estabelecer as prioridades de investimento 

público e privado, co-financiado pelos fundos europeus, em sede de políticas públicas 

(CCDR-N, 2013a).  

Na Figura 21 encontram-se sistematizados alguns aspetos do diagnóstico da evolução (até 

2013) da Região Norte em função das prioridades da Estratégia Europa 2020. 

Coube também à CCDR-N a elaboração da estratégia regional de especialização inteligente, 

que se enquadra na prioridade “Norte 2020 – Crescimento inteligente”, acima apresentada. A 

CCDR-N identificou 8 domínios estratégicos para o período de programação 2014-2020, que 

se encontram identificados na Figura 22 (CCDR-N, Sem data). 

  

                                                 
12

 O Quadro Estratégico Comum, vigente para o período 2014-2020, é o sucedâneo do Quadro de Referência 

Estratégico Nacional, vigente no período 2007-2013. 
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Figura 21 – Aspetos do diagnóstico da Região Norte identificados no Norte 2020 

Prioridades da 

Estratégia Europa 

2020 

Domínios de análise Aspetos de diagnóstico 

Norte 2020 – 

Crescimento 

Inteligente 

Estrutura Económica e 

Internacionalização 

Aumento do setor dos serviços, destacando-se a emergência dos mais intensivos em conhecimento. 

Turismo com crescente dinamismo, tratando-se de uma atividade com forte potencial de crescimento, de 

valorização económica de recursos endógenos e de criação de emprego. 

Indício de uma tendência positiva quanto à atração de investimento direto estrangeiro e crescente 

investimento no estrangeiro por parte de algumas empresas da região. 

Níveis ainda baixos de integração das entidades regionais do Sistema Científico e Tecnológico Nacional 

(SCTN) em parcerias e organismos internacionais e em programas e projetos de âmbito europeu. 

Inovação e Especialização 

Inteligente 

Evolução positiva de indicadores de inovação e de investimento em I&D. 

Evolução positiva da formação avançada, com aumento do número de graduados e de trabalhadores em 

I&D. 

Necessidade de consolidação do sistema regional de inovação (SRI) ao nível do investimento público e, 

sobretudo, privado em I&D. Desalinhamento entre a oferta de formação avançada e a capacidade de 

absorção dos trabalhadores mais qualificados por parte da economia regional e níveis reduzidos de 

empreendedorismo. 

Norte 2020 – 

Crescimento 

Sustentável 

Ambiente, Energia e 

Sustentabilidade 

Aquisição de experiência e conhecimento relevantes em matéria de energia e ações de promoção da 

energia sustentável, designadamente ao nível da eficiência energética do edificado ou da utilização de 

energias renováveis nos sistemas de transportes. 

Riscos de cheias e inundações, poluição acidental e degradação da orla costeira e do litoral. 

Necessidade de uma maior exigência na observação das melhores técnicas disponíveis e das melhores 

práticas ambientais na gestão dos sistemas (água, energia, resíduos, etc.) para não colocar em causa 

objetivos económicos, ambientais e sociais. 
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Figura 21 – Aspetos do diagnóstico da Região Norte identificados no Norte 2020 (cont.) 

Prioridades da 

Estratégia Europa 

2020 

Domínios de análise Aspetos de diagnóstico 

Norte 2020 – 

Crescimento 

Sustentável 

Território, Cidades e 

Ruralidade 

Densificação dos espaços urbanos. 

Crescimento do parque habitacional, acompanhado do aumento do número de alojamentos vagos. 

Notória importância do Porto como grande polo de atração quando analisadas as deslocações pendulares 

por motivos de trabalho ou estudo. 

Forte impulso da qualificação urbana, ao abrigo designadamente das Parcerias para a Regeneração 

Urbana incluídas na Política de Cidades. 

Conetividades 

Importa ainda consolidar as principais plataformas de transporte e logística essenciais para a inserção 

internacional da Região Norte (o Porto de Leixões, o Aeroporto Francisco Sá Carneiro e os corredores 

rodoferroviários Lisboa / Porto – Vigo e Lisboa / Porto – Valladolid. 

Significativo progresso da mobilidade em meio urbano, com a implementação do sistema de metro ligeiro 

de superfície na Área Metropolitana do Porto e da sua progressiva integração com os serviços rodoviários. 

Norte 2020 – 

Crescimento 

Inclusivo 

Educação e 

Formação 

Melhoria dos resultados em educação, o que indicia melhores bases ao nível da formação e qualificação 

das pessoas, apesar de haver ainda um longo caminho a percorrer. 

Emprego e 

Empregabilidade 

Decréscimo da taxa de emprego e aumento da taxa de desemprego como consequência da crise económica 

de 2008/2009. 

Inclusão Social e 

Territorial 

Fenómenos persistentes de segmentação social e económica, mais vincada em territórios críticos da Área 

Metropolitana do Porto ou em territórios com índices elevados de envelhecimento populacional. 

Reforço do envelhecimento populacional, o que constitui um desafio ao nível da organização da sociedade 

e das respostas sociais. 

Fonte: CCDR-N (2013a). 
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Figura 22 – Domínios de especialização inteligente da Região Norte de Portugal 

Domínios Racional de especialização inteligente 

Ciências da Vida e 

Saúde 

Consolidação das dinâmicas de articulação entre a investigação regional e 

as empresas nas indústrias e serviços na área da saúde em sentido amplo 

(farmacêutica, dispositivos médicos, prestação de serviços de saúde, 

turismo de saúde, bem-estar e cosmética). 

Cultura, Criação e 

Moda 

Exploração do potencial das indústrias criativas (sobretudo nas áreas de 

design e arquitetura), de novos materiais e de tecnologias de produção 

inovadoras. Criação de novas vantagens competitivas em setores ligados à 

produção de bens de consumo com uma forte componente de design, 

nomeadamente o têxtil e vestuário, o calçado, os acessórios, o mobiliário, a 

joalharia, etc. 

Recursos do Mar e 

Economia 

Estabelecimento de relações de articulação entre engenharias aplicadas, 

recursos do mar e atividades económicas que os valorizem (construção 

naval, produção de energia em offshore, construção de plataformas, turismo 

náutico, biocombustíveis, alimentação e aquacultura em offshore, etc.). 

Capital Humano e 

Serviços 

Especializados 

Promoção de competências acumuladas na área das TIC (em particular, no 

desenvolvimento de aplicações multimédia e na programação e engenharia 

de sistemas) para o desenvolvimento de soluções de e-government e a 

desmaterialização de processos, entre outros. 

Indústrias da 

Mobilidade e 

Ambiente 

Aproveitamento das competências científicas nas áreas das tecnologias de 

produção e dos materiais, para promover o upgrade das indústrias de 

componentes de automóveis e moldes, tendo em vista o fornecimento de 

clientes mais exigentes nas especificações técnicas, nomeadamente na área 

da aeronáutica. 

Sistemas Avançados 

de Produção 

Desenvolvimento de fileiras associadas às Tecnologias de Largo Espectro, 

nomeadamente os Sistemas de Produção Avançados, as Nanotecnologias 

Materiais e as Tecnologias de Informação e Comunicação e Eletrónica 

(TICE), conjugando a existência de capacidades e infraestruturas científicas 

e tecnológicas, e de setores utilizadores relevantes, através do reforço do 

tecido empresarial existente ou da criação de novas empresas. 

Sistemas 

Agroambientais e 

Alimentação 

Potencialização dos produtos de elevado valor acrescentado (vinho, azeite, 

castanha, etc.) e das competências científicas e tecnológicas (enologia, 

engenharia, biologia, biotecnologia, etc.) e empresariais para dar resposta a 

segmentos de procura mais dinâmicos. 

Capital Simbólico, 

Tecnologias e Serviços 

do Turismo 

Valorização de recursos culturais e intensivos em território, aproveitando as 

capacidades científicas e tecnológicas, nomeadamente nas áreas da gestão, 

marketing e TIC, e a oferta turística relevante, promovendo percursos e 

itinerâncias como forma de aproveitamento das principais infraestruturas de 

entrada de visitantes. 

Fonte: Adaptado de CCDR-N (Sem data), pp. 30 e 31. 
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3.4.4 Escala metropolitana 

 

A Estratégia de Base Territorial para o horizonte 2020 para a Área Metropolitana do Porto 

(AMP) encontra-se alinhada com a Estratégia Europa 2020.  

No documento pode ler-se que o desafio para a AMP é crescer razoavelmente bem, 

encontrando respostas diferenciadas e adequadas para os seus desafios específicos. Para 

isso, os principais objetivos passam por apoiar a introdução dos seus ativos nas redes 

globais, previamente identificados, e a partir daí apoiar e facilitar a inovação, contribuindo 

para que essas atividades e instituições entrem, se posicionem e, nalguns casos, 

eventualmente liderem essas redes […] (Marques et al., 2014, p. 6).  

A estratégia define uma visão global para a AMP e visões incidentes sobre os três tipos de 

crescimento definidos nas políticas europeias como forças motrizes do desenvolvimento 

territorial (Figura 23).  

No documento preconiza-se que a parceria estreita entre os agentes que lideram o 

desenvolvimento económico e os agentes que produzem conhecimento e tecnologia permitirá 

construir a hélice quádrupla na AMP, em que a interação entre empresas, universidade, 

instituições administrativas e sociedade civil seja capaz de transformar o tecido económico e 

social. A promoção e reforço das ligações entre agentes diversificados constitui igualmente 

uma forma de aumentar a capacidade de produção e absorção de conhecimento e de 

promover o empreendedorismo, em geral, e o académico, em particular. De referir ainda que 

está prevista a aposta na especialização inteligente como modo de atrair e reter talento e de 

potencializar recursos de produção de conhecimento e inovação (Marques et al., 2014). 
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Figura 23 – Visão global e visões por tipo de crescimento definidas na Estratégia AMP 2020 

Visão da AMP 

no horizonte 

2020 

Metrópole que com base nos seus ativos únicos, assim como nas suas 

especializações competitivas, afirma a sua resiliência e capacidade de 

desenvolvimento sustentável, através da qualidade das ideias que estimula, da 

inovação que promove, das oportunidades que cria, da qualidade de vida que 

oferece e das sinergias que é capaz de gerar em contextos globais. 

Visão para o 

Crescimento 

Inteligente 

Metrópole que alavanca a sua posição estratégica no dinamismo económico e 

empresarial, voltado para as exportações de produtos e serviços e a 

internacionalização, através de atividades inovadoras e de alto valor 

acrescentado, assumindo-se como polo dinamizador e integrador capaz de 

reforçar, expandir e ancorar as redes de inovação da Região Norte de Portugal, 

do Noroeste Peninsular e do Arco Atlântico. 

Visão para o 

Crescimento 

Sustentável 

Metrópole saudável, eficiente, multigeracional e em diálogo com o Atlântico e a 

Europa. Pela sua posição geográfica, dimensão cultural e ambiental e pela 

diversidade e valor do seu património natural e paisagístico afirma-se enquanto 

espaço cosmopolita, atrativo e de qualidade de vida onde, com o uso do 

conhecimento e da inovação, será evitada a delapidação dos recursos naturais. 

Visão para o 

Crescimento 

Inclusivo 

Metrópole diversa, relacional e intencionalmente inclusiva, com políticas e 

práticas sociais, educativas e culturais ancoradas na concertação estratégica 

intermunicipal para a promoção do acesso ao emprego, à educação e à 

aprendizagem ao longo da vida, para o desenvolvimento das competências das 

populações e das organizações, para o empreendedorismo social sustentável, o 

combate à pobreza e às vulnerabilidades económicas e sociais. 

Fonte: Elaborado a partir de Marques et al. (2014), p. 23. 

 

3.5 Orientações estratégicas setoriais 

 

Este ponto, ao contrário do anterior, que apresentava políticas, estratégias e instrumentos de 

caráter generalista, visa apresentar orientações estratégicas setoriais, focadas nas atividades 

identificadas como centrais ou emergentes nas áreas urbanas, e particularmente nos seus 

centros, na atualidade. Será seguida a ordem apresentada no capítulo 2, no ponto 2.5. No caso 

das atividades consolidadas, a correspondência será feita com as estratégias direcionadas para 

o setor retalhista. Quer a literatura científica quer as próprias estratégias se focam na 

importância deste tipo de atividades para os centros das cidades, adotando esta designação 

para abarcar sobretudo o comércio e os serviços no seu sentido abrangente. No caso da 

economia alternativa, e dado o recente interesse pelo tema a nível académico e a sua, ainda, 

subvalorização a nível das políticas e estratégias públicas, muito pouco se pode ainda 

aprofundar sobre o assunto. Serão feitos aqui alguns apontamentos sobre desenvolvimentos 

em matéria de importância e delineação de estratégias para as feiras e os mercados urbanos. 
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3.5.1 Setor retalhista 

 

As políticas urbanas refletem cada vez mais preocupações relacionadas com a importância e 

o papel das atividades retalhistas para o desempenho económico (Rio Fernandes & 

Chamusca, 2014), apesar dos setores do comércio, serviços e restauração serem, 

tradicionalmente, operados localmente e regulados diretamente pelo funcionamento do 

mercado (Governo de Portugal, 2014). 

É pertinente referir alguns documentos a nível europeu e nacional que apresentam orientações 

para o desenvolvimento deste setor.  

No Plano de Ação para o Setor Retalhista Europeu, a Comissão Europeia define como 

objetivos estratégicos: i) ir ao encontro dos desafios que o setor retalhista enfrenta na 

atualidade; ii) implementar um mercado único neste setor; e iii) criar uma estratégia coerente 

e que contribua para a implementação efetiva e eficaz do plano de ação (CE, 31/01/2013). No 

documento é reconhecido o importante contributo destas atividades para a promoção do 

crescimento e da criação de emprego preconizados na Estratégia Europa 2020, bem como o 

facto da eficiência neste setor contribuir em larga medida para a inovação e a competitividade 

da economia europeia. O Plano de Ação Europeu para o Setor Retalhista tem como 

pressuposto base o facto de as medidas apresentadas não poderem ser realizadas numa 

abordagem top-down, mas antes a partir de iniciativas dos próprios retalhistas e em 

cooperação ativa com diversos agentes. Na estratégia são identificadas cinco prioridades 

principais: 

i. A capacitação dos consumidores – através da disponibilização de informação 

transparente e fidedigna sobre os preços e a qualidade dos produtos. 

ii. A melhoria do acesso a serviços retalhistas mais sustentáveis e competitivos – através 

da criação e implementação de regras, ou da promoção de medidas, que promovam uma 

concorrência leal e competitiva. 

iii. O estabelecimento de relações comerciais mais equitativas e sustentáveis ao longo de 

toda a cadeia de abastecimento retalhista – através da promoção de práticas comerciais 

leais nas relações entre empresas. 

iv. A promoção de soluções mais inovadoras – através do incentivo a colaborações 

estreitas entre a investigação e os agentes de mercado e a padrões de produção e 

consumo mais sustentáveis. 
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v. O incentivo à criação de um melhor contexto laboral – através da promoção de 

melhores condições de trabalho, de uma maior aproximação das competências 

requeridas e das disponíveis e da atualização das competências da força de trabalho de 

modo a responderem de forma eficaz às rápidas mudanças das necessidades e 

expectativas dos consumidores. 

No caso concreto do comércio, a Comissão Europeia afirma que as alterações verificadas ao 

nível desta atividade se repercutem em muitas outras e que, por isso, as políticas que incidem 

sobre ela devem ter em conta a sua transversalidade, considerando os diversos tipos de 

impactos que podem ter ao longo de toda a cadeia de distribuição (CE, 05/07/2010). 

 

Em Portugal, de referir que desde o início do século XXI que o comércio, a restauração e 

alguns serviços das áreas centrais das cidades mereceram particular atenção no âmbito de 

projetos de urbanismo comercial (Rio Fernandes, 2007).  

Em 2000, o Governo de Portugal implementou um conjunto de medidas de apoio ao 

desenvolvimento económico, através de projetos de urbanismo comercial, que tinham como 

objetivo a modernização das atividades de comércio e alguns serviços e a qualificação do 

espaço público. Estes projetos eram destinados particularmente a áreas limitadas dos centros 

urbanos com características de elevada densidade comercial, centralidade, 

multifuncionalidade e de desenvolvimento económico, patrimonial e social (INCM, 

31/05/2000, p. 25347), beneficiando, sobretudo, por estes motivos, as áreas centrais das 

cidades. Através da Portaria 317-B/2000, o Governo criou para o efeito, para o período 2000-

2006, o Sistema de Incentivos a Projetos de Urbanismo Comercial, ou URBCOM, atribuindo 

apoio direto e indireto a empresas (sobretudo microempresas e pequenas e médias empresas), 

câmaras municipais e outros agentes económicos (INCM, 31/05/2000). O URBCOM 

constituiu um importante contributo na revitalização dos centros de muitas cidades e sedes de 

Municípios portugueses. A partir de 2007, este instrumento tornou-se menos apetecível 

devido à menor disponibilidade de verbas, à oferta de condições menos apelativas, a maiores 

restrições no acesso ao programa, bem como a um contexto económico menos propício ao 

investimento empresarial, tendo sido substituído por outros mecanismos de revitalização da 

atividade económica e qualificação do espaço público das áreas centrais (Rio Fernandes, 

2007). 

 

Recentemente, a Agenda para a Competitividade do Comércio, Serviços e Restauração, 

aprovada em finais de 2014, apresenta cinco eixos estratégicos principais (Figura 24), onde se 
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destacam ações relacionadas com a colaboração entre empresas e universidades e centros de 

investigação, a melhoria da comunicação com os consumidores, a redução dos custos 

associados e a simplificação do processo de abertura de negócios, a promoção de projetos de 

urbanismo comercial, que conjuguem reabilitação dos espaços públicos com a requalificação 

e modernização das atividades económicas, a promoção do empreendedorismo e a 

internacionalização de marcas. 

 

Figura 24 – Eixos estratégicos da Agenda para a Competitividade do Comércio, Serviços e 

Restauração 

Eixos estratégicos Ações 

Potenciar o conhecimento 

e o acompanhamento 

Colaboração entre empresas e entre estas e as universidades e centros 

de investigação. 

Criação de plataformas de comunicação com entidades externas e de 

comunicação com o cidadão. 

Reduzir custos de 

contexto e simplificação 

administrativa 

Procura de soluções para reduzir os custos de abertura de negócios. 

Simplificação do processo de abertura de negócios e redução da 

burocracia associada. 

Livro de reclamações eletrónico. 

Incrementar a 

competitividade e o acesso 

ao financiamento 

Criação de instrumentos financeiros que facilitem a concretização de 

projetos de urbanismo comercial, nomeadamente nos centros históricos 

das cidades e que articulem a requalificação do espaço público com a 

requalificação e reanimação dos espaços e das atividades de comércio, 

serviços e restauração. 

Facilitação do acesso das pequenas empresas a mecanismos de 

financiamento e a novos mercados. 

Promoção do empreendedorismo associado à criação de emprego. 

Melhoria da oferta do comércio de proximidade e contribuição para a 

sua sustentabilidade e competitividade. 

Capacitar a 

internacionalização e a 

economia digital 

Promoção da internacionalização de atividades e marcas. 

Promoção das empresas nacionais no estrangeiro (através de visitas, 

feiras, mostras, etc.). 

Criação de condições que potenciem o aumento das exportações. 

Revitalizar e fomentar a 

restauração e similares 

Promoção da modernização e fomento do desenvolvimento de um setor 

que interage constantemente com o consumidor local e com os 

visitantes e que assume cada vez maior importância num contexto de 

crescente procura turística. 

Fonte: Elaborado a partir de Governo de Portugal (2014). 
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Prevista no documento, mas constituindo uma medida por implementar, a estratégia territorial 

para o comércio, serviços e restauração pretende ser uma estratégia nacional com aplicação 

local, por livre iniciativa dos Municípios.  

Considerando-se que as atividades de comércio, serviços e restauração desempenham um 

papel crucial na satisfação das necessidades da população, influenciando a organização 

urbana e a sua revitalização e dinamização, estima-se que a implementação desta estratégia, 

em articulação com políticas setoriais para estas atividades, poderá potenciar a estruturação 

de cidades multifuncionais, sustentáveis e competitivas e contribuirá para a promoção e 

requalificação de espaços e equipamentos, num quadro alargado de oferta habitacional, 

cultural e de lazer (Governo de Portugal, 2014). 

 

3.5.2 Economia cultural e criativa 

 

Em décadas recentes tem crescido a atenção prestada às políticas urbanas em torno da cultura 

e da criatividade (Romeiro, 2017). Decisores públicos e planeadores têm recorrido às artes e à 

cultura como fator de promoção da economia e das vivências urbanas (Markusen, 2014). 

Muitas das novas propostas de revitalização urbana são sustentadas em conceitos, ainda 

muito vagos, como o de criatividade em todas as suas variantes discursivas – cidades 

criativas, economia criativa, bairros criativos (Seixas, 2013).  

Em 1995, Zukin afirmava existirem muitas estratégias de desenvolvimento económico 

centradas na cultura: algumas focavam-se na projeção de museus e outras grandes instituições 

culturais ou na preservação do património histórico e arquitetónico; outras visavam a 

utilização adaptada de edifícios antigos, criando panoramas para contemplação visual; e 

outras ainda pretendiam atrair a atenção para o trabalho dos artistas com o objetivo de 

mostrar que uma dada cidade constituía um centro de produção artística. 

Segundo Scott (2000), quer as grandes cidades globais quer as pequenas cidades da Europa 

utilizavam, na viragem para o século XXI, a política cultural como forma de promover os 

negócios locais e a criação de emprego. Os mecanismos utilizados eram sobretudo a 

construção de novos equipamentos culturais e a promoção de eventos culturais locais, criando 

emprego direto ou indireto ao tornar a área mais atrativa para investidores do exterior. 

Alguns anos depois, Vaz and Jacques (2006) argumentavam que as políticas públicas com 

forte pendor cultural se centravam em dois níveis fundamentais. Por um lado, ao nível da 

preservação e promoção do património cultural, através, designadamente, do investimento em 

equipamentos ou eventos mediáticos considerados como capazes de catalisar processos de 
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renovação e desenvolvimento local. Esta preocupação era particularmente evidente nos 

centros históricos da cidade, onde abundam as atrações patrimoniais, muitas vezes 

mercantilizadas em prol do desenvolvimento turístico. Por outro lado, ao nível da atribuição 

de um importante papel às indústrias criativas no âmbito da sociedade do conhecimento. 

Carlos Fortuna afirmava, em 2012, que a história local, a preservação da memória, a 

reabilitação e preservação de edifícios históricos e a promoção da cultura local constituíam 

prioridades das agendas políticas (Fortuna, 2012).  

No mesmo ano, Gibson (2012) argumentava que a compreensão das culturas urbanas era 

fundamental de modo a desenhar cidades mais propícias à vivência e de forma a produzir 

more ‘liveable’ cities to more ‘adaptable’ or ‘sustainable’ citizens (Gibson, 2012, p. 288). 

Segundo Menger (2013) a evolução das políticas públicas voltadas para a cultura pode ser 

sistematizada em quatro aspetos: i) tendência para a criação de uma política de promoção 

cultural baseada nos princípios da excelência e da democratização; ii) tendência para a 

gradual descentralização da ação pública; iii) tendência para o alargamento do âmbito da ação 

pública no sentido de estender a política cultural ao entretenimento regulado pelas leis da 

economia industrial; e iv) tendência para justificar a política cultural com base na sua 

contribuição para o crescimento económico e para a diversidade social, encorajando a 

expansão das indústrias criativas. 

Grodach (2013) sistematiza cinco abordagens conceptuais em termos de desenvolvimento da 

economia cultural: i) o modelo de desenvolvimento económico convencional, ii) o modelo da 

cidade criativa, iii) o modelo das indústrias culturais, iv) o modelo das ocupações culturais e 

v) o modelo do planeamento cultural (Figura 25). No seu trabalho, através da análise de duas 

cidades – Austin no Texas e Toronto em Ontario – o autor concluiu que o modelo das cidades 

criativas é utilizado por ambas para promover a imagem da cidade e para justificar o 

desenvolvimento de projetos nos quais as atividades culturais servem como city brand e 

amenidade local. Concluiu também que este modelo serve muitas vezes para efeitos de 

discurso de planeamento, por ser cativante e estar em voga, ainda que por trás dele existam 

práticas diferenciadas em matéria de política de economia cultural. O autor argumenta que as 

cidades que procuram ser criativas fazem-no como marketing local, focando-se nas 

necessidades e expectativas de grupos específicos, incluindo trabalhadores de determinadas 

atividades criativas. 
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Figura 25 – Modelos de desenvolvimento da economia cultural segundo Grodach (2013) 

Modelo concetual Ideias-chave Medidas Descrição 

Desenvolvimento 

económico 

convencional 

Atração de empresas do 

exterior 

Política de economia 

cultural indistinta 

Concessão de incentivos 

financeiros 

Minimização das 

regulamentações 

Marketing 

 

Recurso a incentivos fiscais e apoio ao desenvolvimento de empresas ou 

indústrias específicas (indústrias culturais ou não). As artes e a atividade 

cultural são utilizadas no marketing da cidade e em projetos de 

desenvolvimento territorial. O principal objetivo é a atração de turistas e a 

criação de uma imagem diferenciada, capaz de se destacar num mercado 

competitivo. 

Cidade criativa Atração de talento e 

massa criativa 

Criação de boas 

condições de vida locais 

Criação de amenidades 

relacionadas com as artes 

e a cultura 

Este modelo derivou da tese da classe criativa de Richard Florida. A 

criatividade é considerada o ingrediente chave para o crescimento 

económico e a inovação. As cidades concentram-se em atrair a classe 

criativa com elevadas qualificações e em criar um ambiente atrativo, através 

da reconstrução de bairros históricos com mix de funções, do investimento 

em cenas artísticas vibrantes e em animação ao ar livre e através da 

promoção da diversidade cultural. 

Indústrias culturais 

Aglomeração, 

especialização de 

empresas e 

estabelecimento de redes 

Construção de mercados 

de trabalho e de 

oportunidades de 

formação 

Promoção de redes sociais 

Promoção da inovação 

Desenvolvimento de 

infraestruturas adequadas 

 

Foco centrado nas características funcionais das indústrias culturais com 

caráter comercial e na interligação entre aglomerados de empresas 

especializadas. O ambiente de elevado risco onde estas empresas se inserem 

gera a necessidade de grande proximidade às fontes de conhecimento e a 

redes essenciais para o setor. 
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Figura 25 – Modelos de desenvolvimento da economia cultural segundo Grodach (2013) (cont.) 

Modelo concetual Ideias-chave Medidas Descrição 

Ocupações culturais 
Foco nas características e 

necessidades dos artistas 

e profissões afins 

Criação de centros de 

artistas e disponibilização 

de espaços acessíveis e de 

formação 

Promoção de redes sociais 

e de negócio 

Concessão de apoio 

financeiro 

Este modelo foi tipificado por Ann Markusen. É distinto do modelo das 

indústrias culturais porque se centra no que as pessoas fazem e não nos 

produtos que produzem. As linhas estratégicas das políticas públicas são 

orientadas para as características e necessidades dos artistas, incubando 

talentos, proporcionando oportunidades de networking e direcionando 

apoio financeiro para organizações artísticas relativamente menos 

importantes em vez de instituições culturais emblemáticas. 

Planeamento 

cultural 

Artes informais e cultura 

Desenvolvimento 

comunitário de base local 

Identificação de ativos de 

capacitação comunitária 

Promoção de redes sociais 

Apoio a estruturas e 

organizações comunitárias 

Foco no desenvolvimento das artes, da cultura e do património locais 

como alavanca para o desenvolvimento comunitário. Identificação de 

necessidades e desenvolvimento de recursos culturais comunitários 

através de um processo de planeamento estruturado e inclusivo. 

Capacitação comunitária e aposta no estabelecimento de relações sociais 

dentro e entre comunidades. Concentração do apoio em "clusters culturais 

comunitários" (incluindo organizações artísticas sem fins lucrativos, 

empresas criativas baseadas na comunidade e artistas residentes). 

Fonte: Adaptado de Grodach (2013), pp. 1748-1751. 
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Rio Fernandes et al. (2016) afirmam que o foco na economia criativa aparece de forma 

crescente como uma linha estratégica fundamental nas políticas urbanas, quer através de 

medidas que visam a criação de um ambiente propício à criatividade (investimento no 

sistema científico e tecnológico, nos museus, nos locais e eventos culturais e recreativos, na 

educação artística, nas incubadoras de start-ups, entre outras), quer através de incentivos 

diretos a empresas da economia criativa. Neste contexto, o conceito de cidade criativa é, 

segundo os autores, aplicado às cidades que utilizam os seus recursos culturais (incluindo o 

património, o talento e a diversidade social e cultural) como fator de desenvolvimento 

estratégico. Este foco na economia criativa tem estado também ligado a processos de 

regeneração urbana (Rio Fernandes et al., 2016). 

 

A importância do setor cultural e criativo para a Comissão Europeia está patente no aumento 

da dotação orçamental deste setor no quadro financeiro plurianual de 2014 – 2020. Isto deve-

se ao reconhecimento da importância destas atividades para a concretização do objetivo da 

Estratégia Europa 2020 de promover um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e do 

seu contributo para a inversão de tendências negativas originadas pela crise económica (CE, 

23/11/2011, 27/04/2010). É considerado que, para além do contributo direto para a criação de 

riqueza e de emprego de qualidade, a economia cultural e criativa tem repercussões noutros 

domínios, designadamente o turismo, tendo ainda repercussões positivas ao nível da 

educação, da inclusão e da inovação social (CE, 23/11/2011). No entender da Comissão 

Europeia, as políticas e os instrumentos de apoio a este setor devem ser desenvolvidos a nível 

local, tirando partido das características e recursos específicos. Por outro lado, considera que 

é igualmente essencial a coordenação efetiva entre diferentes políticas setoriais, bem como 

entre os vários níveis da administração pública (CE, 27/04/2010). 

 

A nível nacional, este setor é abordado em diferentes políticas e estratégias públicas que 

visam o desenvolvimento dos territórios. No PNPOT, no que se refere ao desafio de tornar 

Portugal uma sociedade criativa e com sentido de cidadania, é estabelecido, entre outros 

aspetos, apostar: 

 Na combinação entre conhecimento e imaginação enquanto caminho para uma maior 

inserção internacional. 

 Na abertura ao exterior, no contacto com outras realidades e na cooperação com 

agentes de outras regiões do mundo. 
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 Na criação de condições para atrair e fixar trabalhadores do conhecimento e da 

criatividade (do ensino superior e da investigação, das artes, do design, etc.). 

 No desenvolvimento de novas formas de governação, pautadas, designadamente, pelo 

fomento de novas redes estruturantes – ao nível das relações económicas, mas também ao 

nível das redes territoriais entre empresas, as diversas áreas culturais, espaços naturais ou 

de valor paisagístico ou cultural (MAOTDR, 2006a, 2006b). 

De referir a criação, em outubro de 2008, da Agência para o Desenvolvimento das Indústrias 

Criativas (ADDICT), uma associação sem fins lucrativos que tem como missão e objetivo 

principal contribuir para que a Região Norte se torne na Região Criativa de Portugal, pela 

concepção e implementação de um adequado modelo de governação que apoie o aumento da 

capacidade e empreendedorismo criativos, o crescimento dos negócios criativos e a 

atractividade dos lugares criativos, visando o reforço da massa crítica do capital criativo da 

região.
13

 A constituição da ADDICT ocorreu na sequência de uma parceria entre a CCDR-N, 

a Fundação de Serralves, a Casa da Música, a Junta Metropolitana do Porto e a Porto Vivo, 

SRU, no âmbito de um processo estratégico de promoção das indústrias criativas. 

Posteriormente, acabaria por ser reconhecida, pelo Ministério da Economia português, como 

representante institucional do Cluster das Indústrias Criativas da Região Norte (Porto Vivo 

SRU, Sem data). No âmbito da dinamização deste cluster, a CCDR-N tem vindo a 

desenvolver projetos de apoio ao desenvolvimento das indústrias culturais e criativas, 

designadamente através de apoio financeiro direto ou indireto. Esta estratégia serve o duplo 

propósito de alavancar estas atividades ao mesmo tempo que constitui um mecanismo de 

branding territorial (Romeiro, 2017). 

 

3.5.3 Turismo 

 

O papel das políticas públicas no desenvolvimento do setor do turismo tem sido, desde há 

muito, um tema de interesse no âmbito da investigação académica (Michael Hall, 2011). 

Tradicionalmente, as políticas públicas que visavam o desenvolvimento dos destinos 

turísticos focavam-se na atração de um maior quantitativo de turistas, através da promoção 

dos locais. Não obstante as atividades promocionais continuarem a constituir um aspeto 

chave, em muitos destinos foram substituídas ou complementadas por estratégias de alteração 

                                                 
13

 Fonte: https://sigarra.up.pt/up/pt/gps_participada_geral.participadas_emp_view?pct_id=49, página consultada 

em 28/05/2017. 

https://sigarra.up.pt/up/pt/gps_participada_geral.participadas_emp_view?pct_id=49
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na oferta turística, com o objetivo de tornar o setor ambientalmente mais sustentável e, 

sobretudo, mais apelativo a novos públicos dispostos a pagar por qualidade e novas 

experiências (Henriksen & Halkier, 2009). Fayos-Solá (1996) argumentava, há puco mais de 

vinte anos atrás, que aspetos como a globalização dos mercados, a segmentação da procura, a 

criação de valor nas atividades de turismo, a disponibilidade de novas tecnologias, a procura 

de iniciativas sustentáveis e o desafio da competitividade, através da qualidade e eficiência, 

estavam na origem da necessidade de novas formas de gestão pública. O autor afirmava que 

na primeira geração das políticas de turismo, que acompanharam a fase de massificação (anos 

30 do século XX), a abordagem era predominantemente quantitativa, na medida em que o 

objetivo consistia em atrair um maior número de turistas e aumentar o volume das receitas. A 

crise dos anos 70 e de inícios de 80 do século XX, quando o turismo registou quebras e 

subidas consecutivas, está na origem de uma segunda geração de políticas, caracterizadas 

pela preocupação com os impactos económicos, sociais e ambientais da atividade turística e 

com a integração das políticas de turismo nas políticas de desenvolvimento económico. 

Instrumentos legais, económicos e financeiros foram utilizados para um maior contributo do 

turismo para o bem-estar de residentes e trabalhadores dos destinos turísticos. O 

ressurgimento do paradigma do empreendedorismo, em meados dos anos 80 do século XX, 

propiciou uma terceira geração de políticas de turismo, pautadas pela competitividade e 

qualidade dos produtos e pela maior eficiência dos empreendedores. Questões como os 

impactos económicos, sociais e ambientais nas regiões de turismo estavam na agenda pública, 

que procurava garantir a viabilidade do setor a longo prazo. Nesta nova forma de política, as 

iniciativas privadas eram essenciais, assim como as parcerias público-privadas. Henriksen 

and Halkier (2009) consideram que a sequência de tipos de política propostos por Fayos-Solá 

consistia numa sistematização de paradigmas que se sucederam ao longo do tempo e que 

representavam uma primeira geração marcada por more of the same; uma segunda geração 

marcada por more of most; e uma terceira geração marcada por more of the best. Os autores 

declaram que o estabelecimento de fortes ligações em rede, pautadas pela dependência mútua 

entre agentes, é um requisito em prol de estratégias locais mais efetivas e eficientes. 

Consideram igualmente, no seu trabalho de 2009, que o desenvolvimento de novas 

experiências capazes de atrair mais e novos públicos seria o grande desafio do futuro 

próximo. O turismo trata-se de uma atividade incontornável em contexto urbano, de modo 

que tem diversas implicações ao nível da gestão e das políticas de cidade, sendo utilizado 

designadamente como motor da regeneração e revitalização urbanas (Gregory J. Ashworth & 

Page, 2011). Há um crescente número de estudos académicos relacionados com as políticas 
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de turismo locais. Existe um grande corpo teórico que sugere que as políticas de turismo são, 

frequentemente, pragmáticas e oportunistas e que a efetivação das colaborações institucionais 

é influenciada por características e competências pessoais e profissionais dos indivíduos 

envolvidos (Beaumont & Dredge, 2010). Recentemente, na literatura científica sobre turismo 

debate-se o facto de que as redes providenciam uma forma mais flexível de lidar com aspetos 

complexos que transcendem os setores público e privado. O conceito de redes, e de parcerias 

público-privadas em particular, recebeu considerável atenção em planeamento de turismo 

devido à forma como facilita a coordenação entre os interesses e os recursos de agentes 

públicos e privados. As redes são consideradas formas de governança. A “boa” governança 

depende dos atores e grupos da rede, do seu envolvimento nas questões, das suas aspirações e 

valores e das decisões que tomam. As políticas e estratégias são delineadas em processos de 

negociação entre os atores (Beaumont & Dredge, 2010; Michael Hall, 2011). Michael 

Michael Hall (2011) apresenta quatro tipos de governança com implicações na análise das 

políticas de turismo: as hierarquias, as comunidades, as redes e os mercados (Figura 26). O 

autor argumenta que, apesar da literatura em turismo relevar o papel das parcerias público-

privadas, as hierarquias continuam a ser uma forma de governança com grande expressão, 

devido à continuada importância do Estado nas relações internacionais; devido ao facto de as 

leis e regulamentações constituírem um mecanismo de controlo estatal e devido também ao 

reforço das regulamentações internacionais. Todavia, as hierarquias têm vindo a tornar-se 

menos preponderantes devido à globalização e ao fortalecimento do poder local. Os mercados 

têm tido um papel crescente como mecanismo de governança, designadamente pela 

privatização de funções que estavam sob o domínio da administração pública. Isto não 

significa que os governos deixaram de influenciar os mercados; mas sim que o Estado usa 

outras formas de intervenção (como os incentivos financeiros, entre outros) para encorajar a 

indústria do turismo a seguir determinadas direções. As redes são reconhecidas como 

facilitadoras da coordenação entre interesses e recursos públicos e privados. As comunidades 

são marcadas pela participação pública e pelo envolvimento dos cidadãos nos processos de 

tomada de decisão que tenham a ver com o turismo. Segundo o autor, estes tipos de 

governança podem alterar ao longo do tempo, refletindo a dinâmica das estruturas de 

governação e de conceção de políticas públicas. 
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Figura 26 – Tipos de governança no setor do turismo segundo Michael Hall (2011) 

Características 
Tipos de governança 

Hierarquias Comunidades Redes Mercados 

Classificativas 

Modelo idealizado de 

governo democrático e 

administração pública 

Distinção entre política 

pública e estratégia privada 

Relações hierárquicas entre 

diferentes níveis 

governativos 

Participação mínima do 

Estado na resolução de 

problemas 

Construção de uma imagem 

consensual da comunidade e 

envolvimento dos membros 

em preocupações coletivas 

Governança sem governo 

Promoção do espírito cívico 

Facilitação da coordenação 

dos interesses públicos e 

privados e da afetação dos 

recursos e, por conseguinte, 

aumento da eficácia da 

aplicação das políticas 

Regulação e coordenação das 

dimensões de intervenção de 

acordo com as preferências 

dos atores da rede 

Dependência mútua entre a 

rede e o Estado 

Crença no mercado enquanto 

mecanismo de alocação de 

recursos mais eficiente e 

justo 

Crença na capacitação dos 

cidadãos através do seu papel 

como consumidores 

Cooperação entre os agentes 

económicos e os agentes 

públicos para resolver 

problemas comuns 

Modelo de democracia 

subjacente 
Elitista Participativo 

Híbrido, sendo dado um 

papel significativo aos 

grupos de interesse 

Consumer-led 

Capacitação dos cidadãos 

Foco principal e critério de 

sucesso 

Eficácia dos objetivos 

políticos estabelecidos 

Realização das metas dos 

atores (muitas vezes locais) 

Negociação entre metas 

estabelecidas centralmente e 

inovações e restrições dos 

atores (muitas vezes locais) 

O sucesso depende da 

perspetiva dos atores 

Eficiência do mercado 
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Figura 26 – Tipos de governança no setor do turismo segundo Hall, C.M. (2011) (cont.) 

Características 
Tipos de governança 

Hierarquias Comunidades Redes Mercados 

Distinção entre formulação 

de políticas e 

implementação 

Abordagem top-down 

A política é muitas vezes 

feita e, em seguida, refeita 

pelos atores individuais e 

institucionais 

A elaboração de políticas e a 

sua implementação são vistas 

como uma série de intenções 

em torno das quais a 

negociação ocorre 

Continuum da ação política 

Principais instrumentos de 

política 

Leis 

Regulamentações 

Transferência de poder entre 

diferentes níveis 

governativos 

Colaboração institucional 

Auto-regulação 

Reuniões públicas 

Participação pública 

Informação e educação 

Associações de voluntários 

Auto-regulação 

Códigos de conduta 

Associações industriais ou 

empresariais 

Organizações não-

governamentais 

Privatização de órgãos 

estatais 

Recurso a preços apelativos, 

subsídios e incentivos fiscais 

para incentivar 

comportamentos desejados 

Utilização de instrumentos 

regulamentares e legais para 

incentivar a eficiência do 

mercado 

Fonte: Adaptado de Michael Hall (2011), pp. 444-445. 
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Os governos locais têm vindo a suportar de forma crescente uma abordagem a favor do 

desenvolvimento económico em geral, relevando a promoção da atividade turística 

(Beaumont & Dredge, 2010). 

A evolução da política urbana europeia, entre outros aspetos, tem vindo a fazer-se no sentido 

de privilegiar o marketing, promovendo a cidade e o desenvolvimento de uma imagem 

própria junto de investidores e mercados de turismo (Seixas, 2013). 

Em parte devido à crescente importância dada à escala regional no que diz respeito às 

políticas de inovação, as políticas de turismo recentes operam frequentemente a esta escala, 

mais do que a nível local. É reconhecido como um setor chave da economia europeia, pela 

geração de riqueza e pela criação de emprego (ESPON, 2013b), daí que um dos objetivos 

constantes da Estratégia Europa 2020 seja o reforço da competitividade do turismo (CE, 

03/03/2010).  

Também a nível da economia nacional se tem verificado a consolidação do setor. No QREN 

encontrava-se preconizado o reforço de novos produtos turísticos, potenciando a projeção 

internacional de alguns equipamentos culturais, desportivos e científico-tecnológicos 

(MAOTDR, 2007). Em 2007, o XVII Governo Constitucional nacional reconheceu que o 

turismo era um setor decisivo para o desenvolvimento sustentável do país a nível económico, 

social e ambiental. Era considerado, então, como importante para induzir o desenvolvimento 

de outras atividades relacionadas, combater o desemprego, contribuir para a valorização do 

património cultural e natural, para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e para 

reforçar a projeção da imagem do país no estrangeiro. Era entendido que urgia a elaboração 

de uma visão e estratégia nacionais capazes de dar coerência à complexidade do setor do 

turismo e de mobilizar agentes públicos e privados, operantes nas diversas escalas – desde a 

nacional até à local –, para atingir níveis de crescimento superiores aos verificados para os 

principais destinos europeus.  

O Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) é, assim, entendido como instrumento de 

concretização destes objetivos (INCM, 04/04/2007). Em 2009, o turismo foi considerado, 

pelo governo nacional, como área de intervenção prioritária, sendo promulgada uma lei de 

bases do turismo onde se reafirmam os princípios da sustentabilidade económica, social e 

ambiental, sublinhando a necessária articulação de várias políticas setoriais, dada a 

transversalidade do setor (INCM, 17/08/2009). No relatório de revisão e objetivos para o 

horizonte 2013-2015 do PENT é reiterada a importância do turismo para a economia 

nacional. Preconiza-se o desenvolvimento da qualidade dos serviços prestados e a 

competitividade da oferta, através da formação dos recursos humanos, da modernização das 
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empresas e das entidades públicas e da criação de conteúdos e experiências autênticos e 

genuínos (Turismo de Portugal I.P., 2013). 

No documento são apresentados dez produtos de aposta, entre os quais se destacam, pela 

adequação à área urbana em estudo, os seguintes: 

i) Valorização do sol e do mar, assegurando a integração com outras ofertas 

complementares; 

ii) Reforço dos circuitos turísticos de caráter generalista e temático; 

iii)  Dinamização das estadias de curta duração nas cidades, através da promoção de 

recursos culturais e de lazer, da oferta de experiências e da realização de eventos 

diversificados. Neste produto, é dado destaque às cidades de Lisboa e Porto, estando 

previstas a melhoria das acessibilidades low-cost a estas cidades, a progressão da 

requalificação e reabilitação urbana e a criação de um sistema eficaz de sinalização e 

promoção das principais atrações; 

iv)  Desenvolvimento do turismo de negócios através da qualificação de infraestruturas e 

estruturas de apoio; 

v) Desenvolvimento do turismo náutico nos segmentos da náutica de recreio e do surfing, 

dinamizando atividades relacionadas; 

vi)  Qualificação do turismo de saúde nas componentes médica, termalismo, SPA e 

talassoterapia; 

vii) Promoção da gastronomia e vinhos com o complemento da experiência turística. 

 

Na Estratégia Cidades Sustentáveis 2020, apresentada em 2015, define-se como estratégico o 

desenvolvimento sustentável do turismo, através da redução dos efeitos negativos da 

sazonalidade e da aposta nos segmentos urbanos, entre os quais o turismo cultural, de 

negócios ou associado ao mar (INCM, 11/08/2015). 

No momento atual, e ainda a nível nacional, a Estratégia para o Turismo 2027, aprovada em 

Conselho de Ministros a 21 de setembro de 2017, constitui um instrumento de planeamento 

que se quer plural, participado, criativo, articulador dos diversos agentes e integrador das 

diversas políticas setoriais que influenciam esta atividade. Trata-se de um referencial para o 

planeamento em turismo que se enquadrará no quadro de apoio comunitário 2021-2027. 

Assenta em cinco eixos estratégicos: i) valorizar o território; ii) impulsionar a economia; iii) 

potenciar o conhecimento; iv) gerar conetividade; e v) projetar Portugal. As pessoas são 
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colocadas no centro da estratégia, com destaque particular para os turistas, os residentes e os 

trabalhadores dos destinos. Pressupõe, entre outros aspetos, a territorialização da política 

pública de turismo à escala regional e local e a consonância entre a estratégia e os fundos 

comunitários para o período em questão. No documento apresentado para discussão pública 

são apontados, entre outros, os seguintes aspetos como sendo influenciadores das perspetivas 

de futuro: as TIC enquanto forças motrizes da economia; a expansão e cada vez maior 

importância das redes sociais; o facto de os consumidores serem cada vez mais informados e 

exigentes; o crescimento da indústria de cruzeiros turísticos; a maior cobertura de destinos 

por companhias aéreas low-cost; o crescimento da combinação entre as motivações férias e 

negócios; e o crescimento de fenómenos de insegurança que influirá na escolha dos destinos 

turísticos (Turismo de Portugal I.P., 2016). 

 

Na Região Norte de Portugal, o turismo é considerado um eixo principal da estratégia de 

desenvolvimento (CCDR-N, 2008b).  

No Plano de Ação para o Desenvolvimento Turístico do Norte de Portugal, datado de 2008, 

o Porto, juntamente com o Minho, o Douro e Trás-os-Montes, é considerado uma submarca 

turístico-promocional. No caso do Porto são apontados como recursos fulcrais o Centro 

Histórico do Porto – Património Mundial, todo o património histórico classificado existente 

na cidade, as Caves do Vinho do Porto e os barcos rabelos, a Foz do Douro e a orla costeira, 

as infraestruturas e equipamentos de cultura e conhecimento, o centro económico e 

empresarial e o polo de congressos, convenções e seminários, bem como a animação que a 

cidade tem e oferece (CCDR-N, 2008b).  

No documento encontramos como principais produtos turísticos associados ao Porto o 

Turismo de Negócios, o Turismo Urbano ou City-Break, o Turismo Náutico, a Gastronomia 

& Vinhos – Enoturismo, o Turismo de Saúde e Bem-Estar e o Turismo Histórico-Cultural 

(Figura 27).  
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Figura 27 – Principais produtos turísticos da submarca “Porto” (2008)
14

 

Principais Produtos Turísticos Atributos diferenciadores 

Turismo de Negócios 

Centro económico e empresarial 

Polo de Congressos, Convenções e Seminários 

Cultura e Conhecimento 

Turismo Urbano ou City-Break 

Espaços de arquitetura contemporânea 

Cidade histórica 

Museus e monumentos 

Animação e eventos 

Shopping 

Turismo Náutico 

Costa atlântica 

Rio Douro – canal navegável – cruzeiros 

Porto de Leixões – terminal de cruzeiros 

Gastronomia & Vinhos – Enoturismo 
Vinho do Porto – notoriedade internacional 

Caves do Vinho do Porto e Barcos Rabelos 

Turismo de Saúde e Bem-Estar Emergência de SPA’s e talassoterapia 

Turismo Histórico-Cultural 
Gastronomia típica / Produtos locais 

Festas 

Fonte: Adaptado de CCDR-N (2008b), pp. 21 e 22. 

 

No que diz respeito ao Turismo de Negócios, é reconhecido o papel que a densidade e 

características do tecido empresarial e do meio universitário, dos equipamentos culturais e 

estabelecimentos de comércio e restauração têm na dinamização deste produto. São referidos 

como mais-valias os seguintes equipamentos: o Palácio da Bolsa, a Fundação de Serralves e o 

Pavilhão Rosa Mota. No caso do Turismo Urbano, é realçado que a proximidade do 

Aeroporto Francisco Sá Carneiro e a elevada concentração de património histórico, cultural e 

arquitetónico, de equipamentos culturais e de lazer e a grande densidade de estabelecimentos 

hoteleiros, comerciais e de restauração que o Porto e arredores oferecem constituem fortes 

atrativos de um produto caracterizado, principalmente, por estadias de curta duração. No que 

                                                 
14

 Nesta figura optou-se por identificar elementos que não estando localizados no concelho do Porto são, 

consensualmente, fatores de atração turística do Porto enquanto município e enquanto território mais alargado. 

São os casos do Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, localizado no município de Matosinhos, e das 

Caves do Vinho do Porto, situadas no município de Vila Nova de Gaia. 
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se refere ao Turismo Náutico, são salientadas as potencialidades do Rio Douro (e da costa 

atlântica) para a prática de desportos como a vela, o windsurf, o surf e o mergulho ou para os 

cruzeiros turísticos. No que concerne à Gastronomia & Vinhos – Enoturismo, é referida a 

cada vez maior vontade dos turistas de terem experiências gastronómicas voltadas para os 

produtos gourmet. Neste produto, sobressai a projeção internacional do Vinho do Porto e 

demais interesses associados (as Caves, os barcos rabelos ou a Região Demarcada do Douro), 

bem como a diversidade e qualidade da gastronomia. Também com crescente procura por 

parte dos turistas, o Turismo de Saúde e Bem-Estar apresenta potencial de crescimento em 

toda a Região Norte, designadamente pelas estâncias termais disponíveis, e, em particular, no 

Porto, mais vocacionado para a oferta de SPA’s. Neste produto, distingue-se a capacidade de 

melhoria ao nível dos serviços prestados e das terapêuticas disponibilizadas. Por fim, no que 

diz respeito ao Turismo Histórico-Cultural, no documento é referido que este produto se 

insere no quadro de uma procura primária (ou seja, os turistas vêm especificamente com este 

fim) ou secundária, sendo, neste caso, complementar a outros produtos turísticos. São 

sublinhados como ativos, aplicáveis à cidade do Porto, o vasto número de imóveis / 

monumentos classificados com elevado valor histórico e patrimonial, o Centro Histórico do 

Porto enquanto sítio inscrito na lista da UNESCO como Património Mundial, o património 

religioso, a gastronomia típica e as festas (particularmente as festividades de São João) 

(CCDR-N, 2008b).
15

 

Na proposta de Plano Regional de Ordenamento do Território da Região do Norte, e no que 

se refere ao turismo, são apresentados como valores fundamentais de aposta os seguintes: 

excelência nos projetos turísticos privados, nas iniciativas de requalificação e / ou valorização 

dos recursos turísticos naturais ou histórico-culturais e nas intervenções nos sistemas de 

suporte ao desenvolvimento turístico; competitividade e inovação, através da elevada 

qualidade, notoriedade e diferenciação dos produtos e empreendimentos turísticos e 

estabelecimentos de restauração; e sustentabilidade, na certeza de que esta também é 

económica e social, pelo que a proteção dos recursos naturais e histórico-culturais, 

investimentos e desenvolvimento é o caminho para um turismo sustentável (CCDR-N, 2009).  

Também à escala regional, de referir a Estratégia de Marketing Turístico do Porto e Norte de 

Portugal: Horizonte 2015-2020, onde consta como Visão para a região tornar-se Um destino 

cosmopolita e glamoroso, com história e tradição, com uma diversidade de recursos naturais 

                                                 
15

 Estes produtos encontram-se vertidos na Área Regional de Turismo do Norte, cuja responsabilidade pela 

gestão pertence, atualmente, à Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal (Turismo do Porto e 

Norte de Portugal, E.R.). 
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e patrimoniais de referência mundial que deslumbram o olhar, que a par de uma oferta 

gastronómica e vínica ímpar, se impõe ser experimentado num ambiente de evasão absoluta 

ou de entretenimento constante (Turismo do Porto e Norte de Portugal E.R., Sem data, p. 11). 

Os elementos da mensagem promocional enquadram-se no que se encontrava definido já 

desde 2008: promover a autenticidade das tradições e costumes; o fácil e rápido acesso aos 

destinos; a segurança; a qualidade e modernidade dos serviços, das infraestruturas e dos 

produtos turísticos; a hospitalidade e o acolhimento; a diversidade de experiências; o elevado 

valor do património histórico-cultural e arquitetónico; a riqueza gastronómica; a qualidade 

dos vinhos e a dinâmica económica (Turismo do Porto e Norte de Portugal E.R., Sem data). 

 

À escala metropolitana, a AMP apresentou, em 2008, o relatório Modelo de Dinamização e 

Promoção do Turismo para a Área Metropolitana do Porto, onde se reconhece a importância 

da dinamização da atividade turística para o desenvolvimento dos Municípios constituintes. É 

particularizada a importância de afirmar a cidade do Porto, a AMP e a Região Norte à escala 

europeia e global, através do reforço da competitividade. O robustecimento da marca “Porto” 

e do destino “Porto” são assumidos como objetivos essenciais para o futuro. O centro do 

Porto é considerado um recurso turístico fundamental da AMP, devido à classificação como 

Património da Humanidade, ao seu potencial de ligação ao Douro e à projeção internacional 

da área (Gestluz Consultores, 2008). 

 

3.5.4 Feiras e mercados 

 

A WUWM, a nível mundial, e o URBACT, a nível europeu, consideram que os mercados 

podem complementar e melhorar a oferta retalhista existente na envolvente, ou até em toda a 

cidade, sobretudo quando existem ligações de cooperação entre o mercado e os 

estabelecimentos comerciais próximos. Podem contribuir para aumentar a competitividade 

interna (entre os vendedores) ou externa (com outros retalhistas), trazendo benefícios para os 

consumidores em termos de relação qualidade-preço dos produtos. Estas oportunidades 

podem ser potencializadas por estratégias de intervenção bem delineadas. Por outro lado, 

quer os mercados permanentes, que se realizam em estruturas próprias, quer os mercados 

móveis ocupam uma porção específica do espaço urbano, tendo implicações no fluxo de 

pessoas e bens e, nalguns casos, no tráfego automóvel. Qualquer intervenção a este nível, 

enquadrada nas políticas de planeamento urbano, pode contribuir para a geração de mais-

valias, pela criação ou renovação do espaço público, criando-se novos polos de atração de 
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pessoas ou desenhando-se novos elementos icónicos na cidade, e pode contribuir também 

para a melhoria da qualidade de vida urbana. A realização de mercados e feiras pode 

constituir um estímulo para a reabilitação de edifícios históricos, alavancando a reabilitação 

das áreas envolventes. Os espaços públicos renovados, quando convidativos à fruição, podem 

ser utilizados pelos cidadãos para lá do horário de funcionamento das feiras ou mercados, 

constituindo assim espaços de sociabilização e de vivências diversas (URBACT, 2015; 

WUWM, 2011). 

 

Em Portugal, no que concerne aos mercados municipais existem diferentes patamares de 

reflexão e atuação. Nos últimos anos, num primeiro nível, a abordagem centra-se sobretudo 

nas questões de higiene, de estacionamento, de acessibilidades e da concorrência exercida 

pelas médias e grandes superfícies. Num segundo nível, a abordagem foca as questões da 

adequação do horário de funcionamento, da diversidade comercial, da fidelização de clientes 

ou do marketing em torno dos mercados. Num terceiro nível, que pressupõe o envolvimento 

de agentes com capacidade de decisão (autarquias e operadores / comerciantes) reflete-se 

sobre novos modelos de gestão, o estabelecimento de parcerias público-privadas ou formas 

de financiamento. Recentemente, reconhecendo o importante papel dos mercados municipais 

no setor do comércio a retalho, desenvolveram-se iniciativas de recolha e sistematização de 

informação útil sobre os mesmos (Barreta, 2014b). 

A maior parte dos mercados municipais nacionais entrou num processo de degradação, dado 

o surgimento de formatos comerciais mais apelativos. Neste seguimento, têm surgido 

projetos de revitalização dos mercados tradicionais que se traduzem na opinião de João 

Barreta, na criação de plataformas com oferta diversificada e com maior qualidade de 

restauração, em termos de produtos, serviços e ambientes criados. São exemplos destes 

projetos a revitalização dos mercados de Ourique e Ribeira em Lisboa e do Bom Sucesso
16

 no 

Porto. Sendo certo que estas fórmulas são bem-sucedidas na atualidade, o autor questiona-se 

sobre a sua viabilidade no futuro e a sua aplicabilidade a todos os mercados municipais 

(Barreta, 2014a). 

 

                                                 
16

 O Mercado do Bom Sucesso sofreu uma reabilitação recente ao nível da sua estrutura, reabrindo em 2013 com 

novas valências – hotel e escritórios. Na atualidade, apresenta um novo conceito de mercado, mais moderno e 

voltado para um comércio mais sofisticado. Em 2011, foi classificado como imóvel de interesse patrimonial e 

monumento de interesse público pelo Ministério da Cultura e IGESPAR. Em 2014, o edifício do mercado 

conquistou o Prémio Nacional de Reabilitação Nacional e foi um dos vencedores dos Global Awards for 

Excellence, promovidos pelo Urban Land Institute de Nova Iorque. 
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A nível local de destacar o exemplo da Câmara Municipal de Lisboa que elaborou 

recentemente o Plano Municipal dos Mercados de Lisboa 2016-2020, um documento que 

reflete a visão estratégica para o conjunto dos mercados da cidade, tendo em vista o seu 

desenvolvimento económico, social e cultural. No documento é feito o diagnóstico global dos 

mercados (elaborado com recurso a levantamentos exaustivos de informação sobre cada um 

dos mercados), é apresentada uma análise SWOT dos mesmos, é definida a visão geral e a 

estratégia e são apresentados os objetivos e medidas do plano de ação. O objetivo é a criação 

de uma rede de mercados que dinamizem a vida dos bairros e da cidade em geral e potenciem 

a criação de emprego, através do estabelecimento de uma forte ligação com as populações 

locais e da concertação de esforços entre diferentes intervenientes – o Município, as juntas de 

freguesia, as associações económicas, os comerciantes e os clientes (CML, 2016).  

 

3.6  Sinopse 

 

Neste capítulo relevam-se as seguintes ideias: 

 Quanto às tendências gerais das políticas: 

- Nas últimas décadas, as políticas e estratégias públicas a diversas escalas estão centradas 

nos processos de desenvolvimento integrado do trinómio dinamismo económico, bem-

estar social e sustentabilidade ambiental. 

- As estratégias e políticas públicas têm vindo, em termos gerais, desde inícios do século 

XXI, a enfatizar: a necessidade de articulação entre escalas de análise e de coerência 

horizontal entre políticas setoriais; o reconhecimento da multiplicidade de agentes da 

esfera pública e privada e a complexidade da sua atuação e interação no território e 

consequente necessidade de promover redes colaborativas; a maior complexidade do uso 

espacial e temporal das cidades, e em particular dos seus centros, devido aos diferentes 

perfis de utilizadores (residentes, trabalhadores, estudantes, turistas, entre outros). 

- As políticas e estratégias públicas orientadas para o desenvolvimento económico têm 

também vindo a reforçar a importância: da maximização dos ativos das cidades em 

processos criativos de produção de inovação; do aumento da capacidade de atração e 

fixação de massa criativa e da criação de emprego, sobretudo qualificado; do papel das 

redes sociais para alavancar processos de dinamização económica; e da projeção da marca 

de cidade como fator fundamental para o reforço da competitividade e da inserção em 

redes internacionais. 



 

169 
 

 No que se refere às abordagens das políticas públicas: 

- Existem diferentes abordagens. Aqui foram mencionadas duas que assumem particular 

importância na atualidade. A abordagem da especialização inteligente consiste na 

identificação de áreas de investimento prioritárias, sobre as quais fazer incidir a aplicação 

dos instrumentos de política pública para que estes tenham um impacto significativo em 

termos de competitividade, crescimento económico e criação de emprego. A abordagem 

das smart cities pode ser conceptualizada como a utilização de tecnologias digitais, 

processos e instrumentos inovadores em todos os serviços e funções urbanas como 

ferramentas para a competitividade e prosperidade económica, o bem-estar da população e 

a sustentabilidade ambiental. 

 Relativamente às políticas, estratégias e instrumentos de desenvolvimento territorial de 

caráter generalista: 

- A Agenda de Lisboa, adotada em 2000, constituiu um marco nas estratégias europeias, 

sendo o objetivo central tornar a economia da União Europeia na economia do 

conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo, alavancando um processo de 

crescimento económico duradouro pautado pelo aumento da competitividade, pela 

melhoria quantitativa e qualitativa do emprego e por uma maior coesão social. No 

alinhamento deste objetivo, Portugal apresentou para o período 2005-2008 o Programa 

Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego. 

- Em 2001, foi adotada a Estratégia da União Europeia para o Desenvolvimento 

Sustentável (EDS), que reconhece o papel do desenvolvimento económico como 

facilitador de uma sociedade mais sustentável. A Estratégia Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável 2015 (ENDS) surgiu em 2006 e está alinhada com os princípios orientadores 

da estratégia europeia, preconizando, entre outros aspetos, acelerar o desenvolvimento 

científico e tecnológico como base para a inovação, incentivar o desenvolvimento cultural 

e artístico, apostar no crescimento da produtividade nos setores de bens e serviços 

transacionáveis, apostar na competitividade e inserção global das empresas e valorizar o 

papel das cidades como motores fundamentais de desenvolvimento e internacionalização. 

No mesmo ano, em dezembro de 2006, foi publicado o Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT), que constitui, na atualidade, o instrumento de 

desenvolvimento territorial nacional, de natureza estratégica. O PNPOT, em alinhamento 

com a ENDS, visa o desenvolvimento do país no sentido de o tornar um dos mais 

competitivos e atrativos a nível europeu, em termos de desenvolvimento económico, social 
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e ambiental e de responsabilidade social. No relatório são identificados 24 problemas para 

o ordenamento do território. De referir aqui o problema da degradação da qualidade de 

muitas áreas residenciais, em particular nos centros históricos das cidades; a insuficiente 

projeção externa das funções económicas das principais aglomerações urbanas; a 

insuficiente exploração dos recursos mais diferenciadores dos territórios; e a debilidade 

das relações económicas interinstitucionais. Integrando-se nos objetivos da Estratégia 

Europa 2020 e no PNPOT, a Política de Cidades - POLIS XXI 2007-2013, reconhecendo 

que as cidades são espaços privilegiados de produção de riqueza, exercício da cidadania e 

inserção internacional competitiva do país e das suas regiões, foi, no período em que 

esteve vigente, um importante instrumento de operações de reabilitação e revitalização 

urbanas. 

- A Estratégia Europa 2020, lançada em 2010, constitui o atual referencial estratégico das 

políticas comunitárias e de todas as escalas infra. Os objetivos centrais são a criação de 

emprego, a promoção de uma melhor qualidade de vida e a criação de condições para a 

recuperação da crise económica e financeira através do crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo. A nível nacional, estes objetivos encontram-se vertidos no 

Portugal 2020 – Programa Nacional de Reformas, que visa a concentração de esforços em 

quatro áreas fundamentais: a qualificação e aumento da competitividade do tecido 

empresarial; a aposta na valorização de setores com forte incorporação de valor e 

aproveitamento de recursos endógenos; a aposta na qualificação das pessoas; e o reforço 

da aposta em I&D + inovação, fomentando a colaboração entre as instituições 

universitárias e de investigação e as empresas a nível nacional e internacional. A nível 

regional, as principais prioridades de intervenção, metas e medidas que vão de encontro ao 

reforço da competitividade económica, da sustentabilidade e da inclusão estão patentes no 

documento Norte 2020 – Programa Regional de Reformas e na Estratégia de 

Desenvolvimento Regional Norte 2020. Esta última apresenta quatro objetivos: Norte + 

Competitivo, Norte + Sustentável, Norte + Inclusivo e Norte em Rede, reforçando este 

último objetivo o papel das redes entre instituições públicas e entre estas e as organizações 

do setor privado. A Estratégia de Base Territorial para o horizonte 2020 para a AMP 

também se encontra alinhada com a Estratégia Europa 2020. No documento pode ler-se 

que o desafio é o crescimento da área metropolitana, através da procura de respostas 

diferenciadas e adequadas para os seus desafios específicos, da projeção dos seus ativos 

nas redes globais e do apoio e facilitação dos processos de inovação. 
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- A Estratégia Cidades Sustentáveis 2020 constitui uma política de desenvolvimento 

territorial nacional ancorada no paradigma do desenvolvimento urbano sustentável. As 

ambições da estratégia para as cidades do futuro prendem-se, entre outras, com: mais 

prosperidade; padrões de qualidade de vida mais elevados, propiciadores da atração de 

investimento, pessoas e conhecimento e de oportunidades qualificadas de emprego; 

criação de ambientes propícios à inovação e à criatividade, potenciando as capacidades de 

indivíduos e empresas; maior capacidade de resiliência e de desenvolvimento de 

mecanismos de adaptação dos tecidos social e económico; maior conetividade; e maior 

robustez ao nível da integração da economia local nos mercados internacionais. 

- A nível regional, de referir também a estratégia regional de especialização inteligente, 

que identifica 8 domínios estratégicos de aposta no período 2014-2020 e que são: Ciências 

da Vida e Saúde; Cultura, Criação e Moda; Recursos do Mar e Economia; Capital Humano 

e Serviços Especializados; Indústrias da Mobilidade e Ambiente; Sistemas Avançados de 

Produção; Sistemas Agroambientais e Alimentação; e Capital Simbólico, Tecnologias e 

Serviços do Turismo. 

 No que diz respeito a orientações estratégicas setoriais de destacar o seguinte: 

- Setor retalhista – no Plano de Ação para o Setor Retalhista Europeu, datado de 2013, é 

reconhecido o importante contributo destas atividades para a promoção do crescimento e 

da criação de emprego preconizados na Estratégia Europa 2020, bem como o facto da 

eficiência neste setor contribuir em larga medida para a inovação e a competitividade da 

economia europeia. O documento tem como pressuposto base uma abordagem bottom-up, 

através da valorização das iniciativas dos retalhistas e da cooperação ativa entre diversos 

agentes. A nível nacional, a Agenda para a Competitividade do Comércio, Serviços e 

Restauração, aprovada em finais de 2014, destaca ações relacionadas com a colaboração 

entre empresas e universidades e centros de investigação, a redução dos custos associados 

e a simplificação do processo de abertura de negócios, a promoção de projetos de 

urbanismo comercial, que conjuguem reabilitação dos espaços públicos com a 

requalificação e modernização das atividades económicas, a promoção do 

empreendedorismo e a internacionalização de marcas. 

- Economia cultural e criativa – em termos gerais, as políticas públicas que abordam a 

valorização cultural procuram, por um lado, a preservação e promoção do património 

cultural, através do investimento em equipamentos ou eventos mediáticos considerados 
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como capazes de catalisar processos de renovação e desenvolvimento local 

(particularmente nos centros históricos das cidades) e, por outro lado, a atribuição de um 

importante papel às indústrias criativas no âmbito da sociedade do conhecimento. A 

Comissão Europeia reconhece a importância das atividades culturais e criativas para a 

concretização do objetivo da Estratégia Europa 2020 de promover um crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo e do seu contributo para a inversão de tendências 

negativas originadas pela crise económica. No entender da Comissão Europeia, as 

políticas e os instrumentos de apoio a este setor devem ser desenvolvidos a nível local, 

tirando partido das características e recursos específicos. Por outro lado, considera que é 

igualmente essencial a coordenação efetiva entre diferentes políticas setoriais, bem como 

entre os vários níveis da administração. A nível nacional, no PNPOT, é estabelecido, entre 

outros aspetos, apostar: na combinação entre conhecimento e criatividade como 

mecanismo de projeção internacional; na abertura ao exterior, na partilha de experiências e 

na cooperação com agentes de outras regiões do mundo; na criação de condições para 

atrair e fixar trabalhadores do conhecimento e da criatividade; no desenvolvimento de 

novas formas de governação, pautadas, designadamente, pelo fomento de novas redes 

estruturantes – ao nível das relações económicas, mas também ao nível das redes 

territoriais entre empresas, as diversas áreas culturais e espaços naturais ou de valor 

paisagístico ou cultural. De referir, também a nível nacional, a criação, em 2008, da 

ADDICT, uma associação sem fins lucrativos que tem como missão contribuir para que a 

Região Norte se torne na Região Criativa de Portugal, apoiando o aumento da capacidade 

e do empreendedorismo criativos, o crescimento dos negócios criativos e a atratividade de 

lugares criativos. 

- Turismo – não obstante as atividades promocionais continuarem a constituir um aspeto 

chave, as atuais políticas de turismo são pautadas pelo aumento da competitividade e 

qualidade dos produtos e pela maior eficiência dos empreendedores, tornando os destinos 

mais apelativos a novos públicos. Questões como os impactos económicos, sociais e 

ambientais estão na atual agenda pública, que procura garantir a viabilidade do setor a 

longo prazo. O turismo trata-se de uma atividade incontornável em contexto urbano, de 

modo que tem diversas implicações ao nível da gestão e das políticas de cidade, sendo 

utilizado designadamente como motor da regeneração e revitalização urbanas. A evolução 

da política urbana europeia, entre outros aspetos, tem vindo a fazer-se no sentido de 

privilegiar a promoção das cidades através do desenvolvimento de uma imagem única e 
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apelativa junto de investidores e potenciais turistas. Em Portugal, o Plano Estratégico 

Nacional do Turismo (PENT) é considerado o instrumento que dá coerência ao turismo e à 

sua inter-relação com múltiplas atividades e que define linhas orientadoras de mobilização 

de agentes públicos e privados, operantes nas diversas escalas – desde a nacional até à 

local. No Plano de Ação para o Desenvolvimento Turístico do Norte de Portugal, datado 

de 2008, o Porto é considerado uma submarca turístico-promocional, para o qual são 

apontados como recursos fulcrais o Centro Histórico do Porto – Património Mundial, todo 

o património histórico classificado existente na cidade, as infraestruturas e equipamentos 

de cultura e conhecimento e eventos de animação diversificados. À escala metropolitana, a 

AMP apresentou, em 2008, o relatório Modelo de Dinamização e Promoção do Turismo 

para a Área Metropolitana do Porto, onde reconhece a importância da dinamização da 

atividade turística para o desenvolvimento dos Municípios constituintes. É particularizada 

a importância do robustecimento da marca “Porto” e do destino “Porto”. O centro do Porto 

é considerado um recurso turístico fundamental da AMP, devido à classificação como 

Património da Humanidade. 

- Feiras e mercados – sendo atividades às quais tem sido prestada particular atenção 

apenas em anos recentes, o que existe são, sobretudo, orientações de política por parte de 

organizações a nível internacional, tendo-se verificado o surgimento de alguns 

instrumentos de política pública em diversas cidades europeias. A World Union of 

Wholesale Markets (WUWM), a nível mundial, e o URBACT, a nível europeu, 

consideram que os mercados podem complementar a oferta retalhista existente na 

envolvente e que podem contribuir para aumentar a competitividade interna (entre os 

vendedores) ou externa (com outros retalhistas), trazendo benefícios para os consumidores 

em termos de relação qualidade-preço dos produtos. Por outro lado, é considerado que 

quer os mercados permanentes quer os mercados móveis ocupam uma porção específica 

do espaço urbano, tendo implicações no fluxo de pessoas. As intervenções públicas a este 

nível podem contribuir para a criação ou renovação do espaço público, criando-se novos 

polos de atração de pessoas ou desenhando-se novos elementos icónicos na cidade. É 

considerado ainda que a realização de mercados e feiras pode constituir um estímulo para 

a reabilitação de edifícios históricos, alavancando a reabilitação das áreas envolventes. Em 

Portugal, e no que concerne aos mercados municipais, desenvolveram-se recentemente 

iniciativas de recolha e sistematização de informação útil sobre os mesmos e 

desenvolveram-se projetos de revitalização de mercados históricos em processos de 
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degradação (dos quais constituem exemplo a revitalização dos mercados de Ourique e 

Ribeira em Lisboa e do Bom Sucesso no Porto). A nível local de destacar o Plano 

Municipal dos Mercados de Lisboa 2016-2020, um documento que reflete a visão 

estratégica para o conjunto dos mercados da cidade, tendo em vista o seu desenvolvimento 

económico, social e cultural. 
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PARTE II 

Das dinâmicas económico-sociais na Baixa do 

Porto na última década 
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4. A Baixa na cidade ou a cidade na Baixa: metamorfoses e 

transformações na última década 

 

O verdadeiro lugar geográfico não é uma cápsula, mas antes o 

resultado da combinação contingente entre fatores locais 

(espaço, sociedade e símbolos) e influências exógenas 

derivadas dos vínculos com outros lugares – próximos ou 

distantes – e filtradas depois pelo leque de especificidades 

endógenas, num processo recursivo. 

Hernández, J., 2017, p.57. 

 

4.1 Introdução 

 

O Porto é a segunda cidade mais importante de Portugal. Em 2011, de acordo com os Censos 

de 2011, tinha 237 591 habitantes e uma densidade populacional de 5 736,1 habitantes por 

Km
2
. Tem uma população utilizadora que ultrapassa em muito o número de residentes, e que 

inclui trabalhadores, estudantes, utilizadores do comércio e serviços, visitantes e turistas. 

Em anos recentes, o Porto e, particularmente o seu centro, têm tido grande visibilidade a nível 

nacional e internacional. Tal se deve à paisagem natural e arquitetónica, ao património 

cultural e aos equipamentos e estabelecimentos emblemáticos. Mas também aos eventos 

culturais e recreativos e aos espaços de animação noturna que, sendo cada vez mais 

numerosos e diversificados, atraem mais pessoas e públicos diferenciados.  

A crescente atratividade turística, juntamente com residentes, trabalhadores, estudantes e 

demais utilizadores que usam a cidade nos seus quotidianos, em diferentes momentos 

temporais, concorre para o elevado fluxo de pessoas que gera vivências diferenciadas da 

cidade e, sobretudo, da sua área central.  

O Porto tem, hoje em dia, importantes ativos. Tem instituições de ensino superior e de I&D 

reputadas internacionalmente, um ecossistema empreendedor e inovador em expansão, um 

hub turístico vibrante, a par de condições de vida, em termos gerais, atrativas e um 

posicionamento geográfico favorável, o que lhe confere condições de prosperidade 

económica e desenvolvimento social.  

As dinâmicas atuais da cidade e da sua Baixa foram originadas por uma série de processos e 

acontecimentos de vária ordem que trouxeram consigo consideráveis implicações 
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económicas, sociais e urbanísticas. Os processos são mais ou menos recentes consoante a sua 

natureza, sendo necessário remontar mais longe no tempo para compreender muitos deles. 

Alguns dos acontecimentos – que refletem os processos – constituíram grandes oportunidades 

de revitalização económica, reabilitação urbana e projeção nacional e internacional da cidade.  

Aqui pretende-se elencar os processos e acontecimentos mais marcantes que conduziram às 

dinâmicas económico-sociais da cidade no presente e que explicam as atuais dinâmicas da 

Baixa. Seria erróneo analisar a Baixa sem perceber o que se passa no Porto, sendo que a 

Baixa reflete de forma particularmente forte e notória os processos que têm vindo a marcar a 

cidade. Alguns processos aplicam-se à cidade em geral, pelo que a Baixa não é 

particularizada (é o caso do processo de internacionalização em que a cidade é promovida 

como um todo). Outros processos, que se enquadram nas tendências verificadas nas áreas 

centrais das cidades europeias, referem-se particularmente à área central da cidade (é o caso 

do processo de desvitalização económica da Baixa nas últimas décadas do século XX e em 

inícios do século XXI e o subsequente processo de revitalização da área central em anos 

recentes). 

 

Fundamentação metodológica 

A concretização do objetivo de identificar, explicar e compreender os processos económico-sociais 

que marcam a cidade do Porto e a sua Baixa nos últimos anos requereu a utilização de diversos 

procedimentos metodológicos. Assim, e primordialmente, socorremo-nos da análise de literatura 

científica sobre o Porto e sua Baixa. Este procedimento revelou-se fundamental, na medida em que 

diversos autores se debruçaram anteriormente sobre os aspetos abordados neste ponto, permitindo 

confrontar e sintetizar opiniões fundamentadas e identificar trajetórias evolutivas de processos e 

acontecimentos. De forma complementar, foi igualmente importante a análise documental de 

conteúdos de páginas web e de documentos estratégicos de organismos oficiais, o que nos permitiu 

recolher e apresentar informação estatística e de caráter documental.  

O recurso ao tratamento e análise de dados estatísticos foi uma preocupação constante, na medida em 

que os números demonstram a situação dos fenómenos num dado momento e a sua tendência 

evolutiva. Optou-se por analisar dados, sempre que disponíveis, desde a viragem do século XX para o 

século XXI até à atualidade. O período temporal dos diversos indicadores analisados não é sempre o 

mesmo: nem sempre há disponibilidade de dados desde o ano 2000 e o ano de referência do último 

valor disponível varia de indicador para indicador. De referir a escassez de indicadores para os quais 

se encontram disponíveis dados à escala intraurbana, pelo que para a maior parte dos indicadores 
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analisados neste ponto só foi possível obter dados concelhios. 

A realização de entrevistas semiestruturadas foi uma outra técnica relevante (Bardin, 1979; I. C. 

Guerra, 2006).
17

 A entrevista ao Vereador do Pelouro do Urbanismo da Câmara Municipal do Porto – 

Rui Loza – concorreu para sustentar a análise da reabilitação urbana na Baixa da cidade (Anexo G.1). 

As entrevistas às responsáveis pelo Pólo das Indústrias Criativas do Parque de Ciência e Tecnologia 

da Universidade do Porto (UPTEC PINC) – Fátima São Simão (Anexo B.1) – e pelo Palácio das 

Artes – Fábrica de Talentos da Fundação da Juventude – Ema Gonçalves (Anexo B.2) – sustentaram, 

em larga medida, a abordagem dos temas do empreendedorismo e da incubação, sobretudo no que diz 

respeito às indústrias culturais e criativas
18

. A entrevista à Head of Smart Cities da Associação Porto 

Digital – Margarida Campolargo (Anexo G.4) – permitiu igualmente fundamentar as questões do 

empreendedorismo e da inovação. A entrevista a uma técnica do Departamento Municipal de 

Comércio e Turismo – Margarida Magalhães – contribuiu para sustentar a abordagem da projeção 

internacional da cidade e da marca “Porto.” (Anexo G.2). 

Devemos ainda referir as entrevistas aos empreendedores da Baixa (proprietários, gerentes ou 

trabalhadores de estabelecimentos fixos de atividade económica e responsáveis pela organização de 

mercados urbanos) que, tendo sido realizadas especificamente para o ponto 7 deste trabalho, nos 

permitiram também tirar algumas ilações sobre os processos que vêm ocorrendo na área de estudo, 

desta vez do ponto de vista de quem gere atividades económicas (Anexo C).  

A observação etnográfica direta dos fenómenos foi, por fim, uma técnica âncora importante para, 

sobretudo, tomar real consciência e confrontar in loco as leituras e toda a informação e dados 

recolhidos. Assim, através da utilização de registos escritos e fotográficos, pudemos sistematizar e 

confrontar dados – em suma, obter uma leitura matizada e crítica do real social da cidade (Cohen, 

1993; Wacquant, 2005). 

 

 

4.2 Limite geográfico e simbólico do centro da cidade 

 

Não há uma delimitação geográfica concreta e formal da Baixa do Porto ou da área central da 

cidade. Em muitos relatórios de instituições diversas e mesmo em políticas e estratégias 

públicas, o termo Baixa é usado sem que, todavia, sejam explicitados os seus limites físicos. 

                                                 
17

 De referir que houve uma tentativa de realização de uma entrevista à Livraria Lello para perceber a sua 

estratégia de promoção e à Direção Municipal da Cultura e Ciência da Câmara Municipal do Porto para 

abordar as questões da cultura e da sua importância para a competitividade da cidade. Estas tentativas resultaram 

infrutíferas. 

18
 Foram contactados os projetos Árvore XXI e Fábrica Social que constituem incubadoras de indústrias 

culturais e criativas localizadas no centro da cidade no sentido de serem realizadas entrevistas, no entanto, não 

se obteve qualquer resposta. 
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Conscientes de que qualquer alteração nas fronteiras entre áreas pode alterar os resultados da 

análise (The World Bank, 2009), impõe-se aqui explicitar o limite do território que constitui a 

nossa referência espacial de estudo e que designamos, para efeitos deste trabalho, como 

Baixa do Porto.  

Ao longo das últimas décadas, o discurso científico em torno dos conceitos de centro, 

enquanto lugar, e de centralidade, enquanto condição, sofreram alterações no sentido de um 

entendimento do contexto urbano enquanto sistema dinâmico, complexo e multicêntrico. 

Existem duas formas essenciais, não obstante, de considerar esta questão. Por um lado, há um 

centro histórico, onde se encontra o tecido antigo da cidade, com grande significado 

patrimonial e cultural e com elevada carga simbólica; e por outro lado, há uma outra leitura, 

mais preocupada com a dimensão socioeconómica, que se refere ao “centro da cidade” ou 

“Baixa” como um território restrito dotado de elevadas condições de acessibilidade e de forte 

concentração de estabelecimentos económicos (Rio Fernandes, 2013).  

Reconstruindo no tempo, é de mencionar que, há séculos atrás, a Baixa tradicional se situava 

na Ribeira que, dada a elevada importância económica do Rio Douro, justificava a 

centralização nesse local das atividades económicas. A modernização económica que ocorreu 

ao longo da segunda metade do século XIX reforçou a afirmação da área a norte da Ribeira, a 

designada “alta” (Tavares, 2001; Zilhão, 2015), devido à expansão que vinha ocorrendo de 

áreas residenciais nas proximidades da cidade histórica, ocupadas por novas classes sociais. 

A Praça de D. Pedro (atual Praça da Liberdade) constituía, à época, o centro político-

administrativo, cívico, social e de lazer da cidade, sendo ponto de encontro de negociantes e 

figuras políticas e onde, juntamente com as ruas circundantes, se iam progressivamente 

concentrando as atividades de comércio. A expansão da mancha construída, a abertura do 

tabuleiro superior da Ponte Luís I, em 1886, a chegada do comboio à Estação de S. Bento, em 

1896, e a abertura da atualmente designada Avenida dos Aliados, cuja construção se iniciou 

em 1916, contribuíram, pela melhoria da acessibilidade, para o robustecimento da dinâmica e 

para a afirmação da centralidade desta área, processo que se reforçou desde então (Rio 

Fernandes, 2001; Zilhão, 2015). Nos anos 80 do século XX a Baixa perde a primazia e 

juntamente com a área da Boavista configuram a realidade de uma centralidade dual na 

cidade (Rio Fernandes & Chamusca, 2013; Zilhão, 2015). A Baixa passa a apresentar 

dificuldades em manter-se como local privilegiado de concentração de bens e serviços, 

mantendo, contudo, a sua centralidade simbólica e afetiva (Rio Fernandes, Chamusca, & 

Fernandes, 2013).  

Mas de que Baixa estamos a falar hoje? E de que centro ou área central? 
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Rio Fernandes (2013) afirma que, no caso do Porto, a cidade histórica, que reflete os tecidos 

urbanos mais antigos, não coincide com o local de maior concentração de estabelecimentos e 

atividades – a Baixa (Rio Fernandes, 2007, 2013). Rio Fernandes and Chamusca (2013) 

reiteram que, no caso do Porto, o centro, ou Baixa, se localiza na parte alta da cidade 

relativamente ao Centro Histórico, situado a uma cota mais baixa. No mesmo trabalho 

acrescentam, não obstante, que a nova vida do centro da cidade se caracteriza pela 

intensificação do uso da frente ribeirinha por utilizadores diversificados. Há aqui como que 

um conflito de conceitos entre Baixa, centro histórico e centro.  

No relatório de diagnóstico e estratégia do PDM do Porto, publicado em 2006, era 

considerada como área central o conjunto das freguesias de Miragaia, São Nicolau, Santo 

Ildefonso, Sé e Vitória (CMP, 2005). Num estudo sobre a base económica e o emprego da 

cidade, Varejão, Martins, Santos, and González (2008) referiam-se ao conjunto das freguesias 

de Miragaia, São Nicolau, Sé e Vitória como zona histórica e ao conjunto das freguesias de 

Bonfim, Cedofeita, Massarelos e Santo Ildefonso como zona tradicional.  

No Relatório do Estado do Ordenamento do Território, elaborado pelo Município, em 2015, 

é utilizado para efeitos da análise de indicadores estatísticos uma definição de Centro 

Histórico e área central que compreende as freguesias do Bonfim, Cedofeita, Miragaia, Santo 

Ildefonso, São Nicolau, Sé e Vitória (CMP/DMU/DMPU/DMPOT, 2015).  

Anteriormente, em 2005, para efeitos da estratégia de reabilitação e revitalização do centro da 

cidade do Porto, tinha sido delimitada, pela Porto Vivo, SRU - Sociedade de Reabilitação 

Urbana da Baixa Portuense S.A., uma área de intervenção definida com base num sistema 

multicritério – SIM-Porto – de análise de operações urbanísticas que visa assegurar o 

cumprimento dos objetivos programáticos do PDM e que é suportado em dados estatísticos e 

no levantamento dos locais onde a degeneração económica, social e urbana se fazia (e faz) 

sentir com maior intensidade (INCM, 16/10/2007; Porto Vivo SRU, 2005). Estatutariamente, 

a área de intervenção da Porto Vivo, SRU era a Área Crítica de Recuperação e Reconversão 

Urbanística (ACRRU) que, com cerca de 1 000 hectares, representava um quarto do 

concelho. Por razões operacionais, foi delimitada uma área menor, com cerca de 500 

hectares, denominada Zona de Intervenção Prioritária (ZIP), onde estava concentrado o 

esforço de reabilitação urbana (Porto Vivo SRU, 2010).  

No Masterplan do Município, publicado em dezembro do mesmo ano, pode ler-se que a ZIP 

pode definir-se como uma área que congrega cumulativamente as seguintes características: 

é central […]; tem um perfil comercial e de serviços contínuo e diversificado; é, na sua 

maior parte, identificada pelos cidadãos do Porto como Baixa; e é uma área consolidada do 



 

182 
 

ponto de vista do tecido urbano e de valor arquitectónico (Porto Vivo SRU, 2005, p. 6). No 

mesmo documento, é feita distinção entre a Baixa propriamente dita e o Centro Histórico, 

sendo ainda acrescentado que a ZIP contém em si, também, um anel poente – norte – 

nascente envolvente à Baixa [que representa] a área de expansão da malha urbana do século 

XIX, e onde os problemas detectados na área central começam também a ter reflexos, mas é 

área em franco contacto com as zonas mais qualificadas da cidade [Campo Alegre, Boavista, 

Constituição e Antas] pelo que pode absorver destas algum dinamismo e valorização – são 

as portas de acesso à Baixa e ao Centro Histórico (Porto Vivo, SRU, 2005, p. 6).  

No site da Porto Vivo, SRU pode ler-se que a ZIP engloba o Centro Histórico do Porto 

(classificado como Património da Humanidade), a Baixa tradicional e áreas substanciais das 

freguesias do Bonfim, Santo Ildefonso, Massarelos e Cedofeita, correspondentes ao 

crescimento da cidade nos séculos XVIII e XIX.
19

 A Figura 28 representa os limites das 

freguesias que foram utilizados como referências para a análise da área central da cidade nos 

estudos supramencionados. Representa também os limites de referência criados pela Porto 

Vivo, SRU, no âmbito do processo de reabilitação urbana (a ACRRU e a ZIP), bem como o 

limite do Centro Histórico. 

Perante a inexistência de um limite de referência único, assume-se para efeitos da análise 

aqui efetuada que o centro da cidade, ou Baixa, corresponde ao limite da ZIP. Opta-se assim 

por incluir na Baixa quer o Centro Histórico, quer a área comumente designada de Baixa, na 

medida em que, na atualidade, as dinâmicas económicas de toda esta parte central, que 

conjuga uma componente mais histórica e outra de caráter mais tradicional, representam um 

todo indissociável no nosso entender, quer pela dinâmica que ocorre em toda esta área quer 

pela simbologia que lhe é atribuída, enquanto lugar maior de centralidade e densidade (de 

edifícios, de atividades, de pessoas). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Fonte: http://www.portovivosru.pt/pt/area-de-atuacao/enquadramento, página consultada em 24/02/2017. 

http://www.portovivosru.pt/pt/area-de-atuacao/enquadramento
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Figura 28 – Limites das freguesias do Porto
20

, da ACRRU, da ZIP e do Centro Histórico 

 

Fonte: DGT, Carta Administrativa Oficial de Portugal - Versão 2012.1; Porto Vivo, SRU, Limites da 

ACRRU, da ZIP e do Centro Histórico (dados recebidos em setembro de 2014). 

 

4.3 Processos e acontecimentos que transformaram a cidade e a sua Baixa na última 

década 

 

Tal como referido na parte I desta Dissertação, no capítulo sobre os processos recentes de 

desenvolvimento económico e social em contexto urbano (ponto 2.3), todos os processos e 

acontecimentos fazem parte de um todo, encontram-se interligados e têm repercussões 

mútuas. A lógica que guia este ponto é a que nos parece fazer mais sentido à luz das 

características próprias do Porto e respetiva área central e da sua evolução enquanto 

territórios económicos e sociais, pelo que nem todos os processos a seguir explanados 

seguem, de forma direta, o fio condutor dos processos analisados no ponto 2.3, embora 

tenham as mesmas ideias como base de referência e como fundamentação teórica para a 

análise aqui efetuada. 

                                                 
20

 Limites administrativos das freguesias do concelho do Porto em 2012, antes da entrada em vigor da Lei n.º 

11-A/2013 (INCM, 28/01/2013) que estabeleceu a nova reorganização administrativa do território das freguesias 

a nível nacional, e que, no caso do Porto, se traduziu na alteração de 15 para 7 freguesias. 
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4.3.1 “Regresso ao centro” e representação simbólica 

 

Há uma série de transformações que ocorreram a partir dos anos 70 do século XX, comuns a 

várias cidades nacionais, que concorreram para um processo de decadência da área central. A 

melhoria das acessibilidades e da facilidade de mobilidade (designadamente pelo acesso ao 

automóvel), juntamente com outros fatores, reforçaram o processo de suburbanização. A 

alteração dos padrões espaciais das atividades económicas e do consumo, com o acesso mais 

generalizado a um leque mais diversificado de bens e serviços propiciaram o crescimento das 

periferias das cidades (Rio Fernandes, 2001). No interior da cidade, a criação de uma 

centralidade de perfil terciário na área da Boavista, processo que vinha a acontecer desde a 

década de 60, onde se concentraram particularmente atividades bancárias e seguradoras, foi 

acompanhada da menor concentração destas atividades na Baixa (Rio Fernandes & 

Chamusca, 2013; Zilhão, 2015). Em meados dos anos 80 ocorre o aparecimento e expansão 

dos hipermercados e grandes superfícies comerciais na periferia do centro urbano alargado o 

que contribui para a diminuição da atratividade da Baixa em prol de localizações mais 

periféricas (Zilhão, 2015). A Baixa torna-se cada vez menos o lugar privilegiado para eventos 

de natureza política, social ou cultural (Rio Fernandes, 2001). 

As décadas de 80 e 90 do século XX e os primeiros anos do século XXI pautaram-se pela 

tendência de evolução desfavorável de diversos indicadores socioeconómicos (Porto Vivo 

SRU, 2005; Varejão et al., 2008). A suburbanização caracterizou-se pela descompressão da 

cidade central e densa, e particularmente do seu centro, com a emergência de novas 

centralidades (Rio Fernandes et al., 2015). A cidade, e particularmente a sua área central, tem 

vindo a perder habitantes de forma contínua desde 1991 (Figura 29) devido, em larga medida 

ao processo de suburbanização (Barreira, Panagopoulos, & Guimarães, 2015; Porto Vivo 

SRU, 2005; Quaternaire Portugal, 2015; Vermeulen, 2015) mas também devido a outras 

causas diversas. Uma das principais prende-se com as alterações demográficas pautadas pelo 

envelhecimento populacional e pela quebra da natalidade, que se enquadram nas tendências 

com que também se debatem as principais cidades europeias (Quaternaire Portugal, 2015; 

Vermeulen, 2015).  
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Figura 29 – Variação da população nas freguesias do Porto entre 1991/2001 e 2001/2011 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011. 
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Por outro lado, o funcionamento do mercado imobiliário contribuiu também para essa perda: 

os preços da habitação na cidade, comparativamente mais elevados do que em concelhos 

limítrofes, e a exiguidade do mercado de arrendamento afastaram os potenciais residentes 

com menor poder de compra (particularmente os jovens e os trabalhadores com salários mais 

baixos), propiciando processos de gentrificação, particularmente na área central da cidade 

onde o custo do solo é, regra geral, mais elevado, sobretudo após a valorização do edificado 

na sequência de operações de reabilitação urbana. Registou-se igualmente a diminuição do 

emprego privado no Porto, resultado da transformação da base produtiva, designadamente 

pelo declínio das atividades industriais, assim como pela diminuição da dimensão média dos 

estabelecimentos em todos os setores de atividade (Varejão et al., 2008). O comércio de rua 

perdeu clientes para os centros comerciais e as empresas alteraram a localização das suas 

sedes, saindo da cidade (Porto Vivo SRU, 2005) em direção a outros centros urbanos ou 

mesmo em direção a outros países, levando consigo trabalhadores qualificados (Quaternaire 

Portugal, 2015). No início do século XXI, as preocupações centravam-se no núcleo histórico 

marcadamente decadente e na desvitalização económica da Baixa, sobretudo das lojas de rua 

(Rio Fernandes, 2015; Rio Fernandes & Chamusca, 2013). As intervenções de requalificação 

da Baixa portuense motivadas pela celebração do Porto enquanto Capital Europeia da 

Cultura, em 2001, e a promoção de operações de reabilitação urbana qualificaram espaços 

públicos e dinamizaram o mercado imobiliário contribuindo, em larga medida, para o 

processo de “regresso” à Baixa. Regresso de investimento privado, regresso de atividades e 

regresso de pessoas utilizadoras da área para os mais diversos fins. Nos últimos anos, é 

crescente o número de trabalhadores, estudantes
21

 e turistas que diariamente se deslocam para 

o Porto e é notória a maior diversificação cultural (Quaternaire Portugal, 2015; Vermeulen, 

2015), para a qual tem contribuído a crescente atração internacional de estudantes e 

investigadores que escolhem a cidade para se instalaram por períodos mais ou menos longos. 

Por outro lado, têm surgido, sobretudo na Baixa, novas atividades económicas, muito 

associadas às dinâmicas do turismo e lazer. As indústrias criativas têm vindo a consolidar a 

sua posição económica e, juntamente com a maior atratividade e pujança dos equipamentos e 

eventos culturais diversificados têm contribuído para o reforço de dinâmicas positivas na área 

central. A crescente importância da animação noturna da Baixa, com todas as atividades 

associadas, é considerada igualmente um motor de crescimento económico e de 

                                                 
21

 Segundo dados do INE, provenientes dos Censos de 2011, neste ano, entravam na cidade do Porto por 

motivos de trabalho ou estudo 171 738 pessoas, enquanto saíam, pelos mesmos motivos, 28 899 pessoas. 
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transformação urbana. Estes processos têm permitido minimizar a tendência de abandono 

social e funcional do centro da cidade, sobretudo na última década, alavancando a 

emergência de tendências socioeconómicas, comuns a outras cidades europeias, que se 

traduzem na revalorização do centro (Quaternaire Portugal, 2015). O centro do Porto 

apresenta-se na atualidade como um conjunto de espaços produzidos, apropriados e 

vivenciados por diferentes públicos (Rio Fernandes & Chamusca, 2013). A nova vida da 

Baixa é caracterizada pela coexistência de espaços tradicionais e locais (pós)modernos, com 

novos formatos de estabelecimentos, pela diversificação de ambiências e pelo reforço da 

cultura de consumo (Rio Fernandes et al., 2015). Os consumidores apresentam novos hábitos, 

transformando o consumo em experiências e atribuindo maior valor ao simbólico. Estas 

tendências enquadram-se num contexto de pós-crise, em que a economia se reveste de novos 

contornos, através designadamente do reforço de velhas práticas económicas (as feiras e o 

mercado municipal) ou da sua reconfiguração em novos formatos, mais modernos e com 

elevada capacidade de atração de pessoas e de dinamização dos espaços públicos (os 

designados “mercados urbanos”). E através também da valorização da economia de partilha 

(refletida na maior notoriedade dos espaços de coworking, entre outras atividades). Os 

complexos e diversificados padrões de vida urbana que emergiram de todas estas 

transformações são caracterizados por interações mais ou menos conflituosas entre os 

utilizadores da cidade e os que nela residem (Martins, 2004; Rio Fernandes et al., 2015). A 

oposição entre residentes e turistas, entre os que dormem e os que, no mesmo momento, 

procuram divertir-se ou entre os residentes que querem um lugar onde colocar a sua viatura e 

todos os utilizadores da cidade, e da Baixa em particular, que querem poder estacionar 

gratuitamente ou, pelo menos, a um custo acessível são apenas alguns exemplos dos desafios 

que se colocam, na atualidade, ao planeamento da área central da cidade. 

 

4.3.2 Reabilitação urbana e revitalização económica 

 

É necessário remontar no tempo para compreender o processo de reabilitação urbana da área 

central do Porto. Em finais dos anos 60 do século XX, Fernando Távora
22

 esboçou um 

projeto-piloto que marcava um ponto de rutura com a política anterior de erradicação de 

habitats insalubres, não só sinónimo das “ilhas” como de grande parte do edificado do Centro 

                                                 
22

 Fernando Távora foi um arquiteto português que viveu entre 1923 e 2005. Diplomado em arquitetura pela 

Escola de Belas-Artes do Porto, estabeleceu-se profissionalmente na cidade onde desenvolveu importantes 

trabalhos urbanísticos pautados por uma forte reflexão em torno da vertente social da arquitetura. 
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Histórico, que se encontrava em grave situação de sobrelotação e degradação. A solução 

urbanística de Fernando Távora, que se baseava no pressuposto de que era possível 

reconstruir sem demolir, saiu do papel após o 25 de abril de 1974. O Comissariado para a 

Renovação Urbana da Área de Ribeira / Barredo (CRUARB) foi a entidade criada para 

operacionalizar o projeto, tendo sido responsável pela recuperação e reabilitação de várias 

áreas dentro do Centro Histórico entre 1974 e o ano de 2003. As operações efetuadas pelo 

CRUARB baseavam-se exclusivamente em investimento público, por inexistência de 

interesse por parte do setor privado em investir na área. 

 

O investimento era exclusivamente público. Os edifícios da Ribeira ou da Sé não 

tinham valor no mercado, não havia quem os quisesse. Os senhorios queriam livrar-

se dos inquilinos e dos prédios porque a reabilitação é cara e porque no fim não 

havia procura para aquela zona da cidade. Nos primeiros anos do século ainda 

assistimos a esta estagnação do mercado. 

   (Rui Loza, Vereador do Urbanismo da CMP, 06/09/2017) 

 

Na primeira fase de reabilitação, as preocupações centravam-se na habitação. Foi apenas nos 

anos 90 do século XX que se começou a olhar também para a necessidade de requalificar o 

espaço público e alguns equipamentos. A classificação, em 1996, do Centro Histórico do 

Porto como Património Mundial da UNESCO obrigou a uma abordagem integradora, 

considerando-se o património histórico e arquitetónico, bem como a realidade social e 

cultural. Esta classificação constituiu um importante marco para a cidade, que originou 

expetativas, não defraudadas, de conservação do edificado e qualificação de equipamentos e 

espaços públicos (CMP, 2005), reforçando ainda a dinâmica de revitalização do tecido antigo 

e das atividades nele existentes por via do aumento de utilizadores (sobretudo de visitantes e 

turistas) (Rio Fernandes, 2013, 2015; Rio Fernandes et al., 2015). Às preocupações anteriores 

somavam-se agora também as preocupações com o desenvolvimento económico e com a 

criação de emprego. Em 1998 ocorreu um outro evento que alavancou operações pontuais de 

reabilitação, para além de projetar a cidade a nível internacional. A propósito da realização no 

Edifício da Alfândega do Porto da Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de 

Governo procedeu-se à reabilitação do edifício da antiga Alfândega (CMP, 2005) e a 

intervenções de reabilitação do espaço público nas proximidades (Rio Fernandes, 2015; Rio 

Fernandes et al., 2015). As condições de mobilidade da cidade alteraram-se de forma 

significativa com a instalação da rede de metropolitano. As obras iniciaram-se formalmente 

em março de 1999
23

, sendo financiadas por fundos europeus. O início do funcionamento do 

                                                 
23

 Fonte: http://www.metrodoporto.pt/pages/321, página consultada em 27/02/2017. 

http://www.metrodoporto.pt/pages/321
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metro do Porto, em 2002, e o seu alargamento em anos posteriores aliviaram a pressão sobre 

a rede rodoviária, originando alterações bastante significativas ao nível do espaço público e 

da imagem da cidade (Rio Fernandes, 2015). A reabilitação de edifícios históricos contribuiu 

para a projeção da imagem da Baixa, pela singularidade e reconhecimento dos mesmos. 

Nos primeiros anos do século XXI, o modelo de reabilitação baseado exclusivamente em 

investimento público mostrou-se insustentável para o executivo municipal de Rui Rio, na 

medida em que possibilitava resolver casos críticos e pontuais mas, devido a limitações do 

orçamento municipal, não permitia a realização de operações de grande envergadura. Houve 

assim a necessidade de criar um modelo que incentivasse o investimento privado. Neste 

seguimento, em 2003 é extinto o CRUARB e cerca de um ano e meio depois, no seguimento 

de legislação nacional sobre as entidades aptas a promover a reabilitação urbana, a 

reabilitação do Centro Histórico passou a ser assumida pela empresa pública Porto Vivo – 

Sociedade de Reabilitação Urbana, S. A. (Porto Vivo, SRU)
24

. A Porto Vivo foi formalmente 

constituída, em novembro de 2004, com o objetivo de gerir o processo de reabilitação urbana 

da Baixa portuense, área reconhecida como significativamente degradada comparativamente 

com o resto da cidade, elaborando, para o efeito, uma estratégia de intervenção e atuando 

como mediadora entre proprietários, investidores e residentes (Porto Vivo SRU, 2010; 

Queirós, 2015; Rio Fernandes & Chamusca, 2013; Rio Fernandes et al., 2015). 

O Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), publicado através da Lei N.º 6 / 2006 de 

27 de fevereiro (INCM, 27/02/2006), estabeleceu a atualização do valor das rendas antigas, 

constituindo, desta forma, um fator essencial para incentivar o investimento privado, 

dinamizando o mercado de compra e venda ou aluguer de imóveis. A par com estas 

dinâmicas, a atratividade turística da cidade, que crescia de forma contínua devido ao 

fenómeno low-cost (catapultado pela operação no Aeroporto Francisco Sá Carneiro das 

empresas de aviação Ryanair, primeiro, e Easyjet, depois) propiciou também uma maior 

atração de investimento, contribuindo para a tendência de “regresso” ao centro da cidade. 

De referir ainda a importância da aplicação de programas de incentivos inscritos em quadros 

de apoio e mecanismos de financiamento comunitários no âmbito da Política de Cidades – 

                                                 
24

 A Porto Vivo, SRU é uma empresa de capitais exclusivamente públicos, cujos acionistas são o Estado, 

representado pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), e a Câmara Municipal do Porto. 

Constituída a 27 de novembro de 2004, cabe-lhe o papel de promover a reabilitação da zona de intervenção por 

si delimitada. O Decreto-Lei n.º 307/2009 instituiu um novo regime da reabilitação que passou a ser promovida 

através da delimitação de áreas de reabilitação urbana (ARU’s). Este diploma foi alterado e republicado pela Lei 

n.º 32/2012, de 14 de agosto, onde se pode ler que a delimitação das ARU’s é da competência da assembleia 

municipal, sob proposta da Câmara Municipal (Fonte: http://www.portovivosru.pt/pt/porto-vivo-

sru/apresentacao, página consultada em 26/12/2016). É o que está a acontecer na atualidade no Porto, onde a 

responsabilidade por este processo é agora do Município. 

http://www.portovivosru.pt/pt/porto-vivo-sru/apresentacao
http://www.portovivosru.pt/pt/porto-vivo-sru/apresentacao
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Polis (para os primeiros anos do século XXI) (FEUP, 2004) e, mais tarde, o Polis XXI (para o 

período de 2007 a 2013)
25

 que contribuíram igualmente para a requalificação de áreas 

degradadas (Rio Fernandes & Chamusca, 2013), restituindo vida ao centro da cidade e 

transformando-o num espaço atrativo para residir, trabalhar, investir, divertir e visitar. As 

várias intervenções de reabilitação do edificado e modernização e requalificação do espaço 

público do centro da cidade, que ocorreram ao longo das últimas décadas, concorreram para a 

melhoria do ambiente urbano e para a maior atratividade da área 

(CMP/DMU/DMPU/DMPOT, 2015; Quaternaire Portugal, 2015). De particularizar, pelo 

impacto positivo que tiveram, as obras de reabilitação urbana do Eixo Mouzinho – Flores 

(Figuras 31 e 32), enquadradas no Programa de Ação para a Reabilitação Urbana do Eixo 

Mouzinho / Flores_CH.2, que foram efetuadas faseadamente durante cerca de 5 anos, tendo 

terminado formalmente em setembro de 2014 (Porto Vivo SRU, 2014). Os quarteirões que 

compõem a área tinham um elevado número de edifícios devolutos ou parcialmente 

ocupados, em grave situação de degradação (Porto Vivo SRU, 2010). No final de 2013 e 

inícios de 2014 concluíram-se as obras na Rua das Flores e no Largo de São Domingos (Porto 

Vivo SRU, 2014). A Rua das Flores tornou-se pedonal e a requalificação efetuada alavancou 

a abertura de novos negócios, muitos dos quais voltados para o turismo, e trouxe uma notória 

maior vivência social do espaço por diferentes city-users. Atualmente é uma das ruas mais 

movimentadas da Baixa (Figuras 30). 

 

Figuras 30 - Animação na Rua das Flores 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Da autora (julho de 2016). 

  

                                                 
25

 Fonte: http://www.dgterritorio.pt/ordenamento_e_cidades/cidades/polis_xxi/, página consultada em 

05/12/2016. 

http://www.dgterritorio.pt/ordenamento_e_cidades/cidades/polis_xxi/
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Figura 31 – Enquadramento da área de intervenção do Programa de Ação para a Reabilitação 

Urbana do Eixo Mouzinho / Flores_CH.2  

 

Fonte: Adaptado de Valença and Sequeira (2014), p. 4. 

Figura 32 – Quarteirões abrangidos pelo Programa de Ação para a Reabilitação Urbana do Eixo 

Mouzinho / Flores_CH.2 

 

Fonte: Adaptado de Porto Vivo SRU (Sem data), p. 59.  
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Também a reabilitação da área dos Clérigos, terminada em 2014, que incluiu a restauração da 

Igreja dos Clérigos e a intervenção de requalificação da Praça de Lisboa, muito tem 

contribuído para que nos quarteirões envolvidos e da envolvente surjam novas dinâmicas 

funcionais, marcadas pela abertura de novos negócios (muitos deles orientados para 

segmentos populacionais com algum poder de compra) e pela revitalização de negócios já 

existentes, para além de novas dinâmicas ao nível da vivência dos espaços, sendo, na 

atualidade, locais privilegiados para a realização de eventos culturais e de lazer e para a 

animação de final de tarde / período noturno (no caso, designadamente, da Praça de Lisboa), 

bem como polos de atratividade turística. A Livraria Lello (Figura 33) constitui um exemplo 

de revitalização de um estabelecimento económico que, sendo por si só uma atração turística, 

originou um maior movimento de pessoas a circular na Rua das Carmelitas e na área 

circundante. Trata-se de um estabelecimento com mais de 100 anos de existência, instalado 

num edifício neogótico classificado como Monumento de Interesse Público que, não obstante 

a taxa de 3€ cobrada aos visitantes desde julho de 2015, registou um aumento significativo da 

afluência nos últimos 2 ou 3 anos, fruto de uma estratégia própria de promoção, apoiada por 

financiamento comunitário e apoios concedidos ao abrigo da iniciativa Norte 2020. 

 

Figura 33 – Livraria Lello 

 

Fonte: Da autora (julho de 2014). 
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Todas as intervenções de regeneração urbana da Baixa resultaram na coexistência, nos dias 

de hoje, de atividades e usos diversos que procuram integrar história e tradição com 

modernidade, orientando-se para públicos diversificados em termos de faixa etária, poder de 

compra, estilos de vida e gostos pessoais. 

A reabilitação urbana desempenhou um papel crucial nas vivências sociais e nas dinâmicas 

do turismo. Os projetos de renovação e animação do Quarteirão das Cardosas, da Praça de 

Lisboa ou da Rua das Flores são exemplos da combinação de iniciativas públicas e privadas 

conducentes à emergência de novos negócios e de um maior fluxo de pessoas.  

Não obstante, ainda há muito a fazer em matéria de reabilitação urbana na Baixa. Junto às 

principais artérias e aos locais de maior atratividade turística encontram-se ruas e edifícios 

em mau estado de conservação, bem como problemas sociais que contradizem a tendência de 

revitalização económica e de dinamismo social (Figuras 34). 

 

Figuras 34 – Exemplos de áreas degradadas na Baixa do Porto 

 

Fonte: Da autora (junho de 2017). 

 

Por outro lado, há desafios que se prendem com o atual custo do solo na Baixa, fruto da sua 

valorização pelos fenómenos atrás descritos, e a sua compatibilização com o poder de compra 

da classe média. E aqui pode urgir a correção de um desvio ao equilíbrio entre a oferta e a 

procura criado pela passagem de um modelo de intervenção totalmente social, no tempo do 

CRUARB, para um modelo fortemente baseado na iniciativa privada, como o que vigora na 

atualidade. Ao nível do planeamento urbano, há um conjunto de Áreas de Reabilitação 

Urbana (ARU) delimitadas que abarcam a área de estudo, mas nenhuma delas tem projeto de 

Operação de Reabilitação Urbana (ORU) aprovado. O mesmo é dizer que nenhuma delas 
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tem, por enquanto, um programa estratégico para a execução efetiva da operação de 

reabilitação urbana que dê continuidade ao processo de reabilitação, resolvendo as situações 

mais críticas, através da articulação de interesses públicos e privados, e procurando dar 

resposta ao desafio de trazer para e fixar na Baixa segmentos populacionais diversificados. 

 

4.3.3 Cultura e competitividade 

 

As Capitais Europeias da Cultura, que recebem esta designação da União Europeia, 

beneficiam de financiamento de um programa específico. A maioria das cidades que recebeu 

esta nomeação conseguiu chegar a milhões de pessoas, envolver centenas de voluntários e 

deixar um legado duradouro às cidades que se traduz numa melhoria das suas competências, 

em capacidade e dinamismo culturais, infra-estruturais e prestígio (CE, 23/11/2011, p. 5), 

contribuindo para o desenvolvimento a longo prazo e aumentando a sua atratividade turística 

(EU, 2016b). Indo ao encontro destas expectativas, a celebração do Porto enquanto Capital 

Europeia da Cultura, em 2001, é reconhecida como um marco importante que induziu 

grandes transformações na Baixa, alavancando a dimensão cultural da cidade (A. S. Silva et 

al., 2013, 2015) e contribuindo para a revitalização económica nos anos vindouros (CMP, 

2005). A pretexto do evento ocorreu a substituição de infraestruturas, a requalificação do 

espaço público, a recuperação e readaptação de equipamentos públicos e a construção de 

novos equipamentos culturais, entre os quais a Casa da Música, que goza de projeção 

internacional (CMP, 2005; Porto Vivo SRU, 2010). Segundo Rio Fernandes (2015) este 

evento foi perspetivado de dois pontos de vista: do ponto de vista positivo, sobressaía o 

investimento na melhoria de equipamentos e na qualidade e diversidade de eventos culturais; 

por outro lado, do ponto de vista negativo, criticavam-se os projetos discutíveis, apressados e 

avulsos, a animação cultural elitista e o facto de haver um certo enclausuramento da iniciativa 

para dentro da cidade, o que não propiciou a extensão das suas repercussões para lá dos seus 

limites administrativos (Rio Fernandes, 2015). Não obstante, é unânime que se tratou de um 

evento com particular importância, na medida em que despoletou um conjunto de 

transformações que vêm ocorrendo desde então (Rio Fernandes & Chamusca, 2013) e que 

consolidaram a posição da cultura enquanto importante fator de competitividade.  

Indo ao encontro do pressuposto teórico de Scott (2010), na atualidade, no Porto, o contexto 

económico e cultural global interage com o contexto económico e cultural local, traduzindo-

se na promoção e realização de eventos culturais, desportivos e de lazer, de caráter 

diversificado (mais globalizado ou mais diferenciado e relacionado com a identidade local), 
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ao longo de todo o ano, que constituem instrumentos de reforço da atratividade da cidade em 

geral, e da Baixa em particular, gerando a animação de espaços públicos e equipamentos.  

A criação de ambiências culturais e criativas e a promoção da multiculturalidade são aspetos 

promovidos quer pelo setor privado quer no âmbito da esfera pública. A cultura ou elementos 

culturais têm vindo a assumir uma importância crescente nas atividades económicas, dada a 

cada vez maior importância da promoção de eventos culturais e de lazer, assim como se tem 

tornado também cada vez mais um bem de mercado, utilizado para obtenção de retornos 

financeiros por via da atração de um maior número de pessoas, potenciais consumidoras 

(Figuras 35 e 36).  

 

Figura 35 – Concerto na Avenida dos Aliados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Da autora (junho de 2016). 

 

Figura 36 – Exposição de pintura no centro comercial Via Catarina 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Da autora (abril de 2015). 
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A aposta do Município na cultura e na animação urbana com caráter cultural está patente no 

crescimento da despesa prevista em sede de orçamento municipal. Em termos gerais, nos 

últimos anos (Gráfico 1), a despesa com as rubricas “Cultura” e “Desporto, Recreio e Lazer” 

tem vindo a aumentar: entre 2012 e 2016, a primeira registou uma variação positiva de cerca 

de 10%, enquanto a segunda, que engloba além de eventos de natureza cultural outros 

eventos de animação de espaços públicos, aumentou 27%. 

 

Gráfico 1 – Despesa da Autarquia em cultura e eventos de caráter cultural (2012 a 2016) 

 

Fonte: CMP, Relatório do Orçamento, Anos de 2012 a 2016. 

 

Muitos dos eventos promovidos ou de alguma forma apoiados pela Autarquia têm o duplo 

objetivo de, por um lado, dinamizarem a vertente cultural da cidade, e, por outro lado, 

contribuírem para a projeção da imagem do Porto a nível nacional e / ou no estrangeiro. A 

Tabela 1 apresenta os principais eventos ocorridos entre 2015 e 2017 que cumprem estes dois 

objetivos. 

Os equipamentos culturais são espaços crescentemente dinâmicos, multifacetados e 

simbólicos, onde ocorrem maioritariamente atividades essenciais para o desenvolvimento 

cultural da cidade e para manter a sua identidade coletiva (CMP, 2013). A sua quantidade e 

diversidade contribui para aumentar o leque de opções de ocupação de tempos livres e de 

lazer da população, constituindo uma mais-valia da cidade, quer pela via da preservação do 

património (Figura 37), quer pela divulgação de diferentes áreas de criação artística. Constitui 

ainda um importante fator de atração turística. As amenidades culturais beneficiam a cidade 

do ponto de vista económico, ao representarem um fator de competitividade regional, 

nacional e até global (CMP/GEP, 2012). 
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Tabela 1 - Principais eventos com visibilidade internacional realizados no Porto (2015 a 2017) 

Eventos 

 
2015 2016 2017 

S. João    

Passagem de Ano    

NOS Primavera Sound    

NOS D’bandada    

Fantasporto    

Rali do Vinho do Porto   - 

Etapa do Rali de Portugal -  - 

Red Bull Air Race - -  

Inaugurações simultâneas em Miguel Bombarda    

Concertos na Avenida    

Serralves em Festa    

Outono em Festa    

Essência do Vinho    

Festival da Francesinha    

FITEI (Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica)    

Caixa Ribeira    

Feira do Livro    

Wings for Life World Run    

Campeonato do Mundo de F1 em Motonáutica  - - 

Corrida de S. Silvestre, Meia-maratona, Maratona    

Assembleia Geral Anual das Great Wine Capitals -  - 

 

Fonte: CMP / DMCT, 2016. 

 

Figura 37 – Centro Português de Fotografia 

 

Fonte: Da autora (junho de 2016). 
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A Baixa sobressai pela elevada concentração destas amenidades. É o centro dos centros: polo 

simbólico, artístico, cultural, social e imaginário. Dos 219 equipamentos e estruturas 

existentes no Porto 127 localizam-se na Baixa, ou seja, 58% do total.  

Em termos de representatividade das diversas tipologias de equipamentos e estruturas 

culturais, verifica-se que mais de 50% dos museus, salas de espetáculo, salas de exposição e 

galerias e, sobretudo, espaços polivalentes da cidade estão situados na área de estudo (Tabela 

2). De referir que as bibliotecas incluem as pertencentes às faculdades o que, desde logo, 

pressupõe e explica a sua elevada concentração nos polos universitários da Universidade do 

Porto (Polo I – Centro, Polo II – Asprela e Polo III – Campo Alegre) e do Instituto 

Politécnico, bem como nas instalações das diferentes universidades privadas existentes na 

cidade. 

 

Tabela 2 – Equipamentos e estruturas culturais por tipologia (2012) 

Tipo de equipamento ou estrutura 
Porto 

(N.º) 

Baixa 

(N.º) 

Proporção da 

Baixa no Porto 

(%) 

Arquivos 4 4 100,0 

Bibliotecas 27 7 25,9 

Cinemas 3 1 33,3 

Museus 32 19 59,4 

Salas de espetáculo 23 13 56,5 

Salas de exposição e galerias 109 70 64,2 

Espaços polivalentes 19 13 68,4 

Oceanário 1 - - 

Planetátio 1 - - 

Total 219 127 58,0 

Fonte: CMP/DMC, janeiro de 2016. 

 

A Figura 38 evidencia a elevada concentração de equipamentos e estruturas culturais no 

centro da cidade. 
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Figura 38 – Localização dos equipamentos e estruturas culturais por tipologia (2012)
26

 

Fonte: CMP/DMC, janeiro de 2016. 

 

Quanto à entidade gestora (Gráfico 2), no caso da Baixa, 59,1% dos equipamentos e 

estruturas culturais são geridos pelo setor privado. Seguem-se, com bastante menor 

representatividade, o Município e as associações culturais, sociais ou comerciais (ambos com 

9,4%) e as instituições de ensino público e privado (8,7%). É notória a importância do setor 

privado, sobretudo, nas tipologias “Cinemas”, “Salas de exposição e galerias”, bem como no 

“Oceanário” (que se trata de apenas 1 equipamento). O setor público tem representatividade 

sobretudo nas tipologias “Arquivos”, “Museus” e também nas “Salas de espetáculos” (onde 

se incluem teatros e o coliseu). 

 

 

                                                 
26

 Os dados disponibilizados incluem equipamentos e estruturas municipais e não municipais. Os municipais 

estão atualizados à data de janeiro de 2016 enquanto os não municipais reportam a 2012, aquando da elaboração 

do Plano Municipal de Cultura. A atual existência dos equipamentos e estruturas não municipais da lista 

disponibilizada foi validada no âmbito deste trabalho. Apenas 1 equipamento da categoria “Salas de exposição e 

galerias” não existe na atualidade. É expectável, no entanto, que tenham surgido novos espaços, designadamente 

ao nível das “Salas de exposição e galerias” e dos “Espaços polivalentes”, geridos, sobretudo, pelo setor privado 

ou associativo, pelo que será mantida para efeitos de análise a data de referência de 2012. 



 

200 
 

Gráfico 2 - Equipamentos e estruturas culturais da Baixa por tipologia e entidade gestora (2012) 

 

Fonte: CMP/DMC, janeiro de 2016. 

 

A importância da cultura para a competitividade da cidade manifesta-se também no 

reconhecimento do papel das atividades e indústrias criativas, para as quais foram criadas em 

anos recentes incubadoras que apoiam a sua criação e desenvolvimento e promovem a sua 

visibilidade e projeção. Estas atividades concorrem para a criação de atmosferas urbanas 

propiciadoras de criatividade e inovação, fatores tão caros ao desenvolvimento económico na 

atualidade. Contribuindo também para a criação destas ambiências, têm vindo a ser 

desenvolvidos ainda diversos projetos por parte do Município e de outras organizações, em 

formatos colaborativos variados, que constituem formas de apoiar e promover indústrias 

culturais ou criativas e indivíduos criativos. Refira-se a título exemplificativo os projetos 

Manobras no Porto, Primeira Avenida ou Locomotiva (Romeiro, 2017). 

No âmbito da criação e expansão de contextos criativos e multiculturais, há na Baixa a 

concentração de um grande número de galerias e outras atividades de apoio em torno da Rua 

de Miguel Bombarda, formando um cluster que tem vindo a captar as atenções de visitantes e 

turistas. Numa pesquisa onde é analisado o evento das inaugurações simultâneas na rua, 

Oliveira and Guerra (2016) afirmam que a dinâmica desta área teve início com a 

concentração de galerias de arte que lá se instalavam devido às rendas baixas, à existência de 

espaços com condições adequadas e ao próprio ambiente do bairro residencial. A partir daqui 

novas dinâmicas surgiram protagonizadas por formas de comércio que procuravam aliar a 
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venda com a cultura, assim como a complementação das galerias de artes com outras formas 

de arte, entre as quais a música, a moda ou o design. O fenómeno das galerias de Miguel 

Bombarda constitui um hub de vivências culturais e criativas da cidade que, desde os 

primeiros anos do século XXI, trouxe não só um maior movimento àquela área da cidade, 

como também teve um efeito multiplicador, gerando dinâmicas positivas de atração de 

investimento e de talentos criativos (CMP, 2013). O designado bairro das artes de Miguel 

Bombarda reflete a criação de uma centralidade com origem na junção de oferta e procura 

criativas e de dinâmicas associadas (atividades de animação dos espaços de atividade 

económica e do espaço público). Trata-se de um quarteirão onde proliferam as galerias de 

arte, que constituíram a sua génese, e onde a combinação da oferta e procura de atividades 

relacionadas com a cultura ou a criatividade atraem atividades de comércio e restauração 

alternativos, tal como Barata-Salgueiro (2013) afirma no âmbito da criação de centralidades 

dentro do centro das cidades na atualidade. A vivência e usufruto por parte de grupos com 

elevado capital cultural e massa criativa constituem recursos, com forte pendor local (como 

nos fala Fortuna, 2006), que atribuem prestígio, reputação e valor simbólico ao local 

(Albuquerque, 2011; Throsby, 2001). 

 

4.4.4 Empreendedorismo e incubação 

 

As preocupações com o incentivo e apoio ao empreendedorismo e à inovação por parte de 

instituições académicas, do setor público e demais organizações de interesse público da 

cidade do Porto vão ao encontro das linhas estratégicas definidas a nível europeu para o 

crescimento inteligente, vertidas também à escala nacional e regional. Ao nível do setor 

privado, o empreendedorismo reflete-se em atividades de caráter mais tradicional e em 

atividades com formatos que refletem contornos mais evidentes de modernidade e 

criatividade, umas e outras adotando estratégias que procuram responder a novas exigências 

de mercado e a novos públicos. Lojas de artesanato e de souvenirs, cafetarias, restaurantes, 

gelatarias, alojamentos locais ou “mercados urbanos” são exemplos de atividades que nascem 

de uma atitude empreendedora decorrente de vontades pessoais de dar a volta a situações 

menos positivas (precariedade laboral ou mesmo desemprego) e / ou ao aproveitamento de 

oportunidades de negócio, geradas, muito particularmente, pelo crescimento do setor do 

turismo. Nascem também num contexto de novas formas de fazer economia e novos hábitos 

de consumo, em que há o fortalecimento da economia da partilha, a revalorização da troca e 

da aquisição de bens usados e a crescente importância do valor simbólico (KEA, 2006). 
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Por outro lado, a cidade é considerada a nível internacional como tendo um forte potencial 

para ser um atrativo hot spot de start-ups, na medida em que se reconhece a existência de um 

ecossistema favorável ao empreendedorismo (SEP, 2015). Nesta matéria, o Porto possui um 

ativo fundamental (Varejão et al., 2008) relacionado com as instituições de investigação e 

ensino superior, associadas à produção de conhecimento com potencial económico por via de 

spinoffs e start-ups e por via da alta qualificação dos recursos humanos que aqui se formam 

(Quaternaire Portugal, 2015). Existem diversas incubadoras de negócios na cidade, das quais 

se encontram localizadas na Baixa as seguintes: o Polo das Indústrias Criativas do Parque de 

Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (integrado numa instituição universitária), o 

Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, o Ninho de Empresas (estas duas pertencentes à 

Fundação da Juventude, uma instituição de interesse público), os projetos Árvore XXI (setor 

cooperativo) e Fábrica Social (integrada na Fundação Escultor José Rodrigues, uma 

instituição de interesse público). De acordo com a literatura científica (confrontar com o 

ponto 2.3.4) os parques de ciência e tecnologia são exemplos de empreendedorismo 

académico, respondendo ao desígnio da terceira missão da academia, e de aplicação do 

modelo da hélice tripla. O Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto 

(UPTEC) iniciou a sua atividade em 2007 com o objetivo de valorizar económica e 

socialmente o conhecimento produzido e constituir a estrutura de suporte à transferência de 

conhecimento entre universidade e setor empresarial. Apoia a criação de empresas baseadas 

em conhecimento científico, tecnológico e criativo, constituindo ainda uma plataforma de 

atração e localização de centros de inovação nacionais e internacionais. Atualmente encontra-

se organizado em quatro polos temáticos, numa estratégia de clusters, tendo uma rede 

alargada de parceiros nacionais e internacionais (Figura 39). A localização dos polos 

desempenha um papel crucial na prossecução dos seus objetivos. Cada um deles está 

localizado onde há uma forte concentração de equipamentos e infraestruturas de apoio ao 

pleno desenvolvimento dos polos e dos projetos de negócio neles instalados (Figura 40). O 

Polo Tecnológico (UPTEC TECH) é o maior dos quatro polos, em dimensão e número de 

projetos apoiados, estando localizado no Campus Universitário da Asprela, junto das 

principais faculdades e institutos de I&D relacionados com tecnologia. O Polo das Indústrias 

Criativas (UPTEC PINC) está localizado no centro do Porto, próximo dos mais importantes 

equipamentos e facilidades culturais e artísticas da cidade. O Polo de Biotecnologia (UPTEC 

BIO) situa-se nas proximidades das faculdades e institutos de I&D relacionados com as 

ciências da vida e a biotecnologia. O Polo do Mar (UPTEC MAR) beneficia da proximidade 
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das estruturas e equipamentos do Porto de Leixões, estando, por esse facto, localizado no 

Município de Matosinhos. 

 

Figura 39 – Descrição dos Polos do UPTEC 

Polos Descrição 

Tecnológico 

(UPTEC TECH) 

Oferece suporte capaz de alavancar o desenvolvimento e aceleração 

de projetos tecnológicos em diferentes áreas de especialidade. 

Indústrias Criativas 

(UPTEC PINC) 

Ecossistema criativo de atração e encontro de pessoas que procuram 

desenvolver e explorar a sua criatividade ao nível empresarial. 

Biotecnologia 

(UPTEC BIO) 

Polo orientado para apoiar projetos de negócio nas áreas das ciências 

da vida e biotecnologia. 

Mar 

(UPTEC MAR) 

Polo orientado para a incubação de projetos de negócio relacionados 

com as ciências e tecnologias marinhas (biotecnologia marinha, 

aquacultura, energia das ondas, robótica marinha, entre outras). 

Fonte: Adaptado de http://uptec.up.pt, página consultada em 10/04/2016. 

 

Figura 40 – Localização dos Polos do UPTEC 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

http://uptec.up.pt/
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Desde o início da sua atividade até meados de 2016, o UPTEC apoiou o desenvolvimento de 

mais de 370 projetos de negócio em áreas diversificadas.
27

 A Tabela 3 apresenta o 

quantitativo de projetos apoiados em cada um dos polos em 2015. Tal como referido 

anteriormente, o Polo Tecnológico é o que acolhe um maior número de projetos de negócio, 

seguindo-se o Polo das Indústrias Criativas. 

 

Tabela 3 – Número de projetos acolhidos no UPTEC por polo e tipologia de projeto
28

 (2015) 

 Projetos âncora Start-ups 
Centros de 

inovação 

Polo Tecnológico 6 41 21 

Polo das Indústrias 

criativas 
5 13 1 

Polo de Biotecnologia - 8 - 

Polo do Mar 3 4 1 

UPTEC (total) 14 66 23 

Fonte: UPTEC, Portefólio de Empresas 2015. 

 

O processo de incubação decorre ao longo de três etapas: pré-incubação, incubação e 

aceleração ou internacionalização. Está estimado que uma empresa completa o seu processo 

de incubação, em média, em cerca de três anos.
29

 

Enquanto estrutura da Universidade do Porto, o UPTEC usufrui das redes da instituição. As 

redes nacionais e internacionais, bem como as redes com outras instituições da cidade são 

                                                 
27

 Fonte: http://uptec.up.pt/, página consultada em 10/04/2016. 

28
 Cada polo é concebido para acolher três tipos de entidades: as start-ups, os projetos âncora e os centros de 

inovação. As start-ups são empresas recentemente criadas que se encontram em desenvolvimento; os projetos 

âncora são projetos ou negócios consolidados cuja função é expandir e fortalecer as redes do Parque; e os 

centros de inovação constituem gabinetes de I&D + i de empresas já consolidadas no mercado, cujas sinergias 

com os departamentos de I&D + i da Universidade do Porto permitem criar benefícios mútuos. 

29
 Na fase de pré-incubação são integrados os projetos que constituem ainda uma ideia de negócio. Com o apoio 

do UPTEC, os empreendedores desenvolvem um modelo de negócio, efetuando as validações de mercado 

necessárias e desenvolvendo os protótipos de produtos ou serviços. No final desta fase, os empreendedores 

devem ter uma visão clara das variáveis estratégicas associadas ao seu projeto e ao mercado no qual se inserem, 

devendo ser capazes de testar e avaliar a viabilidade dos seus futuros negócios. Na fase de incubação, a empresa 

encontra-se já legalmente constituída e a trabalhar ativamente na entrada no mercado, atraindo e aumentando a 

sua carteira de clientes, ao mesmo tempo que desenvolve e melhora os seus produtos ou serviços. Na última 

etapa, a da aceleração ou internacionalização, a empresa deve aumentar a sua carteira de clientes e desenvolver 

o seu negócio, inserindo-se em novos mercados e / ou desenvolvendo novos produtos e serviços. Nesta fase, a 

empresa deve estar preparada para procurar o seu próprio espaço, deixando as instalações do Parque, mas 

mantendo a inovação e a transferência de tecnologia e conhecimento como “pano de fundo”. 

http://uptec.up.pt/
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reconhecidas como tendo um papel fundamental no desenvolvimento do Parque e dos 

projetos que acolhe.  

Especificando o caso do UPTEC PINC, pela sua localização na Baixa da cidade, o polo 

encontra-se em funcionamento desde janeiro de 2010, constituindo um espaço de encontro e 

interação entre pessoas e projetos que procuram desenvolver e explorar a criatividade de 

forma empreendedora, em áreas como a arquitetura, as artes visuais, as artes performativas, o 

design, o audiovisual, a publicidade e a comunicação (Figura 41) (UPTEC, Sem data).  

O UPTEC PINC constitui uma das estruturas basilares do Cluster de Indústrias Criativas da 

Região Norte de Portugal (Ribeiro & Ferrão, 2014), sendo fortemente orientado para o 

mercado (Marques et al., 2017). 

 

Figura 41 – Projetos instalados no Polo das Indústrias Criativas por tipologia (2015) 

Projetos-âncora Start-ups Centros de Inovação 

Lusa, Agência de Notícias S.A. 

OSTV 

PhD Design 

Público 

Radio Nova 

327 Creative Studio 

Building Pictures 

CREA 

Departamento de Arquitectura 

FAHR 021.3 

Illustopia 

LikeArchitects 

Lovers & Lollypops 

Lupa 

NCREP 

Norte Magnético 

Porto24 

Still Urban Design 

SAPO 

Fonte: UPTEC, Portefólio de Empresas 2015. 

 

De acordo com a responsável pelo polo, a criatividade é o principal ativo, podendo estar mais 

ou menos aliada à componente tecnológica. A dimensão cultural é crucial, na medida em que 

muitos dos projetos de negócio instalados estão relacionados com produções culturais, 

através designadamente da conceção de conteúdos de imagem, do marketing promocional, da 

contratação de artistas ou da prestação de serviços diversificados. Por ano, encontram-se 

instalados no polo entre cerca de 20 a 30 projetos. São, sobretudo, pequenas empresas, 

constituídas, em média, por uma a três pessoas. 

A maioria das empresas instala-se no centro do Porto, após a sua saída das instalações do 

polo. Na opinião de Fátima Silva São Simão, a taxa de sucesso das empresas que completam 

o período de incubação e se tornam independentes é elevada. Não obstante, as situações são 
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variadas. Há empresas que deixam o polo com negócios robustos e outras que se emancipam 

numa situação mais frágil. O balanço positivo é devido ao apoio dado pelo UPTEC durante o 

período de incubação e, particularmente, devido ao acesso a contactos internos e redes 

externas com outras empresas e instituições. As redes facilitadas pelo UPTEC são, sob a 

perspetiva dos empreendedores, essenciais para os seus negócios, sendo um dos fatores 

decisivos para candidatura ao processo de incubação. O selo do UPTEC é considerado um 

certificado de qualidade, constituindo um outro fator de atração de start-ups e centros de 

inovação. As parcerias colaborativas com instituições da administração pública são 

estabelecidas sempre que possível, no entanto, a burocracia do processo constitui 

frequentemente um obstáculo ao seu rápido estabelecimento, o que atrasa a efetiva 

implementação dos projetos. Existem lacunas ao nível dos mecanismos de financiamento, na 

medida em que estes não se encontram, regra geral, adaptados às especificidades das 

atividades culturais e criativas. Por outro lado, a obtenção de financiamento é também 

dificultada pela excessiva burocracia. Na opinião da entrevistada, existe igualmente lacunas 

ao nível de uma coordenação efetiva entre setor cultural e negócios culturais e criativos para 

um desenvolvimento assertivo destas atividades na cidade do Porto e, em particular, no seu 

centro.  

 

O discurso político é uma realidade mas a sua implementação é outra, muito mais 

difícil, frequentemente devido à própria organização dos serviços públicos. No caso 

do Porto, as indústrias criativas estão sob alçada do Pelouro da inovação, quando 

faz todo o sentido que estejam igualmente articuladas com o da cultura.  
(Fátima Silva São Simão, Responsável pelo UPTEC PINC, 15/03/2016) 

 

As políticas culturais são consideradas fundamentais para enquadrar este tipo de atividade. O 

setor cultural dá visibilidade às indústrias culturais e criativas, contribuindo para o seu 

reconhecimento e valorização (P. Guerra, 2012a).  

Relativamente às incubadoras da Fundação da Juventude, o Palácio das Artes – Fábrica de 

Talentos existe desde 2009. O projeto tem como objetivos apoiar a inserção dos jovens 

criadores na vida ativa, proporcionando meios e estratégias de suporte ao desenvolvimento 

dos seus projetos […] e ser o polo dinamizador do centro histórico, potenciando a sua 

capacidade de atração de profissionais criativos e de turismo.
30

 Aproveitando um edifício 

histórico em pleno Centro Histórico do Porto, o objetivo concreto, e que diferencia esta 

incubadora do Ninho de Empresas, é apoiar os jovens criativos na área das artes, ao mesmo 

                                                 
30

 Fonte: http://www.fjuventude.pt/pt/menu/44/palacio-das-artes.aspx, página consultada em 18/04/2016. 

http://www.fjuventude.pt/pt/menu/44/palacio-das-artes.aspx
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tempo que constitui uma alternativa em termos de oferta cultural da Baixa da cidade, ao 

servir também de montra dos trabalhos dos artistas residentes.  

 

O edifício tem 7 espaços de exposição ocupados com exposições nacionais e 

internacionais, que acolhem pessoas de nome já bastante reputado ou menos 

conhecidas, como os jovens criadores apoiados pela Fundação da Juventude. 

Algumas exposições resultam de concursos lançados pelo projeto com o objetivo de 

dar visibilidade a criadores, expondo gratuitamente as suas obras. O objetivo é 

divulgar a arte e os projetos artísticos junto das pessoas que visitam a cidade. 

(Ema Gonçalves, Responsável pelo Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, 

05/04/2016) 

 

A localização é considerada um fator crucial para a visibilidade do Palácio das Artes, que 

beneficia do projeto de requalificação do espaço público da Rua das Flores e do consequente 

maior fluxo de pessoas e dinamização de negócios verificados desde então. O projeto tem 

várias parcerias, públicas e privadas, à escala local, nacional e internacional. O 

estabelecimento de redes é considerado fundamental para a visibilidade e o desenvolvimento 

do Palácio das Artes e dos projetos individuais dos próprios criadores. Quanto à avaliação da 

situação do setor, a entrevistada considera que: 

 

Existem mais pontos fracos do que fortes. O público português não está muito 

aberto a procurar eventos culturais, não há uma cultura de valorização da cultura, ao 

contrário da atitude que se vê em muitos estrangeiros, que param, que entram, que 

tiram fotos, que dão valor ao fim ao cabo. Vê-se alguma mudança, mas é lenta. A 

revitalização da área ajudou, no entanto, ainda falta a predisposição para o público 

portuense usufruir dos espaços e dos eventos culturais. O turismo é fundamental 

para a dinâmica da área e das visitas ao Palácio. Se a dinâmica turística diminuir, 

isso constitui uma ameaça à dinâmica do projeto. O turismo neste momento é 

fundamental para a cultura em geral e para as indústrias criativas da Baixa e do 

Porto em geral.  

(Ema Gonçalves, Responsável pelo Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, 

05/04/2016) 

 

A taxa de sucesso dos artistas é de cerca de 1/3, o que se deve à falta de capacidade de 

investimento dos criadores, aliada à falta de mecanismos de apoio efetivo (bolsas, programas 

de apoio, etc.). Tal como no UPTEC PINC, a associação ao Palácio das Artes é considerada 

uma mais-valia no currículo individual, constituindo um fator de decisão de candidatura à 

incubadora. 

A incubadora de negócios Ninho de Empresas foi criada em 1990 na Rua das Flores. Os 

principais objetivos do projeto são fomentar o empreendedorismo jovem e incentivar a 

criação de microempresas. A área dos serviços é predominante, no entanto são acolhidos 

negócios relacionados com diversos tipos de atividade. Desde a sua criação foram incubadas 
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cerca de 500 empresas e criados cerca de 2 500 postos de trabalho.
31

 A taxa de sucesso das 

empresas ronda os 90%. Na opinião da entrevistada, é notório que a incubadora serve de 

rampa de lançamento para os negócios. Para o sucesso é considerado fundamental o 

estabelecimento de redes a diversas escalas – desde a local até à nacional. O espaço está 

numa área privilegiada e isso é considerado um fator importante para a competitividade do 

Ninho de Empresas, que à data da entrevista (abril de 2016) se encontrava completamente 

ocupado (Figura 42). Para fazer parte da incubadora, as empresas têm que cumprir certos 

requisitos: não existirem há mais de um ano no caso de empresas já criadas ou então serem 

ainda uma ideia de negócio. Atualmente, considerando que, cada vez mais, surgem pessoas 

que, estando em situações de desemprego, querem abrir um negócio numa tentativa de 

encontrarem uma fonte de rendimento (empreendedorismo por necessidade), não se encontra 

a ser aplicada a regra, constante do regulamento da Fundação desde 1989, de não poderem 

ser apoiadas pessoas com mais de 35 anos. As empresas estão na incubadora entre 6 meses e 

3 anos no máximo. É considerado que 3 anos é um período temporal suficiente para a 

consolidação da empresa e para criar e aumentar a sua carteira de clientes.  

 

Figura 42 – Empresas instaladas no Ninho de Empresas (abril de 2016) 

Start-ups 

 

Neoneris – Gestão de Negócios, Lda. 

Sorte Seguros Mediação Seguros, Unipessoal, Lda. 

Ricardo Teixeira Video & Motion Graphics 

PORTGALL – Turismo Experiencial, LDA 

No Tecto do Mundo – Animação Turística e Eventos Culturais, Lda. 

A3S – Associação para o Empreendedorismo Social e a Sustentabilidade do Terceiro Sector 

Essential Promise 

Soarq – Architecture Arts Academy 

Potencial + 

Crowd Associates 

Oporto Properties 

EcoSafe – Engenharia e Ecoturismo, Lda. 

Moega, Lda. 

Formtivity – Consulting Unipessoal, Lda. 

Global Colibri – Engineering and Consulting, Lda. 

Matilde Cabral (Ramo da Moda) 

 

Fonte: http://www.fjuventude.pt/pt/menu/57/ninhos-de-empresas.aspx#empresas-incubadas, página 

consultada em 18/04/2016. 

                                                 
31

 Fonte: http://www.fjuventude.pt/pt/menu/57/ninhos-de-empresas.aspx#empresas-incubadas, página 

consultada em 18/04/2016.  

http://www.fjuventude.pt/pt/menu/57/ninhos-de-empresas.aspx#empresas-incubadas
http://www.fjuventude.pt/pt/menu/57/ninhos-de-empresas.aspx#empresas-incubadas
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Ao nível do setor público, no âmbito da agenda política para o empreendedorismo e a 

inovação, no Manifesto Eleitoral do atual presidente da Câmara é apresentado o Porto 

Innovation Hub (Figura 43), cujas instalações são em plena Baixa da cidade, junto ao edifício 

da Câmara Municipal. Consiste num projeto que pretende estabelecer uma ligação forte entre 

os serviços da Câmara e o ecossistema de empresas inovadoras existente na cidade. Entre as 

medidas deste projeto encontram-se: i) a promoção e divulgação de produtos e serviços 

tecnológicos concebidos e desenvolvidos na cidade; ii) a identificação, em parceria com 

associações e representantes empresariais, das principais necessidades dos clusters 

económicos da cidade; iii) a promoção de parcerias com entidades de referência (hospitais, 

instituições universitárias e empresas), tendo em vista o desenvolvimento de ações 

específicas; iv) o apoio ao desenvolvimento de estudos de caso e de soluções especializadas; 

v) a organização e promoção de ações de disseminação de resultados e vi) o estabelecimento 

de redes entre os agentes ligados à inovação e ao empreendedorismo. 

 

Figura 43 – Porto Innovation Hub 

 

Fonte: Da autora (março de 2017). 

 

4.3.5 Internacionalização, redes e projeção da imagem 

 

Várias são as estruturas e mecanismos que têm servido como instrumento de 

internacionalização da cidade. 

Desde logo, e começando pelas portas físicas de ligação com o exterior, o Aeroporto 

Francisco Sá Carneiro é uma das principais estruturas de ligação do Porto com o mundo. Em 
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2005 foi inaugurado, no seguimento de obras de ampliação, o atual terminal do aeroporto, 

que possui uma capacidade para 6 a 12 milhões de passageiros por ano. Localizando-se a 

cerca de 11km da cidade do Porto, serve o norte e centro de Portugal, bem como a zona sul 

da Galiza (Ribeiro & Ferrão, 2014). Possui, atualmente, mais de duas dezenas de companhias 

aéreas a operar de forma regular
32

, que o ligam de uma forma direta a cerca de 75 destinos
33

, 

e que fazem dele uma importante interface de conetividade internacional, com importância 

crescente face a outros aeroportos do país (Gráfico 3). Disponibiliza um serviço que lhe tem 

valido o reconhecimento enquanto um dos melhores da Europa.
34

  

 

Gráfico 3 – Proporção do fluxo de passageiros de voos internacionais no “Aeroporto do Porto” 

na totalidade de aeroportos nacionais 

 

Fonte: Elaborado a partir de Turismo de Portugal I. P., Maio 2016, p.42. 

 

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro regista um enorme sucesso na atração de rotas low-cost 

com significativo impacto (Ribeiro & Ferrão, 2014) na atratividade da cidade (CMP/GEP, 

2012). O início da operação por parte da Ryanair, em 2005, marcou um ponto de viragem na 

atratividade turística internacional. O Porto passou a ser uma centralidade europeia, a uma 

distância de vários destinos de relativamente poucos Euros. O incremento do fenómeno low-

cost, através do reforço de rotas aéreas, por parte dessa e de outras companhias de aviação, 

nos últimos anos, e através da proliferação de soluções de alojamento a baixo custo, criou 

condições para que o Porto, e em particular a sua Baixa enquanto área central, se tornassem 

                                                 
32

 Fonte: https://www.aeroportoporto.pt/pt/opo/voos-e-destinos/companhias-aereas/companhias-aereas-e-

destinos, página consultada em 18/02/2017. 

33
 Fonte: http://www.visitporto.travel/Visitar/Paginas/Descobrir/DetalhesPOI.aspx?POI=1161, página 

consultada em 28/12/2016. 

34
 O mais recente prémio, datado de março de 2017, foi atribuído pelo Airports Council International e consiste 

na sua eleição como o melhor da Europa para estruturas com dimensão entre 5 e 15 milhões de passageiros. 
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destinos fortemente atrativos para vários públicos, desde os mais jovens ao mais idosos e 

desde grupos de amigos a famílias. 

O novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões constitui, juntamente com o Aeroporto 

Francisco Sá Carneiro, um importante eixo de conetividade internacional (Ribeiro & Ferrão, 

2014). Trata-se de um projeto promovido pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e 

Viana do Castelo (APDL) que visa, por um lado, melhorar a eficácia comercial do porto e, 

por outro lado, a sua maior integração urbana por via da interação com a população 

envolvente (designadamente através da promoção de visitas guiadas ao edifício). 

Encontrando-se a cerca de 3km do Porto, constitui uma importante porta de entrada na 

cidade, ainda que não tão importante quanto o aeroporto, por via do crescimento do número 

de navios de cruzeiro que aqui aportam e de passageiros que aqui chegam (Gráfico 4).  

 

Gráfico 4 - Movimento de passageiros no Porto de Leixões 

 

Fonte: http://www.apdl.pt/pt_PT/estatisticas/passageiros2, página consultada em 24/08/2017. 

 

O Porto foi eleito European Best Destination pela European Consumers Choice em 2012, 

2014 (Rio Fernandes et al., 2015) e novamente em 2017
35

. Em 2015, a cidade ficou em 1º 

lugar na lista Travellers’ choice do Tripadvisor na categoria “melhores destinos em alta da 

Europa”. Estes galardões contribuem igualmente para reforçar a projeção da imagem da 

cidade no estrangeiro, concorrendo para a sua atratividade turística. 

A atração que a cidade exerce no exterior reflete-se no crescente número de turistas que visita 

o Porto. O quantitativo de dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, indicativo da procura 

                                                 
35

 A eleição é da responsabilidade da European Best Destination, sediada em Bruxelas, na Bélgica, e consiste 

numa votação on-line (http://www.europeanbestdestinations.com/).  
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turística (Serra et al., 2014), tem verificado um crescimento quase contínuo desde 2003, 

tendo-se registado um impulso em 2005 (Gráfico 5). A proporção de hóspedes estrangeiros – 

usado para medir o crescimento do setor turismo (Pablo-Romero & Molina, 2013), que 

pernoitam nos estabelecimentos hoteleiros do Porto tem tido, excetuando a ligeira quebra em 

2009, uma trajetória de crescimento entre 2005 e 2015, situando-se nos 69,2% neste último 

ano (Gráfico 6).  

Quanto aos proveitos totais e de dormidas dos estabelecimentos hoteleiros
36

, um outro 

indicador usado para avaliar o desempenho do setor (Martins, 2004; Pablo-Romero & 

Molina, 2013), e dispondo apenas de dados desde 2009 até 2015, verifica-se, em termos 

gerais, e como seria de esperar face à evolução dos indicadores anteriores, uma evolução 

positiva no período (Gráfico 7).  

Face a estes indicadores, podemos falar de 2 momentos principais: um que se refere ao ano 

de 2005 (coincidente com a instalação da base aérea da Ryanair no Aeroporto Francisco Sá 

Carneiro) e o outro que diz respeito a 2009, quando após um decréscimo do quantitativo de 

dormidas e da proporção de hóspedes estrangeiros nos estabelecimentos hoteleiros do Porto 

de 2008 para 2009, período marcante da crise económico-financeira internacional, e também 

nacional, há uma retoma da performance da cidade a este nível. 

 

Gráfico 5 – Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros do Porto 

 

Fonte: INE, Infoline, 2016. 

 

                                                 
36

 Os ganhos totais dos estabelecimentos hoteleiros incluem todos os proveitos resultantes da sua atividade, isto 

é, incluem os proveitos de aposento, os proveitos de restauração e outro tipo de proveitos (por exemplo, aluguer 

de salas, lavandaria, tabacaria, telefone, etc.). Os ganhos de dormidas referem-se apenas aos proveitos de 

aposento. 
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Gráfico 6 – Proporção de hóspedes estrangeiros nos estabelecimentos hoteleiros do Porto 

 

Fonte: INE, Infoline, 2016. 

 

Gráfico 7 – Proveitos totais e de dormidas dos estabelecimentos hoteleiros do Porto 

 

Fonte: INE, Infoline, 2016. 

 

A evolução do quantitativo de turistas ou visitantes que procuram os postos de turismo da 

cidade valida também a tendência de crescimento da atratividade turística do Porto. Em 2015, 

este valor foi 2,5 vezes superior ao valor registado em 2010 (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Número de turistas / visitantes que procuraram informação nos postos de turismo 

oficiais do Porto 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

198.155 236.408 262.228 303.147 308.694 452.322 

 

Fonte: CMP / DMCT, 2016. 
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O estabelecimento da ligação por metro com o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, em 2006, 

permitiu uma chegada ou partida fácil e barata ao centro do Porto ou a partir dele (Rio 

Fernandes, 2015), constituindo uma mais-valia para a cidade e Municípios adjacentes 

(Marques et al., 2014), o que, juntamente com a facilitação da intermodalidade com autocarro 

e comboio, contribuiu para o reforço da Baixa portuense (Rio Fernandes et al., 2015). 

A Universidade do Porto é uma outra importante estrutura que contribui para a projeção 

internacional da cidade, na medida em que goza de uma grande projeção a nível nacional e 

internacional, evidenciada pela posição que ocupa em rankings internacionais.  

Os investimentos feitos nos últimos 20 anos na Universidade do Porto e no Instituto 

Politécnico do Porto, favorecidos pelos programas estruturais para a Ciência e Tecnologia e 

pelas oportunidades de cooperação científica e tecnológica a nível europeu contribuíram para 

a existência de uma rede de centros de investigação de elevada qualidade, interligados a 

instituições e entidades diversas (Ribeiro & Ferrão, 2014; Ribeiro, Moura, & Chorincas, 

2015; Ribeiro et al., 2016). O prestígio da universidade e da investigação desenvolvida na 

cidade em diversas áreas de conhecimento tem contribuído em muito para o aumento da sua 

atratividade (Mendes, 2011). Esta atratividade é, em grande medida, responsável pelo 

elevado e crescente número de estudantes ERASMUS e de investigadores que vêm para a 

cidade e aqui passam temporadas mais ou menos longas, fenómeno que nos últimos 20 anos 

contribuiu para a grande mobilidade que caracteriza o Porto a este nível (CMP, 2013). Por 

ano, há cerca de 10 mil estudantes estrangeiros, provenientes de mais de 100 países 

diferentes, a residir no Porto, sendo que muitos deles ficam para além do período de 

conclusão dos estudos (CMP, 2017c). 

No âmbito do processo de internacionalização, e na linha do que está evidenciado em 

diversos estudos académicos, de referir também a importância da criação e aposta na marca 

“Porto.”, que visa a potencialização da identidade e das características tradicionais da cidade 

como forma de a diferenciar de outros territórios, projetando-a no estrangeiro. A cidade tem 

um enquadramento geográfico e um contexto histórico, económico, social e cultural próprios 

que são aproveitados, ao nível da ação pública, como fatores de competitividade quer a um 

nível material quer a um nível simbólico (Appadurai, 1990, 2004).  

Por fim, de referir ainda um fator crucial que cimenta a posição do Porto nos contextos 

europeu e mundial e que se prende com as portas de ligação social. O Porto, tal como outras 

cidades europeias, procura a inserção das suas empresas e organizações nos contextos 

relacionais a nível nacional e internacional, a fim de promover a cidade junto de potenciais 

investidores, residentes, trabalhadores, estudantes e turistas. Neste contexto, são 
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fundamentais as diversas redes de cidades nacionais e internacionais das quais o Porto, 

enquanto Município, faz parte (Figura 44). São igualmente importantes as redes estabelecidas 

por instituições da cidade – das quais se destaca a Universidade – ou pelo setor privado, que 

levam o nome do Porto além-fronteiras. Quer umas quer outras contribuem para o 

reconhecimento e projeção da cidade no estrangeiro. 

 

Figura 44 – Redes de cidades do Município do Porto em setembro de 2017 

Redes nacionais Redes internacionais 

Rede de Smart Cities Portuguesa da INTELI 

Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses 

Fórum Urbano para o Desenvolvimento 

Sustentável 

Plataforma de Cooperação Noroeste Global 

Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis 

 

Open & Agile Smart Cities (OASC) 

URBACT 

Eurocidades (EUROCITIES) 

Associação do Eixo Atlântico do Noroeste 

Peninsular (EIXO ATLÂNTICO) 

Associação Ibérica dos Municípios Ribeirinhos 

do Douro (AIMRD) 

Organização das Cidades Património Mundial 

(OCPM) 

Associação Internacional das Cidades 

Educadoras (AICE) 

Rede de Grandes Vinhedos (Great Wine 

Capitals -GWC) 

Conferência das Cidades do Arco Atlântico 

(ARCO ATLÂNTICO) 

Associação dos Cemitérios de Interesse 

Monumental da Europa 

Fundação Luso-Espanhola Rei Afonso 

Henriques (FRAH) 

Rede Cidade das Profissões 

Rede Mundial das Cidades Amigas das Pessoas 

Idosas 

Caminho Cultural do Atlântico 

União das Cidades Capitais de Língua 

Portuguesa (UCCLA) 

 

Fonte: CMP/DMP/DMRIP (setembro de 2017); Associação Porto Digital (agosto de 2017). 

 

4.4 Sinopse 

 

Neste capítulo, em que foram abordados os processos económico-sociais que marcam a 

cidade do Porto e a sua Baixa nos últimos anos, sobressai que estes processos estão em linha 

com o que vem acontecendo, em termos gerais, nas cidades europeias e nos seus centros. 

Relativamente ao Porto e à sua Baixa destacamos as seguintes dinâmicas e desafios: 
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 Atualidade marcada pela revitalização do centro da cidade do Porto, pela reversão 

da tendência de abandono funcional e social e pelo reforço da sua função simbólica. 

Depois de décadas marcadas pela desvitalização económica e perda de residentes, a partir dos 

primeiros anos do século XXI, a área central do Porto começou a reverter esta tendência, 

verificando-se o surgimento de novas atividades económicas, com formatos (pós)modernos e 

diversificados, e a revitalização de atividades mais antigas. Estas dinâmicas positivas estão, 

em larga medida, associadas à crescente importância do setor do turismo, à animação do 

centro da cidade por eventos diversificados e à pujança da animação noturna que conduziram 

à utilização da Baixa por novos city-users. A atualidade é também marcada pela cultura do 

consumo, pela diversificação de espaços e ambiências e por complexos padrões de usos 

espaciais e temporais que geram, por vezes, conflitos entre residentes e demais utilizadores. 

Desafio: ao planeamento da área central, no sentido de potenciar as atuais dinâmicas 

económicas, contribuindo para o reforço da resiliência das atividades e para a 

diversificação funcional e social, e no sentido de minimizar problemas decorrentes da 

incompatibilização de vivências por parte de diferentes utilizadores. 

 

 Décadas de operações de reabilitação urbana contribuíram (finalmente) para a 

revitalização económica e para a vivência social de áreas em declínio. 

Num arco temporal com mais de quarenta anos, têm vindo a ocorrer na Baixa da cidade 

diversas operações de reabilitação urbana que transformaram o edificado, os espaços 

públicos, as atividades económicas e a imagem projetada das áreas intervencionadas, 

propiciando a revitalização de negócios antigos e a abertura de novos negócios (em larga 

medida voltados para o turismo) e a geração de novas vivências sociais e lúdicas, tornando o 

centro da cidade um local atrativo para residir, trabalhar, passear e investir. Neste processo 

foram fundamentais a intervenção pública, muitas vezes ao abrigo de programas de 

incentivos inscritos em quadros de apoio e mecanismos de financiamento comunitário, e, em 

anos mais recentes, o forte investimento por parte do setor privado que procura retornos.  

Desafio: ao setor público, para, tirando lições das áreas onde a reabilitação urbana foi 

auspiciosa, dar continuidade às operações de reabilitação das áreas degradadas 

(designadamente através da execução de ORU’s), articulando interesses públicos e 

privados; e para dar resposta ao desafio de atrair e fixar na Baixa segmentos 
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populacionais diversificados em termos de faixa etária, classe socioeconómica e 

estilos de vida. 

 

 Reforço da cultura como fator de competitividade e ativo crucial na estratégia de 

afirmação da cidade. 

A nomeação e celebração do Porto enquanto Capital Europeia da Cultura, em 2001, 

constituiu um marco importante para a cidade, na medida em que alavancou a dinamização 

da dimensão cultural (por via de equipamentos e eventos) e contribuiu para a revitalização 

económica, a par com outros fatores. Em anos mais recentes, tem havido um maior 

reconhecimento da importância das atividades culturais e criativas para a competitividade da 

cidade, alinhando-a assim com as tendências verificadas a nível europeu. A cultura e os 

elementos culturais são, na atualidade, focos mais visíveis da agenda política e das estratégias 

privadas, sendo utilizados, por um lado, como instrumentos de projeção da cidade, e em 

particular da sua Baixa, e da criação de ambiências multiculturais e diversificação de 

vivências sociais dos espaços, e, por outro lado, pela sua utilização como bens 

transacionáveis e / ou fatores capazes de atrair um maior número de potenciais consumidores. 

Desafio: ao setor privado e ao setor público para que, de forma articulada entre si, 

potenciem a dinâmica cultural da cidade, e em particular da Baixa, promovendo a 

criação de atmosferas urbanas propiciadoras de criatividade e inovação e integradoras 

de vivências multiculturais, através da atração de públicos diversificados. 

 

 Um ecossistema de inovação reconhecido internacionalmente como tendo potencial 

de crescimento económico e desenvolvimento sustentado. 

O empreendedorismo na cidade do Porto manifesta-se no aproveitamento de oportunidades 

surgidas particularmente com o boom do setor do turismo, no seguimento de visões de 

negócio ou de vontades pessoais de dar a volta a situações menos positivas (desemprego ou 

precariedade laboral). Manifesta-se igualmente no aumento de spin-offs e start-ups. Jovens 

empreendedores e projetos inovadores, em áreas mais tecnológicas ou mais criativas, são 

apoiados pelo Município ou por estruturas de incubação de empresas, ligadas, sobretudo, às 

instituições universitárias mas também a organizações de interesse público, formando um 

ecossistema de inovação em fase de expansão e reconhecimento. 
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Desafio: ao setor público, ao setor privado, às instituições universitárias e às 

organizações de interesse público para que apoiem efetivamente o crescimento e a 

sustentabilidade de negócios (evitando a morte de bons projetos por falta do devido 

acompanhamento) e para que potenciem as redes internacionais no sentido de 

dinamizar o ecossistema de inovação da cidade. 

 

 Fortalecimento da projeção internacional da cidade e da sua atratividade turística e 

consequente transformação do Porto na next big thing. 

O processo de internacionalização da cidade manifesta-se em larga medida no aumento da 

sua atratividade turística, para a qual tem contribuído o dinamismo de estruturas como o 

Aeroporto Francisco Sá Carneiro, com designadamente as rotas low-cost, e, em menor grau, o 

Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. A Universidade do Porto é uma outra estrutura 

fundamental para a projeção da cidade a nível internacional, quer pela sua reputação no 

estrangeiro quer por via do crescente número de estudantes ERASMUS e investigadores que 

vêm para a cidade todos os anos. A nível político, a criação e aposta, em anos recentes, na 

marca “Porto.” constitui um mecanismo de potencialização e projeção das características 

identitárias da cidade, tornando-as fatores de competitividade. 

Desafio: ao setor público e às demais instituições e organizações no sentido de 

potenciar as estruturas e mecanismos de internacionalização da cidade, projetando 

uma imagem de qualidade, inovação e diferenciação; desafio também para que haja 

articulação, sempre que possível, das diversas redes de cada uma destas “hélices” e 

das redes entre as “hélices”, criando ecossistemas de hélice quádrupla potenciadores 

de competitividade económica. 
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5. A territorialização das atividades económicas 

 

Isto levanta uma questão final e perturbadora. À medida que as 

novas tecnologias da informação permitem uma 

descentralização cada vez mais distante das atividades 

urbanas, qual o papel da cidade central tradicional? 

Hall, P., 2002, p. 201. 

 

5.1 Introdução 

 

Se há décadas atrás o impulso da Baixa foi dado sobretudo por via do investimento público, 

em larga medida relacionado com operações de reabilitação urbana, hoje em dia o 

investimento é maioritariamente privado, pautando-se pela dinamização de estabelecimentos 

já existentes ou pela abertura de novos negócios, relacionados com atividades 

tradicionalmente centrais e com setores emergentes, bem como com práticas económicas que 

se têm vindo a afirmar. Este ponto destina-se à análise dos padrões espaciais da atividade 

económica da Baixa, quer numa perspetiva generalista e sinóptica, quer focando e 

particularizando os setores de atividade mais pujantes na atualidade – as atividades 

tradicionais, a economia cultural e criativa e o turismo – e as práticas económicas de cariz 

alternativo, cuja visibilidade é cada vez maior. Com padrões espaciais não se pretende apenas 

significar a forma como as atividades estão situadas no espaço, mas também como se 

encontram estruturadas e como interagem em processos de produção económica. A 

compreensão da evolução destes padrões pressuporia o cruzamento das variáveis espaço, 

tempo e tipologia de atividades. Apesar da pertinência, não dispomos de dados temporais 

para a escala de estudo que nos permitam efetuar esta análise, pelo que será aqui feito 

essencialmente um retrato da situação referente ao ano de 2015 / 2016, complementado com 

informação documental e dados recolhidos através da observação direta dos fenómenos 

nestes últimos anos. 

 

Fundamentação metodológica 

De referir, desde logo, que será analisada a atividade económica materializada em estabelecimentos 

ou outros formatos com caráter físico; não será, portanto, considerada a atividade económica 
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processada através de meios virtuais ou a economia não registada que, não sendo abrangida por 

sistemas de regulação, escapa às estatísticas oficiais. 

Para efeitos deste trabalho, será utilizado o termo estabelecimento em linha com o conceito 

apresentado pelo INE, segundo o qual se trata de uma Empresa ou parte de uma empresa (fábrica, 

oficina, mina, armazém, loja, entreposto, etc.) situada num local topograficamente identificado. 

Nesse local ou a partir dele exercem-se atividades económicas para as quais, regra geral, uma ou 

várias pessoas trabalham (eventualmente a tempo parcial), por conta de uma mesma empresa.
37

 

A análise da distribuição espacial e setorial da atividade económica enfrenta, desde logo, o problema 

da existência de bases de informação oficiais que permitam obter dados à escala micro. O Sistema de 

Contas Integradas das Empresas, da responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística (INE), seria 

a base de dados ideal pela abrangência de todo o universo de empresas (empresas financeiras, não 

financeiras, sociedades e empresas individuais). No entanto, o dever de inviolabilidade do segredo 

estatístico não permite a disponibilização desta informação ao nível do estabelecimento / empresa. 

Recorremos assim a uma base de dados disponibilizada pela Informa D&B
38

 que nos permite obter a 

granularidade necessária para uma análise efetiva da atividade económica na Baixa do Porto e, 

particularmente, dos setores relevados neste trabalho, com exceção das práticas económicas 

alternativas. Os dados das empresas / estabelecimentos são referentes ao ano de 2015; os dados das 

entidades públicas referem-se ao ano de 2016. Esta base apresenta uma limitação ao nível da variável 

“empregados”: muitas entidades optam por alocar o número total de efetivos ao local da sede. Isto 

levanta, desde logo, dois problemas: há emprego em estabelecimentos da Baixa que não está aqui 

alocado, na medida em que a sede se encontra noutro local do Porto ou noutro concelho; e há 

entidades localizadas na Baixa cujo emprego se encontra inflacionado porque constituem sedes de 

empresas ou de instituições públicas. Estas situações são tidas em consideração no decurso da análise. 

Tendo em vista os objetivos analíticos deste ponto, a base de dados da Informa D&B foi trabalhada 

no sentido de se obter a classificação de todos os registos de estabelecimentos de acordo com os 

setores considerados e respetivas tipologias de atividades (Anexo A). Estas tipologias são baseadas 

essencialmente na Classificação das Atividades Económicas (CAE), pelo que, sempre que possível, 

foram adotadas as designações aplicadas por este instrumento classificativo. 

No caso específico do turismo, existe informação oficial bastante desagregada disponibilizada pelo 

Registo Nacional de Turismo, da responsabilidade do Turismo de Portugal, I. P.. A comparação dos 

                                                 
37

 Fonte: http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/3464, página consultada em 18/07/2017. 

38
 A Informa D&B é uma empresa que recorre a diversas fontes para atualizar, cruzar e validar os dados sobre 

cada um dos estabelecimentos, a saber: o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI); a Direção-Geral 

da Administração e do Emprego Público (DGAEP); o INE; o Ministério da Justiça / Instituto de Registos e 

Notariado; o Turismo de Portugal, I.P.; a União das Misericórdias de Portugal (UMP); a Direção-Geral da 

Segurança Social; o Ministério das Finanças / Autoridade Tributária; Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP) e o Banco de Portugal. 

http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/3464
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dados desta fonte com os da Informa D&B, para o ano de 2015, mostra diferenças significativas nos 

valores. No entanto, na página eletrónica do Registo Nacional de Turismo (RNT) pode ler-se que a 

responsabilidade de preenchimento e actualização do RNT é das entidades exploradoras dos 

empreendimentos e empresas do turismo, sendo obrigatório para os agentes de animação turística e 

para as agências de viagens e turismo. A informação submetida pelos Agentes de Viagens e Turismo 

e de Animação Turística é analisada pelo Turismo de Portugal, I.P. antes de constar do Registo. 

Futuramente o Registo será alargado às restantes actividades do sector do turismo em Portugal. 

Alerta-se para o facto de, no caso dos empreendimentos turísticos, o Registo estar em fase de 

alimentação de dados, logo a informação disponível para consulta não corresponde à totalidade dos 

empreendimentos turísticos existentes no país.
39

 Os empreendimentos turísticos referem-se a 

estabelecimentos de alojamento hoteleiro, com exceção do alojamento local, tratado como uma 

categoria própria. Face ao exposto, e sobretudo devido ao reconhecimento de que a base está num 

processo de alimentação, podendo, não refletir, por esse facto, a realidade, sendo a base de dados da 

Informa D&B alimentada por diversos instrumentos legais de preenchimento obrigatório, optamos 

por também no setor do turismo utilizar esta base. Utilizaremos apenas os dados do Registo Nacional 

de Turismo para análise do alojamento local, na medida em que esta classificação não se encontra 

refletida na CAE e este fenómeno está visivelmente em expansão na Baixa, merecendo uma atenção 

particular. 

Desde os anos 60 do século XX que os sistemas de informação geográfica (SIG) constituem, cada vez 

mais, ferramentas essenciais de análise espacial e de apoio à decisão e à investigação académica 

(Machado, 2000; UN, 2000). Diversos autores defendem que a estruturação e gestão dos elementos 

georreferenciados e da respetiva informação alfanumérica numa base de dados geográfica tornam a 

sua manipulação e tratamento mais eficientes e fiáveis (Cosme, 2012; Machado, 2000; Rigaux, 

Scholl, & Voisard, 2002). Seguindo esta linha de pensamento, os dados da Informa D&B foram 

trabalhados tendo como suporte uma base de dados geográfica, a partir da qual foram feitos 

tratamentos estatísticos e foi elaborada cartografia temática. De acordo com Grancho (2006), o 

modelo raster ou matricial representa a realidade através de uma matriz constituída por pixéis, ou 

células, cujos valores se encontram associados a uma parte discreta da superfície terrestre. Machado 

(2000) acrescenta que este modelo tem a vantagem de facilitar as correlações entre uma determinada 

célula e as células vizinhas, pelo que é mais adequado, comparativamente com o modelo vetorial, 

para representar fenómenos com distribuição contínua (como é o caso das densidades). Por este 

motivo, a espacialização do quantitativo de estabelecimentos é feita com recurso ao cálculo da 

densidade, concretamente ao método da densidade de Kernel. Este método é uma abordagem não 

paramétrica bastante popular  (Botev, Grotowski, & Kroese, 2010; Gatrell & Bailey, 1995). O softare 

                                                 
39

 Fonte: https://rnt.turismodeportugal.pt/RNT/ConsultaAoRegisto.aspx, página consultada em 02/09/2017. 

https://rnt.turismodeportugal.pt/RNT/ConsultaAoRegisto.aspx
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ArcGis, utilizado para a elaboração da cartografia, usa o método de cálculo proposto por Silverman e 

que resulta num raster generalizado das densidades de estabelecimentos para toda a área de estudo, 

produzido após a realização de cálculos das densidades efetivas de cada célula da matriz de 

referência. Neste método, se nenhum ponto cair dentro de uma dada célula essa célula é entendida 

como No data (Silverman, 1986). Uma vez que o limite da Baixa aqui considerado não coincide com 

os limites das subsecções estatísticas, optou-se por usar este método em vez de calcular as densidades 

ao nível da subsecção, através da relação entre o número de estabelecimentos e a área das mesmas. 

Assim, o resultado aqui apresentado é um raster produzido com base na distribuição dos 

estabelecimentos que, de acordo com o método de Silverman, abrange apenas as áreas onde os 

mesmos se encontram georreferenciados, pelo que as áreas não cobertas pelo raster traduzem a 

inexistência de estabelecimentos no local. As classes de número de estabelecimentos e empregados 

presentes nas representações cartográficas foram determinadas pelo método de classificação natural 

breaks, também conhecido como método de otimização de Jenks. Este algoritmo agrupa os dados em 

classes, procurando reduzir a variância dentro de cada classe e maximizar a variância entre classes. 

Por outras palavras, as quebras de classe são identificadas de acordo com a maior semelhança dos 

valores dentro de um grupo e a maior diferença entre grupos (De Smith, Goodchild, & Longley, 

2009). 

As práticas económicas alternativas, tal como descrito em vários trabalhos científicos, não são 

passíveis de identificação através de bases de dados como a da Informa D&B, por não se encontrarem 

traduzidas pela CAE. Assim, foi adotada uma metodologia específica, sendo que a leitura deste tipo 

de atividades assume contornos diferentes da análise efetuada para os outros setores. Confrontamo-

nos com as mesmas dificuldades metodológicas descritas na literatura científica, pelo que, seguindo a 

proposta de José Hernández (2017), a identificação e caracterização destas práticas foi feita a partir da 

exploração de páginas especializadas da Internet (incluindo o Facebook) e de pedidos de informação 

efetuados ao Município do Porto e à Porto Lazer (uma empresa municipal), bem como com recurso a 

trabalho de campo. A realização de entrevistas semiestruturadas aos empreendedores dos espaços de 

coworking CRU – Cowork, OPO’Lab e Porto I/O (Anexo D) e aos responsáveis pela organização dos 

“mercados urbanos” Urban Market, FleaMarket e Mercado CedofeitaViva (Anexo F) foi importante 

para validar e adquirir informação de contextualização e caracterização destas atividades. A consulta 

de bibliografia de referência sobre as feiras e mercados da cidade do Porto foi fundamental para 

reconstituir a sua evolução histórica. 

Em termos de tratamento de informação, recorreu-se ainda à Análise de clusters, que tem por 

finalidade a formação de classes ou grupos partindo de um conjunto de dados. Trata-se de uma 

técnica estatística de análise multivariável exploratória (Sierra Bravo, 1994). Foi utilizada a 

Classificação não hierárquica, através do método de K-Means. O seu objetivo é formar um 
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predeterminado número de grupos de objetos (clusters), de forma a minimizar a variabilidade dentro 

de um dado cluster e a maximizar a variabilidade entre clusters. Todos os grupos pertencem ao 

mesmo nível, não havendo hierarquia (Aldenderfer & Blashfield, 1984). 

A observação etnográfica direta das atividades foi, por fim, um procedimento metodológico 

importante para confrontar os números com a realidade, fazendo validações e aferindo situações e 

características (Cohen, 1993; Wacquant, 2005). 
 

 

5.2 Perspetiva global 

 

A Baixa apresenta uma grande representação de edifícios com outras funções para além da 

residencial comparativamente com outras áreas da cidade, o que evidencia, desde logo, uma 

forte presença de estabelecimentos de atividade económica (Figura 45). 

 

Figura 45 – Edifícios clássicos segundo a função (2011)
40

 

 

Fonte: INE, Censos de 2011. 

                                                 
40

 O INE entende como edifício clássico aquele cuja estrutura e materiais empregues tem um caráter não 

precário e duração esperada de 10 anos pelo menos (Fonte: http://smi.ine.pt/Conceito?clear=True, página 

consultada em 25/08/2017). Os edifícios da Zona Empresarial do Porto não são considerados edifícios clássicos 

daí se encontrarem na classe “Sem edifícios clássicos”. 

http://smi.ine.pt/Conceito?clear=True
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Em 2015 / 2016, estavam registados na Baixa 8 345 estabelecimentos em estados diversos de 

atividade da entidade proprietária (Tabela 5). Desses, 7 492 encontravam-se ativos, 

correspondendo a 89,8% do total de estabelecimentos da área e a 29,4% do total de 

estabelecimentos ativos na cidade do Porto. Em situação de dissolução ou insolvência 

encontravam-se 2,7% dos estabelecimentos da Baixa, que representavam apenas 3,1% destas 

situações em toda a cidade nesse período. Ou seja, a Baixa concentrava quase 1/3 da 

atividade económica da cidade, mas as situações de insucesso empresarial estavam bem mais 

diluídas no concelho. 

 

Tabela 5 – Estabelecimentos existentes na Baixa em 2015 / 2016 segundo o estado da entidade 

proprietária 

Estado da entidade 
Estabelecimentos 

N.º % 

Ativa 7 492 89,8 

Dissolução 1 0,01 

Insolvência 229 2,7 

Sem atividade comercial
41

 203 2,4 

Sem indícios de atividade
42

 420 5,0 

Total 8 345 100,0 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

A distribuição dos estabelecimentos ativos é desigual no território em análise (Figura 46). 

Sobressaem, desde logo, os pontos centrais da Baixa, designadamente a área entre a Rua de 

Ceuta e a Praça de Lisboa; a confluência entre a Rua Ramalho Ortigão, a Avenida dos 

Aliados e a Rua do Bonjardim; a área entre as Ruas de Sá da Bandeira e de Santa Catarina, 

onde se inclui o quarteirão do Bolhão; a Rua de Passos Manuel; mas também, a sul, entre o 

Largo dos Lóios e a Rua das Flores; e, mais a norte dos focos centrais, a Rua de Gonçalo 

Cristóvão e a área de confluência entre a Rua de Cedofeita e a Rua da Boavista. 

                                                 
41

 Trata-se de Sociedades que tendo publicado as suas contas num dos 2 últimos exercícios o fizeram, 

cumulativamente, com vendas 0 (zero), empregados 0 (zero) e com o CMVMC (Custo das Mercadorias 

Vendidas e das Matérias Consumidas) também a 0 (zero) e para as quais não existe experiência de pagamento 

nos últimos 12 meses. No caso das sociedades do setor da construção e do imobiliário, terá de verificar-se 

cumulativamente que a rúbrica de “outros rendimentos e ganhos” também se encontra com o valor 0 (zero) 

(Fonte: Informa D&B, 2017). 

42
 Trata-se de Sociedades que não publicaram nenhum dos dois últimos exercícios, que não efetuaram nenhuma 

publicação legal nos últimos 48 meses e para as quais não tenhamos obtido nenhuma experiência de 

pagamento nos últimos 12 meses (Fonte: Informa D&B, 2017). 
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Figura 46 – Densidade de estabelecimentos ativos na Baixa (2015 / 2016) 

 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

Quanto ao início de atividade dos estabelecimentos ativos, e tendo em conta os 6 856 para os 

quais dispomos de informação, sobressai que cerca de 40% abriram em 2009 ou mais 

recentemente (Tabela 6), o que indicia, por um lado, a relativa renovação dos negócios da 

Baixa, uma vez que não se tratam de negócios com muitos anos de existência; e, por outro 

lado, o que indicia, também, atitudes de empreendedorismo face a situações desfavoráveis 

geradas pela crise económico-financeira assumida em 2008 e / ou a situações de oportunidade 

geradas pelo boom do turismo, que, como vimos atrás, verificou um impulso a partir de 2009. 

Estabelecimentos muito antigos – centenários em muitos casos –, coexistem com 

estabelecimentos em edifícios que já conheceram diversos negócios ao longo do tempo. A 

tradição coexiste com a modernidade, quer porque a Baixa é diversificada e estabelecimentos 

de caráter tradicional misturam-se com estabelecimentos com formatos mais modernos, quer 

porque há mistura no mesmo estabelecimento de tradição e modernidade – os mais 

tradicionais procuram inovar no serviço ou na forma de apresentação dos produtos e os mais 

recentes assumem propositadamente, não raras vezes um caráter tradicional (Figura 47). 

Assim é a Baixa do Porto na atualidade. 
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Tabela 6 – Estabelecimentos ativos em 2015 / 2016 na Baixa segundo a data de início de 

atividade 

Início da atividade 
Estabelecimentos 

N.º % 

Antes de 1960 314 4,6 

1960 a 1980 729 10,6 

1981 a 1990 1 038 15,1 

1991 a 2000 1 028 15,0 

2001 a 2008 996 14,5 

De 2009 em diante 2 751 40,1 

Total 6 856 100,0 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

Figura 47 – Tradição e modernidade coexistem na Baixa 

 

Fonte: Da autora (janeiro de 2017). 

 

O volume de vendas dos estabelecimentos ativos totalizava, em 2015 / 2016, os 1 759,4 

milhões de € – 15,7% do total verificado para a cidade. O total de pessoas empregadas era de 

40 226, o que representava 30% do total de pessoas empregadas em estabelecimentos ativos 

no Porto, evidenciando assim a centralidade e importância da área enquanto polo de emprego. 

Relativamente à dimensão em termos de efetivos (empregados), a média era de 5 

trabalhadores por estabelecimento. Seguindo a recomendação da Comissão Europeia relativa 

à definição de micro, pequenas e médias empresas (CE, 20/05/2003) verifica-se que mais de 
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90% dos estabelecimentos consistiam em micro empresas, na medida em que tinham entre 0 

a 9 empregados (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Estabelecimentos ativos em 2015 / 2016 na Baixa segundo a dimensão 

Classes de empregados 
Estabelecimentos 

N.º % 

0 a 9 7 021 93,7 

10 a 49 404 5,4 

50 a 249 53 0,7 

250 ou mais 14 0,2 

Total 7 492 100,0 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

A distribuição espacial do emprego em estabelecimentos ativos é desigual em termos 

espaciais (Figura 48), sobressaindo alguns polos não necessariamente coincidentes com as 

densidades mais elevadas de estabelecimentos. Estas polaridades traduzem o peso elevado de 

determinadas instituições no emprego da Baixa. Assim, verifica-se a existência de uma 

elevada concentração de empregos, e nomeando por ordem decrescente de importância, no 

Hospital de Santo António; na Reitoria da Universidade do Porto (onde estão alocados todos 

os efetivos das diversas instituições universitárias); na Câmara Municipal do Porto; no 

Palácio da Justiça e na Santa Casa da Misericórdia do Porto. 

Sendo este ponto uma perspetiva geral da atividade económica na Baixa apresenta-se na 

Tabela 8 todas as tipologias de atividades ativas por CAE a 2 dígitos. Verifica-se que, ao 

nível da proporção de estabelecimentos, os setores mais representativos são o Comércio a 

retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos (CAE 47), a Restauração e similares 

(CAE 56) e as Atividades das organizações associativas (CAE 94). Ao nível da proporção de 

empregados, os setores com maior representatividade são a Restauração e similares (CAE 

56), o Alojamento (CAE 55) e o Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e 

motociclos (CAE 47). Por fim, ao nível da proporção de volume de vendas, as atividades 

mais representativas são também a Restauração e similares (CAE 56) e o Alojamento (CAE 

55), agora seguido das Atividades imobiliárias (CAE 68). 
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Figura 48 – Distribuição espacial do emprego em estabelecimentos ativos na Baixa (2015 / 

2016)
43

 

 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

Tabela 8 – Atividades económicas mais representativas na Baixa em 2015 / 2016 

CAE 

Estabelecimentos Empregados 
Volume de 

negócios 

N.º % N.º % 
Milhões 

de € 
% 

Agricultura, produção animal, caça e 

atividades dos serviços relacionados 

(CAE 01) 

33 0,44 186 0,46 10,1 0,64 

Silvicultura e exploração florestal (CAE 

02) 
3 0,04 5 0,01 0,5 0,03 

Pesca e aquicultura (CAE 03) 3 0,04 6 0,01 0,04 0,00 

Indústrias alimentares (CAE 10) 42 0,56 35 0,09 0,7 0,04 

Indústria das bebidas (CAE 11) 8 0,11 13 0,03 0,1 0,01 

Fabricação de têxteis (CAE 13) 11 0,15 14 0,03 0,8 0,05 

Indústria do vestuário (CAE 14) 52 0,69 624 1,55 5,4 0,34 

Indústria do couro e dos produtos do 

couro (CAE 15) 
5 0,07 7 0,02 0,05 0,00 

 

                                                 
43

 Para uma melhor leitura da informação, optou-se por excluir da representação cartográfica 1 811 

estabelecimentos que não apresentam registo de empregados na base de dados.  
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Tabela 8 – Atividades económicas mais representativas na Baixa em 2015 / 2016 (cont.) 

CAE 

Estabelecimentos Empregados 
Volume de 

negócios 

N.º % N.º % 
Milhões 

de € 
% 

Indústrias da madeira e da cortiça e suas 

obras, exceto mobiliário; fabricação de 

obras de cestaria e de espartaria (CAE 

16) 

11 0,15 114 0,28 2,8 0,18 

Fabricação de pasta, de papel, cartão e 

seus artigos (CAE 17) 
2 0,03 27 0,07 0,4 0,03 

Impressão e reprodução de suportes 

gravados (CAE 18) 
44 0,59 50 0,12 1,0 0,06 

Fabricação de produtos químicos e de 

fibras sintéticas ou artificiais, exceto 

produtos farmacêuticos (CAE 20) 

4 0,05 2 0,00 0,003 0,00 

Fabricação de outros produtos minerais 

não metálicos (CAE 23) 
10 0,13 1475 3,67 1,2 0,07 

Indústrias metalúrgicas de base (CAE 

24) 
4 0,05 13 0,03 0,3 0,02 

Fabricação de produtos metálicos, 

exceto máquinas e equipamentos (CAE 

25) 

23 0,31 53 0,13 0,9 0,06 

Fabricação de equipamento elétrico 

(CAE 27) 
6 0,08 3 0,01 0,1 0,01 

Fabricação de máquinas e de 

equipamentos, n.e. (CAE 28) 
5 0,07 10 0,02 0,09 0,01 

Fabricação de veículos automóveis, 

reboques, semi-reboques e componentes 

para veículos automóveis (CAE 29) 

3 0,04 3 0,01 0 0,00 

Fabricação de outro equipamento de 

transporte (CAE 30) 
1 0,01 2 0,00 0 0,00 

Fabricação de mobiliário e de colchões 

(CAE 31) 
11 0,15 36 0,09 2,9 0,18 

Outras indústrias transformadoras (CAE 

32) 
53 0,71 119 0,30 2,5 0,16 

Reparação, manutenção e instalação de 

máquinas e equipamentos (CAE 33) 
13 0,17 7 0,02 0,5 0,03 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e 

fria e ar frio (CAE 35) 
6 0,08 81 0,20 4,9 0,31 

Recolha, tratamento e eliminação de 

resíduos; valorização de materiais (CAE 

38) 

2 0,03 11 0,03 0,6 0,03 

Promoção imobiliária (desenvolvimento 

de projetos de edifícios); construção de 

edifícios (CAE 41) 

104 1,39 317 0,79 17,1 1,07 

Engenharia civil (CAE 42) 10 0,13 23 0,06 0,1 0,01 

Atividades especializadas de construção 

(CAE 43) 
57 0,76 554 1,38 44,8 2,82 

Comércio, manutenção e reparação, de 

veículos automóveis e motociclos (CAE 

45) 

137 1,83 320 0,80 9,5 0,60 

Comércio por grosso (inclui agentes), 

exceto de veículos automóveis e 

motociclos (CAE 46) 

500 6,67 972 2,42 75,2 4,74 
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Tabela 8 – Atividades económicas mais representativas na Baixa em 2015 / 2016 (cont.) 

CAE 

Estabelecimentos Empregados 
Volume de 

negócios 

N.º % N.º % 
Milhões 

de € 
% 

Comércio a retalho, exceto de veículos 

automóveis e motociclos (CAE 47) 
1484 19,81 5253 13,06 159,1 10,03 

Transportes terrestres e transportes por 

oleodutos ou gasodutos (CAE 49) 
56 0,75 168 0,42 3,6 0,23 

Transportes por água (CAE 50) 5 0,07 11 0,03 0 0,00 

Armazenagem e atividades auxiliares 

dos transportes (inclui manuseamento) 

(CAE 52) 

66 0,88 360 0,89 6,5 0,41 

Atividades postais e de courier (CAE 

53) 
2 0,03 2 0,00 0,05 0,00 

Alojamento (CAE 55) 338 4,51 5293 13,16 192,7 12,15 

Restauração e similares (CAE 56) 905 12,08 6624 16,47 327,3 20,63 

Atividades de edição (CAE 58) 47 0,63 47 0,12 2,2 0,14 

Atividades cinematográficas, de vídeo, 

de produção de programas de televisão, 

de gravação de som e de edição de 

música (CAE 59) 

37 0,49 77 0,19 2,4 0,15 

Atividades de rádio e de televisão (CAE 

60) 
4 0,05 8 0,02 0,3 0,02 

Telecomunicações (CAE 61) 5 0,07 3 0,01 0,1 0,01 

Consultoria e programação informática 

e atividades relacionadas (CAE 62) 
106 1,41 160 0,40 5,6 0,35 

Atividades dos serviços de informação 

(CAE 63) 
9 0,12 10 0,02 0,2 0,01 

Atividades de serviços financeiros, 

exceto seguros e fundos de pensões 

(CAE 64) 

57 0,76 995 2,47 23,1 1,46 

Seguros, resseguros e fundos de 

pensões, exceto segurança social 

obrigatória (CAE 65) 

5 0,07 10 0,02 0,1 0,01 

Atividades auxiliares de serviços 

financeiros e dos seguros (CAE 66) 
172 2,30 1148 2,85 36,5 2,30 

Atividades imobiliárias (CAE 68) 408 5,45 2426 6,03 165,7 10,45 

Atividades jurídicas e de contabilidade 

(CAE 69) 
209 2,79 920 2,29 37,4 2,35 

Atividades das sedes sociais e de 

consultoria para a gestão (CAE 70) 
161 2,15 328 0,82 18,1 1,14 

Atividades de arquitetura, de 

engenharia e técnicas afins; atividades 

de ensaios e de análises técnicas (CAE 

71) 

175 2,34 216 0,54 4,2 0,26 

Atividades de investigação científica e 

de desenvolvimento (CAE 72) 
20 0,27 171 0,43 5,9 0,37 

Publicidade, estudos de mercado e 

sondagens de opinião (CAE 73) 
38 0,51 123 0,31 7,0 0,44 

Outras atividades de consultoria, 

científicas, técnicas e similares (CAE 

74) 

121 1,62 313 0,78 15,2 0,96 

Atividades veterinárias (CAE 75) 5 0,07 5 0,01 0,5 0,03 

Atividades de aluguer (CAE 77) 24 0,32 158 0,39 12,2 0,77 

Atividades de emprego (CAE 78) 10 0,13 15 0,04 0,6 0,04 
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Tabela 8 – Atividades económicas mais representativas na Baixa em 2015 / 2016 (cont.) 

CAE 

Estabelecimentos Empregados 
Volume de 

negócios 

N.º % N.º % 
Milhões 

de € 
% 

Agências de viagem, operadores 

turísticos, outros serviços de reservas e 

atividades relacionadas (CAE 79) 

48 0,64 49 0,12 1,4 0,09 

Atividades de investigação e segurança 

(CAE 80) 
4 0,05 14 0,03 0,4 0,03 

Atividades relacionadas com edifícios, 

plantação e manutenção de jardins 

(CAE 81) 

10 0,13 27 0,07 0,07 0,00 

Atividades de serviços administrativos e 

de apoio prestados às empresas (CAE 

82) 

165 2,20 718 1,78 20,4 1,29 

Administração Pública e Defesa; 

Segurança Social Obrigatória (CAE 84) 
20 0,27 28 0,07 2,5 0,16 

Educação (CAE 85) 124 1,66 382 0,95 16,4 1,04 

Atividades de saúde humana (CAE 86) 283 3,78 428 1,06 17,5 1,10 

Atividades de apoio social com 

alojamento (CAE 87) 
46 0,61 299 0,74 16,2 1,03 

Atividades de apoio social sem 

alojamento (CAE 88) 
65 0,87 295 0,73 14,2 0,89 

Atividades de teatro, de música, de 

dança e outras atividades artísticas e 

literárias (CAE 90) 

88 1,17 592 1,47 11,5 0,73 

Atividades das bibliotecas, arquivos, 

museus e outras atividades culturais 

(CAE 91) 

8 0,11 13 0,03 1,2 0,07 

Lotarias e outros jogos de aposta (CAE 

92) 
4 0,05 3 0,01 0,09 0,01 

Atividades desportivas, de diversão e 

recreativas (CAE 93) 
141 1,88 671 1,67 31,0 1,95 

Atividades das organizações 

associativas (CAE 94) 
584 7,79 2657 6,61 97,9 6,17 

Reparação de computadores e de bens 

de uso pessoal e doméstico (CAE 95) 
53 0,71 298 0,74 25,5 1,61 

Outras atividades de serviços pessoais 

(CAE 96) 
208 2,78 3737 9,29 115,7 7,29 

Atividades dos organismos 

internacionais e outras instituições 

extraterritoriais (CAE 99) 

9 0,12 89 0,22 5,5 0,34 

Total 7 492 100,0 40 226 100,0 1 586,5 100,0 

Fonte: Informa D&B, 2017. 
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5.3 Padrões espaciais das atividades tradicionais e dos setores emergentes 

 

5.3.1 Atividades tradicionais 

 

Tal como é característico das cidades europeias, o setor do retalho está ligado ao Porto desde 

a sua origem, constituindo um aspeto fulcral na compreensão do desenvolvimento da cidade 

em geral e do seu centro em particular (J. A. R. Fernandes, 1997).  

Segundo Pereira de Oliveira, o centro vital da cidade, a Baixa, consiste na área comercial e de 

serviços por excelência (Pereira de Oliveira, 2007), onde predominam as atividades 

terciárias do tipo ocasional e excepcional, e se concentram, além dos comércios de luxo, as 

sedes das actividades bancárias, as sedes das companhias e empresas industriais mais 

importantes e, sobretudo, os serviços, das chamadas profissões liberais, médicos, advogados, 

engenheiros, arquitectos e enfermeiros (Pereira de Oliveira, 2007, p. 395). É também o local, 

embora não exclusivo, onde se encontra vários edifícios públicos (Pereira de Oliveira, 2007). 

Em conformidade com a literatura científica sobre os centros urbanos europeus, em geral, e 

sobre a cidade do Porto, em específico, considera-se como atividades tradicionais todas 

aquelas que estão associadas à origem e desenvolvimento das áreas centrais das cidades. 

Desde logo, é considerado o setor retalhista em sentido lato, excluindo-se deste ponto todas 

as atividades que, embora fazendo parte do mesmo, são analisadas, de seguida, no âmbito da 

economia cultural e criativa.  

Enquadram-se também aqui outras atividades associadas à centralidade, como sejam a 

administração pública e demais instituições nacionais, incluindo serviços de saúde e ação 

social, as atividades financeiras e de seguros e as instituições de ensino superior, assim como 

organismos de representação nacional e internacional (Figura 49). 
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Figura 49 – Tipologia de atividades tradicionais 

Tipologia de atividades Descrição 

Administração pública, 

defesa e segurança social 

Instituições ou organismos da administração pública local e central e 

serviços de justiça, proteção civil e segurança social obrigatória. 

Atividades financeiras e 

de seguros 

Atividades das sociedades gestoras, de serviços financeiros e de 

intermediação monetária, assim como atividades de seguros e fundos de 

pensões. 

Cafés, restaurantes e 

atividades similares 

Cafés, restaurantes, pastelarias e casas de chá; serviços de confeção e 

fornecimento de refeições para eventos ou prontas a levar para casa, bem 

como atividades de restauração em meios móveis. 

Comércio a retalho 

Atividades posicionadas, no sistema de distribuição, entre a produção e o 

consumo de bens (novos ou usados) e serviços.
44

 Inclui todas as atividades 

cuja CAE tem na sua designação “comércio a retalho” com exceção das 

atividades enquadradas na economia cultural e criativa. 

Ensino superior e 

investigação 

Instituições de ensino superior e investigação em ciências físicas e 

naturais e em ciências sociais e humanas, bem como a investigação e 

desenvolvimento em biotecnologia. 

Organismos nacionais e 

internacionais 

Atividades dos organismos internacionais e dos organismos nacionais 

reguladores de atividades desportivas. 

Serviços de saúde e 

apoio social 

Estabelecimentos de saúde de caráter generalista ou especializado, 

atividades de medicina dentária e odontologia, laboratórios de análises 

clínicas, unidades de cuidados continuados integrados e atividades de 

apoio social a grupos sociais vulneráveis (crianças e jovens, idosos e 

pessoas com deficiência). 

Serviços pessoais e às 

empresas 

Conjunto de serviços que têm como clientes as pessoas individuais e / ou 

as empresas. Inclui atividades orientadas especificamente para indivíduos 

(como salões de cabeleireiro ou reparação de bens de uso pessoal e 

doméstico), atividades voltadas especificamente para as empresas (como 

atividades de consultoria para os negócios e a gestão e atividades das 

empresas de seleção e colocação de pessoal), bem como atividades que 

servem uns e outras (como atividades dos cartórios notariais ou atividades 

de contabilidade, auditoria e consultoria fiscal). 

 

A base de dados registava em 2015 / 2016 3 800 estabelecimentos de atividades tradicionais 

que se encontravam na situação de ativos, e que perfaziam 50,7% do total de 7 492 

estabelecimentos ativos existentes na Baixa. Os cafés, restaurantes e atividades similares 

(9,9%), o comércio a retalho (9,1%) e os serviços pessoais e às empresas (9,5%) sobressaem 

pela representatividade dos estabelecimentos em todos os outros estados que não ativos, 

comparativamente com as outras tipologias (Gráfico 8). 

                                                 
44

 Adaptado da definição constante do Decreto-Lei N.º 10/2015, de 16 de janeiro, que aprova o Regime Jurídico 

de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração. 
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Considerando apenas os estabelecimentos ativos da Baixa, constata-se que são mais 

representativos, como seria de esperar, os estabelecimentos de comércio a retalho (33,7% do 

total), os serviços pessoais e às empresas (28,4%) e os cafés, restaurantes e atividades 

similares (19,8%) (Tabela 9).  

 

Gráfico 8 – Estabelecimentos de atividades tradicionais existentes na Baixa segundo o estado da 

entidade proprietária (2015 / 2016) 

 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

Tabela 9 – Estabelecimentos tradicionais ativos na Baixa por tipologia (2015 / 2016) 

Tipologia de atividades 
Estabelecimentos 

N.º % 

Administração pública, defesa e segurança social 20 0,5 

Atividades financeiras e de seguros 234 6,2 

Cafés, restaurantes e atividades similares 753 19,8 

Comércio a retalho 1279 33,7 

Ensino superior e investigação 27 0,7 

Organismos nacionais e internacionais 12 0,3 

Serviços de saúde e apoio social 394 10,4 

Serviços pessoais e às empresas 1081 28,4 

Total 3 800 100,0 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

 

Administração pública, defesa e segurança social

Atividades financeiras e de seguros

Cafés, restaurantes e atividades similares
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Serviços de saúde e apoio social
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Ativa Dissolução Insolvência Sem atividade comercial Sem indícios de atividade
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No que diz respeito à distribuição espacial das atividades tradicionais ativas (Figura 50) 

sobressaem, à semelhança da distribuição espacial do total de estabelecimentos ativos, 

analisados no ponto anterior, as elevadas densidades nos pontos centrais da Baixa: entre a 

Rua de Ceuta e a Praça de Lisboa; na confluência entre a Rua Ramalho Ortigão, a Avenida 

dos Aliados e a Rua do Bonjardim; a área entre as Ruas de Sá da Bandeira e de Santa 

Catarina; mas também entre o Largo dos Lóios e a Rua das Flores, no cimo da Rua de Passos 

Manuel e, mais a norte, na área circundante à parte central da Rua de Gonçalo Cristóvão. 

 

Figura 50 – Densidade de estabelecimentos tradicionais ativos na Baixa (2015 / 2016) 

 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

Quanto à abertura dos estabelecimentos de atividades tradicionais ativos na Baixa, e 

analisando os 3 385 para os quais existe informação disponível, verifica-se que 35,7% 

abriram de 2009 em diante (Tabela 10). Do total de estabelecimentos da Baixa que abriram 

neste período de análise (2 751), considerando a globalidade de setores de atividade, os 

estabelecimentos tradicionais contribuíram para 44% destes novos negócios. Ou seja, a 

renovação de estabelecimentos fez-se, em larga medida, com base em atividades 

consideradas como as atividades core da Baixa da cidade. 
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Tabela 10 – Estabelecimentos tradicionais ativos na Baixa segundo a data de início de atividade 

(2015 / 2016) 

Início da atividade 
Estabelecimentos 

N.º % 

Antes de 1960 181 5,3 

1960 a 1980 444 13,1 

1981 a 1990 622 18,4 

1991 a 2000 484 14,3 

2001 a 2008 446 13,2 

De 2009 em diante 1 208 35,7 

Total 3 385 100,0 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

O volume de vendas das atividades tradicionais ativas totalizava, em 2015 / 2016, 836,5 

milhões de €, o que representava 47,5% dos 1 759,4 milhões de € correspondentes ao total de 

estabelecimentos ativos na Baixa. Estas atividades empregavam, no mesmo ano, 27 433 

pessoas, ou seja, 68% do total de efetivos de todos os estabelecimentos ativos da Baixa. Mais 

de 90% dos estabelecimentos tinham uma dimensão reduzida, embora a média de 7 

trabalhadores por estabelecimento seja superior ao valor médio verificado para a totalidade de 

estabelecimentos da Baixa (Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Estabelecimentos tradicionais ativos na Baixa segundo a dimensão (2015 / 2016) 

Classes de empregados 
Estabelecimentos 

N.º % 

0 a 9 3 542 93,2 

10 a 49 227 6,0 

50 a 249 22 0,6 

250 ou mais 9 0,2 

Total 3 800 100,0 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

A distribuição espacial do emprego é, tal como a de estabelecimentos, desigual no território 

da Baixa (Figura 51), sobressaindo alguns polos que não coincidem com as densidades mais 

elevadas de estabelecimentos. Tal como vimos anteriormente, na perspetiva geral da 

atividade económica da área, há um conjunto de instituições com um elevado peso no 
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emprego da Baixa que se encontram abrangidas pelo âmbito das atividades tradicionais – o 

Centro Hospitalar do Porto representado pelo Hospital de Santo António; a Reitoria da 

Universidade do Porto; a Câmara Municipal do Porto; o Palácio da Justiça e a Santa Casa da 

Misericórdia do Porto. Juntam-se a estas instituições, embora já com um diferencial 

significativo de número de empregados, a Administração Regional de Saúde do Norte, a Obra 

Diocesana de Promoção Social e a Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. 

 

Figura 51 – Distribuição espacial do emprego em atividades tradicionais ativas na Baixa (2015 / 

2016)
45

 

 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

O comércio a retalho, os serviços pessoais e às empresas e os cafés, restaurantes e atividades 

similares apesar de serem bastante mais representativos em termos de número e proporção de 

estabelecimentos não o são em termos de emprego. De facto, são os serviços de saúde e apoio 

social e as instituições da administração pública, defesa e segurança social que registam os 

maiores valores, absolutos e percentuais, de pessoas empregadas (Tabela 12). 

                                                 
45

 Para uma melhor leitura da informação, optou-se por excluir da representação cartográfica 966 

estabelecimentos que não apresentam registo de empregados na base de dados. 
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Tabela 12 – Distribuição do emprego por tipologia de atividades tradicionais ativas na Baixa 

(2015 / 2016) 

Tipologia de atividades 
Empregados 

N.º % 

Administração pública, defesa e segurança social 5 112 18,6 

Atividades financeiras e de seguros 237 0,9 

Cafés, restaurantes e atividades similares 3 123 11,4 

Comércio a retalho 3 575 13,0 

Ensino superior e investigação 3 683 13,4 

Organismos nacionais e internacionais 14 0,05 

Serviços de saúde e apoio social 9 069 33,1 

Serviços pessoais e às empresas 2 620 9,6 

Total 27 433 100,0 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

O comércio por grosso 

 

Embora o comércio por grosso não tenha sido considerado uma atividade tradicional da área 

central em linha com a literatura científica, o certo é que ele se encontra presente na área em 

estudo, não obstante a sua importância ser bastante mais representativa noutras áreas da 

cidade. Deixamos aqui uma breve referência à sua distribuição espacial na Baixa e ao 

emprego que representa, na medida em que as CAE que o tipificam podem ocultar situações 

que se traduzem, na realidade, em atividades características de áreas centrais. Falamos de 519 

estabelecimentos ativos que representavam, em 2015, 6,9% do total de estabelecimentos 

ativos na Baixa. 

A sua distribuição espacial é, em termos gerais, difusa, sendo mais concentrada no eixo que 

se estende, partindo do sul, desde a Rua das Flores até à Rua de Santos Pousada, a nordeste, 

passando pela Rua do Almada e Rua do Bolhão (Figura 52). 
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Figura 52 – Densidade de estabelecimentos de comércio por grosso ativos na Baixa (2015) 

 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

Trata-se principalmente de atividades de Comércio por grosso não especializado (CAE 

46900) (13,7%), Agentes do comércio por grosso misto sem predominância (CAE 46190) 

(8,8%), Comércio por grosso de vestuário e acessórios (CAE 46421) (6,9%), Outro comércio 

por grosso de bens de consumo, n. e. (CAE 46494) (5,4%) e Comércio por grosso de outras 

máquinas e equipamentos (CAE 46690) (5,2%), entre outras menos representativas. 

Uma análise pormenorizada a estabelecimentos constantes da base de dados evidencia a 

existência de, pelo menos, 3 situações no que se refere à presença de comércio por grosso na 

Baixa: i) há registos que se referem a sedes de empresas, pelo que o que se encontra na área 

central são os escritórios das mesmas; ii) há estabelecimentos cuja CAE se refere a comércio 

por grosso, no entanto, tem também a componente do retalho
46

; e iii) há situações que 

levantam dúvidas quanto à atribuição da CAE
47

. 

                                                 
46

 Apenas estamos a considerar neste trabalho a CAE principal dos estabelecimentos. 

47
 Como exemplo, refira-se o caso da Ótica Camões, localizada na Rua de Camões, cuja CAE é a 46494 que 

corresponde a Outro comércio por grosso de bens de consumo, n. e.. 
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Quanto à distribuição do emprego no comércio por grosso (Figura 53), de particularizar, pelo 

destaque relativamente aos outros, a existência de um estabelecimento com 100 empregados 

alocados – a M. A. Salgueiro, SA, localizada na Rua de Camões –, que se encaixa na primeira 

situação descrita anteriormente, ou seja, trata-se de uma sede. 

 

Figura 53 – Distribuição espacial do emprego nos estabelecimentos de comércio grossista ativos 

na Baixa (2015)
48

 

 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

5.3.2 Economia cultural e criativa 

 

Há poucos anos, Mendes (2011) afirmava que as indústrias criativas vinham a gerar 

dinâmicas interessantes no Porto, que, embora embrionárias, começavam a produzir 

resultados visíveis. Rio Fernandes e Chamusca, mais recentemente, argumentavam que o 

desafio da competitividade da Baixa se colocava na capacidade de reforço da sua vitalidade 

económica, sendo as atividades criativas consideradas como tendo um papel importante na 

                                                 
48

 Para uma melhor leitura da informação, optou-se por excluir da representação cartográfica 81 

estabelecimentos cujo registo de empregados na base de dados era zero. 
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criação de riqueza económica (Rio Fernandes & Chamusca, 2013). Na atualidade, a Baixa da 

cidade é, devido à sua centralidade, o local onde a expressão da dimensão cultural e criativa 

assume contornos particulares, quer pela elevada oferta quer pela elevada procura. 

A economia cultural e criativa, como vimos anteriormente, é um conceito relativamente 

recente e que não se encontra consensualmente balizado em termos das atividades 

contempladas. Parece certa a consideração de, pelo menos, três grandes conjuntos de 

atividades: i) o setor cultural, onde se incluem os equipamentos e as atividades, geralmente de 

caráter público ou semipúblico, diretamente ligados às artes e ao património; ii) as indústrias 

criativas; e iii) as atividades relacionadas com as funções e profissões com uma forte 

componente criativa, desenvolvidas autonomamente ou integradas em empresas ou 

instituições de setores de atividade diversificados.  

O sistema estatístico nacional não permite captar e medir atividades que são muito 

específicas, flutuantes e cujos bens ou serviços são muitas vezes produzidos por empresas ou 

instituições cuja função principal não se enquadra na categoria de cultural ou criativa, o que 

dificulta a análise deste setor
49

 (Augusto Mateus & Associados, 2016). Assim, tendo 

consciência que a abordagem aqui efetuada é passível de discussão, procuramos apresentar 

um referencial de análise abrangente, partindo de um trabalho prévio sobre este setor. O 

conjunto de atividades que aqui consideramos economia cultural e criativa tem como base de 

referência os setores de atividade (segundo a CAE) identificados no trabalho encomendado 

pela ADDICT sobre a economia criativa em Portugal (confrontar com o ponto 2.4.2). Não 

são consideradas aquelas atividades que colidem com os outros setores alvo de análise, as 

quais se optou por integrar respetivamente nas atividades tradicionais ou no turismo.
50

 Foram 

ainda acrescentadas atividades, sobretudo no que concerne ao lazer noturno, que, não 

constando do trabalho da ADDICT, nos parecem ser pertinentes e cuja contemplação se 

fundamenta na revisão de diversa literatura científica sobre o tema.
51

 

                                                 
49

 Como referido em Augusto Mateus & Associados (2016) e tendo como referência a CAE, a presença de um 

determinado setor cultural e criativo num ramo de atividade da CAE não quer dizer que este deva ser 

contemplado na sua totalidade e o inverso também é verdadeiro, ou seja, a afetação de um dado ramo de 

atividade da CAE não pode ser feita de forma direta a um setor cultural e criativo na medida em que pode, na 

prática, ter correspondência a mais do que um. 

50
 Foram consideradas nas atividades tradicionais as CAE’s 47111, 47112, 47191 e 47192, que se referem a 

comércio a retalho, e no turismo as CAE’s 55111 a 55204, referentes a alojamentos hoteleiros, 79110, 79120, 

79900 e 93293, referentes a agências de viagens e operadores turísticos. 

51
 Enquadram-se nesta situação as CAE’s 14132, 23414, 32121, 32122, 32130, 32400, 63110, 74300, 82300, 

91041 e 91042, bem como as CAE’s 56105, 56302, 56305 e 56304, consideradas como atividades de lazer 

noturno. 
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A tipologia de atividades considerada encontra-se apresentada na Figura 54. As atividades 

culturais referem-se às atividades tradicionalmente assumidas como culturais e de produção 

artística e literária (museus, arquivos, salas de espetáculos, comércio de livros, revistas ou 

jornais, entre outros). As atividades criativas incluem a arquitetura, a publicidade, o design, 

as atividades relacionadas com telecomunicações e com a edição de produtos. As indústrias 

criativas distinguem-se destas porque envolvem a fabricação ou produção de produtos e 

conteúdos. A abordagem do lazer noturno é restrita, sendo consideradas as atividades 

vocacionadas particularmente para a animação noturna, com características que 

potencialmente promovem a cultura e a criatividade. Neste sentido, optou-se por excluir cafés 

e restaurantes sem espaço de dança, na medida em que a sua atividade pode exercer-se 

predominantemente durante o dia e a componente cultural e / ou criativa pode não estar 

presente. 

 

Figura 54 – Tipologia das atividades de economia cultural e criativa 

Tipologia de 

atividades 
Descrição 

Atividades 

culturais 

Atividades diretamente relacionadas com o património cultural e as artes. São 

considerados o comércio a retalho e por grosso de livros, revistas e jornais, discos e 

produtos similares em estabelecimentos especializados; as atividades de artes do 

espetáculo e de apoio às mesmas, de criação artística e literária; e as atividades de 

arquivos, museus, sítios e monumentos históricos ou de associações culturais e 

recreativas. 

Atividades 

criativas 

Atividades relacionadas com competências e / ou qualificações em que a criatividade 

assume um papel fulcral. São considerados o comércio a retalho e por grosso de 

telecomunicações, computadores e programas informáticos em estabelecimentos 

especializados, as atividades de edição (livros, jornais, jogos de computador ou 

música), as atividades técnicas de pós-produção ou gravação de música, rádio ou 

televisão, filmes e vídeo, assim como a arquitetura, o design, a fotografia, as 

atividades de programação informática e de produção de portais web. 

Indústrias 

criativas 

Produção e fabricação de bens culturais ou criativos. Inclui, designadamente, o 

fabrico de instrumentos musicais, de vestuário por medida, de artigos de joalharia e 

ourivesaria, bem como a produção de filmes, vídeos e programas de televisão. 

Lazer 

noturno 

Atividades que potenciam o consumo e criação cultural, artística e lúdica. Estão aqui 

contemplados estabelecimentos que, podendo ter atividade durante o dia, apresentam 

especificidades de animação noturna, como sejam os restaurantes com espaço de 

dança, os bares e os estabelecimentos de bebidas com ou sem espaço de dança ou para 

espetáculos diversos. 

 

Em 2015 / 2016, a Baixa registava 1 312 estabelecimentos relacionados com a economia 

cultural e criativa, dos quais 1 175 se encontravam em situação ativa, representando 15,7% 
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do total de estabelecimentos ativos na área de estudo. A grande maioria dos estabelecimentos, 

em qualquer das tipologias, encontra-se no estado ativo (mais de 80%). Comparativamente 

com as outras tipologias, as atividades de lazer noturno (18%) e as atividades criativas (11%) 

sobressaem pela representatividade dos estabelecimentos em todos os outros estados que não 

ativos (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9 – Estabelecimentos de economia cultural e criativa da Baixa segundo o estado da 

entidade (2015 / 2016) 

 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

Considerando apenas os estabelecimentos ativos, os mais representativos são os que se 

encontram relacionados com as atividades criativas, aos quais se seguem os relacionados com 

as atividades culturais, pese embora a significativa diferença (Tabela 13).  

 

Tabela 13 – Estabelecimentos por tipologia de atividades de economia cultural e criativa ativos 

na Baixa (2015 / 2016) 

Tipologia de atividades 
Estabelecimentos 

N.º % 

Atividades culturais 326 27,7 

Atividades criativas 594 50,6 

Indústrias criativas 103 8,8 

Lazer noturno 152 12,9 

Total 1 175 100,0 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

Atividades culturais

Atividades criativas

Indústrias criativas

Lazer noturno

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ativa Dissolução Insolvência Sem atividade comercial Sem indícios de atividade
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No que respeita à distribuição espacial dos estabelecimentos ativos da economia cultural e 

criativa (Figura 55) sobressaem, sobretudo, as áreas entre a Praça de Lisboa, a sul, e a Rua da 

Conceição e a Rua do Dr.º Ricardo Jorge, a norte, pautadas por uma forte densidade de 

estabelecimentos de todas as tipologias, sendo de referir que se trata da área de maior 

concentração de atividades de lazer noturno (Figura 56). São também expressivas as áreas 

circundantes à Rua de Passos Manuel (onde se encontra o Coliseu do Porto), ao Largo de São 

Domingos e à Rua de Ferreira Borges e a área entre a Rua de Sá da Bandeira, a Rua de Santa 

Catarina e a Rua da Firmeza. Mais a norte, destaca-se o cruzamento entre a Rua de João das 

Regras e a Rua de Camões e entre esta e a Rua de Faria Guimarães, bem como, a noroeste, a 

área entre a Travessa da Figueiroa e a Rua da Boavista. 

 

Figura 55 – Densidade de estabelecimentos de economia cultural e criativa ativos na Baixa (2015 

/ 2016) 

 

Fonte: Informa D&B, 2017. 
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Figura 56 – Atividades culturais e criativas na Rua do Almada 

 

Fonte: Da autora (julho de 2017). 

 

Relativamente à área vulgarmente associada ao bairro criativo do Porto, a área circundante à 

Rua Miguel Bombarda, evidencia-se que, estando entre as áreas com maiores densidades de 

estabelecimentos da economia cultural e criativa, não é, contudo, a área que mais se destaca 

no mapa geral da Baixa. Retirando da análise as atividades de lazer noturno, que, como 

referido, estão particularmente concentradas na área entre a Praça de Lisboa, a sul, e a Rua da 

Conceição e a Rua do Dr.º Ricardo Jorge, a norte, e que poderiam estar a inflacionar a 

densidade de estabelecimentos, verificamos que esta área (em sentido abrangente) continua a 

registar a maior concentração de estabelecimentos da economia cultural e criativa, 

sobressaindo mais do que Miguel Bombarda. Sem o efeito do lazer noturno, a economia 

cultural e criativa está particularmente concentrada num continuum que engloba a área 

circundante à Rua de Ramalho Ortigão, a envolvente entre a Rua do Almada e a Rua de 

Ceuta e entre estas e a Rua de Santa Teresa, a Rua da Fábrica e a Rua de Cândido dos Reis 

(Figura 57). 

Quanto ao início de atividade dos estabelecimentos ativos, e analisando os 1 112 

estabelecimentos para os quais dispomos de informação, verifica-se que quase metade – 

49,6% – abriu de 2009 em diante (Tabela 14), evidenciando um forte incremento deste tipo 

de atividades a partir de então. A Baixa cultural e criativa como resposta à crise. Por outro 

lado, o UPTEC PINC entrou em funcionamento em janeiro de 2010, pelo que é legítimo 

afirmar que este organismo constituiu um fator de atração de projetos, e negócios, culturais e 

criativos à instituição em si e à Baixa, por inerência. 
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Figura 57 – Densidade de estabelecimentos de economia cultural e criativa (sem lazer noturno) 

ativos na Baixa (2015 / 2016) 

 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

Tabela 14 – Estabelecimentos de economia cultural e criativa ativos na Baixa segundo a data de 

início de atividade (2015 / 2016) 

Início da atividade 
Estabelecimentos 

N.º % 

Antes de 1960 41 3,7 

1960 a 1980 76 6,8 

1981 a 1990 111 10,0 

1991 a 2000 158 14,2 

2001 a 2008 174 15,7 

De 2009 em diante 552 49,6 

Total 1 112 100,0 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

O volume de vendas da economia cultural e criativa totalizava, em 2015, 250,5 milhões de €, 

o que representava 14,2% dos 1 759,4 milhões de € correspondentes ao total de 
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estabelecimentos ativos na Baixa. Os estabelecimentos de economia cultural e criativa ativos 

empregavam, no mesmo ano, 3 774 pessoas, isto é 9% do total de pessoas empregadas em 

estabelecimentos ativos da Baixa. 

Cerca de 95% dos estabelecimentos eram de pequena dimensão (Tabela 15). A média era de 

3 trabalhadores por estabelecimento, valor significativamente inferior ao verificado para a 

totalidade de estabelecimentos e, sobretudo, para as atividades tradicionais.  

 

Tabela 15 – Estabelecimentos de economia cultural e criativa ativos na Baixa segundo a 

dimensão (2015 / 2016) 

Classes de empregados 
Estabelecimentos 

N.º % 

0 a 9 1 125 95,7 

10 a 49 42 3,6 

50 a 249 7 0,6 

250 ou mais 1 0,1 

Total 1 175 100,0 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

Os polos de concentração do emprego não acompanham, na sua globalidade, as áreas de 

maior densidade de estabelecimentos (Figura 58). Sobressai, tal como nos estabelecimentos, a 

área entre a Praça de Lisboa, a sul, e a Rua da Conceição e a Rua do Dr.º Ricardo Jorge, a 

norte, com particular destaque, neste caso, para a Rua de José Falcão. Mas destacam-se 

também outras áreas onde se encontram instalados estabelecimentos que constituem grandes 

unidades empregadoras e que, por conseguinte, tornam o local onde estão um importante polo 

de emprego neste tipo de atividades. Nomeando, por ordem decrescente de importância, os 

estabelecimentos com mais de 100 empregados eram o ITSector – Sistemas de Informação, 

S.A. na Rua de José Falcão, a Porto Editora, S. A. e a Bloco Gráfico, S. A. na Rua da 

Restauração, o Sector Interactivo – Prestação de serviços em Telecomunicações, Lda. na Rua 

de Fernandes Tomás e o Teatro Nacional de S. João, E.P.E.
52

 na Praça da Batalha. 

Tal como no caso dos estabelecimentos, as tipologias de atividades que registam maiores 

valores absolutos e percentuais de empregados são as atividades criativas, seguidas das 

atividades culturais, embora sobressaia o grande diferencial que as separa: só as atividades 

                                                 
52

 O Teatro Nacional de S. João, E.P.E. é composto pelo Teatro Nacional de S. João, pelo Teatro Carlos Alberto 

e pelo Mosteiro São Bento da Vitória. 
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criativas representam 60% das pessoas empregadas na economia cultural e criativa da Baixa 

do Porto em 2015 / 2016 (Tabela 16). 

 

Figura 58 – Distribuição espacial do emprego em estabelecimentos de economia cultural e 

criativa ativos na Baixa (2015 / 2016)
53

 

 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

Tabela 16 – Emprego por tipologia de estabelecimentos de economia cultural e criativa ativos na 

Baixa (2015 / 2016) 

Tipologia de atividades 
Empregados 

N.º % 

Atividades culturais  591 15,7 

Atividades criativas 2 269 60,1 

Indústrias criativas 536 14,2 

Lazer noturno 378 10,0 

Total 3 774 100,0 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

                                                 
53

 Para uma melhor leitura da informação, optou-se por excluir da representação cartográfica 224 

estabelecimentos que não apresentam registo de empregados na base de dados. 
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A noite na Baixa 

 

O fenómeno da movida do Porto, dada a sua crescente visibilidade, nacional e internacional, e 

dada a sua importância económica e sociológica, tem tido uma atenção crescente por parte 

dos decisores públicos e no âmbito de estudos académicos, pelo que merece alguma atenção 

em particular.  

Sensivelmente na última década observa-se uma utilização crescente e cada vez mais 

diversificada da Baixa do Porto em horário noturno. O fenómeno da noite na Baixa afirmou-

se através de um processo que tem na Ribeira e na Zona Industrial de Ramalde os seus 

principais antecedentes geográficos (Rio Fernandes et al., 2013). A centralidade da frente 

ribeirinha ocorreu sobretudo nos anos 70, 80 e até finais da década de 90 do século XX 

(Rodrigues, 2016), num período marcado pelo declínio demográfico, social e funcional da 

área central (Rio Fernandes, 2001). Nestas décadas, as vivências noturnas da Baixa estavam 

muito marcadas pelos cafés e restaurantes, pelas tertúlias, pelos clubes recreativos e pela vida 

académica. Só em finais do século XX e inícios do século XXI, a vida noturna começa a 

deslocar-se para o centro da cidade, primeiro na parte oriental da Avenida dos Aliados, com a 

abertura do Maus Hábitos, e depois na parte ocidental, com a abertura do Plano B, bares que, 

juntamente com outros, foram pioneiros na alteração da imagem e da procura da Baixa fora 

do horário de trabalho. O grande impulso acontece a partir de 2007 na sequência da 

associação de criminalidade, violência e desordem à Zona Industrial de Ramalde, o que 

originou a perda de atratividade desta área que passou a estar associada a ambientes negativos 

(Rodrigues, 2016). A noite na Baixa acabaria por ser reforçada também pelo surgimento de 

investimentos privados, quer na parte ocidental quer na parte oriental da Avenida dos 

Aliados, num movimento de tendência positiva por oposição à crise económico-financeira de 

2008. A geração de focos de afluência de pessoas a estes estabelecimentos originou círculos 

virtuosos de atração de outros estabelecimentos e de mais frequentadores, alargando a área de 

animação noturna. Perante a dinâmica de bares e clubes noturnos, cafés, restaurantes, lojas de 

conveniência e até lojas de comércio tradicional alargaram o seu horário de funcionamento, 

aproveitando o grande afluxo de pessoas. Na atualidade, podemos caracterizar a área como 

diversificada e pontuada por espaços voltados para negócios com públicos diferenciados e 

pautados por fenómenos de hibridismo, turistificação, cosmopolitismo e de penetração do 

global no local, numa aproximação da noite do Porto às tendências das cidades pós-

industriais europeias (Figura 59). 
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Figura 59 – O Hard Rock Café na Baixa 

 

Fonte: Da autora (23/09/2017). 

 

Em 2015, sobressaíam dois focos de elevada concentração de estabelecimentos ativos de 

lazer noturno, aos quais se juntam outros dois focos que, embora menos intensos, se 

destacavam também no mapa da Baixa (Figura 60). 

Um dos focos principais situava-se a ocidente da Avenida dos Aliados, consistindo na área 

entre a Rua do Mirante, a noroeste, até à Rua das Flores, a sul, onde se encontram as ruas de 

maior concentração de estabelecimentos noturnos, como a Rua de Ceuta, a Rua de Santa 

Teresa, a Rua da Galeria de Paris, a Rua de Cândido dos Reis, a Rua do Conde de Vizela e, 

ainda, a Rua das Carmelitas. O outro foco principal estava na Ribeira, entre a Rua da 

Reboleira e a Rua da Ribeira Negra, onde sobressaía, sobretudo, a área que compreende a 

Praça da Ribeira, a Rua do Barredo, a Rua da Lada e o Cais da Ribeira. 

Os outros dois focos secundários eram a área entre a Rua de Sá da Bandeira e a Rua de Santa 

Catarina, incluindo a Rua do Ateneu Comercial do Porto, e a área envolvente à Praça dos 

Poveiros. 
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Figura 60 – Densidade de estabelecimentos ativos de lazer noturno na Baixa (2015) 

 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

São vários os espaços que compõem a Movida da Baixa e que a tornam diversa e 

multicultural. Há espaços enquadrados em tendências mainstream (como a Rua da Galeria de 

Paris ou a Rua de Cândido dos Reis) e espaços mais alternativos (é o caso da Rua de José 

Falcão, da Rua das Oliveiras ou da Rua dos Mártires da Liberdade ou a Rua de Passos 

Manuel, do lado oriental da Avenida dos Aliados). E há áreas onde o convívio noturno é 

tradicional e de cariz mais universitário. Não podemos deixar de referir o mítico café da 

Universidade – o Piolho –, situado na Praça Parada Leitão. 

A noite do Porto reinventou-se. Diversos estabelecimentos de animação noturna são espaços 

multifuncionais, onde a bebida, a comida, a dança e o convívio com outras pessoas 

acontecem a par com concertos, salas de exposição ou galerias ou outras atividades com uma 

componente cultural que convencionalmente não lhes está associada (Figura 61).  

 

 

 

 



 

252 
 

Figura 61 – Publicitação de eventos em bares da Baixa 

 

Fonte: http://www.maushabitos.com/music-events/ e http://planobporto.net/pt/parties-2/, páginas 

consultadas em 15/11/2016; https://www.viralagenda.com/pt/p/Cave45 e 

https://www.viralagenda.com/pt/p/passosmanuelporto, páginas consultadas em 21/04/2017. 

 

A atividade noturna é marcada também por espaços e eventos de criatividade informal e de 

sociabilidades diversas, que não se encontram refletidos em estatísticas ou bases de dados. 

Esses espaços e eventos resultam de dinâmicas DIY, alavancadas por empreendedores que 

aproveitam oportunidades de negócio numa área económica em expansão.  

Os eventos são combinados através de passa palavra, marcados através do Facebook, para e 

por um público que se conhece, gerado por dinâmicas de grupo. Estes eventos ocorrem em 

locais variados da Baixa. São organizados por pessoas singulares, geralmente ligadas por via 

profissional ao tema do evento, ou por organizações de promoção cultural e artística (Figura 

62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maushabitos.com/music-events/
http://planobporto.net/pt/parties-2/
https://www.viralagenda.com/pt/p/Cave45
https://www.viralagenda.com/pt/p/passosmanuelporto
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Figura 62 – Eventos de animação noturna publicitados no Facebook 

 

Fonte: Páginas do Facebook, consultadas em 14/09/2017. 

 

Quanto ao emprego em atividades de lazer noturno, a sua concentração seguia, em termos 

gerais, o que foi evidenciado para a densidade de estabelecimentos (Figura 63). 

 

Figura 63 – Emprego nos estabelecimentos ativos de lazer noturno da Baixa (2015) 

 

Fonte: Informa D&B, 2017. 
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5.3.3 Turismo 

 

Em anos recentes, devido a um conjunto de fatores, a Baixa tem aumentado a sua 

atratividade, sendo local de fruição por parte de um quantitativo cada vez maior de pessoas. 

A crescente projeção nacional e internacional da cidade em geral e, por ser o seu centro, da 

Baixa, em particular, atrai cada vez mais turistas durante todo o ano, em qualquer dia da 

semana.  

A oferta da área central vai ao encontro dos principais produtos turísticos de aposta 

constantes em documentos como o PENT 2007-2015, o Plano de Ação para o 

Desenvolvimento Turístico do Norte de Portugal, de 2008, ou a Estratégia de Marketing 

Turístico do Porto e Norte de Portugal para o Horizonte 2015-2020, e que passam pela 

promoção dos produtos sol e mar, pela dinamização das estadias de curta duração, 

enquadradas em turismo city-break, pelo reforço dos circuitos turísticos, pela aposta no 

turismo de negócios, pela náutica de recreio, pelo turismo de saúde e pela promoção da 

gastronomia e vinhos. 

A oferta hoteleira da Baixa sofreu alterações nos últimos anos. Surgiram novos hotéis ou 

reabilitaram-se estabelecimentos mais antigos. Tal como referido por Chatterton and 

Hollands (2003), assiste-se à transformação de edifícios antigos, muitos dos quais em estado 

de degradação, em estabelecimentos hoteleiros. Foi o caso do Palácio das Cardosas, atual 

Hotel Intercontinental do Porto, e será o caso da já anunciada transformação do edifício da 

Ordem do Carmo num hotel de 4 estrelas.  

Multiplicaram-se novos formatos de alojamento muito direcionados para segmentos 

populacionais jovens que não dispõem de muito dinheiro para gastar ou, simplesmente, para 

pessoas que preferem gastar dinheiro noutro tipo de experiências que não o alojamento. Por 

outro lado, surgiram novos cafés e restaurantes, aumentou a oferta de lojas de recordações e 

tornaram-se mais visíveis e numerosos os veículos que realizam circuitos turísticos (desde os 

vulgares autocarros até aos mais modernos Tuk Tuk). 

Procurando abarcar as diferentes atividades de oferta direta no âmbito do setor do turismo, 

consideramos nesta análise as tipologias apresentadas na Figura 64. 
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Figura 64 – Tipologia das atividades de turismo 

Tipologia de 

atividades 
Descrição 

Alojamento 
Atividades cuja CAE é indicativa de qualquer tipologia de 

estabelecimentos voltados para a oferta de alojamento. 

Agências de viagem e 

serviços de reservas 

Atividades das agências de viagem e de turismo e de outros serviços de 

reservas e atividades relacionadas. 

Operadores turísticos 

Atividades dos operadores de animação turística (o que inclui aluguer de 

barcos ou organização de tours relacionados com património histórico, 

arquitetónico, cultural ou natural). Inclui também as atividades de 

transportes turísticos marítimos e terrestres. 

Parques de diversão e 

temáticos 

Parques de natureza ou temáticas diversificadas, relacionadas ou não com 

as tradições ou a esfera cultural do local onde se encontram. 

 

Em 2015, a Baixa registava 445 estabelecimentos de atividades turísticas, dos quais 420 

(94,4%) se encontravam no estado ativo. Estes 420 estabelecimentos representavam 5,6% do 

total de 7 492 estabelecimentos ativos existentes na Baixa. 

As agências de viagem e os estabelecimentos de serviços de reservas destacavam-se, 

comparativamente com as outras tipologias, pela representatividade (16,7%) dos estados 

“insolvência” e “sem indícios de atividade” (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10 – Estabelecimentos de turismo da Baixa segundo o estado da entidade (2015) 

 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

Considerando apenas os estabelecimentos ativos, o alojamento é, como seria expectável, a 

tipologia predominante, representando 77,9% do total (Tabela 17).  

 

 

Alojamento

Agências de viagem e

serviços de reservas

Operadores turísticos

Parques de diversão e

temáticos

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ativa Dissolução Insolvência Sem atividade comercial Sem indícios de atividade
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Tabela 17 – Estabelecimentos ativos na Baixa por tipologia de atividades de turismo (2015) 

Tipologia de atividades 
Estabelecimentos 

N.º % 

Alojamento 327 77,9 

Agências de viagem e serviços de reservas 40 9,5 

Operadores turísticos 52 12,4 

Parque de diversão e temático 1 0,2 

Total 420 100,0 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

Os estabelecimentos ativos estão, em termos gerais, distribuídos por toda a Baixa (Figura 65). 

Não obstante, destacam-se, pelos maiores valores de densidade, a área que se estende desde a 

Rua de Sá Noronha, a noroeste, até à Praça Almeida Garrett, a sudeste, mas também a área 

entre a Rua do Bolhão e a Rua de Alexandre Braga, a área circundante à Rua de Ramalho 

Ortigão e, mais a sul, a área entre a Rua de Sousa Viterbo e a Rua de S. João. 

 

Figura 65 – Densidade de estabelecimentos de turismo ativos na Baixa (2015) 

 

Fonte: Informa D&B, 2017. 
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Relativamente ao início de atividade dos estabelecimentos ativos, e tendo em conta os 401 

estabelecimentos com esta informação disponível, verifica-se que a grande maioria (61%) 

abriu de 2009 em diante (Tabela 18), evidenciando assim o enorme impulso turístico que a 

cidade teve nos últimos anos e que se reflete na sua área central, em grande medida 

materializado pelo surgimento de novos alojamentos. 

Esta tendência vai ao encontro da reflexão em torno de outros indicadores turísticos 

(confrontar com o ponto 4.3.5), corroborando que o ano de 2009 é um marco no incremento 

do setor do turismo na cidade, em geral, e com destaque para a área central. É uma tendência 

para a qual contribuiu, em larga medida, a criação da figura do alojamento local, o que 

explica seguramente a diferença de valores da classe “de 2009 em diante” relativamente às 

outras classes, ou não fosse um fenómeno que apresenta uma visibilidade crescente para 

quem circula pelas ruas da área central da cidade. 

 

Tabela 18 – Estabelecimentos de turismo ativos na Baixa segundo a data de início de atividade 

(2015) 

Início da atividade 
Estabelecimentos 

N.º % 

Antes de 1960 10 2,5 

1960 a 1980 37 9,2 

1981 a 1990 42 10,5 

1991 a 2000 36 9,0 

2001 a 2008 31 7,7 

De 2009 em diante 245 61,1 

Total 401 100,0 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

A figura do alojamento local foi criada em 2008 pelo Decreto-Lei N.º 39/2008 (INCM, 

07/03/2008), segundo o qual são considerados estabelecimentos de alojamento local as 

moradias, apartamentos e estabelecimentos de hospedagem que prestem serviços de 

alojamento temporário, mediante remuneração, mas não reúnam os requisitos para serem 

considerados empreendimentos turísticos (INCM, 07/03/2008, p. 1441).   

O reconhecimento de que esta nova realidade de alojamento se trata de um fenómeno com 

elevados impactos económicos e fiscais, dada a sua proliferação, conduziu à publicação de 

um regime jurídico próprio – o Decreto-Lei N.º 128/2014 de 29 de agosto – que eleva o 
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alojamento local a uma categoria autónoma dos empreendimentos turísticos
54

, podendo 

assumir as modalidades “moradia”, “apartamento” e estabelecimento de hospedagem” 

(INCM, 29/08/2014).
55

 A CAE não tem uma categoria que identifique claramente os 

estabelecimentos que se enquadram no alojamento local, pelo que recorremos a dados do 

Turismo de Portugal I. P. para analisar a sua distribuição, em 2015, na Baixa do Porto.  

De referir que os dados correspondem ao número de registos e não, como seria preferível, ao 

número de alojamentos efetivamente em atividade. Registaram-se na Baixa 492 alojamentos 

locais num total de 681 registos efetuados em toda a cidade, ou seja, a Baixa concentrou 

72,2% das novas unidades criadas em 2015. A sua distribuição espacial é desigual (Figura 

66), verificando-se algumas ruas
56

 onde há uma maior concentração de alojamentos locais. 

De norte para sul, destaca-se a Rua da Alegria, a Rua de Gonçalo Cristóvão, a Rua de Santa 

Catarina, a Rua do Almada e o Largo dos Lóios. 

Acompanhando estas tendências ao nível do alojamento, a atualidade é marcada também pelo 

surgimento de elementos que indiciam processos de homogeneização – que se pode tornar 

descaracterizante – com outros destinos e que se manifestam nas lojas de “recordações” 

estereotipadas (Figura 67), na turistificação de produtos locais (de que são exemplo os 

polémicos pastéis de bacalhau com queijo da serra) ou no surgimento de grandes marcas 

internacionais que marcam a sua presença nas principais cidades europeias (é o caso do Hard 

Rock Café ou da rede de cafetarias Starbucks). 

 

 

 

 

 

                                                 
54

 Segundo o Decreto-Lei N.º 39/2008, os empreendimentos turísticos são os estabelecimentos que prestam 

serviço de alojamento, mediante remuneração, e que reúnem um conjunto de estruturas, equipamentos e serviços 

complementares para o seu funcionamento. Incluem-se nos empreendimentos turísticos as seguintes tipologias: 

Estabelecimentos hoteleiros; Aldeamentos turísticos; Apartamentos turísticos; Conjuntos turísticos (resorts); 

Empreendimentos de turismo de habitação; Empreendimentos de turismo no espaço rural; Parques de campismo 

e de caravanismo; e Empreendimentos de turismo da natureza. 

55
 Segundo o Decreto-Lei N.º 128/2014, considera -se «moradia» o estabelecimento de alojamento local cuja 

unidade de alojamento é constituída por um edifício autónomo, de caráter unifamiliar; considera-se 

«apartamento» o estabelecimento de alojamento local cuja unidade de alojamento é constituída por uma fração 

autónoma de edifício ou parte de prédio urbano suscetível de utilização independente; considera-se 

«estabelecimento de hospedagem» o estabelecimento de alojamento local cujas unidades de alojamento são 

constituídas por quartos (INCM, 29/08/2014, p. 4572). 

56
 A georreferenciação dos alojamentos locais foi feita ao nível da rua e não do edificado, na medida em que a 

informação de base tem muitas lacunas em termos de morada dos estabelecimentos. Há poucos registos com a 

morada completa (incluindo número de polícia); a maior parte tem apenas a indicação da rua. 



 

259 
 

Figura 66 – Distribuição dos registos de alojamento local
57

 na Baixa do Porto (2015) 

 

Fonte: Turismo de Portugal I.P., Registo Nacional de Turismo, consulta on-line em 31/12/2015 

(https://rnt.turismodeportugal.pt/RNT/ConsultaAoRegisto.aspx). 

 

Figura 67 – Lojas de recordações na Rua dos Clérigos 

 

Fonte: Da autora (agosto de 2017). 

                                                 
57

 Inclui hostels, guest houses e empreendimentos similares. 

https://rnt.turismodeportugal.pt/RNT/ConsultaAoRegisto.aspx
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Voltando à análise dos estabelecimentos de turismo, o volume de vendas totalizava, em 2015, 

154,3 milhões de €, o que representava 8,8% dos 1 759,4 milhões de € correspondentes ao 

total de estabelecimentos ativos na Baixa. Referem-se apenas os estabelecimentos cuja 

atividade é o turismo, não estando, portanto, contempladas as receitas de todos os outros 

setores de atividade – designadamente das atividades tradicionais e da economia cultural e 

criativa – que também lucram com o turismo. Este seria um dado importante a analisar, mas 

para o qual não existe informação disponível. 

Os estabelecimentos de turismo ativos empregavam, em 2015, 2 181 pessoas, o que 

representava 5,4% do total de pessoas empregadas em estabelecimentos ativos na Baixa. 

Relativamente à dimensão, a média era de 5 trabalhadores por estabelecimento, valor inferior 

ao verificado para as atividades tradicionais, mas superior ao registado para a economia 

cultural e criativa. Cerca de 91% dos estabelecimentos são de pequena dimensão (Tabela 19). 

 

Tabela 19 – Estabelecimentos de turismo ativos na Baixa segundo a dimensão (2015) 

Classes de empregados 
Estabelecimentos 

N.º % 

0 a 9 384 91,4 

10 a 49 30 7,2 

50 a 249 5 1,2 

250 ou mais 1 0,2 

Total 420 100,0 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

Há alguns polos que sobressaem em termos da distribuição espacial do emprego na Baixa 

(Figura 68) e que refletem, em termos gerais, a localização das sedes de grandes empresas ou 

importantes estabelecimentos de turismo do Porto. Desde logo, destaca-se a Rua de Miragaia, 

onde se encontra a Douro Azul – Sociedade Marítimo-Turística, S. A. e o parque temático 

World of Discoveries; a área entre a Rua de S. João e o Cais da Ribeira, onde se encontram a 

Douro Acima – Transportes, Turismo e Restauração, Lda. e a Tomaz do Douro – 

Empreendimentos Turísticos, Lda.; a Avenida dos Aliados, onde se encontra a Viagens 

Abreu, S. A.; a Praça D. Filipa de Lencastre, onde se encontra a Sagrotel Hotels, S. A.; e 

ainda a Avenida Rodrigues de Freitas, onde se encontra a Hotéis Premium, Lda. 
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As tipologias de atividades que registam maiores valores absolutos e percentuais de 

empregados são o alojamento (que regista mais de ½ do emprego no setor) e os operadores 

turísticos (quase 1/3) (Tabela 20). 

 

Tabela 20 – Emprego por tipologia de estabelecimentos de turismo ativos na Baixa (2015) 

Tipologia de atividades 
Empregados 

N.º % 

Alojamento 1 167 53,5 

Agências de viagem e serviços de reservas 385 17,6 

Operadores turísticos 595 27,3 

Parque de diversão e temático 34 1,6 

Total 2 181 100,0 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

Figura 68 – Distribuição espacial do emprego em estabelecimentos de turismo ativos na Baixa 

(2015)
58

 

 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

                                                 
58

 Para uma melhor leitura visual da informação, optou-se por excluir da representação cartográfica 81 

estabelecimentos que não apresentam registo de empregados na base de dados. 
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5.3.4 Síntese territorial  

 

A atualidade económica da Baixa é marcada pela multifuncionalidade, hibridismo e 

cosmopolitização. Enquadrando-se em tendências internacionais, os estabelecimentos 

procuram diversificar-se, respondendo às expectativas e exigências de novos hábitos de 

consumo e a uma procura turística cada vez mais significativa. Cafés são também livrarias, 

bares coexistem com salas de exposição e espetáculos, os centros comerciais acolhem 

exposições temporárias, as lojas de artigos de moda e design têm, complementarmente, outras 

atividades (entre as quais a oferta de espaços de coworking, que analisaremos no ponto 

seguinte). Indubitável é que a Baixa é um importante polo económico. 

Em 2015 / 2016 localizava-se na área de estudo quase 1/3 da atividade da cidade. 

A maior parte dos estabelecimentos ativos das atividades analisadas – atividades tradicionais, 

economia cultural e criativa e turismo – foram criados em 2009 ou mais recentemente.  

A crise económico-financeira alavancou o surgimento de novos negócios ou, por outras 

palavras, a Baixa teve, nestes últimos anos, um dinamismo contraciclo face à conjuntura 

recessiva iniciada em 2008. Não obstante muitas das iniciativas de empreendedorismo 

poderem estar relacionadas com oportunidades e visões de negócio, em larga medida 

orientadas pelo forte crescimento do setor do turismo, muitas outras podem refletir vontades 

pessoais de dar a volta a situações de desemprego ou precariedade laboral originadas ou 

agravadas pela crise (confrontar com Bosma & Sternberg, 2014).  

A criação de atividades de 2009 em diante é mais significativa nas atividades tradicionais e 

no turismo, embora a economia cultural e criativa também se enquadre na mesma tendência. 

A abertura do UPTEC PINC em janeiro de 2010 certamente contribuiu para induzir efeitos de 

germinação e atração de projetos criativos na Baixa. 

A dimensão dos estabelecimentos era, em todas as atividades, relativamente reduzida, 

predominando as pequenas empresas. A economia cultural e criativa destaca-se por 

apresentar, em 2015 / 2016, o valor mais baixo em termos da dimensão média dos 

estabelecimentos. 

O mapa da Baixa (Figura 69) revela o evidente predomínio de estabelecimentos e emprego 

em atividades tradicionais, sobretudo na parte oriental da área de estudo. A parte ocidental, 

embora predominando também as atividades de cariz tradicional, é pontuada pela 

relativamente forte presença da economia cultural e criativa que representava 32% dos 
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estabelecimentos e 39% do emprego em grande parte das subsecções estatísticas
59

. Sobressai 

aqui o continuum de subsecções com maioria de estabelecimentos (62%) e emprego (54%) 

em atividades tradicionais mas também com forte presença da economia cultural e criativa, 

que vai desde a Rua da Restauração até à Rua de Alferes Malheiro, e onde se encontram 

incluídas, entre outras, a Rua de Miguel Bombarda e área envolvente, a Rua das Oliveiras, a 

Praça Coronel Pacheco (onde se encontra o UPTEC PINC), a Rua José Falcão, a Rua da 

Picaria ou a Rua do Almada.  

 

Figura 69 – Distribuição espacial das atividades tradicionais, da economia cultural e criativa e 

do turismo (2015 / 2016) 

 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

Diríamos a avaliar pela análise efetuada, e evidenciada também por este mapa, que o 

famigerado bairro criativo ou quarteirão das artes
60

 da cidade – a área de Miguel Bombarda – 

não se encontra confinado, mas antes faz parte de uma zona criativa bastante mais 

                                                 
59

 Os clusters foram construídos tendo como matriz espacial de referência as subsecções estatísticas da Base 

Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI) de 2011. 

60
 Confrontar com http://www.porto.pt/noticias/inauguracoes-de-bombarda-ja-com-datas-para-2017_2, página 

consultada em 29/09/2017. 

http://www.porto.pt/noticias/inauguracoes-de-bombarda-ja-com-datas-para-2017_2
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abrangente, da qual não é o epicentro. Será sim talvez o local mais publicitado e, em certa 

medida, onde as sociabilidades relacionadas com processos criativos são mais visíveis (basta 

pensar nas inaugurações simultâneas que, cerca de dois em dois meses, ocorrem nas galerias 

da área e que atraem um enorme fluxo de pessoas, gerando animação dentro dos 

estabelecimentos e no espaço público). 

No mesmo mapa, o Centro Histórico evidencia-se pela presença de todos os clusters 

considerados, espelhando assim uma grande variabilidade interna em termos de presença e 

predomínio das atividades consideradas. É, como seria expectável, no cômputo geral da 

Baixa, onde as atividades de turismo são mais visíveis. 

Esta é a sinopse dos setores de atividade que privilegiamos neste trabalho (excluindo as 

práticas económicas alternativas que, pelos motivos explanados na fundamentação 

metodológica, têm um quadro analítico diferente) e que consideramos como sendo os mais 

pujantes na atualidade na Baixa do Porto – as atividades tradicionais, que desde sempre 

dominaram a área central da cidade; a economia cultural e criativa, que aos poucos se tem 

vindo a afirmar; e o turismo, que, apesar de ser o menos significativo em valores absolutos e 

percentuais de estabelecimentos e número de empregados, é o setor que centraliza, pelas 

dinâmicas que gera, todas as atenções. Em jeito de sistematização das dimensões económicas 

analisadas, estas atividades representam 72% dos estabelecimentos ativos e 83% do emprego 

da Baixa. Destacam-se as atividades tradicionais pela representatividade percentual dos 

estabelecimentos e, sobretudo, do emprego. Segue-se-lhe a economia cultural e criativa e só 

depois então o turismo (Tabela 21). 

 

Tabela 21 – Atividades presentes na Baixa segundo as dimensões de análise (2015 / 2016) 

Dimensões de análise 

Estabelecimentos 

ativos 
Empregados 

N.º % N.º % 

Atividades tradicionais 3 800 50,7 27 433 68,2 

Economia cultural e criativa 1 175 15,7 3 774 9,4 

Turismo 420 5,6 2 181 5,4 

Outras atividades  2 097 28,0 6 838 17,0 

Total 7 492 100,0 40 226 100,0 

Fonte: Informa D&B, 2017. 

 

Mas a que se referem os 28% de estabelecimentos e os 17% de empregados que não foram 

incluídos nas dimensões analíticas que privilegiamos? Para além do comércio por grosso (de 



 

265 
 

que demos uma panorâmica muito breve dadas as particularidades observadas), referem-se a 

atividades bastante diversificadas, entre as quais se incluem a compra e venda de bens 

imobiliários, as atividades associativas diversas (com exceção para as de natureza cultural, 

consideradas na economia cultural e criativa), a construção de edifícios, as atividades 

imobiliárias (compra, venda e arrendamento) ou o ensino básico, secundário ou profissional. 

Trata-se de atividades que no nosso entendimento, fundamentado na análise da literatura 

científica (confrontar com o ponto 2.4), não são específicas da condição de centralidade ou 

não são parte integrante dos setores que mais sobressaem na Baixa do Porto na atualidade, daí 

a opção pela sua exclusão desta análise. 

 

5.4  Espacialização e simbolismo das práticas económicas alternativas  

 

Diversos autores (confrontar com o ponto 2.4.4) se têm debruçado sobre práticas económicas 

que, sendo muito antigas e de longa tradição, recrudesceram nos últimos anos ou que 

surgiram recentemente, fruto de novas tendências de negócio. Ambas as situações ganharam 

visibilidade particularmente a partir da crise económico-financeira de 2008, assumindo-se 

como alternativas a práticas mainstream enquadradas num modelo de crescimento económico 

que mostrava sinais de declínio. Seguindo a linha de investigação de Ricardo Méndez 

(2015b), abordaremos aqui duas práticas de economia alternativa que têm vindo a adquirir 

particular visibilidade em anos recentes na Baixa do Porto – os espaços de coworking e as 

feiras e mercados (com particular destaque para os “mercados urbanos”). Sendo práticas 

bastante diferentes entre si têm vindo a gerar dinâmicas distintas e com repercussões 

económico-sociais também elas diferenciadas. 

 

Espaços de coworking  

 

Em janeiro de 2017, a cidade do Porto tinha oficialmente 10 espaços de coworking, 

apresentando uma relativa concentração, na medida em que se distribuíam apenas por 3 

freguesias do concelho: União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, 

São Nicolau e Vitória (6 espaços), Bonfim (2 espaços) e Paranhos (2 espaços). Dos 10 

espaços, 6 localizavam-se na área central (Figura 70).  

Sendo, tanto quanto se sabe, uma atividade relativamente recente na cidade, não existem 

dados para uma série temporal que permita analisar a sua evolução. Não obstante, é cada vez 

maior a sua visibilidade e projeção. De acordo com os gerentes / proprietários entrevistados, 
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trata-se de uma tendência de negócio que tem condições para crescer nos próximos anos no 

Porto, em geral, e também na área central. 

Os espaços localizados na Baixa têm públicos-alvo com algumas particularidades, ao 

contrário dos que se localizam noutras áreas da cidade que se direcionam, em termos gerais, 

para todos os tipos de atividade. O Porto I/O (que tem dois espaços, um na Rua de Cândido 

dos Reis e outro na Ribeira, na Rua do Infante D. Henrique), a Typographia-Cowork e o 

Uptown Guest Office acolhem coworkers de qualquer área profissional; o OPO’Lab é 

direcionado para atividades criativas (na área da arquitetura, design e construção) com forte 

aplicação de tecnologias inovadoras; e o CRU – Cowork, apesar de acolher qualquer tipo de 

atividade, é direcionado sobretudo para atividades criativas, encontrando-se localizado, por 

este motivo, em pleno bairro criativo de Miguel Bombarda, o que lhes permite estar perto do 

que consideram ser um ecossistema criativo da cidade. 

 

Figura 70 – Espaços de coworking no Porto (janeiro de 2017) 

 

Fonte: Elaborado a partir de https://classic.mapme.com/scaleupporto/places/category/Start&Scale, 

página consultada em 04/01/2017.
61
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 Esta página eletrónica foi criada e é alimentada pela Associação Porto Digital. 

https://classic.mapme.com/scaleupporto/places/category/Start&Scale
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Há espaços de coworking que existem com este e só este propósito e há estabelecimentos que 

complementam a atividade económica principal com a oferta de instalações de coworking 

(confrontar com Gandini, 2015). Em consonância com estudos científicos (confrontar com 

Bouncken & Reuschl, 2016; Gandini, 2015; e Spinuzzi, 2012), os espaços de coworking da 

Baixa são frequentados por diferentes tipos de empreendedores, desde freelancers até micro 

empresas. Em termos de condições, e de acordo com as evidências apresentadas noutros 

trabalhos académicos, todos estes espaços disponibilizam áreas de trabalho individuais e 

áreas de trabalho coletivas como salas de reuniões, espaços laboratoriais, nuns casos, ou de 

exploração de tecnologias, noutros, e áreas comuns voltadas para o convívio e a interação 

social (copa, zona lounge, bar, etc.). O serviço de Internet e telefone e as redes de 

abastecimento de água e eletricidade são da responsabilidade dos donos / gestores dos 

espaços (Figura 71). 

 

Figura 71 – Identificação e descrição dos espaços de coworking da Baixa (janeiro de 2017) 

Espaços Descrição 

CRU – Cowork 

A CRU – Cowork arrenda diversos espaços de trabalho, em regime 

de partilha e colaboração, maioritariamente direcionados para 

atividades criativas. Este conceito permite que haja uma otimizada 

gestão de espaço e recursos e resulta em postos de trabalho low-cost, 

garantindo no entanto os serviços básicos e o conforto. A CRU - 

Cowork proporciona um espaço de trabalho multidisciplinar e um 

interessante ecossistema criativo, um ambiente informal e 

descontraído onde a convivência de profissionais de diferentes áreas 

é, por si só, impulsionadora da criação de sinergias. 

OPO’Lab 

O OPO'Lab é um centro multidisciplinar dedicado a pensar e 

explorar o uso criativo de novas tecnologias na arquitectura, 

construção, design e outros campos artísticos, promovendo 

atividades de investigação, educação e cultura. Desde a sua fundação 

em 2010, tem contribuído para o desenvolvimento e realização de 

projetos propostos por inúmeras mentes criativas que desafiam os 

limites, estabelecendo parcerias importantes com outros atores 

sociais como autoridades públicas, escolas e associações diversas. 

Porto I/O 

Porto I/O é um espaço de referência de coworking no Porto. É um 

ótimo lugar para trabalhar, com um ambiente incrível, uma 

comunidade talentosa e que oferece amenidades e serviços 

adequados para empreendedores do mundo digital. Organiza 

inúmeros eventos com o objetivo de partilhar ideias e criar uma 

comunidade criativa. 
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Figura 71 – Identificação e descrição dos espaços de coworking da Baixa (janeiro de 2017) 

(cont.) 

Espaços Descrição 

Typographia-

Cowork 

A Typographia-Cowork é um espaço de trabalho partilhado, 

vocacionado para empreendedores, freelancers e empresas que 

procurem tirar proveito da partilha de recursos e de sinergias de 

interação. Possui uma sala de trabalho com 18 postos fixos, mesas 

partilhadas e acesso às salas de reuniões. Possui ainda diversos 

espaços de utilização comum (copa, zona lounge, áreas comuns e 

pátio exterior), propícias para uma interação mais informal e 

descontraída entre os coworkers. 

Uptown Guest 

Office 

Uptown Guest Office é um conceito de escritório à sua medida. Com 

espaços entre os 11,20m2 e os 15,5m2, sala de reuniões, copa, sala 

de espera e serviços como internet, telefone, água, luz e gás 

incluídos, reúne as condições perfeitas para se instalar e trabalhar. 

Fonte: Elaborado a partir das páginas web dos espaços de coworking, consultadas em 04/01/2017.
62

 

 

Feiras e mercados 

  

As feiras e mercados de levante têm uma longa história no Porto (Pereira de Oliveira, 2007). 

Desde inícios do século XV que há registos da realização de feiras e mercados na cidade (Rio 

Fernandes, 1989/90), constituindo os principais locais de troca de bens e de escoamento do 

que era produzido internamente (Rio Fernandes, 1997). Desempenhavam, então, um 

importante papel no abastecimento diário das populações numa época em que não estava 

ultrapassado o problema da conservação dos alimentos (R. Silva, 2015). Para além disso, 

constituíam também um importante fator de desenvolvimento económico e de afirmação do 

Porto à escala regional (Rio Fernandes, 1997).  

A partir do século XVII deu-se um incremento nesta forma de vender e adquirir produtos, que 

assumiam um caráter efémero ou continuado no tempo. Ocorriam feiras francas e feiras 

especializadas, com periodicidades diversas (anuais, bianuais, mensais, semanais e diárias). 

Representavam não só um importante evento mercantil para vendedores e consumidores, mas 

também um hábito social, uma forma de convívio e sociabilização para os residentes do Porto 

ou para os que se deslocavam à cidade para “ir à feira”.  

                                                 
62

 Páginas web consultadas: http://www.cooloffice.pt/, https://cru-cowork.com/, http://factscoworking.com/, 

http://www.founders-founders.com/, http://www.opolab.com/, http://porto.io/, http://www.typographia-

cowork.com/, http://www.jfparanhos-porto.pt/index.php?MENU=69 e http://www.uptownguestoffice.pt/.  

http://www.cooloffice.pt/
https://cru-cowork.com/
http://factscoworking.com/
http://www.founders-founders.com/
http://www.opolab.com/
http://porto.io/
http://www.typographia-cowork.com/
http://www.typographia-cowork.com/
http://www.jfparanhos-porto.pt/index.php?MENU=69
http://www.uptownguestoffice.pt/
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O reforço da importância do comércio fixo e a modernização económica e urbanística foram 

ditando o declínio e afastamento das feiras para a periferia, para fora de um centro onde 

começavam a surgir estabelecimentos de requinte e, portanto, considerado impróprio para 

ocupações de caráter “rural” (Rio Fernandes, 1989/90, 1997).  

Em inícios do século XIX, foram criados espaços cobertos próprios para os mercados que 

permaneceram na área central, no seguimento de novas regulamentações (R. Silva, 2015) que 

refletiam preocupações relacionadas com a higiene pública e com a centralização das feiras 

que se realizavam de forma avulsa.  

O século XX pautou-se pelo desaparecimento de muitas feiras e pelo encerramento de alguns 

mercados da cidade. Face à crescente importância dos estabelecimentos comerciais fixos e 

dos novos formatos de comércio retalhista, as feiras e mercados que conseguiram sobreviver 

foram perdendo vitalidade e relevância, mantendo, não obstante, o seu caráter tradicional. Na 

década de 90 do século XX, deu-se um ressurgimento e revalorização das feiras e mercados 

(Rio Fernandes, 1989/90, 1997). Desde então, e particularmente em anos recentes, têm 

surgido novas formas de mercadejar, voltadas não só para a prática comercial mas também 

para a animação e a vivência cultural e social do espaço urbano. Estes novos formatos – a que 

podemos chamar “mercados urbanos” –, mais modernos, são voltados para pessoas de várias 

idades e estratos sociais, em linha com os pressupostos dos novos hábitos de consumo. 

Em termos concetuais, a nível nacional, a feira é entendida enquanto um evento que congrega 

periódica ou ocasionalmente, no mesmo recinto, vários retalhistas ou grossistas que exercem 

a atividade com carácter não sedentário, na sua maioria em unidades móveis ou amovíveis, 

excetuados os arraiais, romarias, bailes, provas desportivas e outros divertimentos públicos, 

os mercados municipais e os mercados abastecedores, não se incluindo as feiras dedicadas 

de forma exclusiva à exposição de armas. No mesmo âmbito, mercado municipal constitui 

um recinto fechado e coberto, explorado pela câmara municipal ou junta de freguesia, 

especificamente destinado à venda a retalho de produtos alimentares, organizado por 

lugares de venda independentes, dotado de zonas e serviços comuns e possuindo uma 

unidade de gestão comum.
 63

  

A nível local, a Câmara Municipal do Porto considera que uma feira é uma atividade de 

comércio a retalho não sedentária, exercida por pessoa que vende em recintos públicos ou 

privados, onde se realizem feiras e mercado consiste numa atividade de comércio a retalho, 

                                                 
63

 De acordo com o constante do Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro que aprova o Regime Jurídico de 

Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração (INCM, 16/01/2015, p. 454-459). 
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em recinto fechado (loja) ou estrutura inamovível (banca), destinado fundamentalmente à 

venda de produtos alimentares e de outros produtos de consumo diário generalizado.64  

O conceito de feira aplicado a nível nacional designa todos os eventos que, no que se verifica 

na realidade, designadamente no caso da cidade do Porto, podem assumir publicamente quer 

a designação de feira quer a de mercado de levante. As definições apresentadas pelo 

Município do Porto não permitem perceber com clareza a distinção entre feira, mercado de 

levante e mercado municipal (realizado em edifício próprio). Por outro lado, a designação 

“mercado urbano” não é oficial. Trata-se de uma expressão utilizada por todos os que se 

encontram envolvidos neste tipo de prática económica e que é utilizada, também, pelo 

Município no âmbito da criação de uma marca que pretende dar visibilidade a estes formatos 

(sobre a qual falaremos mais à frente neste trabalho). Neste seguimento, aqui serão 

considerados todas as feiras e mercados da cidade que apresentam estas designações e que 

são reconhecidos legalmente pelo Município para efeitos de atividade comercial retalhista, 

independentemente do seu caráter sedentário ou móvel, da sua periodicidade de ocorrência ou 

da sua realização dentro de estruturas próprias ou em locais autorizados para o efeito (ruas e 

praças). 

Assim, e recorrendo a dados de 2015, verificava-se, nesse ano, a realização na cidade do 

Porto de 24 feiras e mercados a operar de forma oficial. A sua localização era concentrada 

sobretudo na parte central da cidade, onde ocorria a realização de 15 feiras e mercados 

(Figura 72). Destes, 13 tinham um local de realização fixo; um mercado de rua – o Urban 

Market – ocorria predominantemente na Praça das Cardosas, no entanto, podia, em casos 

pontuais, realizar-se noutros locais; e um mercado era itinerante – o Flea Market. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64

 Fonte: Balcão Virtual da Câmara Municipal do Porto, página consultada em 19/06/2015. 
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Figura 72 - Feiras e mercados do Porto por tipologia (2015)
65

 

 

Fonte: PortoLazer, E.M., fevereiro de 2015 (dados pedidos); CMP/DMPCASU/DMASU/DMGA, 

abril de 2015 (dados pedidos); CMP/DMF/DMFAIVP, julho de 2015 (dados pedidos); sites e páginas 

do Facebook das feiras e mercados. 

 

Na Figura 73, encontram-se descritas as principais características das feiras e mercados 

localizados na área de estudo. Relativamente à tipologia, seis eram feiras, seis eram 

“mercados urbanos”, dois eram mercados de levante e um era um mercado fixo (o Mercado 

do Bolhão). 

Em termos de periodicidade, e tendo como referência o mesmo ano, seis feiras e mercados 

eram semanais, três eram diários, dois eram mensais, outros dois não tinham periodicidade 

definida (tratando-se de “mercados urbanos” que ocorriam quando a organização entendesse), 

um era quinzenal e a Feira do Livro era (e é) anual. Quanto à responsabilidade pela gestão, 

nove mercados e feiras eram geridos pela administração pública local, três eram geridos por 

empresas, dois mercados eram geridos por particulares e a gestão de um mercado era 

realizada através de uma parceria entre um instituto de ensino superior e uma associação.   

                                                 
65

 O Flea Market, mercado itinerante, está representado no local (Silo Auto) onde ocorreu a sua última 

realização no Porto no ano de referência desta análise (17 de outubro de 2015). 
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Figura 73 – Identificação e caracterização das feiras e mercados realizados na Baixa (outubro de 2015) 

 

 

Localização

(fixa ou móvel)

Periodicidade  de 

ocorrência e Horário
Tipo de produtos Descrição Sítio eletrónico

Página do 

Facebook

Mercado do Bolhão
Câmara Municipal do 

Porto
Fixa

2ª a 6ª feira: 7h às 

17h;

Sábado: 7h às 13h.

É voltado para produtos 

frescos: peixe, carne, 

hortícolas, flores.

Tem uma estrutura singular de dois pisos, caracterizando-

se pela monumentalidade da arquitetura neoclássica. No 

interior, os vendedores organizam-se em secções 

vocacionadas para os diferentes tipos de produtos. No 

exterior, nas fachadas voltadas para as quatro ruas que 

delimitam o mercado, distribuem-se diversos 

estabelecimentos comerciais: cafés, restaurantes, 

ourivesarias, sapatarias, prontos-a-vestir, entre outros.

Não tem Não tem

Mercado da Ribeira
Câmara Municipal do 

Porto
Fixa Diário: 9h às 00h.

Artigos tradicionais e 

peças de artesanato 

(lenços, chapéus, 

bijuteria, etc.).

Trata-se da existência de algumas bancas onde são 

vendidas lembranças do Porto e de Portugal e produtos de 

artesanato.

Não tem Não tem

Feira da Vandoma
Câmara Municipal do 

Porto
Fixa

Todos os Sábados: 

8h às 13h.

Objetos usados muito 

diversos: artigos de ouro 

e prata, produtos de 

marfim, louças, artigos 

decorativos, peças de 

mobiliário, pinturas, 

esculturas, gravuras e 

publicações antigas.

Semelhante à "Feira da Ladra" de Lisboa, a Feira da 

Vandoma é um local para encontrar artigos usados e 

pechinchas.

Não tem

https://www.fac

ebook.com/feira

davandoma.port

o (página 

desenvolvida 

por um 

particular)

Feira de Artesanato de Santa 

Catarina

Câmara Municipal do 

Porto
Fixa

2ªf a Sábado: 9h às 

20h.
Artesanato

Venda de produtos de artesanato em pequenos "ateliers" 

ou bancas distribuídos ao longo da rua entre o tramo 

limitado pela Rua de Fernandes Tomás e pela Rua de 

Passos Manuel. Na feira pode encontrar malas, sacos, 

cintos, brincos, anéis ou outros artigos, em materiais 

diversos.

Não tem Não tem

Feira de Numismática, 

Filatelia e Colecionismo

Câmara Municipal do 

Porto
Fixa

Todos os Domingos: 

8h às 13h.

Moedas, medalhas e 

selos.

A venda e mostra de moedas e selos são o foco de uma 

feira voltada para quem gosta de numismática, fi latelia ou 

tipos de colecionismo semelhantes.

Não tem Não tem

Feira das Plantas e Flores
Câmara Municipal do 

Porto
Fixa

Todos os Domingos: 

7h às 13h.

Flores e plantas em 

geral.

Feira tradicional, de caráter popular que facil ita a compra 

de flores e plantas em geral num dia em que outros locais 

habituais de venda se encontram encerrados.

Não tem Não tem

Designação
Responsabilidade 

de gestão

Caracterização geral Divulgação na Internet
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Figura 73 – Identificação e caracterização das feiras e mercados realizados na Baixa (outubro de 2015) (cont.) 

 

Localização

(fixa ou móvel)

Periodicidade  de 

ocorrência e Horário
Tipo de produtos Descrição Sítio eletrónico

Página do 

Facebook

Feira dos Passarinhos
Câmara Municipal do 

Porto
Fixa

Todos os Domingos: 

7h às 13h.

Pássaros, alimentação 

para pássaros, gaiolas e 

outros produtos 

relacionados.

Feira espontânea e bastante popular.

http://feirapass

arinhos.no.sapo.

pt/ (página 

desenvolvida 

por um 

particular)

Não tem

Mercado de Artesanato do 

Porto

Câmara Municipal do 

Porto e Porto Lazer
Fixa

Todos os Sábados: 

no Inverno das 10h 

às 18h; no Verão 

das 9h às 20h.

Artigos de artesanato 

principalmente 

(bijuteria, joalharia, 

peças decorativas, entre 

outros).

Venda de produtos em bancas montadas em torno das 

laterais Oeste e Sul do Edifício da Reitoria da Universidade 

do Porto.

Não tem Não tem

Mercadinho dos Clérigos Plano B (Bar) Fixa

2º e último Sábado 

de cada mês: 10h-

20h.

Artesanato, l ivros, 

produtos biológicos, 

antiguidades, entre 

outros.

Mercado de rua onde podem ser encontradas peças de 

autor ou antiguidades. Durante a realização do mercado a 

rua é dinamizada com momentos de animação, musicais 

ou relacionados com performances diversas. O objetivo é 

atrair pessoas e aumentar a vivência da rua e da área 

envolvente. 

http://www.plan

obporto.net/pag

e/show/1012

https://www.fac

ebook.com/merc

adinhodosclerig

os

Mercado Porto Belo
Inês Magalhães e 

Gustavo Magalhães
Fixa

Todos os Sábados: 

no Inverno das 11h 

às 17h; no Verão 

das 11h às 19h.

Roupas e acessórios 

vintage, discos de vinil, 

máquinas fotográficas 

antigas, selos e moedas, 

i lustrações, peças de 

design e produtos 

biológicos.

O mercado caracteriza-se pela disposição de bancas na 

praça, aliando-se a tradição comercial da área 

envolvente, sobretudo da Rua de Cedofeita, com um 

movimento comercial e simultaneamente cultural. O 

mercado procura distinguir-se pela diversidade, atraindo 

diversos tipos de público.

Não tem

https://www.fac

ebook.com/merc

adoportobelo

Feira do Livro do Porto
Câmara Municipal do 

Porto e Porto Lazer
Fixa

1 vez por ano, em 

Setembro: 2º a 5º f 

das 16h às 22h; 6ªf 

das 16h às 23h; 

Sábado das 12h às 

23h; Domingo das 

12h às 22h.

Livros

Formato caracterizado pela venda de livros através de 

stands de editoras. Paralelamente, ocorrem durante todo o 

período de realização da feira eventos literários e 

culturais, como sessões de autógrafos e exposições 

temáticas.

Criado para o 

efeito na data de 

realização da 

feira.

https://www.fac

ebook.com/feira

dolivrodoporto.c

mp

The Real Vintage Market Elvira Ramos Molina Fixa
1º Sábado de cada 

mês
Acessórios e vestuário.

Um mercado de venda de artigos em 2ª mão animado por 

música (com a presença de DJ's).
Não tem

https://www.fac

ebook.com/vinta

gemarketporto?f

ref=ts

Designação
Responsabilidade 

de gestão

Caracterização geral Divulgação na Internet
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Figura 73 – Identificação e caracterização das feiras e mercados realizados na Baixa (outubro de 2015) (cont.) 

 

Fonte: PortoLazer, E.M., fevereiro de 2015 (dados pedidos); CMP/DMPCASU/DMASU/DMGA, abril de 2015 (dados pedidos); CMP/DMF/DMFAIVP, 

julho de 2015 (dados pedidos); sites e páginas do Facebook das feiras e mercados.  

Localização

(fixa ou móvel)

Periodicidade  de 

ocorrência e Horário
Tipo de produtos Descrição Sítio eletrónico

Página do 

Facebook

Mercado Cedofeita Viva

Projeto Cedofeita 

Viva - Instituto de 

Ciências 

Empresariais e do 

Turismo (ISCET) e 

Associação de 

Comerciantes e 

Empresários de 

Cedofeita (ACECE) 

Fixa

Variável

(Ocorre em datas 

que vão sendo 

anunciadas).

Pode encontrar-se 

vestuário criativo, jóias 

de autor, bijuteria, malas 

e carteiras, bonecos, 

sabonetes artesanais, 

artigos vintage, 

artesanto diversificado, 

bem como produtos da 

gastronomia tradicional.

Tem uma especificidade relativamente a outros mercados 

ou feiras, na medida em que a realização de cada evento é 

subordinada a um tema específico ou uma causa. Isto 

exige pesquisa sobre o tema e a organização adaptada do 

mercado ao mesmo, daí não ter uma periodicidade de 

ocorrência certa, dependendo em muito da participação 

voluntária de professores, estudantes e outros agentes da 

cidade. Os vendedores são selecionados com base em 

critérios como a diversidade e representatividade de 

produtos, a qualidade e inovação, a apresentação e o 

enquadramento no tema do mercado. Tratando-se de um 

evento temático, é animado por música ao vivo, teatro, 

jogos tradicionais ou recriações históricas.

http://cedofeitav

iva.com/

https://www.fac

ebook.com/Cedo

feitaViva

Urban Market

Portugal Lovers, 

Marketing & 

Comunicação

Predominantemente fixa

Variável

(Ocorre em datas 

que vão sendo 

anunciadas): no 

Inverno das 11h às 

19h e no Verão das 

11h às 20h.

Produtos relacionados 

com o design de moda, 

mobiliário, joalharia, 

bijuteria e artesanato 

(selecionado).

O Urban Market pretende ser uma oportunidade de mostra 

de produtos e de dar a conhecer negócios (brands ), 

criadores/artesãos. Nesse sentido, a participação é feita 

por convite por parte da empresa que organiza e gere o 

mercado, baseado em critérios como o caráter criativo e 

inovador dos produtos e/ou marcas, a imagem cuidada e a 

forma de exposição. O mercado pretende chegar a 

públicos diversos, nacionais e estrangeiros, dar a 

conhecer a cidade, sobretudo, determinados espaços 

urbanos e promover a música, a dança, a pintura e 

divulgar a gastronomia tradicional e os vinhos 

portugueses. 

http://www.port

ugalovers.pt/

https://www.fac

ebook.com/port

ugalovers

Flea Market S.P.O.T. Móvel
Mensal: regra geral 

das 15h às 19h.
Produtos usados

Inspirado no Flea Market de Barcelona, este mercado da 

pulga portuense procura em cada mês explorar um novo 

local com um tema associado. Além da atividade de 

compra e venda, o mercado é animado por música, 

exposições, projeção de fi lmes ou lançamento de livros, 

entre outros eventos.

Não tem

https://www.fac

ebook.com/flea

market.porto

Designação
Responsabilidade 

de gestão

Caracterização geral Divulgação na Internet
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Os eventos mercantis de caráter tradicional constituíam oportunidades de encontrar produtos 

a preços mais acessíveis (regra geral, bens alimentares perecíveis) ou pechinchas, 

constituindo, nessa medida, uma opção sobretudo para pessoas economicamente mais 

desfavorecidas ou, então, para curiosos ou colecionadores. Os denominados “mercados 

urbanos”, de cariz mais moderno e inovador, que se diferenciavam das feiras e mercados 

tradicionais pelos produtos comercializados, pela animação cultural, pela geração de 

sociabilidades diversas e por atraírem novos públicos e vivências aos espaços urbanos, 

começaram a surgir no Porto em 2009. Estes formatos eram mais seletivos quanto aos 

produtos ou “marcas” expostas, selecionados e selecionadas com base em critérios 

específicos em linha com os objetivos dos eventos. Por outro lado, constituía seu objetivo 

divulgar esses produtos e promover pequenos negócios ou trabalhos de artesãos, abrindo-lhes 

as portas a novos mercados e dando-os a conhecer a novos públicos. Regra geral, estes 

mercados, comparativamente com os mais tradicionais, estavam mais divulgados nos meios 

de comunicação eletrónica, através de páginas web específicas e, sobretudo, através de 

páginas no Facebook (Figuras 74 e 75). 

 

Figuras 74 e 75 – Mercado Cedofeita Viva (à esquerda) e Mercado Porto Belo (à direita) 

 

 

 

Fonte: Da autora (da esquerda para a direita, outubro e setembro de 2014). 
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Em termos de mercados permanentes com estrutura fixa, existiam, e continuam a existir na 

cidade, quatro edifícios com a designação de mercado, dois dos quais se localizavam na 

Baixa – o Mercado Ferreira Borges e o Mercado do Bolhão. O Mercado Ferreira Borges 

tinha, e continua a ter, especificidades que não se enquadram no foco de análise deste 

ponto.
66

 O Mercado do Bolhão é um espaço singular e simbólico, não só da Baixa como do 

Porto, que não se pode, pelo facto, deixar de detalhar (Figura 76). Representou durante 

décadas um ícone comercial da cidade devido à sua localização central, às suas características 

populares e à variedade, qualidade e preço dos produtos vendidos, sendo utilizado não só pela 

população que reside na parte central da cidade, como por muitas pessoas que se deslocam ao 

Porto para fazer compras. A partir, sobretudo, dos anos 80 do século XX, com o 

desenvolvimento de outras formas de comércio e face aos novos hábitos de consumo, 

começou a sofrer uma progressiva desvitalização e perda de importância enquanto local de 

abastecimento de bens alimentares perecíveis (CMP, 1992). Paralelamente, as estruturas 

degradaram-se e acumularam-se condições de insalubridade. Continua, no entanto, a ser o 

mercado mais emblemático do Porto, tendo sido classificado como imóvel de interesse 

público em 2006. Em 1 de agosto de 2016 a Câmara Municipal deu início às obras de 

reabilitação do Mercado, que se encontram em curso na atualidade.
67

 

O arranque efetivo, após anos de adiamento, da reabilitação do Mercado do Bolhão denota a 

preocupação por parte do Município em requalificar e dinamizar um dos edifícios de 

atividade comercial mais tradicionais e mais queridos das gentes da cidade e arredores, 

reconhecendo o seu potencial contributo para a dinamização económica e social da área 

envolvente. 

 

 

                                                 
66

 O Mercado Ferreira Borges foi concessionado ao Hard Club por um período de 17 anos, tendo neste 

seguimento sofrido obras de reabilitação que se iniciaram em meados de 2009 e terminaram em setembro de 

2010. Desde então, o espaço interior é constituído por núcleos diferenciados. Dispõe de uma nave central que 

serve para albergar exposições, para a realização de pequenos concertos, declamação de poesia ou para a 

realização de feiras artesanais. As naves laterais estão compartimentadas em espaços que se destinam a uma 

livraria, a sala de ensaios, estúdios de gravação e a salas principais onde se realizam concertos, sessões de teatro 

e outras performances diversas. No piso superior situa-se a cafetaria. 

67
 O concurso público internacional para requalificar o Mercado do Bolhão foi lançado no dia 19/12/2016. A 

intervenção compreende, no exterior, a reabilitação e consolidação estrutural das fachadas e das coberturas do 

edifício. No interior, está prevista a construção de um piso enterrado e respetivos acessos pedonais e um piso 

intermédio com todas as infraestruturas necessárias ao funcionamento do edifício (redes hidráulica, elétrica e de 

telecomunicação, sistema de climatização e ventilação, sistema de produção de frio, sistema de segurança contra 

incêndio, entre outros). O centro comercial "La Vie" Porto (localizado nas proximidades do Mercado) vai 

acolher temporariamente os comerciantes do Bolhão durante o curso da obra (Fonte: 

http://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/interior/lancado-concurso-publico-para-recuperar-mercado-do-

bolhao-5560377.html#ixzz4TOjLIrxm, página consultada em 20/12/2016). 

http://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/interior/lancado-concurso-publico-para-recuperar-mercado-do-bolhao-5560377.html#ixzz4TOjLIrxm
http://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/interior/lancado-concurso-publico-para-recuperar-mercado-do-bolhao-5560377.html#ixzz4TOjLIrxm
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Figura 76 – Interior do Mercado do Bolhão 

 

Fonte: Da autora (abril de 2015). 

 

5.5 Sinopse 

 

Neste capítulo destacamos as seguintes conclusões e desafios: 

 

 Ecossistema de empreendedorismo e inovação com potencial para se robustecer e 

para dar resposta aos objetivos de especialização inteligente. 

A localização e concentração na Baixa de atividades e organizações diversas reflete a 

presença de um amplo leque de competências instaladas que podem potenciar processos de 

fertilização cruzada, propiciando a prosperidade do ecossistema de empreendedorismo e 

inovação da área. São diversas as atividades económicas presentes na Baixa que se 

enquadram nos domínios de especialização inteligente definidos para a Região Norte de 

Portugal, e vertidos a nível local: os serviços mais especializados, com forte potencial ao 

nível do capital humano; as atividades da economia cultural e criativa ou o comércio a 

retalho, restauração e demais atividades que servem o setor do turismo são exemplos de 

atividades que constituem uma aposta ao nível das estratégias de RIS3.   

Desafio: ao setor privado, ao setor público e às organizações da sociedade civil 

(associações de atividades económicas ou outras) no sentido de articularem interesses, 

maximizando recursos e encontrando soluções conjuntas para problemas, na certeza 

de que “a união faz a força”. 
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 Atividades tradicionais reinventadas, em que a tradição coexiste com traços de 

modernidade, hibridismo e cosmopolitização. 

A elevada oferta de comércio e serviços é por natureza uma característica da centralidade 

urbana, e assim também o é na Baixa do Porto. Na atualidade, tradição e modernidade 

coexistem porta a porta ou até no mesmo estabelecimento ou evento de natureza económica. 

Os estabelecimentos mais antigos procuram modernizar-se através da melhoria do serviço 

prestado a uma clientela mais exigente, potenciando a sua mais-valia: a venda de produtos ou 

prestação de serviços que simbolizam e têm o cunho das tradições e da identidade local. Os 

estabelecimentos mais modernos recorrem a estratégias de hibridismo e cosmopolitização, 

apresentando ambiências modernas e apelativas e vendendo, muitas vezes, produtos 

tradicionais reinventados ou com características globalizadas. 

Desafio: ao setor privado para manter a autenticidade e a identidade portuense ao 

mesmo tempo que acompanha as tendências de mercado, mantendo-se competitivo. 

 

 Atividades culturais e criativas diversificadas e com potencial para contribuir para a 

competitividade da Baixa. 

Existem hoje elementos que concorrem para o reforço do capital sociocultural da Baixa. A 

diversidade de atividades, agentes, eventos e momentos que formam a matriz da economia 

cultural e criativa da Baixa tornam este setor um setor em ascensão. Estamos a falar de 

atividades geridas por entidades de escalas de atuação diferenciadas e onde se encontram 

diferentes domínios de intervenção. Por outro lado, este tipo de atividades pode desempenhar 

um importante papel de adaptação das empresas aos avanços tecnológicos e a tendências de 

globalização dos mercados. 

Desafio: ao setor privado, às instituições da administração pública local e central e 

aos organismos da rede cooperativa ou social para que articulem interesses, estratégias 

e recursos, potenciando um setor com potencialidades para crescer e tornar-se 

competitivo a nível internacional. 
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 Turismo assume-se como um dos principais setores económicos da Baixa na 

atualidade. 

Há uma conjugação de fatores que concorrem para a atratividade turística da Baixa: a 

proliferação do fenómeno low-cost (voos e alojamento), a grande concentração de 

estabelecimentos hoteleiros e de operadores de animação turística, a elevada procura do 

produto city-break a nível nacional e internacional, aliada aos ainda relativamente baixos 

preços da cidade (comparativamente com outras cidades europeias) e à segurança. Por outro 

lado, e no reverso da moeda, a turistificação da área e a sua descaracterização (indiciada 

desde já pelo aumento de lojas e marcas de caráter globalizado), se excessiva, pode levar à 

perda de identidade que é ao fim ao cabo a razão de ser da sua elevada atração turística.  

Desafio: às instituições públicas no sentido de potenciarem oportunidades e atuarem 

sobre problemas ou constrangimentos que surjam, através de processos de negociação 

entre as partes interessadas; ao setor privado para não comprometer a autenticidade e 

identidade local, que é o seu maior fator de atração; a uns e a outros para que não 

comprometam a resiliência e sustentabilidade das atividades e do próprio território. 

 

 Emergência de práticas económicas alternativas às atividades mainstream. 

Nos últimos anos assistiu-se à emergência de práticas económicas alternativas a formatos 

mainstream. A resposta à crise e a resiliência de atividades e pessoas, e através delas do 

território da Baixa, materializou-se na reconfiguração do modelo económico-territorial, com a 

crescente importância da economia de partilha. De referir o dinamismo positivo de espaços 

de coworking, de cariz tecnológico, cultural e criativo que podem gerar dinâmicas 

interessantes na área. De referir também o recrudescimento de feiras e mercados tradicionais, 

ao mesmo tempo que começaram a proliferar novos formatos da arte de mercadejar – os 

“mercados urbanos” –, que além de constituírem atividades de cariz económico assumem um 

importante papel na dinamização social dos espaços onde ocorrem. 

Desafio: ao setor público para que assuma um papel intermediador destas novas 

práticas, que constituem ambientes propícios à criatividade e à atração de pessoas e 

negócios, contribuindo para a criação de sinergias que as potenciem e para a 

delineação de estratégias de desenvolvimento integrado, orientado e sustentado, no 

caso, sobretudo, das feiras e mercados. 
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6. O jogo da oferta e da procura 

 

O empreendedorismo é uma forma de pensar [...] que enfatiza 

as oportunidades mais do que as ameaças. O processo de 

identificação das oportunidades é claramente um processo 

intencional e, portanto, as intenções dos empreendedores 

merecem claramente a nossa atenção. 

Krueger, N., [et al.], 2000, p. 411. 

… do ponto de vista do consumo, o verdadeiro genius loci da 

cidade se encontra menos na cityscape, no panorama físico 

adornado pelos estabelecimentos comerciais […] do que na 

mindscape, no panorama da alma, que se nutre das vivências, 

das práticas e das experiências dos indivíduos-consumidores. 

Salgueiro, T. and Cachinho, H., 2009, p. 18. 

 

6.1 Introdução 

 

Neste ponto centramo-nos numa abordagem bottom-up, procurando aferir a perceção dos 

empreendedores e utilizadores (potenciais consumidores) sobre as dinâmicas económicas da 

Baixa do Porto. É importante referir que o empreendedorismo decorre de uma estratégia de 

desenvolvimento identitária assente na capacitação dos atores face aos seus recursos e 

possibilidades de intervenção em prol da melhoria das suas condições de vida. Igualmente é 

relevante assinalar aqui a importância do ethos do-it-yourself (DIY), subjacente a muitas das 

iniciativas. Ora, tal traduz-se na possibilidade de tomar nas próprias mãos o destino das suas 

vidas. Os utilizadores / consumidores, enquanto agentes que se situam, nas sociedades 

contemporâneas, entre a produção e o consumo, alimentam estes processos através das suas 

crescentes e voláteis necessidades em terem experiências diferenciadas mais do que 

adquirirem produtos e serviços (confrontar com Cachinho, H., 2006 e Salgueiro, T. and 

Cachinho, H., 2009). Neste ponto procuraremos abordar estas questões. A análise dos 

empreendedores será subdividida em duas abordagens diferenciadas pelo tipo de agentes: a 

abordagem dos empreendedores de setores emergentes – estabelecimentos de atividades 

tradicionais, de economia cultural e criativa e de turismo – e a abordagem dos 

empreendedores das práticas económicas alternativas – espaços de coworking e “mercados 

urbanos”. A análise dos utilizadores é feita também com recurso a dois tipos de abordagem, 
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desta vez distinguidas pelo método de análise dos dados: uma primeira que consiste na 

análise estatístico-descritiva e uma segunda linha que consiste na identificação de perfis-tipo 

de utilizadores da Baixa. 

 

Fundamentação metodológica 

Neste ponto recorre-se a duas técnicas de recolha de informação amplamente difundidas em ciências 

sociais. A análise dos empreendedores é baseada na realização de entrevistas semiestruturadas e a dos 

utilizadores alicerça-se na implementação de um inquérito por questionário. 

 

Entrevistas semiestruturadas aos empreendedores 

 

Schensul e LeCompte dizem-nos que as entrevistas semiestruturadas consistem na coleção sistemática 

de dados qualitativos, sendo utilizadas para explorar de forma metódica aspetos considerados à priori 

relevantes para a pesquisa. Permitem, entre outros objetivos, descobrir padrões relativamente a 

opiniões, perceções ou experiências convergentes ou identificar temas de divergência (Schensul & 

LeCompte, 2013). Em linha com estes objetivos, aplicamos entrevistas semiestruturadas a dois tipos 

de empreendedores com características e contextos diferenciados.
68

 Foram, assim, entrevistados os 

empreendedores de estabelecimentos dos setores emergentes analisados no capítulo 5 – as atividades 

tradicionais, a economia cultural e criativa e o turismo – e os empreendedores das práticas 

económicas alternativas analisadas no mesmo ponto – os espaços de coworking e os “mercados 

urbanos”. Neste último caso, optou-se pelos “mercados urbanos”, e não outro tipo de feiras e 

mercados, na medida em que traduzem as dinâmicas recentes da Baixa, indo ao encontro, por isso, do 

objetivo central deste trabalho. A duração das entrevistas oscilou entre os 30 minutos e 1 hora. Regra 

geral, as entrevistas realizadas aos empreendedores dos setores emergentes foram mais curtas. Foram 

realizadas 147 entrevistas – 126 em finais de 2013 e inícios de 2014 e 21 entre novembro de 2015 e 

março de 2016 – a proprietários, gerentes ou trabalhadores dos estabelecimentos dos setores 

emergentes (Anexo C). A realização de entrevistas em dois momentos temporais permitiu reforçar a 

amostra, validando concomitantemente as dinâmicas que entretanto ocorreram, designadamente 

através da verificação de estabelecimentos que fecharam e da inquirição a estabelecimentos que 

abriram durante o intervalo temporal. Considera-se que a análise global dos resultados não 

compromete a validade das conclusões em termos da perceção dos respondentes, na medida em que, 

tal como referem, as alterações visivelmente significativas da Baixa do Porto ocorreram a partir de 

2009 / 2010, sendo que desde então se verifica o ênfase e o fortalecimento de dinâmicas. As respostas 

dos empreendedores dos setores emergentes foram colocadas numa matriz Excel onde as variáveis 

                                                 
68

 Foram feitas várias tentativas de agendar uma entrevista com a Associação Comercial do Porto e com a 

Associação de Comerciantes do Porto, mas sem sucesso. 
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constavam em coluna e os registos dos indivíduos em linha. As respostas foram classificadas em 

categorias de acordo com a questão de modo a se chegar a uma síntese quantitativa dos aspetos mais 

mencionados e das opiniões semelhantes e contrastantes. 

Relativamente aos espaços de coworking, foram feitas três entrevistas semiestruturadas, em fevereiro 

e março de 2017, a proprietários / gerentes (Anexo D) e 20 entrevistas semiestruturadas, em junho e 

julho de 2017, a coworkers
69

 (Anexo E). Por fim, realizaram-se três entrevistas semiestruturadas
70

, 

entre janeiro e setembro de 2015, a responsáveis pela organização de “mercados urbanos” (Anexo F). 

 

Inquérito aos utilizadores 

 

O inquérito é uma técnica que possibilita a compreensão de fenómenos, através da análise das 

opiniões, experiências, preferências e representações que, como dizem Ghiglione and Matalon (1992), 

só são acessíveis de uma forma prática pela linguagem, e que só raramente se exprimem de forma 

espontânea. É um instrumento de carácter estandardizado, que permite obter informações sobre um 

amplo leque de questões relativas a um problema bem definido, permitindo, ainda, estabelecer 

comparações entre os respondentes. Sierra Bravo (1994) refere, no âmbito da implementação de 

inquéritos, que a amostra deve ser representativa do universo em estudo, comtemplando os diferentes 

segmentos diferenciados da população; no entanto, refere ainda que há muitos universos que não 

estão recenseados ou que é quase impossível determinar. Teresa Barata-Salgueiro considera que a 

procura pelo comércio e serviços urbanos é muito superior à estimada com base na população 

residente, incluindo também um conjunto de populações flutuantes, como os visitantes e turistas, os 

residentes a tempo não inteiro na cidade, como os estudantes ou os residentes em segunda habitação 

(Barata-Salgueiro, 2013). Verifica-se, assim, consenso entre os autores quanto à dificuldade de 

quantificar determinadas populações. 

No Relatório do Estado do Ordenamento do Território do Município do Porto é referido que, devido 

à elevada quantidade de estabelecimentos de atividade económica, de serviços diferenciados e de 

equipamentos de diversa natureza (educativos, sociais, culturais ou desportivos), bem como devido à 

crescente pujança do setor do turismo, é significativa a diferença entre a população presente no Porto 

em diferentes momentos do dia, embora não hajam dados quantitativos suficientes que permitam 

avaliar estas oscilações (CMP/DMU/DMPU/DMPOT, 2015). De facto, no decorrer do exposto, é 

fundamental referir que não existem dados para a escala de análise pretendida que nos permitam 

determinar com aproximação qual o universo de utilizadores da Baixa do Porto, facto essencial para a 

                                                 
69

 As 20 entrevistas foram concedidas devido à sua curta duração (15 a 20 minutos), pelo que apenas se puderam 

aferir aspetos muito concretos relacionados com o perfil dos coworkers e com as suas motivações para integrar e 

selecionar um espaço de coworking. 

70
 Foram contactadas, tendo em vista a realização de entrevistas, outras entidades organizadoras de “mercados 

urbanos” da Baixa, não se tendo obtido qualquer resposta. 
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determinação da amostra. Os dados essenciais para a construção do plano amostral seriam a 

população residente, o quantitativo de pessoas que entra na área para trabalhar ou estudar, os 

hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros, os visitantes de equipamentos e espaços culturais e os 

espetadores de espetáculos (em edifícios próprios e ao ar livre), que constituem proxies dos turistas e 

visitantes. Destes indicadores, apenas estão disponíveis, para a escala da Baixa, os dois primeiros 

(através de acesso livre, no primeiro caso, ou mediante apuramento específico, no segundo caso), pelo 

que o cálculo de uma amostra probabilística se encontra inviabilizado. Temos consciência que os 

resultados que obtivemos são válidos para a nossa amostra, não podendo ser alvo de extrapolação. 

Quanto aos processos de amostragem utilizados, recorremos a métodos de amostragem não 

probabilísticos, mais concretamente à amostragem intencional ou de conveniência. Como refere 

Robert C. Burgess, na amostragem intencional os informantes podem ser selecionados para o estudo 

de acordo com um certo número de critérios estabelecidos pelo investigador (como a idade ou o sexo) 

ou experiência prévia que lhes confere um nível especial de conhecimentos (Burgess, 1997). 

Assim, a dimensão final da nossa amostra é de 639 inquéritos válidos. De realçar a 

sobrerrepresentação de elementos de algumas variáveis: na variável sexo há a sobrerrepresentação das 

mulheres; na variável país de residência ocorre a sobrerrepresentação da opção de resposta “Portugal” 

e na faixa etária há uma sobrerrepresentação de jovens em detrimento de idosos. Este último caso 

trata-se de uma opção metodológica, na medida em que, à partida, os jovens e adultos-jovens têm 

maior predisposição para se deslocarem, para consumirem e para constituírem forças motrizes de 

novas dinâmicas. A inquirição dos utilizadores ocorreu através de um inquérito por questionário 

estruturado (Anexo H) que foi implementado via Internet entre dezembro de 2015 e março de 2016, 

tendo-se criado para o efeito um formulário na plataforma Google Drive. O inquérito tem 3 grupos de 

questões: i) dinâmicas de frequência da Baixa, ii) representação da Baixa e da sua atividade 

económica, e iii) caracterização sociodemográfica. A totalidade de 20 questões incluem questões 

fechadas que permitem a padronização dos dados e perguntas de caráter mais aberto que permitem 

captar algumas opiniões mais específicas. O inquérito aos utilizadores foi alvo de dois métodos 

diferenciados mas complementares de tratamento – a análise estatístico-descritiva e a análise de 

correspondências múltiplas, uma técnica de análise fatorial multivariada (Escofier & Pagès, 1998; 

LeRoux & Rouanet, 2010), explicitada mais adiante neste documento, no ponto 6.4.2. 

 

6.2 A visão dos empreendedores 

 

6.2.1 Acerca dos estabelecimentos de setores emergentes 

 

A análise da perspetiva dos empreendedores de estabelecimentos dos setores económicos 

emergentes tem subjacente a pertinência de ir ao encontro de três objetivos essenciais. Desde 
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logo, pretende-se perceber o perfil dos entrevistados e as características dos negócios, 

cruzando estes dois aspetos. O segundo objetivo prende-se com a relevância de perceber a 

atitude e a motivação dos empreendedores em termos de empreendedorismo e inovação e 

perceber se as redes são importantes e em que medida. E por fim, é importante ainda 

conhecer a sua perceção sobre o que é a Baixa e o que significa ter um negócio na Baixa e 

como veem as atuais dinâmicas da área. 

 

Perfil dos inquiridos e características dos negócios 

 

O perfil dos entrevistados é diversificado quanto a um conjunto de aspetos. Dos 147 

entrevistados 59% são homens. A idade oscila entre os 21 e os 89 anos (Gráfico 11). O grupo 

dos que se encontram entre os 31 e os 45 anos é o mais representativo (45% do total), sendo 

que 10% dos entrevistados já ultrapassaram a idade da reforma, mas permanecem à frente do 

negócio. 

 

Gráfico 11 – Distribuição dos entrevistados por faixa etária (%) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas aos empreendedores. 

 

O grau de escolaridade varia entre os que só têm os quatro anos de escolaridade (mas sabem 

ler e escrever) e os que têm habilitações ao nível do ensino superior, incluindo mestrados e 

doutoramentos (Gráfico 12). As habilitações de nível superior são predominantes, 

representando 46% dos empreendedores. Cerca de 14% dos entrevistados não têm sequer ou 

não passaram além do 1º ciclo do ensino básico – o equivalente aos quatro anos de 

escolaridade. 

12,9 
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Gráfico 12 – Distribuição dos entrevistados por habilitações literárias (%) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas aos empreendedores. 

 

Relativamente aos negócios, a Tabela 22 apresenta o número de entrevistas realizadas por 

tipologia de atividades. A Baixa é bastante diversificada em termos de atividades 

económicas, pelo que procuramos abranger um leque variado de tipos de negócio. No caso 

das atividades tradicionais, foram realizadas entrevistas a gerentes ou proprietários de 

mercearias, farmácias, ervanárias, ourivesarias, prontos-a-vestir, floristas, sapatarias, 

oculistas, confeitarias, chocolatarias e cafés. As atividades da economia cultural e criativa 

inquiridas contemplam galerias de arte, livrarias e lojas de venda de produtos culturais ou de 

caráter criativo (como é o caso de um estabelecimento de lomografia e de um 

estabelecimento de venda de discos de vinil novos e usados), bem como restaurantes e bares. 

As atividades de turismo alvo de auscultação referem-se a estabelecimentos hoteleiros 

(incluindo alojamentos locais) e a operadores turísticos. 

 

Tabela 22 – Entrevistas realizadas por tipologia de atividades económicas 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas aos empreendedores. 

 

14,3 2,0 

11,6 

26,5 

37,4 

8,2 

1º ciclo EB ou menos 2º ciclo EB

3º ciclo EB Ensino secundário ou profissional

Licenciatura ou Bacharelato Mestrado ou Doutoramento

Tipologia de atividades N.º de entrevistas % no total 

Atividades tradicionais 72 49,0 

Economia cultural e criativa 43 29,2 

Turismo 32 21,8 

Total 147 100,0 
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As datas de abertura dos estabelecimentos da Baixa são díspares, coexistindo negócios 

centenários a par com negócios muito recentes. Foram inquiridos estabelecimentos com 

diferentes idades (Tabela 23), no entanto, sendo nosso objetivo analisar as dinâmicas 

recentes, optou-se por concentrar mais esforços nas entrevistas aos negócios com 

relativamente poucos anos de existência. Das 141 respostas válidas obtidas para esta questão, 

46% referem-se a estabelecimentos abertos de 2009 em diante, enquanto 38% se referem a 

estabelecimentos abertos durante o século passado.  

 

Tabela 23 – Data de abertura dos estabelecimentos 

Data de abertura Nº % 

Até 2000 54 38,3 

2001 a 2008 22 15,6 

De 2009 em diante 65 46,1 

Total 141 100,0 

Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas aos empreendedores. 

 

Intersetando o perfil dos entrevistados com a tipologia de atividades (Tabelas 24 e 25), atesta-

se que nas atividades tradicionais a idade se situa maioritariamente entre os 31 e os 55 anos, 

sendo também representativa a faixa etária dos 56 aos 65 anos. Predominam as habilitações 

ao nível do ensino secundário ou profissional e do ensino superior, este último a par, em 

valores absolutos e percentuais, com o 1º ciclo do ensino básico (completo ou incompleto). 

Nas atividades culturais e criativas e nas atividades de turismo verifica-se uma maior 

representatividade das faixas etárias mais jovens comparativamente com as atividades 

tradicionais, predominando os entrevistados entre os 31 e os 45 anos, seguidos dos que se 

encontram entre os 21 e os 30 anos. Nestes dois tipos de atividade, a grande maioria dos 

entrevistados (63% nas atividades culturais e criativas e 69% nas atividades de turismo) tem o 

ensino superior. Estes valores evidenciam alguns aspetos que importa realçar. Desde logo, as 

atividades tradicionais subdividem-se em dois tipos de situações: os negócios mais antigos 

geridos, regra geral, por pessoas comparativamente mais velhas e com menos habilitações 

literárias; e os negócios mais recentes, nascidos de atitudes de empreendedorismo por parte 

de indivíduos mais jovens e mais qualificados que esperam singrar neste tipo de atividades, 

em larga medida, devido à maior vivência da Baixa, pautada por um maior fluxo de pessoas 

durante o dia e em todos os dias da semana. A economia cultural e criativa é um setor 

emergente na Baixa que se desenvolveu em anos recentes. Está associado a pessoas altamente 
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qualificadas e tendencialmente mais jovens. Situação semelhante ocorre com o turismo, não 

obstante o perfil dos entrevistados se explique por adultos-jovens e adultos que, aproveitando 

oportunidades geradas pela pujança do setor na Baixa, e através de atitudes DIY, procuraram 

abrir negócios num setor que assegurava a priori garantias de sucesso – através de casos 

exemplares evidentes em relações de sociabilidade próximas ou nos media. 

 

Tabela 24 – Distribuição dos entrevistados por tipo de atividade e faixa etária 

 

Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas aos empreendedores. 

 

Tabela 25 – Distribuição dos entrevistados por tipo de atividade e habilitações literárias 

 

Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas aos empreendedores. 

 

Os clientes das diferentes atividades são muito dissemelhantes em termos de faixa etária, 

classe socioeconómica e gostos pessoais. Podemos distinguir dois grandes tipos de público. A 

clientela fiel, de longa data (geralmente pessoas mais idosas) ou os novos consumidores 

(sobretudo jovens e adultos), que residem na Baixa, na cidade ou nos concelhos vizinhos do 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

Atividades 

tradicionais
4 5,6 25 34,7 16 22,2 13 18,1 7 9,7 7 9,7 72

Economia cultural e 

criativa
9 20,9 23 53,5 6 14,0 4 9,3 0 0,0 1 2,3 43

Turismo 6 18,8 18 56,3 3 9,4 4 12,5 0 0,0 1 3,1 32

Total 19 12,9 66 44,9 25 17,0 21 14,3 7 4,8 9 6,1 147
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75 anos

Entre os 56 e os 

65 anos

Entre os 46 e os 
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N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %
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tradicionais
18 25,0 3 4,2 7 9,7 26 36,1 18 25,0 72

Economia cultural e 

criativa
1 2,3 0 0,0 6 14,0 9 20,9 27 62,8 43

Turismo 2 6,3 0 0,0 4 12,5 4 12,5 22 68,8 32

Total 21 14,3 3 2,0 17 11,6 39 26,5 67 45,6 147
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Habilitações literárias
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Porto. E os turistas nacionais e, principalmente, estrangeiros que, em anos recentes, geraram 

novas dinâmicas, proporcionando uma maior afluência aos diferentes estabelecimentos: aos 

alojamentos, aos restaurantes e cafés, mas também a outros estabelecimentos de caráter 

tradicional e às atividades culturais porque procuram o que é mais genuíno e identitário da 

cidade, o que reflete os costumes e tradições, e porque dispõem de tempo (e dinheiro) para 

momentos culturais e de lazer. O perfil de clientes é variável consoante a tipologia dos 

estabelecimentos. O leque diversificado de estabelecimentos de atividades tradicionais atrai 

pessoas de todas as faixas etárias e de todos os estratos socioeconómicos. Os entrevistados 

referenciam ter uma carteira de clientes composta por residentes no Porto ou em concelhos 

próximos e que são clientes fiéis, bem como os turistas. Mencionam que a crise diminuiu a 

clientela, o que em muitos estabelecimentos, onde os preços dos produtos são mais elevados, 

significou que só quem tem maior poder de compra é que ainda continua a ser cliente 

habitual, prevalecendo, neste caso, as faixas etárias acima dos 40 anos. Os clientes das 

atividades culturais e criativas são bastante diversificados e de todas as faixas etárias. No 

caso específico das galerias de arte trata-se de colecionadores ou pessoas com gosto pelas 

artes, muitas vezes devido à sua profissão; no caso das livrarias especializadas, estas são, 

essencialmente, procuradas por estudantes e profissionais da área. Similarmente se verifica 

uma grande afluência de turistas estrangeiros pela curiosidade por este tipo de produtos. Os 

estabelecimentos de restauração e diversão noturna são frequentados por uma clientela muito 

particular e com bastante representatividade: os estudantes universitários. As faixas etárias 

são diversas e, em muitos espaços, convivem em conjunto. No caso dos estabelecimentos 

hoteleiros, as faixas etárias oscilam predominantemente entre os 20 e os 60 anos. Os mais 

jovens tendem a escolher as modalidades de alojamento local e os mais velhos os hotéis de 

formatos mais tradicionais. Em termos gerais, a avaliar pela perceção dos entrevistados, 

predominam os turistas provenientes de países da Europa – sobretudo Espanha, Inglaterra, 

França, Alemanha e Itália – e também do Brasil. Tratam-se, regra geral, de pessoas com 

habilitações ao nível do ensino superior, de classe média a alta. 

A temporalidade da afluência dos consumidores é variável. Nas atividades tradicionais varia 

consoante o tipo de atividade. Não obstante, é consensual uma grande afluência na hora de 

almoço ou durante a tarde, e particularmente ao final da tarde, depois do horário de trabalho. 

A maior afluência de clientes das atividades culturais e criativas dá-se a partir da hora de 

almoço em diante, com particular incidência no final da tarde. Quanto aos dias com maior 

afluência, o sábado é o mais referido, havendo, em regra, mais clientela ao fim de semana, de 

sexta a domingo. A afluência à economia noturna varia consoante as características dos 
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estabelecimentos. Na restauração o período do dia de maior afluência é a hora de jantar. Os 

estabelecimentos de diversão como bares e discotecas registam maior afluência pela noite 

dentro. Em termos gerais, ao fim de semana a clientela aumenta, podendo-se falar de um fim 

de semana alargado que em muitos casos se inicia na 5ª feira e se prolonga até domingo. Os 

entrevistados dos estabelecimentos de diversão noturna referem a afluência de estudantes 

sobretudo à 6ª feira e de um público um pouco mais velho ao sábado. Dada a especificidade 

das atividades de turismo, a afluência de clientes é maior na época alta (meses de verão), bem 

como em datas festivas, como o Natal, a Passagem de Ano ou a Páscoa. Os fins de semana 

apresentam, regra geral, maior afluência do que os restantes dias da semana.  

 

Empreendedorismo, inovação e redes 

 

Os estabelecimentos mais antigos, que iniciaram a sua atividade no século XX, resultam, na 

sua grande maioria, de heranças de família, em que a gestão passou de pais para filhos que 

pretenderam dar continuidade a um negócio proveitoso. No caso dos estabelecimentos mais 

recentes, que iniciaram a sua atividade já durante o presente século, a sua abertura deveu-se, 

em linha com trabalhos académicos revisitados (confrontar, por exemplo, com Bosma & 

Sternberg, 2014 ou Taylor, 2015), a duas situações distintas. Nalguns casos, a situações de 

desemprego ou de emprego precário e, noutros casos, porque os empreendedores trabalhavam 

no mesmo tipo de atividade económica, ou estavam de alguma forma ligados a ela, e 

aspiravam a ter o seu próprio negócio onde pudessem implementar as suas ideias e imprimir 

o seu cunho pessoal. Estamos perante a coexistência de empreendedorismo por necessidade e 

por oportunidade. Quer num quer noutro caso, trata-se de pessoas que aproveitaram a 

conjuntura benéfica da Baixa para se lançar no seu próprio negócio.71 

A generalidade dos entrevistados refere ter tido como motivação a vontade de criar uma 

oferta inovadora por via dos produtos comercializados ou por via da recriação de “conceitos” 

importados, que são cool e estão “na moda”. Nos estabelecimentos mais recentes, estas 

oportunidades de negócio consideradas auspiciosas estão fortemente relacionadas com a 

abertura de alojamentos hoteleiros como os hostels, às lojas especializadas em produtos 

tradicionais portugueses ou ainda à venda de produtos originais (como a cosmética de origem 

                                                 
71

 O Presidente da Associação de Comerciantes do Porto, numa entrevista ao jornal Expresso datada de 13 de 

setembro de 2015, referia que o turismo é muitas vezes uma tábua de salvação para pessoas em situação de 

desemprego, criando negócios como hostels, restaurantes, cafés, entre outros (Fonte: 

http://expresso.sapo.pt/economia/2015-09-13-Lisboa-perde-uma-loja-por-semana-Porto-ganha-duas, página 

consultada em 25/03/2016). 

http://expresso.sapo.pt/economia/2015-09-13-Lisboa-perde-uma-loja-por-semana-Porto-ganha-duas
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biológica ou as chocolatarias de fabrico artesanal) (Figura 77). Os empreendedores arriscam, 

assim, por gosto ou oportunidade, em negócios emergentes e inovadores. Nos 

estabelecimentos de longa data, a facilidade antiga na criação de um negócio aliada à vontade 

de “subir na vida” ou de trabalhar por conta própria levava a que se investisse em negócios 

considerados rentáveis no momento (sobretudo comércio de produtos de cariz tradicional, 

como as mercearias, as sapatarias ou os prontos-a-vestir). 

 

Figura 77 – Chocolataria Equador 

 

Fonte: Da autora (07/10/2017). 

 

Grande parte dos entrevistados refere não ter sentido percalços de maior na materialização do 

seu negócio. Os que referem ter sentido dificuldades apontam, sobretudo, a excessiva 

burocracia e a demora no licenciamento dos estabelecimentos (no caso dos estabelecimentos 

cuja data de abertura é anterior à regulamentação legal que facilitou a criação de atividades 

económicas – o Decreto-Lei n.º 92/2010 de 26 de julho) ou na obtenção de financiamento 

bancário; a falta de capacidade de investimento, bem como a morosidade na obtenção de 

apoio, quando solicitado, por parte de entidades idóneas (como é o caso do IEFP). A 

capacidade de publicitar o negócio e a captação de uma carteira sustentável de clientes são 

fatores decisivos para a integração no mercado, principalmente nos casos em que os produtos 

são inovadores. As elevadas rendas praticadas na Baixa são um outro aspeto referido como 

uma dificuldade para constituição da atividade, relevado particularmente pelos 

estabelecimentos mais recentes, havendo que encontrar um equilíbrio entre o custo do espaço 
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e as mais-valias geradas pela localização central do mesmo. A atratividade da Baixa propicia 

um maior número de potenciais clientes, no entanto, os preços das rendas são 

significativamente superiores aos de outras áreas mais periféricas. Não obstante, a busca de 

instalações, e falando nomeadamente dos casos em que os estabelecimentos não foram 

herdados de familiares ou não foram alugados em centros comerciais, não constituiu para a 

maioria dos entrevistados uma dificuldade, em grande medida devido a terem conhecimento 

das mesmas através de familiares, amigos, conhecidos ou então devido a conhecerem os 

donos. A oportunidade surgiu a partir desta rede de conhecimentos informais e foi 

aproveitada.  

No caso dos estabelecimentos mais antigos, a abertura de grandes superfícies comerciais 

constituiu, no passado, um repto pela sua forte concorrência, gerando situações de recessão 

em negócios com características mais tradicionais como mercearias, tabacarias ou livrarias. A 

abertura de grandes hipermercados e centros comerciais, na periferia da cidade, retiraram 

clientela à Baixa e, com ela, parte da sua função de “centro comercial” do Porto.  

Atualmente, as principais dificuldades apontadas, quer pelos entrevistados de 

estabelecimentos de longa data quer pelos entrevistados dos estabelecimentos que abriram 

recentemente, prendem-se com a falta de poder de compra dos consumidores devido às 

repercussões da crise económico-financeira pós-2008 e à elevada carga fiscal / entraves 

burocráticos a que estão sujeitos. Os entrevistados dos estabelecimentos mais antigos referem 

ainda a falta de capacidade de investimento na expansão ou modernização do seu negócio, a 

discrepância face às atuais expectativas dos consumidores e os desafios do mercado. 

A crise económico-financeira teve impactos negativos nos negócios da Baixa, minimizados, 

atualmente, pela crescente pujança do turismo na área e pelo consequente aumento de 

potenciais consumidores por esta via. 

No caso dos estabelecimentos mais antigos as expectativas centram-se em ter sucesso, criar 

emprego, tornarem-se cada vez mais conhecidos e manterem-se atualizados face às 

expectativas dos consumidores, aumentando ou mantendo a carteira de clientes. Os negócios 

mais recentes têm as mesmas expectativas; no entanto, muitos deles estão ainda em processo 

de afirmação e reconhecimento, pelo que a sua prioridade é conseguir “sobreviver”. 

A inovação ao nível dos produtos ou a criação de estabelecimentos com um conceito ou 

formato original e moderno são apontados como fatores de resiliência dos negócios. Assim 

como também é considerado um fator de resistência a tradição do negócio, quer ao nível do 

espaço em si, quer sobretudo ao nível dos produtos comercializados (produtos tradicionais da 

gastronomia portuguesa, artesanato, entre outros), cuja procura conta em grande medida com 
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a fidelização por parte de uma clientela de longa data, que se identifica com o 

estabelecimento, ou com os turistas que procuram o que é tradicional. A qualidade do 

atendimento é um outro fator apontado como importante: há a consciência de que se o cliente 

se sentir bem no estabelecimento, se for bem atendido, então haverá a forte possibilidade 

desse cliente voltar de novo e se tornar habitual.  

A qualidade dos produtos e serviços, a venda de produtos originais ou com características 

distintivas, a criação de um ambiente agradável e convidativo são os aspetos mais referidos 

pelo conjunto de entrevistados como preocupações constantes. 

São vários os meios utilizados para divulgação do negócio. As redes sociais são 

indubitavelmente o recurso privilegiado, devido à sua difusão e sua abrangência. Falamos do 

Facebook ou do Twitter, mas também da criação de blogs e sites próprios. A integração do 

estabelecimento em sites de divulgação específicos é um outro meio a que os entrevistados 

recorrem de forma significativa. São sobretudo os estabelecimentos hoteleiros e de 

restauração que procuram estar incluídos nas listas do Booking, do Hostelworld, do 

TripAdvisor ou do Kayak. Os modos mais tradicionais de divulgação são também bastante 

mencionados pelos entrevistados. O passa palavra é ainda um modo considerado como muito 

eficaz, resultado da e resultando na fidelização de clientes. A publicidade feita em jornais 

diários ou revistas generalistas (como a Sábado ou a Visão) ou especializadas (como a 

TimeOut ou a Agenda Cultural do Porto) constitui um outro recurso utilizado, embora de 

forma menos significativa. A distribuição de panfletos pela cidade e a sua colocação em 

estabelecimentos estratégicos para o negócio é uma forma de publicitação usada 

designadamente por hotéis, agências de viagem, empresas de transportes turísticos e 

restaurantes, sendo em grande medida suportada pelas redes informais dos donos ou gerentes. 

As redes pessoais e profissionais são valorizadas enquanto formas de aceder a apoio ou a 

informação necessária para originar mais-valias para o negócio. As redes pessoais, 

particularmente as do círculo familiar e de amigos, são importantes na fase inicial de 

processos de empreendedorismo, constituindo um suporte a todos os níveis, e particularmente 

ao nível financeiro em caso de necessidade. As entrevistas tornaram evidente a importância 

das redes informais na montagem dos negócios, redes essas que se intensificam 

progressivamente no tecido urbano da Baixa. Alguns negócios desenvolveram redes formais 

(relações contratuais ou alianças estratégicas) na área, mas a grande maioria tem espaços de 

relacionamento claramente mais vastos.  

A grande maioria dos entrevistados refere não ter qualquer apoio institucional e não sentir 

falta dele. Quando questionados sobre o tipo de apoio que o Município pode dar e que 
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contribuísse para o desenvolvimento do seu negócio, em particular, e da atividade económica 

do centro, em geral, os aspetos mais referidos pelos entrevistados são o apoio financeiro para 

a reabilitação dos edifícios que, em muitos casos, se encontram degradados e, portanto, pouco 

convidativos a partir do exterior; a disponibilização de estacionamento gratuito ou a preços 

mais acessíveis do que os praticados atualmente, a simplificação burocrática e o aumento da 

segurança nas ruas. De referir que vários entrevistados mencionaram que sempre que 

contactaram a Câmara Municipal do Porto solicitando ajuda foi demonstrada vontade em 

colaborar e houve de facto um apoio efetivo por parte do Município.  

 

Fatores de localização, representações e dinâmicas 

 

A localização na Baixa traz vantagens decorrentes da centralidade da área. Fatores como a 

grande quantidade e diversidade de comércio e serviços, a existência de consultórios de 

profissionais liberais, a elevada concentração de equipamentos culturais, a presença de 

importantes estações de transportes públicos (nomeadamente a Estação de Metro da Trindade 

ou a Estação de S. Bento), de instituições da Universidade do Porto e de equipamentos e 

estabelecimentos emblemáticos da cidade (como o Mercado do Bolhão, o Café Majestic ou a 

Livraria Lello) são considerados importantes para captar uma maior afluência de 

consumidores.  

O principal motivo para a instalação do negócio no centro do Porto, e excetuando o caso dos 

que herdaram o negócio ou que vivem perto do estabelecimento, prende-se precisamente com 

a centralidade que é reconhecida à Baixa e o facto de ser considerada um local de referência 

da cidade, em todos os sentidos, e particularmente do ponto de vista económico. Como já 

tivemos oportunidade de referir, as redes informais são importantes nestes processos: pessoas 

conhecidas que já tinham negócios na Baixa facilitam o acesso a espaços para instalação dos 

estabelecimentos. Por outro lado, existem áreas específicas da Baixa escolhidas pelas suas 

características ao nível das tipologias da atividade económica já existente: falamos, 

nomeadamente, da escolha da área da movida por parte de bares e outros negócios mais 

vocacionados para a vivência noturna e da escolha da área junto às Ruas de Miguel 

Bombarda e de Cedofeita pela concentração de atividades relacionadas com as artes. Os 

entrevistados vêm a Baixa como um local de diversificação de atividades económicas, o que 

consideram vantajoso para o seu próprio negócio na medida em que atrai mais pessoas.  

A grande maioria dos empreendedores tem uma perspetiva positiva do centro do Porto na 

atualidade. Consideram-no dinâmico e, até mesmo, cosmopolita, marcado por maior 
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movimento de pessoas nas ruas, grande afluência de turistas, que tornam o centro um local 

multicultural, e novas vivências geradas por pessoas de diversas faixas etárias e interesses 

diversificados. Paralelamente, há uma maior quantidade e diversidade de atividades de 

cultura e lazer que animam o centro e há uma maior animação e movimentação à noite. 

Referem a reabilitação urbana da Baixa, e em particular do Centro Histórico, como 

responsável pela nova imagem projetada quer dentro da cidade e do país, quer no estrangeiro, 

ao que se junta também a abertura de novos estabelecimentos, mais modernos, que 

revitalizam a área e a tornam mais atrativa. 

A maioria dos empreendedores considera que ocorreram mudanças positivas na Baixa do 

Porto nos últimos anos. Segundo os entrevistados, há cerca de 6 / 7 anos atrás o centro do 

Porto estava mais deserto e deixado ao abandono. A população residente deslocava-se para a 

periferia, diminuindo a vivência da cidade e a população que ficava tinha menos qualidade de 

vida do que na atualidade. A degradação dos edifícios era demasiado visível. O centro era 

uma área desaproveitada. As pessoas deixavam de circular depois do fecho dos 

estabelecimentos por se sentirem inseguras. A insegurança era percecionada de forma intensa 

nalguns locais, muitas vezes indo ao encontro da realidade, outras vezes originada apenas 

pelo “mau ambiente” de alguns arruamentos, sem fundamento real. No entanto, é consensual 

que a situação melhorou nos últimos anos, facto evidenciado pela diminuição do número de 

assaltos aos estabelecimentos. Atribuem esta melhoria ao elevado fluxo de pessoas que 

circulam na Baixa, quer de dia quer de noite. 

 

[…] para mim, quem guarda as cidades não é a polícia mas são as pessoas. Portanto, 

quanto maior movimento de pessoas, e se estiverem pessoas à beira de pessoas, 

mais protegidas e guardadas elas ficam. 

   (Proprietário de um estabelecimento, janeiro de 2014) 

 

O encerramento de estabelecimentos era notório de dia para dia. Não obstante, consideram 

que havia maior poder de compra e, por isso, mais clientes para os estabelecimentos que 

resistiam. Desde então, verificou-se uma evolução positiva da Baixa, em grande medida 

devido ao dinamismo da atividade turística e à promoção da atividade cultural que anima a 

área central. Foram relevadas ainda como mudanças positivas a requalificação que tem vindo 

a ser feita ao nível do espaço público pelo setor público e a reabilitação do edificado por parte 

da iniciativa privada. Destacam também o marcante dinamismo da animação noturna, 

refletido no surgimento de novos estabelecimentos (como bares ou discotecas) e na maior 

afluência e circulação de pessoas durante a noite. É considerado que a movida do Porto tem 



 

296 
 

impactos positivos nos estabelecimentos económicos que se localizam em plena área de 

animação noturna ou próximo dela e que se traduzem sobretudo pela atração de um maior 

número de pessoas a atividades como a restauração e a hotelaria – esta última beneficiária 

dos turistas (sobretudo mais jovens) que, por via dos voos low-cost, são cada mais vez 

clientela frequente da noite portuense. Neste contexto, os entrevistados referem que a 

restauração e os cafés são os negócios mais rentáveis no momento. Consideram igualmente 

que os bares e demais negócios relacionados com a animação noturna apresentam bastante 

solidez na Baixa. É consensual entre os entrevistados que qualquer atividade relacionada com 

o setor do turismo tem possibilidade de ser bem-sucedida na atualidade. Os estabelecimentos 

de atividades tradicionais como ervanárias, farmácias, ourivesarias ou livrarias não 

consideram ter grandes benefícios destas dinâmicas positivas, uma vez que a sua principal 

clientela são os utilizadores habituais da Baixa. Excetuam-se os estabelecimentos 

emblemáticos (como a Livraria Lello, por exemplo) que são em si mesmos atrações turísticas. 

Os estabelecimentos hoteleiros recentes (e falamos particularmente das modalidades de 

alojamento local) abriram devido às oportunidades geradas pela crescente atratividade 

turística do centro nos últimos anos e beneficiam atualmente dessa mesma atratividade.  

A abertura de novos negócios em anos recentes é perspetivada de duas formas: por um lado, é 

considerada positiva porque reflete as dinâmicas económicas favoráveis da Baixa, mas, por 

outro lado, é vista com apreensão, na medida em que gera maior incerteza para cada um dos 

negócios individualmente porque pode representar competição. Embora menos 

representativa, de referir a existência de opiniões contrárias a esta visão positiva. Desde logo, 

os entrevistados menos otimistas mencionam o envelhecimento populacional da população 

residente e o menor número de pessoas a residirem no centro, o que avaliam pelo abandono 

do edificado. Há entrevistados que consideram que a crise económica que se faz sentir desde 

2008 tem tornado o Porto, em geral, e o seu centro, em particular, mais pobres. Consideram 

também que ainda há muitos prédios devolutos, que se enquadram em locais de degradação 

urbanística, e uma forte visibilidade de problemas sociais (mendicidade, pobreza, alcoolismo, 

droga, prostituição), muitos deles evidentes em algumas das principais artérias da Baixa. 

Indo de encontro a diversos estudos, a continuação da reabilitação urbana do centro é uma 

expectativa dos entrevistados para um futuro próximo. A requalificação do espaço público, 

sobretudo de áreas que ainda se encontram “esquecidas”, sem qualquer intervenção, bem 

como a reabilitação do edificado devoluto ou em graves condições de degradação são aspetos 

considerados importantes para dar uma imagem mais positiva ao centro e tornar a área mais 

atrativa para residentes, trabalhadores, estudantes, visitantes ou turistas. A captação de 
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investimentos financeiros externos ao nível do comércio, nomeadamente através da atração 

de grandes marcas mundiais e de lojas âncora capazes de atrair ainda mais pessoas – e turistas 

– ao centro é uma outra expectativa dos empreendedores. É também consensual que o 

estacionamento deveria ser mais barato ou até mesmo gratuito, pois, no entender dos 

entrevistados, apesar da boa oferta de transportes públicos (em termos de quantidade, 

diversidade e cobertura territorial) e das políticas de incentivo à utilização dos mesmos, 

grande parte dos consumidores se desloca em veículo próprio. É considerado que a melhoria 

ao nível do estacionamento contribuiria para uma maior afluência de consumidores aos 

estabelecimentos económicos. Gostariam também que houvesse maior apoio institucional aos 

seus negócios, nomeadamente por parte da autarquia. Por fim, no decurso das preocupações 

com a insegurança, gostariam que o reforço do policiamento fosse uma realidade a curto 

prazo. 

 

6.2.2 De práticas económicas alternativas 

 

Enquanto no ponto anterior foram identificados os aspetos mais relevados pela generalidade 

dos empreendedores entrevistados, a análise que será aqui efetuada será distinta, pautando-se 

pela apresentação de estudos de caso representativos de práticas económicas alternativas que, 

têm tido uma crescente visibilidade e um maior reconhecimento e aceitação nos últimos anos. 

 

Proprietários / gerentes de espaços de coworking e coworkers 

 

As entrevistas realizadas a proprietários e gerentes de espaços de coworking refletem as 

situações em termos de públicos-alvo presentes na Baixa, descritas no ponto 5.4. 

Por conseguinte, foram entrevistados o Porto I/O, direcionado para coworkers de qualquer 

área profissional; o OPO’Lab, direcionado para atividades criativas com forte componente 

tecnológica; e o CRU – Cowork, que é direcionado sobretudo para atividades criativas, 

apesar de acolher qualquer tipo de atividade. 

Os três nasceram da experiência pessoal e profissional dos seus donos / gerentes. 

O fundador do Porto I/O foi coworker e geriu um espaço de coworking em Barcelona. 

Quando regressou ao Porto, resolveu abrir um espaço semelhante, que funcionasse como uma 

comunidade, facilitando os processos de negócio. O espaço de coworking não é a sua única 

atividade. Tem também uma empresa de desenvolvimento de software e explora os edifícios 

(onde estão os espaços de coworking) como bens imobiliários. O Porto I/O tem instalações 
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em dois locais da Baixa portuense: o edifício na Rua Cândido dos Reis abriu em outubro de 

2014 e em maio de 2016 abriu um espaço perto da Ribeira. Acolhem muitos freelancers e 

muitas pessoas que trabalham para empresas nacionais e internacionais. Quando abriram, 

receberam muitos coworkers relacionados com áreas tecnológicas (nomeadamente ao nível 

do desenvolvimento de aplicações e software), mas que, entrementes, têm sido cada vez mais 

procurados por artistas e criativos e por muitas empresas nacionais que não são de base 

tecnológica. 

O OPO’Lab nasceu em cerca de 2009 / 2010 a partir de um outro projeto – um Fab Lab – e 

está associado a uma empresa de arquitetura e design de base tecnológica. Acolhe sobretudo 

microempresas, das quais uma proporção significativa se trata de estrangeiros que trabalham 

remotamente e que viajam de local para local. 

O CRU – Cowork (Figura 78) foi criado em 2012 e está associado a uma loja colaborativa 

(que lhe precedeu) que vende roupa, acessórios e jóias de criadores nacionais. Nasceu da 

constatação que faltavam espaços na cidade onde os criativos pudessem trabalhar sem ser na 

sua própria casa ou em ateliers. Trata-se de um espaço voltado para freelancers e pessoas que 

trabalham por conta própria. Quando abriu, os fundadores, e também atuais gerentes, 

sentiram dificuldades porque o cowork ainda não era reconhecido na cidade do Porto, pelo 

que não havia muita adesão. No futuro pretendem aproximar-se mais da área tecnológica 

porque consideram que essa é a via para o sucesso. Tal como o OPO’Lab também recebem 

muitos nómadas digitais, o que consideram trazer-lhes experiência, mas o seu objetivo é 

dirigir-se para os criativos do Porto (o que procuram fazer, designadamente, através dos 

preços praticados e das condições oferecidas). 

 

Figura 78 – Interior do CRU - Cowork 

 

Fonte: Imagens cedidas pelo CRU – Cowork a 04/03/2017. 
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Os três empreendedores procuram, através de eventos que promovem (workshops, sessões de 

debate, exposição de trabalhos, etc.), favorecer a troca de experiências e de boas práticas e o 

estabelecimento de contactos, bem como facilitar o acesso a aconselhamento em termos de 

desenvolvimento dos planos de negócio dos seus coworkers. Reconhecendo a importância do 

contacto com outras pessoas e empresas, procuram também criar condições para o 

estabelecimento de colaborações.  

 

Estamos a apostar no serviço educativo que consiste na organização de eventos em 

que convidamos pessoas de diversas áreas (arquitetura, design, medicina,…) que 

durante alguns dias estão aqui a apresentar os seus projetos.  

(João Feyo, coordenador do OPO’Lab, 10/02/2017) 

 

O CRU – Cowork promove ações de consultadoria, tem parcerias estabelecidas com 

entidades diversas (a Universidade do Porto, empresas, entre outras) e organiza workshops 

para apoiar os seus coworkers no desenvolvimento do seu negócio. O Porto I/O promove 

eventos com diferentes objetivos e públicos diversificados. Trata-se em todas as situações de 

grupos de profissionais que se auto-organizam, debatem ideias e promovem iniciativas 

diversas. Há eventos focados no empreendedorismo, voltados para investidores e pessoas 

com vontade de implementar uma ideia de negócio; há encontros periódicos para 

programadores e há workshops, também periódicos, que reúnem pessoas da área da 

criatividade e da tecnologia. 

É consensual entre os três entrevistados que a localização é muito importante, tendo sido uma 

variável que pesou na decisão de abrirem um espaço de coworking. Sublinham, desde logo, 

as transformações que estão a ocorrer na Baixa, que, sendo promissoras, concorrem para uma 

maior dinâmica dos negócios e para a criação de um ambiente propício ao 

empreendedorismo, à criatividade e à inovação. 

 

Em termos de pontos fortes, a cidade está num momento interessante, numa fase 

efervescente que faz muita coisa acontecer o que favorece as indústrias criativas e 

este tipo de tecido empresarial. […] Há muita gente que foi para fora que está a 

voltar. Os trabalhadores independentes estão a voltar, os designers estão a voltar 

porque com muitos negócios a abrir no Porto as coisas estão a mudar! […] 

Regressam porque agora aqui no Porto há uma maior atenção a estas áreas. 

(Tânia Santos, fundadora e gerente do CRU – Cowork, 03/03/2017) 

 

 

Há muitas coisas a acontecer no Porto e isso favorece este tipo de trabalho. Há 

muita gente que vem fazer turismo mas também há muita gente que vem para 

trabalhar. 

(Liliana Castro, Community Manager do Porto I/O, 06/03/2017) 
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Analogamente à perceção dos empreendedores quanto ao (in)sucesso das empresas ou dos 

profissionais singulares, há algumas ideias consensuais, designadamente ao nível dos fatores 

que contribuem para o insucesso. Desde logo, mencionam as lacunas em termos de apoio 

institucional para a criação, implementação e acompanhamento do plano de negócios e a falta 

de capacidade de investimento dos coworkers, aliada ao desinteresse de investimento por 

parte de empresas consolidadas com potencial para investir (business angels, venture capital, 

etc.). 

 

As incubadoras ajudam a fazer o modelo de negócio mas é preciso apoio para além 

disso, porque depois passados poucos meses as start-ups estão falidas. A cidade não 

se pode focar nas start-ups e esquecer todos os outros negócios. 

(Tânia Santos, fundadora e gerente do CRU – Cowork, 03/03/2017) 

 

O coordenador do OPO’Lab considera que a taxa de sucesso é relativamente baixa – cerca de 

60% a 70% das empresas conseguem singrar. Considera que há uma excessiva promoção e 

endeusamento da abertura de start-ups e que só deve abrir um negócio quem tiver 

efetivamente capacidade para o fazer ou quem, à partida, reúna as condições necessárias; não 

quem considera que a abertura de uma start-up constitui uma “tábua de salvação”. 

 

Há muita gente a pintar um quadro ideal, a dizer que as start-ups é que estão a dar 

(…) mas depois quando as pessoas criam as empresas deparam-se com as 

dificuldades (…) contas para pagar, despesas constantes para fazer face! E as 

pessoas não aguentam, mas entretanto já gastaram dinheiro a abrir o negócio, a criar 

os protótipos. As pessoas criam start-ups porque são bombardeadas na faculdade 

para criarem uma start-up e não pensam em bater à porta de uma empresa para 

arranjar emprego, ganhar experiência e depois sim, se tiverem condições para isso 

criar a sua empresa. 

(João Feyo, coordenador do OPO’Lab, 10/02/2017) 

 

A fundadora do CRU – Cowork afirma não ter perceção sobre o sucesso dos coworkers que 

passam pelo espaço, na medida em que nem sempre acompanha o seu desenvolvimento 

durante tempo suficiente para tirar conclusões. Não obstante, considera que a crise 

económico-financeira de 2008 veio dificultar a situação. Considera também que os criativos 

têm muitas lacunas ao nível das competências para gerir negócios e que a pequena dimensão 

das empresas dificulta o seu crescimento. Acrescenta que os negócios relacionados com as 

artes e a criatividade deveriam apostar em vertentes mais tecnológicas, capazes de potenciar a 

diferenciação do produto, acreditando que este é o caminho para o sucesso na economia e 

sociedade contemporâneos. 
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A crise de 2008 foi um problema para os profissionais da área criativa. As 

indústrias criativas estão voltadas para nichos. […] A crise em Portugal é um fator 

de retardação destes produtos, algo caprichosos, que não são de necessidade básica. 

Um outro problema prende-se com a falta de capacidade de gestão de negócios por 

parte dos criativos. Eles não têm essas competências. Os criativos são muito pouco 

focados na sustentabilidade dos negócios. 

(Tânia Santos, fundadora e gerente do CRU – Cowork, 03/03/2017) 

 

A community manager do Porto I/O não tem ideia da taxa de sucesso porque, tal como a 

fundadora do CRU – Cowork, não acompanham os negócios tempo suficiente para poder ter 

uma noção da realidade. Facto este que se prende com o nomadismo que caracteriza muitos 

dos coworkers. As redes são consideradas fundamentais. Neste sentido, procuram estimular o 

estabelecimento de redes entre os coworkers e entre estes e os clientes / parceiros da sua 

empresa de coworking. Incentivam os empreendedores a falarem dos seus negócios com 

outros profissionais e a colaborarem uns com os outros. Valorizam principalmente as redes e 

parcerias informais que consideram ser muito mais eficazes que as redes formais e capazes de 

ter efeitos multiplicadores (as redes individuais são partilhadas e acabam por expandir-se 

através desta partilha). 

 

Desafiamos as pessoas a trabalharem em rede e desafiamos os nossos clientes a 

trabalharem em parcerias com as pessoas que estão aqui no cowork.  

(João Feyo, coordenador do OPO’Lab, 10/02/2017) 

 

Nós temos muitas parcerias informais. Conhecemos pessoas de quem precisamos, 

pessoas que precisam de nós… e mantemos estas redes! Não há receitas para este 

tipo de espaços, há boas práticas… a componente colaborativa é ponto comum a 

todos estes tipos de negócios e de espaços. 

(Tânia Santos, fundadora e gerente do CRU – Cowork, 03/03/2017) 

 

O facto de estarem num cowork permite-lhes aumentar a rede de contactos, 

conhecer pessoas que trabalham nas mesmas áreas o que permite depois também 

saberem mais, conhecerem mais… A facilidade de encontrar parceiros é um 

elemento facilitador. Todo o networking formal e informal com as pessoas que os 

nossos eventos trazem cá! 

(Liliana Castro, Community Manager do Porto I/O, 06/03/2017) 

 

Em termos gerais, sentem que o estabelecimento de parcerias com as instituições da cidade 

não é fácil, havendo barreiras a transpor. O OPO’Lab é uma exceção, na medida em que 

desenvolve projetos em parceria com a Câmara Municipal do Porto e a Associação Porto 

Digital. O CRU – Cowork sente falta de apoio e, sobretudo, de reconhecimento institucional. 

O Porto I/O tem boas relações quer com a Câmara Municipal quer com a Associação Porto 

Digital, mas sem a formalização de uma colaboração. Afirmam-se autossuficientes, pelo que 

na prática não sentem falta de colaborações institucionais.  



 

302 
 

Há grandes dificuldades em estabelecer parcerias com entidades públicas (…) há 

muita burocracia… é preciso submeter este documento, mais aquele e mais aquele 

(…). Eu até concordo que isso seja para haver transparência, mas então havia de ser 

tudo mais rápido! E criou-se a cultura do pagamento a 30 dias ou 60 dias ou 90 dias 

e isto é uma bola gigante de neve em que estão uns à espera dos outros. E as 

empresas não receberam, mas têm impostos, segurança social e outras coisas para 

pagar! E depois estão à espera de um papel que tem de ser assinado aqui e outro que 

tem de ser assinado acolá… 

(João Feyo, coordenador do OPO’Lab, 10/02/2017) 

 

Sentimos falta de apoio institucional. Nunca nos candidatamos a nada nem 

procuramos apoio porque não é essa a sua filosofia. Sentimos falta de 

reconhecimento. Foi preciso uma resiliência de cerca de 3 anos e meio para 

sobrevivermos… Esse reconhecimento pode ser dado através de divulgação, de 

parcerias… […] Tudo o que fosse parcerias municipais ou com entidades privadas 

seriam bem-vindas. Já tivemos reconhecimento internacional. Fazemos parte da 

European Creative Hubs Network e isso tem-nos trazido apoio… a nível nacional 

não. Tem havido um ecossistema positivo no Porto, as pessoas têm-se 

posicionado… Mas falta um trabalho efetivo em rede por parte dos espaços de 

cowork e destes com outros agentes, associações, universidades, instituições 

públicas. […] A Câmara ou a Porto Digital poderiam apoiar por exemplo com a 

rede de wi-fi e outro tipo de infraestruturas. Poderiam criar vouchers para os 

coworkers usarem nos espaços que entenderem em vez de criarem mais incubadoras 

que vão rivalizar com o setor privado. 

(Tânia Santos, fundadora e gerente do CRU – Cowork, 03/03/2017) 

 

O Porto I/O felizmente tem estrutura interna que lhe permite desenvolver o projeto! 

Não precisamos de financiamento! A comunicação nós fazemo-la internamente. Há 

uma série de iniciativas que nós estamos a trabalhar e temos recursos humanos 

internamente para fazer isso acontecer! Se calhar, a divulgação pode ser um fator 

importante, nomeadamente através de mecanismos municipais que fizessem isso! O 

ScaleUp Porto é um exemplo! (…) Mas a divulgação internacional era um aspeto 

que podia ser feito através desses mecanismos municipais. Há infraestruturas que 

podiam ser de melhor qualidade: a ligação à Internet… 

(Liliana Castro, Community Manager do Porto I/O, 06/03/2017) 

 

Relativamente aos coworkers, o seu perfil reflete a diversidade de públicos-alvo destes 

espaços. E neste sentido, foram entrevistados indivíduos, na faixa etária dos 26 aos 45 anos 

de idade, de áreas profissionais diversificadas, que vão desde domínios mais tecnológicos até 

domínios mais criativos: Web Design, Engenharia civil, Design gráfico, Arquitetura, 

Fotografia, Ilustração, Produção de conteúdos, Tradução, Marketing, Comunicação e 

realização de eventos.  

Dos 20 entrevistados, 19 possuem o ensino superior, o que vai ao encontro da literatura 

científica que reconhece os coworkers como sendo, regra geral, pessoas muito qualificadas. 

Dois dos entrevistados, um estrangeiro e um português, representam os denominados 

nómadas digitais, tratando-se de pessoas que procuram novas experiências de residência e 

sociabilização e o alargamento das suas redes, motivações estas facilitadas por uma atividade 

profissional que pode ser exercida à distância. Em termos de situação perante a profissão, 10 
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assumem-se freelancers, nove são trabalhadores por conta própria e um é trabalhador por 

conta de outrem. A grande maioria dos entrevistados afirmou apenas frequentar um espaço de 

coworking. Apenas dois coworkers referiram integrar dois espaços em simultâneo, sendo que, 

em ambos os casos, os dois espaços em causa estão localizados na Baixa do Porto. 

Dos 20 entrevistados, sete têm outra atividade profissional para além da que realizam no 

espaço de coworking, indiciando que não dá para sobreviver apenas à custa desta atividade e 

corroborando opiniões dos proprietários / gerentes destes espaços de que a perceção que têm 

é que, sobretudo nas áreas mais criativas, os empreendedores vêem-se obrigados a ter mais do 

que um emprego para garantir a sua subsistência. 

As motivações para a seleção de um espaço de coworking estão, em larga medida, 

relacionadas com as condições físicas do espaço, das quais são relevadas, sobretudo, a 

dimensão e atratividade dos gabinetes ou mesas de trabalho individuais, mas também a 

existência e qualidade das áreas comuns (como copa ou zona lounge). O custo de aluguer, a 

localização do coworking e a proximidade a outros coworkers do seu interesse constituem 

igualmente motivações subjacentes à escolha de um dado espaço em detrimento de outro.  

A localização na Baixa é privilegiada pelas condições de centralidade da área, que constituem 

mais-valias para os negócios. E é privilegiada também pela elevada concentração de 

estruturas de apoio e densidade de pessoas da mesma área profissional, que significam maior 

facilidade de acesso a recursos variados (entre os quais informação). Não obstante a atual 

facilidade de comunicação através de meios digitais, a proximidade geográfica importa para 

estes indivíduos. Assim como importa também a proximidade relacional com outros 

coworkers. O estabelecimento de redes sociais com outras pessoas, sejam da mesma ou de 

outras áreas profissionais, é um aspeto valorizado, quer por permitir a simples partilha de 

ideias e troca de conhecimento, quer por possibilitar o estabelecimento de colaborações 

informais ou parcerias profissionais profícuas para os seus negócios. 

 

Responsáveis pela organização de “mercados urbanos” 

 

A análise da perspetiva dos empreendedores dos novos formatos de mercadejar está 

suportada nas entrevistas realizadas aos responsáveis pela organização do Mercado Cedofeita 

Viva, do Flea Market e do Urban Market. Tal como no caso dos espaços de coworking, o 

discurso analítico baseia-se na apresentação dos três estudos de caso representados por estes 

“mercados urbanos”. 
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O Mercado Cedofeita Viva foi criado em 2012, no âmbito da licenciatura em Marketing e 

Publicidade do Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo (ISCET), como 

projeto de intervenção comunitária. No início, o projeto consistia num mercadinho de rua 

criado para ajudar a associação O Grão. O sucesso da iniciativa incentivou a sua 

continuidade. A auto-sustentabilidade esteve na origem da realização de mais eventos no 

formato “mercado urbano”, na medida em que as pessoas pagam um valor pela colocação das 

bancas de venda, sendo que as receitas geradas são utilizadas para pagar as taxas, as licenças 

e todas as despesas necessárias para a realização dos eventos. O sucesso deste modelo ditou a 

sua continuidade (durante o ano em que foi feita a entrevista). O mercado não tem uma 

periodicidade certa, na medida em que não se pretende obter lucro com o mesmo. Trata-se de 

eventos temáticos que envolvem pesquisa e investigação e o estabelecimento de contactos 

que permitem o acesso a instrumentos, adereços para os figurantes e demais recursos 

materiais necessários para representar o tema. O sucesso do projeto depende sobretudo da 

participação empenhada e voluntária das pessoas – equipa do ISCET, participantes nos 

eventos e público em geral. O principal objetivo que subjaz a realização do mercado é 

contribuir para que a Rua de Cedofeita e área envolvente recuperem gradualmente o 

dinamismo de outros tempos, atraindo novos públicos e novos negócios e projetando uma 

nova dimensão comunitária e cultural. Com este propósito têm sido também realizadas, além 

do “mercado urbano”, exposições, eventos e estudos, que têm contado com parcerias e apoios 

de pessoas e entidades que aderem a estas iniciativas, encorajadas pelo impacto positivo e 

pelo caráter inclusivo do projeto, das quais se destacam a Associação dos Empresários e 

Comerciantes de Cedofeita (ACECE) e a Câmara Municipal do Porto. 

Organizado pela empresa Portugal Lovers, o Urban Market surgiu, também em 2012, a partir 

da consciencialização de duas empresárias para o facto de haver muitos talentos 

“escondidos”, por terem amigos com projetos criativos que, não se revendo nas feiras e 

mercados existentes na Baixa (e na cidade), de caráter tradicional, confidenciavam não saber 

como mostrar e vender os seus produtos. Resolveram então criar um conceito diferenciador 

dos restantes mercados da cidade, direcionado a produtos de autor, a promoção de marcas e 

ao lançamento de bandas de música, de Dj’s ou de outro tipo de artistas. O Urban Market tem 

funcionado como uma forma de projetar micro negócios, chegando a vários públicos 

(portugueses e estrangeiros). Nalguns casos tem permitido a exportação de produtos de 

marcas muito focadas no branding, na inovação e no acompanhamento das tendências do 

mercado. O estabelecimento de contactos, de redes pessoais e de negócios, de áreas 

aparentemente distintas, é considerado essencial para o sucesso de quem expõe no Urban 
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Market. O objetivo da Portugal Lovers é dinamizar espaços da Baixa, e concretamente do 

Centro Histórico, pelo que o Urban Market ocorre, fundamentalmente e se as condições 

meteorológicas permitirem, na Praça das Cardosas, podendo, não obstante, ocorrer noutros 

locais dentro do perímetro do centro tradicional. 

 

Não existe lugar ideal, o nosso foco é o centro histórico do Porto, e dar a conhecer 

lugares e espaços que consideramos especiais, muitas vezes escondidos, outros 

desconhecidos, espaços que não são habitualmente frequentados, e que merecem ser 

partilhados, quer aos turistas quer aos habitantes da cidade. Misturar para encontrar: 

como por exemplo entrar num Hotel e descobrir o Urban Market, passear pela 

Estação de São Bento e seguir a música que vem de uma ruela e maravilhar-se com 

a colorida Praça das Cardosas e o Urban Market.  

(Cintia Woodcock e Filipa Moredo, Urban Market, 26/02/2015) 

 

A S.P.O.T. apresenta-se e define-se como uma sociedade promotora e produtora de ideias, de 

projetos e iniciativas no âmbito da cultura urbana contemporânea, colaborando sempre que 

necessário e oportuno com instituições culturais nacionais e internacionais públicas e 

privadas. Pretende também difundir e trabalhar a arte pública em contexto urbano, 

contribuindo para que várias entidades artísticas internacionais possam conhecer o Porto e os 

seus artistas. A ideia de criação do Flea Market surgiu do reconhecimento da falta de 

iniciativas similares na cidade. Em 2009, as empresárias da S.P.O.T., regressando de uma 

viagem a Barcelona onde uns amigos tinham organizado o Flea Market Barcelona e estando 

rendidas ao conceito que tinha como peculiaridade o facto de ter música e atividades 

paralelas, além da habitual compra e venda, decidiram recriar a mesma iniciativa no Porto. 

A principal dificuldade com que os entrevistados se depararam na implementação da sua 

iniciativa prende-se com a obtenção das licenças necessárias para realização dos eventos em 

espaços ou edifícios públicos, o que é considerado um processo bastante burocrático e 

moroso. Por outro lado, nem sempre é fácil encontrar locais apropriados, quer porque os 

espaços ideais são privados, quer porque o Município nem sempre está de acordo em 

autorizar a sua realização nos locais pretendidos. A falta de apoio financeiro constitui um 

obstáculo para melhorar as condições dos eventos, quer para os vendedores quer para os 

compradores ou visitantes. As condições meteorológicas são um problema para os mercados 

ao ar livre, o que obriga a adequar datas de realização e, algumas vezes, a cancelamentos e 

novas calendarizações.  

É consensual entre os entrevistados que urge a conceção e implementação de uma estratégia 

pública efetiva para potenciar não só os “mercados urbanos” como as diversas feiras e 

mercados da cidade. 
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Em linha com o que foi referido pelos empreendedores dos estabelecimentos dos setores 

emergentes, a qualidade dos produtos e serviços, a venda de produtos originais ou com 

características distintivas e a criação de um ambiente agradável e convidativo são também 

preocupações constantes dos responsáveis pela gestão e organização dos “mercados 

urbanos”. Estas pessoas procuram ainda criar experiências agradáveis, inovar em termos de 

fornas de publicidade e de animação cultural e recreativa dos eventos. A música, a dança e 

outras demonstrações de arte estão quase sempre presentes. A Porto Lazer (empresa 

participada da Câmara Municipal do Porto) é uma parceira institucional fundamental dos três 

“mercados urbanos”. O seu apoio prende-se sobretudo com questões técnicas (som e energia) 

e burocráticas, com a concessão de licenças para utilização dos espaços, bem como com a 

divulgação dos mercados. Consideram que este apoio é essencial e que deveria ser reforçado. 

Outras parcerias são estabelecidas pontualmente com empresas, organizações diversas ou 

pessoas individuais (músicos, atores, pintores, dançarinos e outros artistas) tendo em vista 

uma dada realização dos mercados numa determinada data. Muito embora usufruam da 

pujança da atividade turística na cidade, ao contrário do que se verifica noutras cidades 

europeias, os eventos que se realizam na Baixa não são voltados principalmente para os 

turistas. Não obstante atraírem consumo turístico, não se regista inflação nos preços dos 

produtos, nem uma oferta direcionada maioritariamente para a procura turística. O objetivo 

principal é atrair pessoas, sejam da cidade, do país ou do estrangeiro. As conexões com a 

comunidade envolvente e, em particular, com os estabelecimentos fixos da área são uma 

preocupação constante, de forma a gerar sinergias que resultem em ganhos mútuos. Trazer os 

comerciantes para a rua ou local no dia do mercado e contribuir para a dinamização das suas 

lojas através do seu envolvimento no próprio mercado é um desafio para os responsáveis pela 

organização.  

 

O comércio tradicional é um fator importante nos espaços onde vamos; é a ligação 

que criamos com quem já está no espaço, sejam lojas, restaurantes, respeitando e 

criando parcerias em que todos saem a ganhar.  

(Cintia Woodcock e Filipa Moredo, Urban Market, 26/02/2015) 

 

Os responsáveis pelos “mercados urbanos” procuram promover o contacto entre pessoas e 

negócios a fim de criar condições para o estabelecimento de redes pessoais e profissionais 

que podem resultar em futuras colaborações ou parcerias, para além de propiciarem a criação 

de um ambiente favorável à emergência de novas ideias. Na sua opinião, os “mercados 

urbanos” são ambientes de trocas comerciais, mas também de criatividade, de interação social 
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e de animação cultural. Apesar de não haver dados concretos sobre os impactos económicos 

que a realização dos “mercados urbanos” tem na Baixa, os entrevistados, pela sua experiência 

e pelo que vivenciam na organização e durante a realização dos eventos, apontam alguns 

impactos que consideram positivos. Antes de mais, os eventos contribuem para a visibilidade 

das ruas, praças ou outros locais onde se realizam. Geram maior movimento de pessoas o que 

pode conduzir a um maior afluxo de clientes ao comércio da envolvente ou então tornar esse 

comércio conhecido de mais e diversificados públicos. Este efeito é considerado prevalecente 

a eventuais queixas de comerciantes de que nesses dias não vendem tanto porque as pessoas 

compram nos mercados e não nos estabelecimentos comerciais fixos. 

 

Coincidência ou não (com o início do Projeto), de há 2 anos para cá, fruto da 

dinamização do centro da cidade, começou a circular mais gente na rua, começaram 

a surgir novos negócios… Considero que o Projeto ao dinamizar a rua, um pouco 

afastada do Centro Histórico, colocou-a no «mapa da cidade». A Câmara começou a 

vê-los como parceiros e a envolver-se nas suas atividades. Nos últimos tempos 

começaram a ser requalificados edifícios, negócios a fechar mas outros a abrir, 

convivendo com comerciantes resistentes cujos negócios sobrevivem há muitos 

anos… O impacto é bom não tanto pelo volume de vendas, que não está 

quantificado, mas sim pelo maior fluxo de gente na rua. Isto é que é impactante e se 

reflete nos outros dias, sem ser os dos mercados. Há por isso efeitos induzidos na 

economia da rua, que não ocorrem propriamente no dia, mas depois (pessoas que ao 

visitarem o mercado veem determinada loja que lhes interessa e voltam lá mais 

tarde) e que se manifestam na circulação de pessoas, no facto de Cedofeita se 

manter na cabeça das pessoas e constar do mapa da cidade.  

   (José Magano, Mercado Cedofeita Viva, 21/01/2015) 

 

Atualmente é uma das maiores feiras/mercados urbanos realizados na cidade, que 

move mais de 200 vendedores e cerca de 1000 visitantes em cada edição. 

Acreditamos que o impacto na Baixa é grande e que ajudou a mudar o paradigma da 

segunda mão na cidade.  

(Joana Lima, FleaMarket, 17/02/2015) 

 

O estabelecimento de relações sociais entre vendedores, entre estes e clientes ou mesmo entre 

as pessoas que se encontram nos eventos, é também considerado um impacto real e positivo 

dos mercados, que se pode traduzir em futuras ligações profissionais. As páginas web e o 

Facebook são formas preferenciais de divulgação pelo seu alcance exponencial. A menção 

dos mercados em revistas de divulgação turística ou as entrevistas concedidas pela 

organização contribuem para a maior visibilidade dos mesmos. Também recorrem a press 

releases que enviam para a comunicação social e recorrem ainda a flyers e cartazes que são 

difundidos em locais estratégicos por toda a cidade (postos de turismo, agências de viagem, 

estabelecimentos hoteleiros ou de restauração, entre outros). 

 



 

308 
 

6.3 O lado dos utilizadores 

 

A exploração da perspetiva dos utilizadores centra-se em torno de três objetivos: 

Objetivo 1: Analisar os motivos e as temporalidades de uso 

Trata-se de perceber as características sociodemográficas e as motivações dos inquiridos para 

utilização da Baixa, de hierarquizar as atividades praticadas e os locais ou espaços 

privilegiados para usufruto, bem como de identificar eventuais padrões de uso temporal.  

Objetivo 2: Identificar as potencialidades e debilidades da atividade económica 

Pretende-se perceber qual a perceção relativamente à quantidade, diversidade e qualidade de 

um conjunto de atividades económicas, bem como aferir opiniões sobre diversos aspetos 

relevantes e sobre fenómenos que marcam a esfera económica na atualidade. 

Objetivo 3: Caracterizar a frequência da noite da Baixa 

A especificidade deste objetivo prende-se com a importância da movida da Baixa na 

atualidade, constituindo um fenómeno controverso que tem impactos positivos mas, 

simultaneamente, consequências negativas. Pretende-se, assim, analisar o perfil de 

frequentadores e qual a sua perspetiva da noite, bem como identificar os espaços mais 

frequentados. 

 

Os pontos 6.3.1 e 6.3.2 apresentam dois métodos de análise distintos, mas complementares. O 

discurso analítico estrutura-se, em ambos, de acordo com os três objetivos apresentados. 

 

6.3.1 Dinâmicas de utilização e perceções: análise estatístico-descritiva 

 

Como referido na fundamentação metodológica, obtivemos 639 inquéritos válidos, dos quais 

71% foram respondidos por mulheres (Tabela 26). Quanto à idade, os inquiridos são 

predominantemente jovens e adultos-jovens – 82,2% têm entre 15 e 35 anos (Tabela 27). 
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Tabela 26 – Sexo dos inquiridos 

 Frequência 

Sexo N.º % 

Masculino 184 28,8 

Feminino 455 71,2 

Total 639 100,0 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito aos utilizadores. 

 

Tabela 27 – Faixa etária dos inquiridos 

 Frequência 

Faixa etária N.º % 

15 a 25 anos 398 62,3 

26 a 35 anos 127 19,9 

36 a 45 anos 72 11,3 

46 a 64 anos 36 5,6 

65 ou mais anos 6 0,9 

Total 639 100,0 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito aos utilizadores. 

 

Os respondentes residem quase na sua totalidade em Portugal (98%), sendo que 40% são 

habitantes da cidade do Porto e 37% são residentes de concelhos limítrofes (Vila Nova de 

Gaia, Matosinhos, Valongo, Gondomar e Maia). Quando questionados sobre a sua situação 

perante a Baixa, de entre cinco opções possíveis em que podiam ser assinaladas todas as 

aplicáveis, 69% dos inquiridos assumiram ser consumidores do comércio e 54% afirmaram-

se visitantes (Tabela 28). 

 

Tabela 28 – Situação dos inquiridos perante a Baixa 

 Frequência 

Situação N.º de respostas 
% no total de 

inquiridos  

Residente 108 16,9 

Trabalhador(a) 120 18,8 

Consumidor(a) do comércio 440 68,9 

Utilizador(a) de serviços 308 48,2 

Visitante 344 53,8 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito aos utilizadores. 
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Considerando os motivos e as temporalidades de uso, as principais atividades realizadas na 

Baixa são, por ordem decrescente de importância, passear (referida por 64% dos inquiridos), 

ir a cafés ou restaurantes (referida por 59% dos inquiridos) e fazer compras no comércio de 

rua (referida por 44% dos inquiridos) (Gráfico 13). 

 

Gráfico 13 – Principais motivos de utilização da Baixa (% de inquiridos) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito aos utilizadores. 

 

Cruzando os motivos de utilização com a situação dos inquiridos perante a Baixa (Tabela 29), 

e tendo em conta que podiam ser selecionadas todas as opções aplicáveis quer numa quer 

noutra questão, lendo os resultados em linha, sobressai que do total de respondentes que 

assinalou as atividades fazer compras, ir a mercados e feiras, assistir a espetáculos ao ar livre, 

ir ao teatro / coliseu, ir a cafés e restaurantes e a bares ou clubes noturnos e passear se verifica 

uma forte representatividade de inquiridos que se assumiram consumidores do comércio e 

visitantes. Do total de respondentes que assinalou as opções recorrer a serviços e repartições 

públicas, estudar e ir a bares ou clubes noturnos regista-se uma forte representatividade dos 

consumidores do comércio e utilizadores de serviços. Os que frequentam a Baixa como local 

de trabalho, além de trabalhadores são também consumidores do comércio. 
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Tabela 29 – Motivos de frequência segundo a situação perante a Baixa 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito aos utilizadores. 

 

No que respeita à periodicidade de frequência da Baixa (Gráfico 14), é relevante o facto de 

14% dos inquiridos utilizarem a área diariamente para estudar ou frequentar ações de 

formações, o que se deve por um lado à existência de equipamentos educativos e formativos 

na área mas também à oferta de espaços propícios para o estudo, quer mais convencionais, 

como as bibliotecas, quer mais “alternativos” e multifuncionais, como cafés e centros 

comerciais que permitem aliar esta atividade à sociabilização. As atividades realizadas com 

maior frequência (diariamente ou, pelo menos, 1 a 2 vezes por semana) são passear ao ar 

livre, frequentar cafés, restaurantes ou esplanadas, estudar e frequentar ações de formação e ir 

a bares e discotecas. As atividades realizadas com menor frequência (1 vez por mês, algumas 

vezes por ano ou raramente) são ir a repartições públicas, a consultórios médicos ou 

escritórios de advogados ou outros profissionais liberais e ir a mercados de rua ou feiras de 

artesanato (neste último caso, os resultados devem-se ao facto da sua periodicidade ser 

variável, sendo apenas dois os que se efetuam diariamente – o Mercado da Ribeira e o 

Mercado de Artesanato de Santa Catarina (confrontar com o ponto 5.4). 

 

nº % nº % nº % nº % nº % nº %

Fazer compras no comércio de rua 49 17,3 49 17,3 211 74,3 130 45,8 139 48,9 284 44,4

Fazer compras nos centros comerciais 12 11,3 11 10,4 82 77,4 52 49,1 53 50,0 106 16,6

Ir a mercados e feiras 13 24,5 6 11,3 31 58,5 12 22,6 33 62,3 53 8,3

Assistir a espectáculos ao ar livre 8 18,2 8 18,2 31 70,5 20 45,5 29 65,9 44 6,9

Ir ao teatro / coliseu 15 19,5 15 19,5 51 66,2 30 39,0 36 46,8 77 12,1

Recorrer a serviços (bancos, CTT, agências de 

viagens)
11 39,3 6 21,4 18 64,3 18 64,3 9 32,1 28 4,4

Ir a repartições públicas 1 14,3 1 14,3 5 71,4 3 42,9 2 28,6 7 1,1

Trabalhar 11 16,7 59 89,4 43 65,2 30 45,5 13 19,7 66 10,3

Estudar 24 16,1 49 32,9 97 65,1 93 62,4 77 51,7 149 23,3

Ir a cafés / restaurantes 64 16,9 62 16,4 266 70,2 193 50,9 209 55,1 379 59,3

Ir a bares / clubes noturnos 47 19,4 34 14,0 186 76,9 131 54,1 131 54,1 242 37,9

Passear 55 13,5 47 11,5 271 66,4 195 47,8 260 63,7 408 63,8

Outro 5 29,4 2 11,8 11 64,7 8 47,1 7 41,2 17 2,7

Total de respondentes 108 16,9 120 18,8 440 68,9 308 48,2 344 53,8 639 100,0

Total de 

respondentes

Situação perante a Baixa

Residente Trabalhador(a)
Consumidor(a) do 

comércio

Utilizador(a) de 

serviços
Visitante



 

312 
 

Gráfico 14 – Periodicidade de frequência da Baixa por atividade realizada 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito aos utilizadores. 

 

Cruzando o local de residência com a frequência ao longo do ano (Tabela 30), verifica-se que 

a grande maioria dos residentes no Porto e em vários concelhos da Área Metropolitana do 

Porto e, ainda, nos concelhos de Aveiro e Ovar frequentam a Baixa durante todo o ano. 
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Tabela 30 – Cruzamento das variáveis “período do ano mais frequentado” e “local de 

residência”
72

 

Local de residência 

 

Período do ano em que mais frequenta a Baixa 

Total de 

respondentes 
Épocas 

festivas (p. ex. 

Natal, S. João) 

Todo o ano 
Meses de 

Verão 

Outros meses 

do ano 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Porto 23 9,0 191 74,9 23 9,0 18 7,1 255 39,9 

Vila Nova de Gaia 9 11,3 59 73,8 10 12,5 2 2,5 80 12,5 

Matosinhos 6 13,6 30 68,2 5 11,4 3 6,8 44 6,9 

Valongo 3 7,5 33 82,5 1 2,5 3 7,5 40 6,3 

Gondomar 4 11,1 26 72,2 5 13,9 1 2,8 36 5,6 

Maia 6 17,6 17 50,0 7 20,6 4 11,8 34 5,3 

Aveiro 2 18,2 9 81,8 0 0,0 0 0,0 11 1,7 

Paredes 1 10,0 7 70,0 2 20,0 0 0,0 10 1,6 

Trofa 0 0,0 7 77,8 2 22,2 0 0,0 9 1,4 

Vila do Conde 0 0,0 7 77,8 1 11,1 1 11,1 9 1,4 

Ovar 1 14,3 5 71,4 0 0,0 1 14,3 7 1,1 

Outros concelhos 

nacionais 
18 18,8 54 56,3 10 10,4 14 14,6 96 15,0 

Cidades estrangeiras 2 25,0 4 50,0 1 12,5 1 12,5 8 1,3 

Total de respondentes 75 11,7 449 70,3 67 10,5 48 7,5 639 100,0 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito aos utilizadores. 

 

Relativamente às temporalidades de frequência da Baixa ao longo dos dias da semana, de 

referir alguns aspetos curiosos. Mais de 50% dos inquiridos que usam a Baixa de segunda a 

quarta-feira fazem-no durante o dia. A quinta-feira é um dia de transição em que 43% dos 

inquiridos frequenta a Baixa durante o dia e 20% frequenta também à noite. À sexta-feira há 

uma vivência mais equilibrada entre os que frequentam durante o dia (31%), os que 

frequentam durante a noite (22%) e os que frequentam quer durante o dia quer durante a noite 

(34%). Cerca de 44% dos inquiridos que utilizam a Baixa ao sábado fazem-no quer durante o 

período diurno quer noturno. Ao domingo, cerca de 35% dos inquiridos que frequenta a 

Baixa neste dia fazem-no durante o dia e 18% prolongam a sua estadia para a noite (Gráfico 

15). Estes dados corroboram as afirmações dos empreendedores de que se nota uma maior 

frequência da noite e dos estabelecimentos de animação noturna de quinta-feira a domingo. 

 

 

                                                 
72

 Só foram individualizados concelhos com uma frequência superior a 5 respondentes. 
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Gráfico 15 – Dias e períodos do dia mais frequentados (% de inquiridos) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito aos utilizadores. 

 

E no interior da Baixa? Há locais mais frequentados e para fins específicos? Os resultados 

evidenciam que sim (Tabela 31).
73

 

A Avenida dos Aliados e a Rua de Santa Catarina são os espaços mais frequentados pelos 

inquiridos que pretendem, sobretudo, conviver com amigos ou passear e estar num local com 

elevada concentração de comércio, serviços e restauração. As “Galerias de Paris” são 

procuradas também pelos mesmos motivos, embora com um grande diferencial ao nível do 

quantitativo de respondentes, e são privilegiadas ainda para frequência de cafés, bares e 

restaurantes e para diversão noturna. A Ribeira é procurada essencialmente para conviver 

com amigos e passear. A Rua das Flores é mencionada pela elevada concentração de 

comércio, serviços e restauração. E a “Praça dos Leões” e a área dos Clérigos são procuradas, 

sobretudo, para conviver com amigos ou passear. 

                                                 
73

 Dado tratar-se de uma questão de resposta aberta foi necessário proceder à reclassificação dos locais e dos 

motivos, o que foi feito com base na análise das frequências das respostas. Não foram individualizados os 

espaços com uma frequência inferior a 5 respondentes. 
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Tabela 31 – Espaços mais frequentados e motivos de frequência 

  

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito aos utilizadores. 

 

Residência, trabalho 

ou estudo

Local de encontro ou 

passagem

Conviver com amigos 

ou passear

Frequentar cafés, 

bares e restaurantes

Elevada concentração 

de comércio, serviços 

e restauração

Local de eventos 

culturais ou de 

animação, com elevado 

movimento de pessoas

Diversão noturna Acesso a transportes

Espaço agradável com 

paisagem 

arquitetónica atrativa

Outros motivos

Avenida dos Aliados 26 16 171 30 99 20 22 11 15 1

Rua de Santa Catarina 22 13 165 40 183 14 37 13 9 9

Galerias de Paris 11 1 49 30 37 13 39 3 0 5

Ribeira 1 2 56 7 21 6 7 4 8 6

Rua das Flores 2 1 24 19 39 5 4 3 7 5

Praça dos Leões (Praça Guilherme 

Gomes Teixeira)
2 2 28 14 16 7 16 1 4 3

Clérigos 4 0 34 8 20 4 3 0 6 3

Cedofeita 11 4 21 6 25 5 3 1 1 5

Praça Carlos Alberto 8 0 12 13 6 9 6 0 1 3

Cordoaria 3 3 14 8 5 0 7 0 2 1

Zona do Piolho 3 1 16 5 10 1 13 2 1 3

Zona do Bolhão 2 0 4 4 7 0 0 3 0 1

Praça D. João I 1 0 6 6 7 7 2 4 0 2

Trindade 0 0 9 1 5 0 0 3 0 0

Praça dos Poveiros 2 0 11 8 3 3 4 0 1 5

Zona de São Bento 3 4 17 1 10 4 2 11 0 1

Virtudes 0 1 3 0 4 0 1 0 3 4

Rua Sá da Bandeira 2 3 4 0 10 2 0 0 0 0

Praça do Coronel Pacheco 2 0 5 0 0 0 2 0 0 0

Rua do Almada 0 1 4 3 9 3 1 0 2 0

Rua de Passos Manuel 3 3 5 2 13 7 1 0 1 1

Praça de Lisboa 5 1 10 4 6 0 4 0 0 0

Batalha 2 1 3 0 5 4 0 0 0 0

Rua Mouzinho da Silveira 2 0 3 1 11 1 0 0 0 3

Rua da Picaria 0 1 2 7 7 0 1 0 0 0

Ceuta 0 0 2 10 6 0 3 0 0 0

Rua de Fernandes Tomás 0 0 2 1 12 1 0 0 0 2

Outros espaços da Baixa 28 7 30 27 50 10 16 2 4 1

Outros espaços da cidade 5 0 7 0 6 1 3 1 1 0

Motivos de frequência

Espaços mais frequentados

 100 a 183

 50 a 99

 25 a 49

 10 a 25

 1 a 9

Nº de respondentes
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Na observação das potencialidades e debilidades da atividade económica, os inquiridos estão, 

em termos gerais, bastante satisfeitos com a atividade económica da Baixa (Gráfico 16). Na 

maior parte dos aspetos identificados a maioria dos respondentes posicionou-se entre o “4” e 

o “5”, numa escala de 1 a 5, em que este último valor é o mais favorável. Excetuam-se os 

aspetos relacionados com os preços de atividades culturais, dos bares e clubes noturnos e dos 

restaurantes (e comida em geral) e com a segurança nas ruas, nos quais o posicionamento é, 

comparativamente, menos bom, não obstante tender claramente para uma posição favorável. 

No caso do fecho do comércio de rua ao domingo verifica-se a divisão de opiniões pelos 

diferentes valores da escala. 

 

Gráfico 16 – Avaliação da satisfação dos inquiridos com a atividade económica 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito aos utilizadores. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Quantidade de lojas de comércio de rua

Variedade de lojas de comércio de rua

Quantidade de cafés e restaurantes

Variedade de cafés e restaurantes

Quantidade de bares e clubes noturnos

Variedade de bares e clubes noturnos

Quantidade de serviços

Variedade de serviços

Condições das feiras e mercados

Animação das feiras e mercados

Movimento de pessoas

Aspeto dos estabelecimentos / lojas / serviços

Quantidade de centros comerciais

Quantidade de espaços culturais e de lazer

Variedade de espaços culturais e de lazer

Atendimento aos clientes

Horário do comércio de rua

Horário dos bares e clubes noturnos

Fecho do comércio de rua ao domingo

Existência de lojas / serviços inovadores

Abertura de novas lojas

Preço da comida / dos restaurantes

Preço dos bares e clubes noturnos

Preço das atividades culturais

Segurança nas ruas

1 (Nada satisfeito) 2 3 4 5 (Muito satisfeito)
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Solicitados a indicarem de um conjunto de afirmações quais as que podem ser problemas da 

Baixa (Gráfico 17), de referir que 52% dos inquiridos considera que os preços dos produtos 

são elevados e 43% considera que o ruído provocado pela animação noturna constitui um 

problema. Por outro lado, é pertinente mencionar que o turismo não é considerado negativo 

para a Baixa por 93% dos inquiridos. 

 

Gráfico 17 – “Das seguintes afirmações, indique as que são problemas da Baixa” 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito aos utilizadores. 

 

Questionados sobre o que pensam das novas dinâmicas da Baixa (Gráfico 18), a maioria dos 

inquiridos considera que se nota o regresso à Baixa enquanto modo de vida. Consideram 

também que as novas dinâmicas representam uma mistura de estilos e gostos, são voltadas 

para públicos diversificados e que a estética e a tradição constituem elementos importantes. 

Reconhecem que os espaços de lazer são diversificados, havendo uma forte intervenção 

cívica associada ao lazer, e que as dinâmicas de vertente cultural assumem um caráter 

massificado e pautado pelo que é efémero. 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A Baixa é um local com lojas e serviços pouco

inovadores.

O turismo é negativo para a Baixa

A animação noturna origina problemas de

segurança.

A animação noturna provoca ruído elevado.

O comércio tradicional é pouco atrativo.

Os preços dos produtos são elevados.

A Baixa tem pouca variedade de serviços.

Sim Não Não sabe / Não responde
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Gráfico 18 – “O que pensa das novas dinâmicas de cultura urbana?” 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito aos utilizadores. 

 

Por fim, as 517 respostas válidas a uma questão aberta sobre quais os três principais aspetos 

que os inquiridos gostariam de ver modificados nos próximos anos no que se refere à 

atividade económica permitem-nos sistematizar algumas ideias fundamentais. 

No que se refere ao comércio e serviços, 25% dos respondentes refere que o preço dos 

produtos, e sobretudo da restauração, se encontra inflacionado em muitas áreas da Baixa 

devido ao turismo, considerando uma injustiça para quem é residente ou utilizador habitual e 

um fator de inibição do consumo nestas áreas; 16% dos respondentes refere a falta de 

estacionamento gratuito ou a preços acessíveis como um problema que dificulta o usufruto da 

Baixa e a necessidade de uma melhor rede de transportes públicos, com maior abrangência 

territorial e horários mais alargados. 

Cerca de 15% dos respondentes refere o alargamento do horário do comércio tradicional, 

quer por via do aumento do período de funcionamento diário quer pela sua abertura ao 

domingo. Também 15% dos respondentes refere a vontade de verem reforçado, promovido e 

modernizado o comércio tradicional, com particular acuidade pelas lojas mais antigas e com 

mais história, apostando-se na publicitação do mesmo e mantendo as características 

identitárias do Porto e a venda de produtos sobretudo locais, mas também regionais ou 

nacionais. Sugerem que, por um lado, haja uma maior articulação entre o comércio 

tradicional e os formatos mais modernos de forma a dinamizar todo o comércio em si; por 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

As novas dinâmicas apostam na mistura de estilos e

gostos

Espaços de lazer diversificados
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periferia

Verdadeiro Falso
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outro lado, apontam que a realização de ações culturais nos estabelecimentos tradicionais 

poderia ser uma forma de atrair potenciais consumidores. 

No que diz respeito à cultura, 15% dos respondentes refere a vontade de verem a Baixa com 

mais equipamentos, espaços e atividades de lazer, salientando a realização de eventos com 

projeção mundial, o reforço da animação de rua (teatro ou outras performances artísticas) e a 

criação de mais espaços híbridos, onde a cultura coexista com outras atividades económicas 

(cafés, por exemplo). 

Por fim, relativamente à imagem urbana, considerada um fator influenciador da atratividade 

económica da Baixa, 17% dos respondentes refere a importância da requalificação do 

património histórico, do edificado e do espaço público. Também 17% refere a necessidade de 

reforço da segurança através de um maior policiamento das ruas, sobretudo à noite, e da 

dotação de iluminação pública em determinadas ruas da área. 

 

Dos 639 inquiridos 68% frequenta a noite da Baixa. A proporção de respondentes de cada um 

dos sexos que afirmou frequentar a movida é aproximada (66% no caso dos homens e 69% no 

caso das mulheres). Em termos de classe etária, 87% dos frequentadores da noite tem entre 

15 e 35 anos. Quanto ao nível de habilitações literárias, 62% tem o ensino superior e 38% 

tem o ensino secundário ou profissional. A análise da situação perante o trabalho, mostra que 

61% é estudante, 19% estuda e trabalha em simultâneo e 16% são trabalhadores. 

Os espaços mais frequentados (Gráfico 19) são a Rua das Galerias de Paris ou a Rua de 

Cândido dos Reis (82% dos respondentes), o café “Piolho” e área envolvente (64% dos 

respondentes) e a Avenida dos Aliados (49% dos respondentes). 

De referir que tendencialmente são frequentados mais do que um local / espaço ao longo da 

noite. Os indivíduos tendem a jantar num local e depois circulam por um ou mais cafés, bares 

e / ou discotecas, convivendo também no espaço público. Estas vivências são complexas e 

assumem diversificadas configurações, derivando de vontades e gostos pessoais ou decisões 

grupais, umas e outras variando também ao saber dos "apetites” do momento (Rodrigues, 

2016). 
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Gráfico 19 – Espaços mais frequentados na noite da Baixa 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito aos utilizadores. 

 

E qual a representação simbólica que estas pessoas têm da noite na Baixa? Solicitados a 

escolherem duas palavras que definem a noite, os respondentes consideram-na 

principalmente marcada pela diversidade, diversão e cosmopolitismo (Gráfico 20). 

 

Gráfico 20 – “Como definiria a noite da Baixa?” 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito aos utilizadores. 
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6.3.2 Perfis-tipo face à utilização e às dinâmicas económicas da Baixa 

 

Desde os anos 80 que os métodos de análise de dados ditos de multidimensionais 

demonstraram a sua eficácia no estudo de conjuntos de variáveis, complementando e 

enriquecendo os métodos de estatística descritiva. As representações que se obtêm através da 

aplicação desses métodos permitem efetuar uma síntese de grande quantidade de informação, 

extraindo-se as tendências mais marcantes, hierarquizando-as e eliminando efeitos marginais 

ou pontuais que podem enviesar a análise global dos factos. A análise fatorial assume um 

papel primordial entre estes métodos de análise de dados. A análise de correspondências 

múltiplas (ACM) é o método de análise fatorial utilizado para analisar, agrupando e 

hierarquizando as modalidades (opções de resposta) das variáveis qualitativas
74

 em função de 

perfis de indivíduos (Escofier & Pagès, 1998). Trata-se de um método baseado em três 

princípios: i) a modelação geométrica dos dados, em que os dados de entrada (indivíduos x 

variáveis categóricas) são representados por pontos num espaço geométrico; ii) a abordagem 

formal, isto é, os métodos de análise utilizados são baseados na teoria matemática de álgebra 

linear; e iii) a descrição, ou seja, a modelação geométrica precede a modelação probabilística 

com base no pressuposto de que o modelo deve seguir os dados e não o inverso. Os pontos, 

que representam os indivíduos, são dispostos no espaço geométrico em função das suas 

respostas, formando clusters ou partições do conjunto total de dados. A análise é feita com 

variáveis ativas e variáveis suplementares ou passivas. As variáveis ativas são usadas para 

calcular a distância entre os indivíduos. Dois indivíduos são considerados semelhantes se 

tiverem um número razoável de modalidades comuns. As variáveis passivas são 

exclusivamente descritivas (LeRoux & Rouanet, 2010). 

 

Os passos metodológicos efetuados para aplicação da ACM foram os seguintes
75

: 

i) Definição, com base no questionário do inquérito aplicado, das variáveis ativas e 

das variáveis passivas (no total foram consideradas 117 variáveis ativas) (Tabela 

32). 

                                                 
74

 As modalidades correspondem às respostas possíveis para cada uma das questões. Aqui entende-se por 

variáveis qualitativas as que são efetivamente qualitativas, bem como as que, sendo quantitativas na sua 

natureza (como é o caso da idade ou da remuneração, por exemplo), são analisadas em classes de valores e, por 

isso, são entendidas pelos programas informáticos como variáveis qualitativas, uma vez que são codificadas 

para efeitos de análise da mesma forma que as variáveis qualitativas. 

75
 Foi utilizado o programa Analytics SPAD 8.2. 
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ii) Análise fatorial de correspondências múltiplas baseada nas variáveis ativas, 

utilizadas para geração de grupos ou clusters. Agregação dos indivíduos de 

acordo com os graus de semelhança entre si em função das variáveis ativas 

selecionadas. Daqui resultaram subgrupos calculados com base nas variáveis que 

apresentam representatividade estatística, pelo que para o efeito só foram 

consideradas as que têm um valor-teste igual ou superior a 2%, o que garante 

com 95% de confiança que a sua consideração no subgrupo não é devida ao 

acaso (confrontar com Ferrão J. (coord.), Carvalho, Ramos, Bina, and Mourato 

(2014). 

iii) Definição dos perfis-tipo a partir dos subgrupos definidos no passo anterior. 

 

Tabela 32 – Questões associadas às variáveis ativas e passivas por objetivo de análise 

Questões associadas às variáveis ativas Questões associadas às variáveis passivas 

Objetivo 1: Analisar os motivos e as temporalidades de uso 

Q. 3 – Indique os 3 principais motivos pelos 

quais vem à Baixa 

Q. 1 – Tipo de utilizador 

Q. 15 – Sexo 

Q. 16 – Idade 

Q. 17 – Área de residência 

Q. 18 – Nível de escolaridade 

Q. 19 – Condição perante o trabalho 

Q. 4 – Da seguinte lista de atividades indique 

todas as que realiza na Baixa e qual a frequência 

de realização 

Q. 6 – Indique em que dias e em que período do 

dia mais frequenta a Baixa 

Q. 7 - Indique em que período do ano mais 

frequenta a Baixa 

Q. 8 – Frequenta a Movida noturna da Baixa do 

Porto? 

Objetivo 2: Identificar as potencialidades e debilidades da atividade económica 

Q. 10 – Relativamente à atividade económica na 

Baixa na atualidade avalie os seguintes aspetos 

Q. 1 – Tipo de utilizador 

Q. 15 – Sexo 

Q. 16 – Idade 

Q. 17 – Área de residência 

Q. 18 – Nível de escolaridade 

Q. 19 – Condição perante o trabalho 

Q. 11 – Das seguintes afirmações indique as que 

são para si problemas da Baixa do Porto 
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Tabela 32 – Questões associadas às variáveis ativas e passivas por objetivo de análise (cont.) 

Questões associadas às variáveis ativas Questões associadas às variáveis passivas 

Objetivo 3: Caracterizar a frequência da noite da Baixa 

Q. 3 – Indique os 3 principais motivos pelos 

quais vem à Baixa 

Apenas foram consideradas as seguintes opções: 

     - Ir a cafés / restaurantes 

     - Ir a bares / clubes noturnos 

Q. 1 – Tipo de utilizador 

Q. 15 – Sexo 

Q. 16 – Idade 

Q. 17 – Área de residência 

Q. 18 – Nível de escolaridade 

Q. 19 – Condição perante o trabalho  

Q. 4 – Da seguinte lista de atividades indique 

todas as que realiza na Baixa e qual a frequência 

de realização 

Apenas foram consideradas as seguintes opções:      

     - Ir a cafés / restaurantes / esplanadas 

     - Ir a bares / discotecas 

     - Ir a equipamentos ou a eventos culturais ou 

de lazer 

Q. 6 – Indique em que dias e em que período do 

dia mais frequenta a Baixa 

Q. 9 – Se respondeu sim, indique dos seguintes 

espaços da noite do Porto quais são os que 

normalmente frequenta 

Q. 10 – Relativamente à atividade económica na 

Baixa na atualidade avalie os seguintes aspetos 

Apenas foram consideradas as seguintes opções:      

     - Quantidade de cafés e restaurantes 

     - Variedade de cafés e restaurantes 

     - Quantidade de bares e clubes noturnos 

     - Variedade de bares e clubes noturnos 

     - Movimento de pessoas 

     - Aspeto dos estabelecimentos / lojas / 

serviços 

     - Quantidade de espaços culturais e de lazer 

     - Variedade de espaços culturais e de lazer 

     - Atendimento aos clientes 

     - Horário dos bares e clubes noturnos 

     - Preço da comida / dos restaurantes 

     - Preço dos bares e clubes noturnos 

     - Preço das atividades culturais 

     - Segurança nas ruas 

Q. 11 – Das seguintes afirmações indique as que 

são para si problemas da Baixa do Porto 

Apenas foram consideradas as seguintes opções:      

     - A animação noturna origina problemas de 

segurança 

     - A animação noturna provoca ruído elevado 

     - Os preços dos produtos são elevados 

Q. 14 – Como definiria a noite do Porto? 
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Existem diferenças relevantes nas perceções dos indivíduos que os permitem agrupar em 

clusters? A resposta é sim. 

A análise que a seguir se efetua estrutura-se da seguinte forma. Primeiramente serão descritos 

cada um dos perfis-tipo, apresentados por ordem decrescente de representatividade dos 

indivíduos do grupo no total de inquiridos. Inspirados pelo trabalho de Ferrão J. (coord.) et al. 

(2014), a cada um dos perfis-tipo foi atribuída uma expressão que procura sintetizar as 

características que o distinguem dos demais dentro do universo de cada objetivo analítico. 

Em seguida, será apresentada a tabela que sistematiza o posicionamento dos perfis-tipo 

definidos em relação às variáveis ativas e passivas consideradas. 

 

Avaliando os motivos e as temporalidades de uso da Baixa podemos identificar os perfis-tipo 

abaixo descritos. 

 

Frequentadores assíduos, para eles a Baixa é lazer, sobretudo noturno... 

Frequentam a Baixa durante todo o ano. Vêm semanalmente à Baixa para frequentar cafés, 

restaurantes ou esplanadas e para passear ao ar livre. À semana ou ao fim de semana à noite 

frequentam a movida, indo a bares e discotecas. Mensalmente fazem compras nas lojas de 

comércio de rua ou vão a centros comerciais, vão a mercados de rua ou feiras de artesanato e 

a equipamentos ou eventos culturais e de lazer. São também utilizadores de serviços. 

Neste conjunto é expressivo o peso dos residentes no Porto, com o ensino superior completo. 

Representam 26% do universo de inquiridos. 

 

A pouca frequência da Baixa é direcionada para o lazer noturno… 

Vêm, regra geral, à Baixa uma vez por mês. Vêm sobretudo à semana e ao fim de semana à 

noite para frequentar a movida. Mais raramente vêm ao fim de semana durante o dia. 

Passeiam ao ar livre e, com menor frequência, frequentam equipamentos e assistem a eventos 

culturais ou de lazer, vão a bares e discotecas e a mercados de rua ou feiras de artesanato. 

Frequentam a Baixa sobretudo nos meses de Verão e em épocas festivas. Consideram-se 

essencialmente visitantes. São particularmente representativos neste grupo os residentes no 

concelho da Maia e os inquiridos na faixa etária entre os 26 e os 35 anos. Representam 20% 

dos frequentadores da Baixa. 
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Frequentadores raros, acorrem à Baixa por motivos de lazer e para fazer 

compras… 

Vêm raramente à Baixa, que frequentam, sobretudo, em épocas festivas. Quando vêm 

costumam ir a cafés, restaurantes ou esplanadas, passeiam ao ar livre, vão a equipamentos ou 

eventos culturais ou de lazer, fazem compras nas lojas de comércio de rua, vão a centros 

comerciais, a mercados de rua ou feiras de artesanato ou a bares e discotecas. 

São pessoas que trabalham e têm 36 ou mais anos. Este grupo representa 18% do total de 

inquiridos. 

 

Frequentadores assíduos, a Baixa é local de estudo, de trabalho e de lazer… 

Frequentam a Baixa todo o ano, diariamente ou, pelo menos, semanalmente.  

Semanalmente passeiam ao ar livre, vão a centros comerciais e frequentam cafés, restaurantes 

ou esplanadas. Regra geral, frequentam durante o dia. São sobretudo estudantes, mas também 

são representativos no grupo os trabalhadores da Baixa. Têm menos de 25 anos, são 

estudantes do ensino superior e são utilizadores dos serviços. Representam 16% dos 

inquiridos. 

 

Frequentadores assíduos, realizam diversas atividades com periodicidades 

distintas… 

São residentes do Porto, estudantes ou trabalhadores da Baixa e nesta condição frequentam-

na diariamente. Representam 14% do universo. Realizam diversas atividades com 

periodicidades distintas. Diariamente passeiam ao ar livre e vão a cafés, restaurantes ou 

esplanadas. Semanalmente vão ao mercado do Bolhão, a mercados de rua ou feiras de 

artesanato, fazem compras nas lojas de comércio de rua, recorrem a serviços variados, vão a 

equipamentos ou eventos culturais e de lazer, frequentam centros comerciais e ginásios, vão a 

bares e discotecas ou frequentam a Baixa com propósitos de estudo. 

Mensalmente recorrem a repartições públicas e vão a consultórios médicos ou de outros 

profissionais liberais. 

 

Frequentadores raros, são jovens e procuram a Baixa para lazer… 

Vêm raramente à Baixa e são 6%. Quando vêm costumam ir a cafés, restaurantes ou 

esplanadas e passeiam ao ar livre. Têm menos de 25 anos e são estudantes. 
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A Figura 79 apresenta o posicionamento dos perfis-tipo face às 32 variáveis ativas e às 10 

variáveis passivas consideradas neste objetivo. 

 

Figura 79 – Posicionamento dos perfis-tipo face às variáveis do Objetivo 1 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito aos utilizadores. 

 

No tocante às potencialidades e às debilidades da atividade económica, os perfis-tipo 

definidos para este objetivo são os seguintes:  

 

 

26% 20% 18% 16% 14% 6%

Não Não Sim Sim Não

Não Sim

Sim Não

Sim Não Não Sim Sim Não

Sim Não

Porto Maia Valongo Porto Outros concelhos 

26 a 35 anos 46 ou mais anos 0 a 25 anos 0 a 25 anos

36 a 45 anos

Ensino Superior
Ensino Secundário 

ou Profissional

Ensino Secundário 

ou Profissional

Trabalha Estuda Estuda

Outra situação

Todo o ano Meses de Verão Épocas festivas Todo o ano

Épocas festivas 

Ir a bares / clubes noturnos Sim Sim Não Não

Ir a cafés / restaurantes Sim Sim Não Não

Fazer compras nos centros comerciais Não Sim Não Não

Assistir a espectáculos ao ar livre Sim

Estudar Não Não Não Sim

Trabalhar Sim

Fazer compras no comércio de rua Não Sim Não

Ir a mercados e feiras Sim Não

Recorrer a serviços (bancos, CTT, agências de 

viagens)
Não Não Sim

Raramente Nunca Nunca Diariamente Diariamente Nunca

Mensalmente Semanalmente Semanalmente

Frequentar ginásios / centros de fitness                                                           Raramente Nunca Nunca Semanalmente Nunca

Raramente Nunca Semanalmente Nunca

Mensalmente

Fazer compras nas lojas de comércio de rua                 Mensalmente Raramente Raramente Semanalmente Nunca

Semanalmente Raramente Nunca Semanalmente Nunca

Mensalmente Mensalmente Raramente Diariamente

Ir a cafés / restaurantes / esplanadas                             Semanalmente Mensalmente Raramente Semanalmente Semanalmente Raramente

Ir a centros comerciais                                                       Mensalmente Raramente Raramente Semanalmente Mensalmente Nunca

Raramente Nunca Raramente Nunca

Semanalmente

Ir a equipamentos ou a eventos culturais ou de 

lazer
Mensalmente Raramente Raramente Semanalmente Nunca

Raramente Nunca Raramente Mensalmente Nunca

Semanalmente

Mensalmente Raramente Raramente Raramente Mensalmente Nunca

Mensalmente

Raramente Nunca Raramente Nunca

Diariamente

Semanalmente Mensalmente Raramente Semanalmente Semanalmente Raramente

Raramente

Frequenta a Movida  noturna Sim Sim Não Não

Ao fim de semana durante o dia Sim Não Sim Não

À semana durante o dia Não

Ao fim de semana à noite Sim Sim Não Não

À semana à noite Sim Sim Não Sim

Periodicidade 

de frequência

Em que período do ano mais frequenta a Baixa

Condição perante o trabalho

Nível de escolaridade mais elevado

Idade

Estudar / frequentar ações de formação

Motivos de 

frequência

Atividades 

realizadas

Ir a agências bancárias / CTT / agências de 

viagem     

Ir a bares / discotecas                                                        

Ir a consultórios médicos / escritórios de 

advogados ou outros profissionais liberais

Ir a mercados fixos (como o Bolhão)

Ir a mercados de rua ou feiras de artesanato

Ir a repartições públicas

Passear ao ar livre                                                               

Residente 

Concelho de Residência

Visitante

Utilizador de serviços

Consumidor do comércio

Trabalhador
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Estão bastante satisfeitos com a quantidade, qualidade e diversidade de atividades 

económicas e com as condições oferecidas… 

Representam 38% dos inquiridos. Estão bastante satisfeitos com a atividade económica da 

Baixa, e designadamente com a variedade, quantidade e o horário dos bares e clubes noturnos 

e das lojas de comércio de rua (neste caso, estão, inclusive, bastante satisfeitos com o fecho 

ao domingo); com a variedade e quantidade de espaços culturais e de lazer, de serviços, de 

cafés e restaurantes; com o atendimento aos clientes; com a existência de lojas e serviços 

inovadores; com a dinâmica de abertura de novas lojas; com o aspeto dos estabelecimentos, 

das lojas ou dos serviços; com a quantidade de centros comerciais; com a animação e as 

condições das feiras e mercados; com o movimento de pessoas; com os preços da comida e 

dos restaurantes, dos bares e clubes noturnos e das atividades culturais; e com a segurança 

nas ruas. 

 

Estão muito satisfeitos com a quantidade, qualidade e diversidade de atividades 

económicas e com as condições oferecidas… 

São 29% do universo de inquiridos. As suas opiniões são muito semelhantes ao perfil-tipo 

anterior, com a diferença de que o seu grau de satisfação é maior. Assim, estão muito 

satisfeitos com a atividade económica da Baixa, designadamente com a existência de lojas e 

serviços inovadores; com a quantidade e variedade de espaços culturais e de lazer, de cafés, 

restaurantes e de serviços; com a quantidade, variedade e o horário de bares e clubes noturnos 

e das lojas de comércio de rua (incluindo o seu fecho ao domingo); com o aspeto dos 

estabelecimentos e serviços; com a abertura de novas lojas; com o atendimento aos clientes; 

com as condições e a animação das feiras e mercados; com a quantidade de centros 

comerciais; com o movimento de pessoas; com o preço da comida, em geral, e dos 

restaurantes, em específico, com o preço dos bares e clubes noturnos e das atividades 

culturais; e com a segurança nas ruas. 

 

São principalmente visitantes e estão satisfeitos com a quantidade, qualidade e 

diversidade de atividades económicas e com as condições oferecidas… 

Representam 16% dos inquiridos. Neste grupo são representativos os visitantes. Apresentam-

se satisfeitos com a atividade económica da Baixa, designadamente com a variedade, 

quantidade e o horário de bares e clubes noturnos e das lojas de comércio de rua, incluindo o 

seu fecho ao domingo; com a existência de lojas e serviços inovadores; com a variedade e 
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quantidade de serviços, de espaços culturais e de lazer (bem como com os preços destes 

espaços) e com a variedade e quantidade de cafés e restaurantes; com a dinâmica de abertura 

de novas lojas; com o atendimento aos clientes; com as condições e animação das feiras e 

mercados; com a quantidade de centros comerciais; com o aspeto dos estabelecimentos; com 

os preços da restauração e da comida, em geral, com o preço praticado nos bares e clubes 

noturnos; com o movimento das pessoas; e com a segurança nas ruas. 

 

Têm 46 ou mais anos e estão pouco satisfeitos com a quantidade, qualidade e 

diversidade de atividades económicas e com as condições oferecidas… 

São 14% dos inquiridos. Assumem que estão pouco satisfeitos com a atividade económica da 

Baixa, designadamente com a variedade e quantidade de espaços culturais e de lazer; com a 

variedade, quantidade e horário de bares e clubes noturnos e de lojas de comércio de rua; com 

a animação e condições das feiras e mercados; com o atendimento aos clientes; com a 

quantidade de centros comerciais; com o aspeto dos estabelecimentos; com a variedade de 

cafés e restaurantes; com a segurança nas ruas; e com o movimento de pessoas. Não estão 

nada satisfeitos com o fecho do comércio de rua ao domingo. Consideram que a Baixa tem 

pouca variedade e quantidade de serviços e que é um local com lojas e serviços pouco 

inovadores. Consideram que o comércio tradicional é pouco atrativo. Consideram ainda os 

preços dos produtos elevados, referindo a comida dos restaurantes, os bares e clubes noturnos 

e as atividades culturais. É representativo neste grupo as pessoas com 46 ou mais anos. 

 

Não estão nada satisfeitos com as atividades económicas e com as condições 

oferecidas e não veem com bons olhos a atividade turística… 

Representam 3% dos inquiridos têm uma perspetiva negativa da atividade económica. Não se 

encontram nada satisfeitos com a variedade e o horário das lojas e comércio de rua (não 

concordam com o seu fecho ao domingo); com as condições e a animação das feiras e 

mercados; com a variedade, quantidade, horário e preço dos bares e clubes noturnos; com a 

quantidade de centros comerciais; com a variedade, quantidade e o preço dos espaços e 

atividades de cultura e lazer; com o atendimento aos clientes; com a segurança nas ruas; e 

com o preço da comida em geral e dos restaurantes, mais especificamente. 

Consideram que a Baixa tem pouca variedade de serviços. Que é um local com lojas e 

serviços pouco inovadores. E consideram ainda que o turismo é negativo para a Baixa. 
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A Figura 80 apresenta o posicionamento dos perfis-tipo face às 32 variáveis ativas e às 10 

variáveis passivas consideradas neste objetivo. 

 

Figura 80 – Posicionamento dos perfis-tipo face às variáveis do Objetivo 2 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito aos utilizadores. 

 

38% 29% 16% 14% 3%

0 a 25 anos 46 ou mais anos

Estuda

Sim

Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito

Satisfeito

Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

Satisfeito

Variedade de bares e clubes noturnos Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

Quantidade de serviços (bancos, correios, 

agências de viagens, etc.)
Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito

Variedade de serviços (bancos, correios, 

agências de viagens, etc)
Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

Condições das feiras e mercados Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

Animação das feiras e mercados Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Pouco satisfeito

Satisfeito

Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Pouco satisfeito

Satisfeito

Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

Satisfeito

Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

Nada satisfeito

Satisfeito

Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

Nada satisfeito

Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

Satisfeito Pouco satisfeito

Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

Nada satisfeito

Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

Nada satisfeito

Fecho do comércio de rua ao domingo Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Nada satisfeito Nada satisfeito

Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

Nada satisfeito

Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

Nada satisfeito

Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Nada satisfeito Nada satisfeito

Pouco satisfeito Pouco satisfeito

Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Nada satisfeito Nada satisfeito

Pouco satisfeito

Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Nada satisfeito Nada satisfeito

Bastante satisfeito Pouco satisfeito Pouco satisfeito

Segurança nas ruas Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

Nada satisfeito Pouco satisfeito

Satisfeito

Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Satisfeito

Bastante satisfeito

Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Pouco satisfeito

Satisfeito

O comércio tradicional é pouco atrativo Não
Não sabe / Não 

responde
Sim

Os preços dos produtos são elevados Não Sim Sim

A Baixa tem pouca variedade de serviços Não Não
Não sabe / Não 

responde
Sim Sim

O turismo é negativo para a Baixa Não
Não sabe / Não 

responde
Sim

A Baixa é um local com lojas e serviços pouco 

inovadores 
Não Não

Não sabe / Não 

responde
Sim Sim

Quantidade de cafés e restaurantes

Quantidade de espaços culturais e de lazer

Variedade de cafés e restaurantes

Quantidade de bares e clubes noturnos

Movimento de pessoas

Aspeto dos estabelecimentos / lojas / serviços

Quantidade de centros comerciais

Avaliação da 

atividade 

económica

Problemas

Visitante

Idade

Condição perante o trabalho

Quantidade de lojas de comércio de rua

Variedade de espaços culturais e de lazer

Atendimento aos clientes

Horário do comércio de rua

Horário dos bares e clubes noturnos

Existência de lojas / serviços inovadores

Abertura de novas lojas

Preço da comida / dos restaurantes

Preço dos bares e clubes noturnos

Preço das atividades culturais (teatro, museus, 

espetáculos de música ou dança)

Variedade de lojas de comércio de rua
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A frequência da noite na Baixa é caracterizada pelos seguintes perfis-tipo
76

: 

 

Consideram-se muito ou, pelo menos, bastante satisfeitos com a noite na Baixa… 

Representam 37% dos inquiridos. Estão muito ou, pelo menos, bastante satisfeitos com 

diversos aspetos da noite na Baixa. Estão muito satisfeitos com a quantidade e variedade de 

bares, clubes noturnos, cafés e restaurantes e de espaços culturais e de lazer. 

Estão igualmente muito satisfeitos com o horário dos bares e clubes noturnos, com o 

atendimento aos clientes, com o aspeto dos estabelecimentos e com o movimento de pessoas 

nas ruas. Estão bastante satisfeitos com os preços praticados nos bares e clubes noturnos, nos 

restaurantes e nas atividades culturais, bem como com a segurança nas ruas. 

 

Têm opinião diferenciada consoante os aspetos em causa… 

Representam 18% dos inquiridos e situam-se entre o bastante satisfeito e o pouco satisfeito, 

consoante os aspetos em questão. 

Estão bastante satisfeitos com a quantidade e variedade de bares e clubes noturnos e de cafés 

e restaurantes. Estão satisfeitos com a quantidade e variedade de espaços culturais e de lazer, 

com o atendimento aos clientes e com o aspeto dos estabelecimentos. Estão satisfeitos 

também com a segurança e o movimento de pessoas nos espaços públicos. O que os deixa 

pouco satisfeitos é o preço das atividades culturais, os preços praticados nos restaurantes e da 

comida, em geral, bem como o preço dos bares e clubes noturnos. Consideram que a noite da 

Baixa é "pequena". 

 

Estão bastante satisfeitos com a noite da Baixa, que consideram divertida… 

São 17% dos inquiridos e estão bastante satisfeitos com diversos aspetos da noite na Baixa. 

Bastante satisfeitos com a variedade e quantidade de cafés e restaurantes e de bares e clubes 

noturnos e com o horário praticado nestes últimos, bem como com a quantidade e variedade 

de espaços culturais e de lazer. 

Bastante satisfeitos também com o atendimento aos clientes e com o aspeto dos 

estabelecimentos, com os preços praticados nos restaurantes, nos bares e clubes noturnos e 

nas atividades culturais, bem como com o movimento de pessoas e a segurança nas ruas. 

Consideram que a noite na Baixa é divertida. 

                                                 
76

 Só foram considerados neste objetivo os inquiridos que afirmaram frequentar a movida do Porto. 
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Afirmam-se muito satisfeitos com a noite da Baixa… 

São 12% dos inquiridos e estão muito satisfeitos com a noite da Baixa. 

Referem a sua elevada satisfação relativamente aos preços praticados nos restaurantes, bares 

e clubes noturnos e aos preços das atividades culturais, relativamente ao atendimento aos 

clientes e ao aspeto dos estabelecimentos. Estão também muito satisfeitos com a quantidade e 

variedade de cafés e restaurantes, espaços culturais e de lazer e bares e clubes noturnos, bem 

como com o horário destes últimos. Estão muito satisfeitos ainda com a segurança nas ruas e 

com o movimento de pessoas nos espaços públicos. 

 

São principalmente trabalhadores na Baixa e, em termos gerais, não estão nada 

satisfeitos com a vida noturna… 

São representativos neste grupo os trabalhadores na Baixa. Representam 9% dos inquiridos e 

não estão satisfeitos com diversos aspetos relacionados com a animação noturna. Não estão 

nada satisfeitos com os preços praticados, quer nos bares e clubes noturnos quer nos 

estabelecimentos de restauração, bem como nos equipamentos ou atividades culturais. 

Consideram, em suma, que a noite é cara. 

Também não estão nada satisfeitos com os horários e a variedade de bares e clubes noturnos e 

com a variedade de espaços culturais e de lazer. Estão pouco satisfeitos com a quantidade de 

bares e clubes noturnos, com a forma de atendimento aos clientes e com o aspeto dos 

estabelecimentos. Consideram que a noite da Baixa é fútil e associam-na ao "engate". Não 

estão nada satisfeitos com a segurança nas ruas. Não obstante, encontram-se satisfeitos com a 

variedade de cafés e restaurantes.  

 

Estão satisfeitos com a noite da Baixa, mas consideram-na fútil… 

São 7% dos inquiridos e estão satisfeitos com diversos aspetos da noite na Baixa. 

Referem a sua satisfação com a quantidade, a variedade e o horário de bares e clubes 

noturnos, com a quantidade e variedade de cafés e restaurantes e com os preços praticados 

nestas atividades. Estão satisfeitos com a quantidade e variedade de espaços culturais e de 

lazer e com os preços aqui praticados, com o atendimento aos clientes e com o aspeto dos 

estabelecimentos. Estão também satisfeitos com o movimento de pessoas e com a segurança 

nas ruas. Consideram a noite da Baixa fútil e associam-na a "grupos". 
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A Figura 81 apresenta o posicionamento dos perfis-tipo face às 53 variáveis ativas e às 10 

variáveis passivas consideradas neste objetivo. 

 

Figura 81 – Posicionamento dos perfis-tipo face às variáveis do Objetivo 3 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito aos utilizadores. 

 

6.4  Sinopse 

 

Ferrão J. (coord.) et al. (2014) usam o termo mensagens-chave para realçar aspetos a destacar 

no âmbito da análise dos resultados da implementação de um inquérito. Este termo parece-

nos apropriado para sistematizar as principais ideias que retiramos da auscultação dos 

empreendedores e utilizadores e que constituem mensagens passadas por quem vive a Baixa 

37% 18% 17% 12% 9% 7%

Não

Sim

Mensalmente Semanalmente Semanalmente Nunca

Raramente

Ir a cafés / restaurantes / esplanadas                             Mensalmente Semanalmente

Ir a equipamentos ou a eventos culturais ou 

de lazer
Raramente Nunca

À semana à noite Não

Galerias de Paris / Rua Cândido dos Reis Não

Piolho Não

Aspeto dos estabelecimentos / lojas / 

serviços
Muito satisfeito Satisfeito Bastante satisfeito Muito satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito

Atendimento aos clientes Muito satisfeito Satisfeito Bastante satisfeito Muito satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito

Muito satisfeito Bastante satisfeito Muito satisfeito Nada satisfeito Satisfeito

Pouco satisfeito

Movimento de pessoas Muito satisfeito Satisfeito Bastante satisfeito Muito satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito

Preço das atividades culturais (teatro, 

museus, espetáculos de música ou dança)
Bastante satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito Nada satisfeito Satisfeito

Pouco satisfeito Bastante satisfeito

Satisfeito

Bastante satisfeito Pouco satisfeito Bastante satisfeito Muito satisfeito Nada satisfeito Satisfeito

Pouco satisfeito

Muito satisfeito Bastante satisfeito Bastante satisfeito Muito satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito

Satisfeito

Quantidade de cafés e restaurantes Muito satisfeito Bastante satisfeito Bastante satisfeito Muito satisfeito Satisfeito

Muito satisfeito Satisfeito Bastante satisfeito Muito satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito

Pouco satisfeito

Bastante satisfeito Satisfeito Bastante satisfeito Muito satisfeito Nada satisfeito Satisfeito

Pouco satisfeito

Muito satisfeito Bastante satisfeito Bastante satisfeito Muito satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito

Nada satisfeito

Muito satisfeito Bastante satisfeito Bastante satisfeito Muito satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito

Satisfeito Satisfeito

Muito satisfeito Satisfeito Bastante satisfeito Muito satisfeito Nada satisfeito Satisfeito

Bastante satisfeito Pouco satisfeito Pouco satisfeito

Os preços dos produtos são elevados Sim Não Sim

A animação noturna origina problemas de 

segurança

Não sabe / Não 

responde

A animação noturna provoca ruído elevado
Não sabe / Não 

responde

Cara / dispendiosa Sim

Diversa Não

Divertida Sim Não

Engate Sim

Fútil Sim Sim

Grupos Não Sim

Pequena Sim

Quantidade de espaços culturais e de lazer

Preço dos bares e clubes noturnos

Problemas

Representações 

da noite

Motivos de 

frequência

Consumidor do comércio

Trabalhador

Espaços e 

temporalidades

Avaliação da 

atividade 

económica

Variedade de espaços culturais e de lazer

Ir a bares / discotecas                                                        

Horário dos bares e clubes noturnos

Preço da comida / dos restaurantes

Quantidade de bares e clubes noturnos

Segurança nas ruas

Variedade de bares e clubes noturnos

Variedade de cafés e restaurantes
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de dois lados diferentes – o da oferta e o da procura – da atividade económica. Assim, 

relevamos as seguintes mensagens-chave: 

 

 Dos empreendedores de setores emergentes: 

- Em anos recentes a Baixa passou de um local económica e socialmente desvitalizado 

para um local com pujança económica e ambiências propícias ao empreendedorismo, à 

criatividade e à inovação. Não obstante, é considerada um local de contrastes. Por um 

lado, estão a ocorrer dinâmicas positivas de revitalização da atividade económica, mas, por 

outro lado, ainda existem muitos problemas por resolver: a degradação de muitos 

edifícios, os problemas sociais visíveis e a falta de apoio aos empreendedores por parte do 

Município.  

- Tradição coexiste a par com características de modernidade. Há uma grande diversidade 

ao nível da idade dos negócios: estabelecimentos centenários coexistem com 

estabelecimentos recentes. A conclusão evidenciada por Stam (2010) de que os 

empreendedores são, frequentemente, imbuídos de inércia setorial verifica-se também na 

Baixa. Ao invés de procurarem os negócios mais profícuos, os empreendedores tendem a 

criar negócios em setores que lhes são familiares e, muitas vezes, pertencentes a familiares 

ou a antigos empregadores. Muitos dos negócios mais recentes nascem do princípio DIY, 

de vontades pessoais de dar a volta a situações menos positivas ou de agarrar 

oportunidades geradas pela conjuntura favorável. Recursos como o conhecimento e a 

informação, a aprendizagem individual e coletiva e as redes sociais são fundamentais 

nestes processos de empoderamento.  

- A Baixa é considerada um ecossistema propício para a criação de redes locais. As redes 

pessoais e profissionais são valorizadas enquanto forma de aceder a apoio ou informação 

necessária para originar mais-valias para o negócio. As relações de colaboração dos 

empreendedores ancoram-se no espaço relacional da Baixa, mas as relações contratuais 

estendem-se claramente para territórios mais vastos. 

- Em termos setoriais, as atividades tradicionais continuam a ter uma forte presença e 

importância no espaço da Baixa, quer porque são características da situação de 

centralidade quer porque são, atualmente, promissoras graças ao elevado fluxo de pessoas, 

dos quais se relevam os turistas. A economia cultural e criativa é um setor emergente em 

anos recentes, considerado catalisador de novas vivências da Baixa associadas a 

temporalidades diversas, com destaque para o lazer noturno. A dinâmica do turismo levou 
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a uma maior internacionalização deste espaço urbano (mais turistas estrangeiros, mais 

franchising internacional e a instalação de grandes marcas globalizadas), constituindo um 

fator de amortecimento dos impactos negativos da crise económico-financeira. 

- Sobressaem os impactos negativos da animação noturna, dos quais são destacados o 

barulho excessivo e a sujidade nas ruas. 

Desafio: aos órgãos de decisão pública de forma a conciliar interesses – entre 

residentes que querem descansar e pessoas que se querem divertir à noite e entre 

residentes e turistas –, compatibilizando usos e vivências diferentes da Baixa; às 

instituições e organizações para que apoiem os empreendedores; e ao setor público, na 

elaboração de políticas sociais e territoriais para que resolvam os problemas 

persistentes que dão uma imagem pouco atrativa da área (para além das implicações 

na vida dos indivíduos). 

 

 Dos empreendedores de práticas económicas alternativas – espaços de coworking: 

- Os espaços de coworking inquiridos nasceram a partir de experiências pessoais e 

profissionais dos seus donos / gerentes. Estão associados a outra atividade económica que 

é principal, na medida em que é considerado que não dá para “viver” só desta atividade na 

Baixa. 

- As redes, sobretudo informais, são reconhecidas como fundamentais para o 

desenvolvimento dos negócios dos coworkers. 

- O estabelecimento de parcerias ou colaborações com as instituições da cidade não é fácil. 

Apesar de nem todos os empreendedores necessitarem deste apoio, é consensual que há 

obstáculos que dificultam esses processos. 

- A localização é um fator fundamental. As dinâmicas atuais da Baixa concorrem para a 

criação de condições propícias ao empreendedorismo, à criatividade e à inovação, sendo 

favoráveis ao desenvolvimento destas atividades. 

- O insucesso dos projetos profissionais dos coworkers deve-se muitas vezes a falta de 

apoio na conceção e implementação do plano de negócios, a falta de capacidade de 

investimento e ao desinteresse por parte de empresas consolidadas em investir nestes 

negócios. 

Desafio: aos setores público e privado e às instituições académicas (como o UPTEC) 

para que articulem esforços, estabelecendo parcerias que permitam a troca de 

informação e conhecimento e a geração de sinergias em prol do fortalecimento do 
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tecido económico da Baixa, e das atividades de coworking por inerência; ao setor 

privado, designadamente às empresas consolidadas para que invistam nos negócios de 

coworkers com pouca capacidade financeira mas com projetos que apresentam 

potencial de crescimento. 

 

 Dos empreendedores de práticas económicas alternativas – “mercados urbanos”:  

- A realização dos “mercados urbanos” surge da consciência de que havia falta, na cidade, 

de iniciativas semelhantes às verificadas noutras cidades europeias. Mostrando um espírito 

empreendedor, os responsáveis pela sua organização procuraram tirar vantagens das 

lacunas existentes, por um lado, e das oportunidades criadas pelas atuais dinâmicas 

económicas da Baixa, largamente potenciadas pela crescente importância da atividade 

turística.  

- Há subjacente aos “mercados urbanos” inquiridos um conjunto de princípios comuns: o 

de projetar criadores, pequenos negócios e artistas diversos, dinamizando os espaços 

urbanos e promovendo a revitalização de áreas mais ou menos esquecidas, bem como a 

animação lúdica e cultural de locais ou ruas, gerando fluxos de pessoas - residentes, 

visitantes e turistas – e atraindo novos públicos, novos negócios, novas vivências.  

- É reconhecido o valor das redes pessoais e profissionais, pelo que são facilitados e 

incentivados os contactos sociais entre vendedores e entre estes e clientes. A colaboração 

com os estabelecimentos comerciais da envolvente, gerando sinergias que resultem em 

ganhos mútuos, é uma preocupação constante. 

- A burocracia para obtenção de licenças e a falta de apoio financeiro por parte das 

instituições da cidade são as dificuldades mais sentidas. 

- A parceria com a Porto Lazer é valorizada, mas gostariam que fosse reforçada, 

designadamente no âmbito da estratégia de branding em torno dos “mercados urbanos”.  

Desafio: ao setor público para conceção e implementação de uma estratégia para 

potenciar as diversas feiras, mercados e “mercados urbanos” que existem não só na 

Baixa como em toda a cidade do Porto; e ao setor público e privado para que se 

envolvam nestas iniciativas dando-lhes apoio (financeiro, entre outros) e visibilidade. 

 

 Dos utilizadores: 

- A Baixa é pautada pela diversidade de usos. É um local de trabalho, de estudo, de 

compras, de sociabilização e de lazer, onde se denota a fluidez da passagem de umas 
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atividades para as outras, característica de locais com condições para serem vivenciados 

por públicos diversificados e em configurações de temporalidades diversas.  

- Em termos gerais, os utilizadores estão bastante satisfeitos com as dinâmicas da Baixa. A 

Baixa é considerada um local com uma elevada quantidade, qualidade e diversidade de 

atividades económicas. Regra geral, estão também bastante satisfeitos com as condições 

oferecidas em matéria do aspeto dos estabelecimentos, das lojas e serviços, do 

atendimento aos clientes, do movimento de pessoas nos espaços públicos e da segurança 

nas ruas. 

- O turismo não é perspetivado de forma negativa. Não obstante, um dos principais 

problemas mencionados prende-se com os elevados preços dos produtos (da restauração, 

dos bares, mas também dos equipamentos e eventos culturais) e que é entendido como 

originado pela turistificação da área e como uma estratégia dos empreendedores que se 

direcionam sobretudo para este público crescente que, à partida, tem maior poder de 

compra que os demais utilizadores.  

- As atividades de animação noturna são consideradas como tendo um futuro promissor 

dada a dinâmica de abertura de estabelecimentos diversificados e da crescente afluência de 

pessoas. A noite da Baixa é considerada diversificada, divertida e cosmopolita. No 

entanto, o excessivo ruído provocado pela movida é relevado como um dos principais 

problemas da Baixa.  

Desafio: ao setor público e privado para que fomentem o desenvolvimento sustentável 

do turismo, evitando e minimizando impactos negativos decorrentes dos processos de 

turistificação, como a inflação dos preços dos produtos; e ao setor público para que 

promovam medidas de planeamento urbano que visem conciliar os interesses dos 

residentes e dos frequentadores da movida.  

 

Pelo exposto anteriormente, há uma conclusão que aparece evidente. Pelo que foi exposto, é 

clara a convergência entre as perspetivas dos empreendedores e dos utilizadores no sentido de 

considerarem que a Baixa tem vindo a ser marcada, em anos recentes, por dinâmicas 

económicas e sociais positivas, para as quais tem concorrido a pujança do setor do turismo, a 

promoção da cultura e dos eventos culturais e de lazer e a animação noturna (Bavinton, 2010; 

Chatterton & Hollands, 2002). 
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7. Entre políticas, estratégias e medidas locais de 

desenvolvimento económico-social 

 

A esfera pública é o espaço de comunicação de ideias e 

projetos que emergem da sociedade e que são dirigidos aos 

decisores nas instituições da sociedade. 

Castells, M., 2008, p. 78. 

 

7.1 Introdução 

 

No capítulo três referimos que as cidades estão enraizadas noutras escalas territoriais, o que 

pressupõe a articulação de estratégias e a conciliação de interesses com escalas macro 

(ESPON, 2010). A integração territorial pode ser efetivada através da replicação de soluções 

bem-sucedidas, da adequabilidade da ação urbana no tempo e no espaço ou do 

estabelecimento de redes de cooperação com agentes internos e externos à cidade (UE, 2011). 

Neste contexto, constitui nosso objetivo compreender as tendências evolutivas das políticas, 

estratégias e ações de caráter generalista e setorial do Porto que marcaram sensivelmente a 

última década, bem como o seu nível de alinhamento com estratégias regionais, nacionais e 

europeias. Pretendemos similarmente examinar as formas de abordagem em matéria de 

políticas públicas que marcam a atualidade local. A nossa matriz de análise territorial é a 

Baixa, no entanto, muitas das políticas e estratégias são desenhadas para a cidade como um 

todo. Apresentam-se, neste capítulo, duas situações distintas: existem documentos 

estratégicos elaborados especificamente para a área central da cidade e encontram-se 

implementadas estratégias para todo o Município que têm obviamente repercussões na Baixa. 

O nosso foco temático é a esfera económica, mas afigura-se incontornável aportar em alguns 

aspetos da esfera social (sob a lente da geografia económica), na medida em que as questões 

estão interrelacionadas e há implicações e repercussões mútuas. A apresentação das políticas, 

estratégias e medidas será feita de acordo com a sua ordem cronológica. 

 

Fundamentação metodológica 

O foco de análise deste capítulo fundamentou-se em linhas técnico-metodológicas fundamentais. Uma 

primeira consistiu na análise documental, baseada na revisão de políticas e estratégias públicas locais 



 

338 
 

e de documentos de caráter estratégico e na exploração de páginas eletrónicas oficiais com 

informação sobre medidas e iniciativas de intervenção económica.
77

 

A segunda linha consistiu na realização de entrevistas semiestruturadas (Anexo G) a decisores 

públicos e agentes de apoio à tomada de decisão (Schensul & LeCompte, 2013). Por conseguinte, 

foram realizadas, em julho e agosto de 2016, quatro entrevistas setoriais a dirigentes da Câmara 

Municipal do Porto
78

: ao Vereador do Pelouro de Comércio e Turismo – Manuel Aranha –, a uma 

técnica superior do Departamento Municipal de Comércio e Turismo (DMCT) – Margarida 

Magalhães –, à Chefe de Divisão Municipal de Comércio – Palmira Santos – e à Diretora da movida – 

Ana Cláudia Almeida. Foram ainda realizadas entrevistas à Associação Porto Digital, concretamente 

à responsável pela estratégia de smart city – Margarida Campolargo –, em dezembro de 2016, e a um 

consultor da InvestPorto – José Sequeira –, em março de 2017. 
 

 

7.2 Documentos e estratégias de políticas transversais 

 

Em 2005 foi apresentado publicamente o Masterplan, um documento da responsabilidade de 

elaboração da Porto Vivo, SRU que definia a estratégia de revitalização urbana e social da 

Baixa do Porto e o reforço da sua centralidade. A visão estratégica do Masterplan denota a 

importância da Baixa para os decisores políticos de então: Viva na Baixa (habitação), Viva 

da Baixa (negócio, comércio, turismo) e Viva a Baixa (residente, profissional, turista) serão, 

mais do que expressões de marketing, fortes traduções da realidade que se quer no Porto do 

futuro. Não teremos o "Porto em Baixa", mas novamente o "Porto na Baixa" (Porto Vivo 

SRU, Dezembro 2005, p. 23). Indo ao encontro deste desígnio, os principais eixos de 

intervenção definidos no documento refletiam as preocupações com a rehabitação da Baixa; 

com o desenvolvimento e promoção dos negócios; com a revitalização do comércio; com a 

dinamização do turismo, cultura e lazer; e com a qualificação do domínio público (Porto 

Vivo SRU, 2005). Sintetizando as principais linhas de atuação (Figura 82), pode-se referir o 

seguinte: era considerado fundamental a criação de condições atrativas para o 

estabelecimento de novas atividades económicas, mais competitivas e inovadoras e 

propiciadoras de novas ambiências e experiências. Previa-se uma forte aposta no turismo, em 

                                                 
77

 As referências aos documentos e páginas eletrónicas consultados são feitas oportunamente ao longo deste 

capítulo. 

78
 Foram contactados outros serviços que seria importante auscultar, não se tendo obtido qualquer resposta. 

Assim, foram feitas repetidas tentativas de marcação de uma entrevista à Direção Municipal da Cultura e 

Ciência e à empresa municipal Porto Lazer. 
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articulação com a cultura, como catalisador da revitalização económica e da reabilitação 

urbana, projetando a cidade a nível nacional e internacional. E previa-se igualmente a 

requalificação do espaço público, potenciando dinâmicas económicas em ruas e praças e 

incentivando a convivialidade e a afluência aos negócios. Nessa altura, existia plena 

consciência do despovoamento da Baixa e da prioridade de intervenção no sentido de atrair e 

fixar residentes e de aumentar o fluxo de pessoas como forma de alavancar o dinamismo da 

área. 

 

Figura 82 – Linhas de intervenção definidas no Masterplan (2005) 

Eixos de intervenção Descrição 

Rehabitação 

A habitação e a necessidade de rehabitar a Baixa foram eleitas como 

prioridades de intervenção. O objetivo é captar população, com particular 

enfoque nos jovens licenciados, casais em início de vida familiar e população 

de meia-idade, com apetência para se reinstalar no centro da cidade. 

Desenvolvimento e 

promoção do 

negócio 

A revitalização da Baixa passa por promover o “regresso” da atividade 

económica à cidade, suportada em novos princípios e fatores de 

competitividade, tais como a gestão, o design, o marketing e a comunicação, 

a investigação e desenvolvimento de produtos, o conhecimento e a inovação. 

Revitalização do 

comércio 

A revitalização do comércio passa por promover o comércio sustentável, ou 

seja, aquele que acompanha as tendências de mercado de forma a manter a 

competitividade e rentabilidade, promovendo a relação entre as pessoas e 

entre as pessoas e um espaço público diferenciador e oferecendo um serviço 

de qualidade. Esta transformação passa ainda por projetar novos formatos e 

por transmitir no ato da compra o conceito de “experiências diferenciadoras 

e cénicas”. 

Dinamização do 

turismo, cultura e 

lazer 

A oferta turística deverá integrar lazer e cultura como vetores propiciadores 

de vivências diferenciadoras e únicas. O projeto de reabilitação social e 

económica da área central e histórica passa por uma aposta clara no turismo, 

potenciando a dinamização da atividade económica local; a dinamização da 

atividade cultural; a revitalização e recuperação dos edifícios históricos e 

com valor patrimonial; e a projeção da imagem da cidade a nível nacional e 

internacional. 

Qualificação do 

domínio público 

A revitalização da Baixa passa pela qualificação das infraestruturas e do 

espaço público de convivialidade e pela melhoria da mobilidade. É 

fundamental que o espaço público tenha uma correspondência à altura das 

alterações que se pretendem introduzir no comércio, negócios e turismo, 

definindo, designadamente, uma rede de largos e praças dedicados a feiras e 

mercados temáticos de acontecimento regular. 

Ações estratégicas 
Trata-se de ações de base territorial determinantes para a sustentabilidade de 

todo o sistema urbano e socioeconómico da área. Entre elas constam a 

revitalização da Frente Ribeirinha e a requalificação do Mercado do Bolhão. 

Fonte: Elaborado a partir de Porto Vivo SRU (2005), pp. 9 a 19. 
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Relativamente às potencialidades da Baixa (Figura 83), é evidente, no Masterplan, a 

existência de variadas valências que concorrem para a sua centralidade funcional e simbólica, 

constituindo um polo de instituições administrativas e serviços públicos e de atividades 

económicas, oferecendo diversos espaços e atrativos culturais, de turismo e de lazer. 

 

Figura 83 – Potencialidades da Baixa portuense identificadas no Masterplan (2005) 

 

Fonte: Elaborado a partir de Porto Vivo SRU (2005), pp. 11 a 18. 
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A importância da área central está patente também no Regulamento do Plano Diretor 

Municipal (PDM) da cidade, publicado em 2006, onde se pode ler, em linha com os 

princípios estratégicos do Masterplan, que um dos essenciais objetivos do Município é a 

requalificação, reabilitação e revitalização do centro histórico e da área central da cidade, 

sendo considerado que estas áreas se podem afirmar enquanto referências insubstituíveis do 

desenvolvimento urbano de toda a Área Metropolitana do Porto, potenciando e reforçando, 

assim, as suas dinâmicas (INCM, 03/02/2006, 16/10/2007). No relatório de diagnóstico e 

estratégia que acompanha o PDM é feita referência à Baixa como um dos principais polos de 

emprego (a par com a Boavista), como o principal polo comercial da cidade e o local onde as 

atividades associadas ao lazer apresentam uma forte representatividade (CMP, 2005). 

Dois anos mais tarde, em 2008, foi elaborado o Plano de Gestão do Centro Histórico do 

Porto, onde estão plasmados os princípios orientadores e os objetivos de desenvolvimento da 

área que visam preservar, conservar e restaurar o património edificado e requalificar o espaço 

público do Centro Histórico do Porto; mobilizar os utilizadores atuais e futuros (residentes, 

trabalhadores, visitantes, estudantes e investidores) na defesa e promoção do seu valor 

patrimonial, sensibilizando-os para a participação na sua proteção, preservação e promoção; 

contribuir para a excelência da experiência turística na área; estimular a criação de um cluster 

criativo que se inspire na excelência do património cultural envolvente; e reforçar o papel do 

Rio Douro enquanto elemento essencial da interpretação, vivência e comunicação entre as 

duas margens. O plano pretende ser um instrumento de salvaguarda sustentável do 

património em questão, constituindo um espaço de reflexão sobre o importante contributo do 

Centro Histórico do Porto para a dinâmica não só local, como metropolitana, regional, 

nacional e até internacional, e potenciando a dinamização económica, social, cultural e 

urbanística da área (Porto Vivo SRU, 2010). 

A estratégia do Município desde finais de 2013 até outubro de 2017 (data das últimas 

eleições autárquicas) encontra-se patente no Manifesto Eleitoral de Rui Moreira que elegeu a 

Coesão Social, a Economia e a Cultura e o Desenvolvimento como os três pilares da sua 

candidatura.  

Na Figura 84, encontram-se sistematizadas as linhas estratégicas de caráter geral que se 

enquadram no âmbito deste trabalho. 

De mencionar, desde logo, a preocupação com a cultura, presente de forma transversal nas 

diferentes linhas estratégicas. Aliás, a “cidade líquida” defendida por Paulo Cunha e Silva – o 

famigerado Vereador da Cultura do Município entre 2013 e 2015 – reflete isso mesmo. Em 

março de 2015, Paulo Cunha e Silva definia assim a “sua cidade líquida”: A minha ideia de 
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cidade líquida é que toda a cidade culturalmente é possível, a cultura pode acontecer em 

todos os lugares, os líquidos insinuam-se e escapam por entre os territórios de possibilidade, 

ocupam tudo, como se houvesse uma cheia que invadisse a cidade. Como na cidade há várias 

correntes de direcção diferente, quando duas correntes se encontram nessa na zona cria-se 

um turbilhão, um vórtice, e as partículas que estão em suspensão precipitam-se. É o 

acontecimento, o evento. O evento é a cultura, são as coisas sólidas
79

. 

De referir, também, a aposta no empreendedorismo como forma de alavancar o surgimento 

de novos negócios e a dinamização económica. A valorização das características identitárias 

da cidade constitui um fator chave nesta matéria, na medida em que é reconhecido que 

constituem fatores de diferenciação e competitividade territorial. 

A criação de condições propícias à inovação é uma linha estratégica que tem vindo a ser 

fortemente trabalhada nos últimos anos, refletindo-se designadamente na instalação no centro 

da cidade de start-ups e empresas âncora.  

A criação e o reforço das redes entre autarquia, instituições universitárias e centros de I&D, 

empresas e organizações diversas é outro aspeto que tem vindo a ser crescentemente 

valorizado e fomentado. É atribuído às colaborações e parcerias formais ou informais um 

papel fundamental no robustecimento do ecossistema de inovação.  

O domínio de intervenção da Coesão Social encontra-se aqui identificado, na medida em que 

o Município, através da empresa municipal Porto Lazer, tem apoiado as entidades promotoras 

dos “mercados urbanos”, o que constitui uma ação de incentivo e apoio aos empreendedores 

que detêm pequenos negócios ou a todos aqueles que procuram dar a conhecer o seu trabalho 

e conseguir algum rendimento através da execução de trabalhos relacionados com a 

expressão artística. 
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 Fonte: Notícia do Jornal I de 01/04/2015, disponível em https://ionline.sapo.pt/131879 (página consultada em 

28/01/2018). 

https://ionline.sapo.pt/131879
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Figura 84 – Linhas estratégicas gerais do Manifesto Eleitoral (2013) 

Domínio de 

intervenção 
Linhas estratégicas 

Coesão Social Promover o empreendedorismo social através do apoio às 

instituições que têm um papel ativo no combate à exclusão social. 

Economia e Emprego 

Atrair e fixar negócios e pessoas. 

Atrair investimento nacional e estrangeiro, quer se trate de 

multinacionais quer de pequenos empreendedores. 

Apostar, nos serviços e na indústria, nas características 

identitárias únicas da cidade e na ligação à inovação e aos centros 

de saber. 

Atrair e reter talentos, criando oportunidades para jovens, 

investigadores, criativos, quadros superiores e empreendedores. 

Capitalizar e reforçar os clusters existentes, dos mais enraizados 

aos emergentes. 

Dinamizar eventos com vista a promover uma melhor articulação 

interinstitucional, estimulando o aproveitamento de 

oportunidades. 

Estabelecer parcerias com a Universidade do Porto, com a 

UPTEC e o setor privado, tendo em vista a instalação de centros 

de negócios no centro da cidade, criando condições para que, em 

período de incubação ou após atingirem a maturidade, as 

empresas possam continuar a crescer e a criar emprego 

qualificado. 

Inovação 

Promover a utilização e o desenvolvimento de novas tecnologias. 

Promover a aproximação e colaboração entre autarquia e 

universidade, indústria e universidade e entre empresas e 

criadores. 

Promover a instalação, no centro da cidade, de start-ups e 

empresas âncora que apostem na valorização de recursos 

humanos qualificados. 

Mobilidade e 

Transportes 

Promover, em articulação com o Metro do Porto, o 

funcionamento noturno contínuo do Metro nas noites de sexta-

feira, sábado e vésperas de feriado. 

Promover, em articulação com a STCP, o reforço do serviço de 

madrugada, em complemento à rede do Metro. 

Fonte: Elaborado a partir de Moreira (2013). 

 

A atração de investimento direto estrangeiro é um dos desígnios enquadrados no crescimento 

inteligente apologizado nas políticas nacional e regional. E assim o é também no Porto, de 

acordo com o que se pode ler no Manifesto Eleitoral de 2013, corroborado pela entrevista 

realizada à InvestPorto. 
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A InvestPorto é uma entidade constituída no final de 2014 com o objetivo de dinamizar a 

economia, o crescimento económico e a criação de emprego na cidade. Propõe-se contribuir 

para a criação de um ambiente favorável à instalação de negócios e acompanhar os 

investidores, nacionais e internacionais, durante todo o processo. O objetivo é promover a 

cidade enquanto destino atrativo para investimento e prestar um serviço que não existia até 

então, fornecendo informação detalhada necessária à decisão de localização das empresas e 

efetuando a articulação entre os diferentes serviços do Município no sentido de facilitar a 

receção e tramitação de processos relacionados com potenciais investimentos.  

 

Tentamos agilizar processos, para além de que facultamos também informação 

business intelligence do que a cidade é e possui em termos de recursos, de ativos, de 

capital humano, de empresas instaladas, de dinamismo dos diferentes setores 

económicos. Fornecemos apoio a qualquer entidade que nos procure. 

   (José Sequeira, consultor da InvestPorto, 06/03/2017) 

 

O acompanhamento dos investidores é feito através da apresentação da cidade, dos recursos 

que ela tem para oferecer a nível cultural, de lazer, de desporto, de segurança e de todo um 

conjunto de amenidades que concorrem para a sua atratividade.  

 

Tentamos transmitir todo um conjunto de aspetos que é importante transmitir! Saber 

vender a cidade, perceber as necessidades do outro lado, o que lhes falta conhecer, 

que dados precisam de ter… Acompanhamos o investidor a conhecer as 

localizações industriais, de escritórios, de terrenos com potencial para comércio, 

serviços, indústrias. Se houver interesse realizamos visitas e acompanhamos essas 

visitas… Fornecemos informação sobre locais para residir na cidade. Tentamos 

gerir todas as necessidades, de forma a fazer com que esse investimento venha para 

o Porto. 

   (José Sequeira, consultor da InvestPorto, 06/03/2017) 

 

O balanço da atividade da InvestPorto mostra que são, sobretudo, as empresas tecnológicas 

que procuram esta entidade tendo em vista a sua localização no Porto. Entre estas empresas 

são significativas as relacionadas com o desenvolvimento de software, com o setor do 

turismo e com o setor imobiliário. Desde a sua criação e até março de 2017, a InvestPorto 

apoiou 107 projetos (Tabela 33), dos quais 31% se enquadram na área dos serviços e 30% na 

área das tecnologias de informação e desenvolvimento de software. 
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 Tabela 33 – Projetos apoiados pela InvestPorto desde finais de 2014 até março de 2017 

Setor de atividade N.º de projetos 

Comércio 3 

Indústria 10 

Tecnologias de Informação / Desenvolvimento de Software 32 

Imobiliário 12 

Turismo / Hotelaria 14 

Serviços 33 

Outros 3 

Total 107 

 

 Fonte: InvestPorto, 28/03/2017. 

  

Na atualidade encontra-se em desenvolvimento um site específico que funcionará como 

instrumento de projeção da entidade, sobretudo a nível internacional. A nível nacional estão 

estabelecidas parcerias formais e informais com entidades diversificadas (associações de 

comerciantes, associações comerciais, instituições de ensino superior, etc.) que direcionam os 

investidores até à InvestPorto. A sua pretensão é constituírem uma marca própria com 

projeção e reconhecimento a várias escalas, o que não acontece no momento uma vez que os 

investidores se apresentam perante a instituição Câmara Municipal do Porto. 

 

Ainda não conseguimos ser uma marca, ainda não temos um site on-line, mas está 

muito para breve. Há ainda um trabalho a nível de marca, de projeção, de 

visibilidade que nós não temos. Os investimentos chegam até nós porque se 

apresentam perante a instituição Câmara e quando aqui chegam são canalizados 

para nós. Há outras entidades que canalizam os investidores até nós porque já nos 

conhecem…  

   (José Sequeira, consultor da InvestPorto, 06/03/2017) 

 

As redes são ainda fundamentais na facilitação do acesso a informação, permitindo dar uma 

resposta mais eficiente às diferentes solicitações que surgem. 

O financiamento não constitui um obstáculo devido às oportunidades de candidatura aos 

quadros de apoio comunitários enquadrados no Portugal 2020, à conjuntura favorável para a 

captação de capital de risco e de investimento por parte de business angels. Portugal tornou-

se um destino de negócios: a segurança, a tolerância e os níveis salariais competitivos são 

condições favoráveis ao investimento. O Porto herda as condições nacionais, acrescidas da 

existência na cidade de recursos humanos muito qualificados formados nas instituições de 

ensino superior da cidade. Estão a ser desenhadas e operacionalizadas áreas de reabilitação 
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urbana e isso é atrativo para as empresas por representar benefícios fiscais. As contas 

públicas saudáveis do Município permitem desenvolver projetos-âncora que potenciem o 

investimento privado. É o caso da reabilitação do Mercado do Bolhão, um projeto que 

envolve um grande investimento mas do qual se esperam impactos positivos significativos. 

Por outro lado, e no reverso da moeda, o ambiente nacional, que ainda é de um país em crise, 

prejudica a cidade, mesmo que a cidade esteja a crescer mais que o país. O nível de rating do 

país influencia a imagem que os investidores estrangeiros têm da cidade. E faltam recursos 

humanos com qualificações específicas (como por exemplo engenharia de software) para dar 

resposta a todas as solicitações de investimento que o Município tem tido. Mas o balanço é 

considerado muito positivo. 

Os principais desafios que a Baixa enfrenta têm a ver sobretudo com os constrangimentos de 

espaço. E nesta matéria os argumentos passam por alertar os investidores para a existência de 

edifícios de grandes dimensões que se encontram devolutos e que, reabilitados, constituem 

uma mais-valia pela capacidade de adaptação a diferentes tipos de necessidades empresariais 

ao nível da configuração e dimensionamento das instalações. No entanto, sente-se ainda a 

falta de confiança dos investidores na reabilitação dos imóveis. E este é um aspeto no qual a 

InvestPorto se encontra a trabalhar. Há um forte empenho em trazer empresas de setores de 

atividade diversificados para a Baixa. É considerado que esta diversificação é auspiciosa, 

propiciando círculos virtuosos de atração de pessoas e negócios. A dinâmica a que se assiste é 

muito atrativa e o turismo é, indubitavelmente, um setor que gera uma grande visibilidade do 

Porto, em geral, e da sua área central, em particular.  

O branding é uma forma estratégica de afirmação da cidade a nível nacional e internacional, 

atraindo pessoas (residentes e turistas) e investimentos. A marca “Porto.” é uma iniciativa do 

Município, que conta com parcerias e colaborações com organizações e entidades diversas 

para a sua concretização. Tem um símbolo pictórico associado – com a palavra “Porto.” – 

que pretende simbolizar a cidade e tudo o que ela encerra – pessoas, atividades, identidade, 

tradições, história (White Studio, 2014). Em linha com a identificação das três técnicas de 

place branding apresentadas por Gregory J.  Ashworth and Kavaratzis (2015), a marca 

“Porto.” combina a criação e promoção de estruturas de assinatura local com a realização de 

eventos marcantes (confrontar com o ponto 2.3.1). No caso das estruturas de assinatura local, 

de referir, desde logo, a importância do Centro Histórico do Porto como atrativo de visitantes 

e turistas. Neste caso, trata-se da projeção de uma imagem de tradição, de uma longa história 

modeladora de uma identidade cultural singular. Na Baixa estão ainda localizadas outras 

estruturas que adquirem dimensão por via do turismo cultural – é o caso do Teatro Rivoli ou 



 

347 
 

do Museu Nacional Soares dos Reis. De referir à escala da cidade a Casa da Música ou a 

Fundação de Serralves que representam uma cidade cosmopolita e capaz de assumir um 

caráter de modernidade e que constituem pontos de passagem obrigatória para visitantes e 

turistas. Há uma outra estrutura, localizada na área central, que serve os dois propósitos, ou 

seja, trata-se de um equipamento de assinatura local utilizado para a realização de eventos 

com projeção internacional. Trata-se da Alfândega do Porto
80

, atualmente museu e centro de 

congressos. A realização de eventos marcantes é uma forte aposta em sede de políticas 

públicas, de forma a potenciar o dinamismo da cidade ao longo de todo o ano e com uma 

projeção que extravase as fronteiras nacionais. No Porto, tal como descrito por Ashworth and 

Kavaratzis (2015), verifica-se a ocorrência de eventos de caráter mais local e de outros, mais 

ambiciosos e arrojados, que projetam a cidade pelo mundo inteiro. A Baixa, pela sua 

localização central, é o palco de muitos deles. 

Quanto ao futuro, e pensando a curto prazo, está previsto que a economia, juntamente com a 

cultura, a coesão e a sustentabilidade sejam os pilares da estratégia municipal. A dinamização 

da economia, por via da atração de investimento direto, da promoção do empreendedorismo e 

da criação de emprego, é uma prioridade na consolidação da posição da cidade, alicerçada na 

diversidade de perfis e áreas de conhecimento e na inovação, a nível nacional e internacional 

(Moreira, 2017). 

 

7.3 Medidas e ações de desenvolvimento económico setorial 

 

7.3.1 Atividades tradicionais 

 

Neste ponto falaremos sobretudo do comércio porque se trata da atividade relevada no âmbito 

da estratégia municipal e para a qual são apontados objetivos específicos de 

desenvolvimento. No Masterplan de 2005 era dada importância à revitalização do comércio 

como instrumento de requalificação da Baixa portuense (Porto Vivo SRU, 2005). 

Na estratégia municipal atual, as atividades de comércio são reconhecidas como cruciais para 

a dinamização económica da cidade (Moreira, 2013). Por conseguinte, foi criado, em 

novembro de 2015, o Pelouro do Comércio e Turismo, onde se encontra inserido o 
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 A Alfândega do Porto conquistou em 2014, 2015 e 2017 o prémio Best Meetings & Conference Center in 

Europe atribuído pela revista Business Destinations (Fonte: 

http://visitporto.travel/Visitar/Paginas/Noticia.aspx?noticia=1969&utm_term=Newsletter+Turismo+do+Porto+-

+Destaques&utm_campaign=Newsletter+-+Portal+de+Turismo&utm_source=e-goi&utm_medium=email, 

página consultada em 08/11/2017). 

http://visitporto.travel/Visitar/Paginas/Noticia.aspx?noticia=1969&utm_term=Newsletter+Turismo+do+Porto+-+Destaques&utm_campaign=Newsletter+-+Portal+de+Turismo&utm_source=e-goi&utm_medium=email
http://visitporto.travel/Visitar/Paginas/Noticia.aspx?noticia=1969&utm_term=Newsletter+Turismo+do+Porto+-+Destaques&utm_campaign=Newsletter+-+Portal+de+Turismo&utm_source=e-goi&utm_medium=email
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Departamento Municipal de Comércio e Turismo (que veio substituir o antigo Departamento 

Municipal de Turismo), evidenciando o reconhecimento da forte articulação entre estes dois 

setores. Este serviço, dada a sua criação recente, encontra-se em fase de organização interna e 

de operacionalização da sua missão e objetivos. Para já integra-o, enquanto unidade flexível, 

a Divisão Municipal de Comércio. No âmbito das suas competências encontra-se a promoção 

da revitalização do comércio, em geral, e do comércio tradicional, em particular (Moreira, 

2013). Neste serviço camarário têm vindo a ser explorados e analisados projetos 

implementados noutras cidades nacionais e estrangeiras. Pretende-se com estas ações de 

benchmarking identificar boas práticas e adaptá-las ao caso do Porto, sempre com o desígnio 

de promover eventos ou experiências diferentes que complementem a oferta existente e 

mantenham o Porto como um destino que vale a pena visitar e revisitar. Há, portanto, a 

consciência de que se não houver diversificação da oferta há o risco de perda de atratividade. 

Essa oferta pretende-se que seja capaz de ir ao encontro das expectativas de diferentes 

segmentos populacionais, sob o ponto de vista da faixa etária, do estrato socioeconómico ou 

dos gostos pessoais (mais convencionais ou mais alternativos).  

No momento, encontra-se em curso um trabalho de contacto direto com os comerciantes para 

perceber as suas necessidades e as suas expectativas. Pretende-se que esta colaboração 

estreita, incentivando também a colaboração entre eles, permita encontrar soluções para 

problemas concretos. Constituem também intenções da Câmara a criação de incentivos à 

modernização dos estabelecimentos e à prestação de um serviço com maior qualidade; a 

promoção e apoio ao desenvolvimento de estratégias de marketing assertivas e eficazes; a 

partilha de informação e de boas práticas num processo em que o Município tem o papel de 

mediador; a capacitação dos comerciantes, através de iniciativas formativas e da prestação de 

apoio nos diversos aspetos relacionados com o desenvolvimento dos negócios; e a construção 

e atualização de bases de dados, identificando exaustivamente os comerciantes, de forma a ter 

informação que suporte a tomada de decisão, ao mesmo tempo que se constrói conhecimento 

sobre a atividade de comércio na totalidade da cidade. 

Encontra-se, ainda, em desenvolvimento o projeto Mercator que integra medidas como a 

criação de ruas temáticas, a promoção de mercados ou mostras periódicas de rua, e a 

valorização de cafés, restaurantes tradicionais, esplanadas e lojas de tradição, bem como de 

hotéis de charme. Trata-se de um projeto de dinamização do comércio que envolve, entre 

outras, as seguintes medidas: conceção e implementação de um manual de boas práticas que 

constitua uma certificação dos negócios; colaboração com os estabelecimentos comerciais no 

sentido de flexibilizar horários de abertura (é proposta a abertura ininterrupta do comércio 
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entre as 11h e as 20h30 de segunda-feira a sábado); promoção da abertura dos 

estabelecimentos à noite sempre que ocorram eventos no centro que justifiquem esta medida; 

e promoção de estacionamento gratuito através da atribuição de vouchers de acordo com a 

despesa efetuada nos estabelecimentos. 

Integrado no projeto Mercator, está em curso na atualidade, em articulação com o setor do 

turismo, uma iniciativa, resultante de orientações regulamentares nacionais, que consiste em 

dar projeção às lojas que constituem ícones da cidade. Os estabelecimentos apresentados, e 

entretanto aprovados, passam a estar abrangidos por um conjunto de medidas de salvaguarda 

constantes de diplomas legais. A proteção em sede do regime jurídico do arrendamento 

urbano e o reconhecimento, valorização e promoção em programas e roteiros turísticos 

previstos na Resolução da Assembleia da República N.º 100/2016 (INCM, 06/06/2016) 

foram reforçados e complementados pela Lei N.º 42/2017 que veio especificar melhor o 

âmbito de proteção e valorização das lojas com história, entendidas enquanto 

estabelecimentos comerciais com especial valor histórico, cultural e social cuja preservação 

deve ser acautelada. A Lei destaca, sobretudo, o comércio tradicional (excetuando as 

atividades não sedentárias, realizadas em feiras ou mercados de levante). Os estabelecimentos 

identificados e aprovados para proteção têm de obedecer aos seguintes critérios: exercício da 

atividade há 25 anos ou mais; reconhecido contributo para a história local e para o 

enriquecimento do tecido económico, social e cultural local; função histórica, cultural ou 

social assente na identidade, na diferenciação e na qualidade; e o facto de serem únicos ou os 

últimos do seu ramo de negócio, de terem introduzido novos conceitos para irem ao encontro 

das necessidades e expectativas do público ou de manterem oficinas de manufatura dos seus 

produtos. As lojas com história beneficiam de isenções fiscais a conceder pelos Municípios, 

têm acesso a programas específicos de apoio de caráter nacional e municipal e a medidas de 

proteção e salvaguarda previstas em sede dos instrumentos de gestão territorial de âmbito 

municipal. O seu reconhecimento é válido pelo período mínimo de quatro anos, renovável 

automaticamente, salvo tenham ocorrido alterações no estabelecimento que ponham em causa 

os critérios subjacentes à decisão do seu reconhecimento e proteção (INCM, 14/06/2017). 

Seguindo o exemplo de Lisboa (Figura 85), o Município do Porto apresentou a consulta 

pública (entre 12 de julho e 8 de agosto de 2017) a lista de 37 estabelecimentos (CMP, 

2017b) a contemplar no âmbito do projeto Porto de Tradição.  
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Figura 85 – Projeto Lojas com História - Lisboa 

Fonte: http://www.cm-lisboa.pt/noticias/detalhe/article/programa-lojas-com-historia, página 

consultada em 29/07/2016. 

 

Dos 37 estabelecimentos propostos, 34 localizam-se na Baixa (Figura 86). Trata-se de 

estabelecimentos muito antigos, que marcam a história da atividade económica no centro da 

cidade e que atraem não só os que diariamente utilizam a área, bem como todos aqueles que, 

sendo de concelhos vizinhos, se tornaram clientes habituais, para além dos turistas. De facto, 

a grande maioria dos estabelecimentos, pelo seu caráter tradicional, é, na atualidade, uma 

atração turística. Nomeando os mais conhecidos, falamos da mercearia “A Favorita do 

Bolhão”, da confeitaria “Arcádia”, do café “Guarany”, do café “Piolho”, da “Casa Hortícola”, 

da “Casa Januário”, da “Farmácia Lemos”, do “Majestic Café”, da “Livraria Lello” ou do 

“Restaurante Regaleira”. 

Em agosto de 2017 foi lançado o concurso Comércio em Ação, uma iniciativa do Município 

em parceria com a Associação de Comerciantes do Porto, cujo objetivo é incentivar o 

envolvimento dos comerciantes na dinamização e revitalização das atividades comerciais da 

cidade através da criação de um slogan promocional.
81

 Este projeto encontra-se numa fase 

muito incipiente pelo que não dispomos de mais informação sobre o mesmo. 
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 Fonte: http://www.cm-porto.pt/concursos/concurso-comercio-em-acao, página consultada em 22/08/2017. 

Lojas com História 

No dia 16 de outubro [de 2015], no Auditório do MUDE - Museu do Design e da Moda, 

foi apresentado publicamente o programa "Lojas com História", perante uma audiência de 

uma centena de lojistas de Lisboa. A criação deste programa […] visando apoiar e 

promover o comércio local tradicional como marca diferenciadora da cidade, sob o lema 

“preservar inovando”. Coube às vereadoras Graça Fonseca, do pelouro da Economia e 

Inovação, e Catarina Vaz Pinto, do pelouro da Cultura, apresentar os objetivos genéricos 

do programa. Em termos práticos, da inclusão dos estabelecimentos nesta lista resultará 

um guia para lisboetas e visitantes, um selo identificativo do estabelecimento selecionado, 

ações de divulgação, promoção e animação deste comércio e outros benefícios. Para a 

vereadora Catarina Vaz Pinto, "o que faz a identidade de uma cidade é o seu património 

vivo, material ou imaterial" e as lojas com história "são uma marca distintiva da cidade de 

Lisboa". 

 

 

http://www.cm-lisboa.pt/noticias/detalhe/article/programa-lojas-com-historia
http://www.cm-porto.pt/concursos/concurso-comercio-em-acao
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Importa, todavia, salientar que todas estas iniciativas evidenciam uma vontade e atitude de 

dinamizar as atividades tradicionais da cidade e da Baixa, em particular, promovendo a 

revitalização económica e a requalificação dos espaços comerciais. Demonstram também o 

reconhecimento da sua importância para o reforço do setor do turismo. 

 

Figura 86 – Estabelecimentos identificados no âmbito do projeto Porto de Tradição (2017) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de CMP (2017b). 

 

7.3.2 Economia cultural e criativa 

 

Há cerca de 12 anos atrás, o Masterplan referia que o centro do Porto além de polo 

económico era igualmente um polo cultural e que a preservação do património e demais 

elementos identitários e o funcionamento em rede de equipamentos e serviços culturais eram 

componentes essenciais de uma estratégia de revitalização da Baixa portuense. A cultura já 

era, então, fortemente interrelacionada ao setor do turismo, preconizando-se a promoção de 

eventos multifacetados e surpreendentes capazes de afirmar e projetar a Baixa e a cidade 

(Porto Vivo SRU, 2005). O mais recente programa de política pública do Porto específico 

para a cultura é o Plano Municipal da Cultura datado de 2013 (CMP, 2013). No documento 

está bem patente o reconhecimento da cultura enquanto fator chave do desenvolvimento 
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económico e do seu importante contributo para a qualidade de vida na cidade. A estratégia do 

plano assenta numa visão alargada de cultura, assente em múltiplas expressões culturais e 

agregadora de valores e crenças diferenciados e de realidades aparentemente contraditórias – 

tradição e inovação, academismo e popularização, cultura industrializada e atividades 

comunitárias, abertura ao exterior e reforço da identidade própria. É valorizado o património 

histórico-monumental, bem como o património imaterial que confere singularidade à cidade, 

visando potenciar aquelas que são consideradas as marcas fortes e identitárias de caráter 

tradicional: as gentes, a ligação ao Rio Douro e ao mar, o Vinho do Porto, o romantismo, a 

gastronomia, os jardins e a arquitetura. Simultaneamente está patente no plano a consciência 

de elementos identitários recentes, em fase de consolidação, que têm trazido novas vivências 

e dinâmicas à cidade e, em particular, à Baixa, como é o caso das atividades de animação 

noturna (Figura 87). 

Corolário do plano foi criada a marca PORTOCULTURA, cujo objetivo era promover 

programas inclusivos, em articulação com os agentes da cidade, que envolviam, para além da 

programação cultural, a requalificação, modernização e dinamização dos equipamentos 

culturais e das suas atividades (CMP, 2013).  

A estratégia municipal patente no Manifesto Eleitoral de Rui Moreira, de 2013, na falta de 

um plano específico para a cultura, traça as grandes linhas orientadoras para este setor. A 

cultura é considerada um fator de desenvolvimento, de coesão social, de regeneração urbana 

e diferenciação económica, sendo valorizada quer a cultura de caráter mais popular ou 

massificado quer a cultura na sua vertente mais elitista. É também considerada uma 

importante forma de projeção da cidade a nível internacional, na medida em que constitui a 

base da criação de identidade e de valor simbólico. 

O reconhecimento do potencial das atividades culturais e criativas ocorrem em linha com as 

orientações e preocupações das políticas e estratégias regionais, nacionais e europeias e no 

espírito de reconhecimento da importância destas atividades para as economias urbanas. A 

economia da cultura é reconhecida como tendo capacidade de reprodução do investimento. 

Neste âmbito, constam como linhas estratégicas a promoção do património material e 

imaterial, vinculando-o à marca “Porto.”; a aposta nos valores culturais como fatores de 

diferenciação turística ou a internacionalização dos setores criativos da cidade. 
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Figura 87 – Princípios e orientações estratégicas do Plano Municipal de Cultura (2013) 

Princípios nucleares Orientações estratégicas Áreas de oferta 

Ambição: promover a 

evolução assinalável no 

setor da cultura e nas áreas 

económicas e sociais 

adjacentes 

 

Excelência: aumentar os 

padrões de qualidade e 

promover formas de 

inovação económica e 

social 

 

Partenariado: estabelecer 

parcerias com os diversos 

agentes culturais, 

económicos, educativos, 

sociais e políticos 

 

Inclusão: promover a 

inclusão de todos, 

prevenindo a 

marginalidade 

 

Proximidade: diálogo 

com as populações e 

incremento da identidade 

local 

 

Mudança: alterações 

duradouras na oferta 

cultural da cidade 

Considerar a cultura como um agente fertilizador 

do conhecimento e como um importante 

instrumento de construção de uma cidade moderna 

e desenvolvida. 

Promover uma conceção ampla de cultura e uma 

programação diversificada para todos os públicos e 

diferentes faixas etárias. 

Continuar a assumir a transversalidade entre 

cultura, ciência, educação, ação social e coesão 

social. 

Preservar o papel do Município como mediador e 

otimizador de recursos, numa lógica de 

sustentabilidade e empreendedorismo cultural. 

Prosseguir o trabalho em parceria com instituições 

públicas e privadas, com os diversos agentes 

culturais da cidade (entidades coletivas ou pessoas 

individuais). 

Perspetivar a cultura como fonte de 

desenvolvimento económico da cidade e da região 

contribuindo para que o Porto seja uma verdadeira 

metrópole cultural. 

Manter a promoção do património cultural e das 

marcas identitárias fortes da cidade, 

nomeadamente o Centro Histórico do Porto – 

Património Mundial, a Universidade do Porto, o 

Vinho do Porto, a gastronomia ou mesmo a 

movida noturna na sua dimensão cultural. 

Continuar o investimento que tem vindo a ser feito 

no âmbito das atividades estruturantes dos museus, 

arquivos, bibliotecas e serviços responsáveis pelo 

património cultural, essenciais não só para a 

promoção da cultura, mas também para o acesso 

de todos ao conhecimento.  

Em Palco e no Écran: 

cinema, teatro, música ou 

dança 

 

Ideias e Debates: 

conferências, seminários, 

debates, palestras, cursos, 

workshops ou apresentação 

de livros 

 

Festas e Tradições: feiras, 

mercados, festas, festivais, 

tradições ou datas 

comemorativas 

 

Património e Identidade: 

circuitos, percursos, visitas 

orientadas, exposições e 

outras formas de promoção 

do património 

 

Fazer e Aprender: 

oficinas, workshops, jogos 

lúdicos, pedipapers ou kits 

pedagógicos 

Fonte: Adaptado de CMP, Plano Municipal da Cultura do Porto (Maio 2013).  

 

Constituem ainda objetivos estratégicos a promoção da instalação de start-ups e de empresas-

âncora capazes de atrair talento e capital financeiro, a valorização dos recursos humanos 

qualificados, bem como o apoio à internacionalização dos criadores / criativos. O 

estabelecimento de parcerias, em rede com a Universidade e o UPTEC, com outras 

instituições da sociedade civil e com empresas tendo em vista o apoio a start-ups que atingem 

a maturidade e que estão prontas para deixar as instalações do Parque é outro objetivo 

estratégico municipal, que tem subjacente, entre outras, a preocupação de promover e 

divulgar produtos e serviços inovadores Made in Oporto (Moreira, 2013). Trata-se aqui de 
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promover um ambiente propício à hélice quádrupla, incentivando e alavancando a criação de 

condições catalisadoras de processos de criação de conhecimento e inovação. A evolução 

temporal da estratégia municipal fez-se no sentido do reforço da valorização da cultura e da 

sua consideração enquanto fator chave de diferenciação económica da cidade e da sua 

projeção a nível internacional. Os equipamentos e estruturas culturais são apenas 

instrumentos que permitem a operacionalização de objetivos que visam a animação e 

vivência da cidade ao longo de todo o ano, através da realização de espetáculos e eventos 

culturais e de lazer que, somados a outros fatores, propiciem atmosferas urbanas com elevada 

capacidade de atração de pessoas e investimentos (Moreira, 2013). São várias as iniciativas 

promovidas pelo executivo municipal instalado entre finais de 2013 e outubro de 2017 que 

contribuem para a promoção da cultura e criatividade na cidade e para o apoio a artistas 

nacionais e internacionais. No caso da Baixa, destaca-se, designadamente, o programa 

municipal de Arte Urbana do Porto que, desde 2014, apoia criações artísticas que dão uma 

nova imagem à Rua da Restauração; o programa de Arte Pública, lançado em fevereiro de 

2015, que pretende dotar a cidade de um museu contemporâneo ao ar livre, através do apelo à 

responsabilidade social das instituições e empresas, doando uma obra que fica inscrita no 

espaço da cidade
82

; ou ainda o programa Cultura em Expansão (Figura 88) que, desde 2014, 

procura levar a cultura a diversos territórios da cidade, trabalhando com grupos sociais 

diferenciados tendo em vista a sua integração social. 

 

Figura 88 – Brochura do programa Cultura em Expansão (edição de 2017) 
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 Fonte: http://www.gopcmp-em.pt/noticias-gop/programa-de-arte-publica-no-porto, página consultada em 

13/11/2015. 

http://www.gopcmp-em.pt/noticias-gop/programa-de-arte-publica-no-porto
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Quanto ao futuro próximo, os objetivos estratégicos do mandato do executivo municipal 

eleito em outubro de 2017 passam por apoiar a criação e produção cultural e artística, quer 

pela continuidade dos projetos já em curso quer pela criação de programas de apoio direto a 

artistas / criadores; ou desenvolver os equipamentos culturais da cidade, designadamente 

através da articulação de todos os museus municipais numa única entidade – o Museu da 

Cidade. Está prevista a criação da Empresa Municipal da Cultura, que para além do desafio 

de articular os projetos e programas culturais do Porto e dos Municípios de Matosinhos e Vila 

Nova de Gaia, promoverá ainda a sua divulgação a nível internacional (Moreira, 2017). 

Tal como praticado no capítulo cinco, é pertinente especificar um pouco mais os contornos, 

agora em matéria de estratégias públicas, das atividades de lazer noturno. De referir 

novamente (confrontar com o ponto 4.3.3) a grande quantidade e variedade de equipamentos 

culturais existentes na Baixa. Estes equipamentos são marcados na atualidade por uma forte 

dinâmica, com espetáculos ao longo de todo o ano, fruto também da aposta por parte da 

Câmara Municipal do Porto em considerar a cultura um dos principais fatores de atração de 

pessoas. Estes equipamentos são, em larga medida, utilizados para entretenimento de final de 

tarde e inícios de noite.  

Há uma questão que se impõe em matéria de políticas e estratégias públicas. Como é que se 

regula a Noite do Porto? Neste momento, há dois movimentos, aparentemente contraditórios, 

em ação: o da desregulação e o da regulação. O da desregulação deixa o mercado funcionar 

livremente, estimulando desta forma a criação de atividades económicas. O da regulação visa 

minimizar problemas e estabelecer a ordem em determinados domínios. 

Em 2015 foi publicado o Regulamento da movida
83

, com a delimitação de uma área onde o 

mesmo é aplicado (Figura 89). A área foi delimitada com base no levantamento de situações 

de infração dos níveis de ruído estabelecidos por lei e, portanto, onde estão postas em causa 

condições de qualidade de vida dos cidadãos e, concretamente, o seu direito ao descanso.  
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 O Regulamento N.º 377/2015, publicado no Diário da República, 2ª Série, N.º 128, de 3 de julho de 2015. 
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Figura 89 – Limite da Movida (julho de 2015) 

 

Fonte: Elaborado a partir de INCM, Regulamento n.º 377/2015 (03/07/2015). 

 

No regulamento é reconhecido que a animação noturna tem assumido uma importância 

crescente na cidade e que este processo tem uma implantação bastante concentrada na área 

central. A área de intervenção do Município é restrita comparativamente com os focos da 

animação noturna que identificamos através da análise da localização dos estabelecimentos 

de atividades de lazer noturno e dos locais mais frequentados pelos consumidores que 

inquirimos (confrontar com a Figura 60 e com o ponto 6.3.1). De referir que no documento 

está prevista a possibilidade de agilização da alteração da delimitação da zona da movida, 

tomando em consideração elementos objetivos que assim o justifiquem. 

O regulamento incide sobre o período de funcionamento dos estabelecimentos de atividade 

noturna; sobre as regras em matéria de ruído (estipulando, designadamente, a obrigatoriedade 

de instalação de limitadores de potência sonora consoante o tipo de estabelecimento e as 

regras quanto à instalação de equipamentos de som); e sobre a gestão do espaço público. 

Neste último caso, de referir que é proibida a venda de bebidas na via pública e para consumo 

na via pública, numa tentativa de conter eventuais situações problemáticas no interior dos 

estabelecimentos (onde supostamente são mais fáceis de controlar). De referir também que 
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são definidas regras para a deposição e separação de resíduos e de circulação e 

estacionamento de veículos. 

São ainda definidas as competências da figura de diretor/a da movida, que se traduzem na 

coordenação da ação dos diferentes serviços e unidades orgânicas do Município no que 

respeita à animação noturna; em receber e atender as queixas e reclamações; em reforçar a 

transparência e eficiência do conjunto de ações de fiscalização e assegurar a sua aplicação 

equitativa a todos os agentes; e em promover a articulação das ações de fiscalização do 

Município com as demais entidades com competências similares na área delimitada no 

regulamento. 

Do ponto de vista do Município, na voz da diretora da movida, o dinamismo atual da noite é 

considerado muito positivo, pelo maior número de pessoas que atrai à Baixa da cidade, pelos 

novos negócios que abrem e pelo emprego gerado. Através da auscultação de residentes, 

perceberam que esta visão positiva é partilhada. A maior parte concorda que a área está 

melhor assim, mais movimentada. Ana Cláudia Almeida considera que há uma nova forma 

de olhar para a noite e novas formas de a vivenciar. A noite deixou de significar 

maioritariamente a frequência de discotecas e passou a ser muito mais a afluência a outro tipo 

de estabelecimentos como restaurantes, cafés ou bares. A diversidade de estabelecimentos é, 

aliás, considerada um fator crucial para a atratividade noturna da Baixa. A movida tornou-se 

também um fator de atratividade turística, juntamente com o forte dinamismo cultural. 

Relativamente aos conflitos e problemas que surgem do uso noturno da área central, as 

reclamações que dão entrada no Município são, em larga medida, devidas ao ruído excessivo. 

A Câmara Municipal, enquanto instituição pública, não tem competências para resolver todos 

os problemas, na medida em que há determinadas matérias sobre as quais não tem jurisdição. 

O licenciamento zero facilitou a abertura de estabelecimentos, competindo à Câmara apenas 

um papel de fiscalização. O Decreto-Lei 10/2015 – que aprova o Regime Jurídico de Acesso e 

Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração (INCM, 16/01/2015) – 

liberalizou os horários de funcionamento das atividades, competindo ao Município, de acordo 

com o que se encontra definido no Código Regulamentar do Município do Porto (INCM, 

30/08/2013), verificar se está a ser cumprido o horário adequado a cada tipologia de 

estabelecimentos, bem como fiscalizar os níveis de ruído e atuar em caso de não estarem a ser 

cumpridos. Tem havido um esforço do Município para reforçar a limpeza urbana nos dias de 

maior afluência.  

No Manifesto Eleitoral de 2013, em matéria de mobilidade e transportes, é relevada a 

necessidade de criar condições para a continuada atração de pessoas à Baixa em período 
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noturno, gerando assim vivências em temporalidades diversas, tal como se verifica noutras 

cidades europeias. As linhas estratégicas previstas no domínio da mobilidade e transportes 

visam, entre outros objetivos, servir ainda melhor a população que frequenta as zonas de 

animação noturna da cidade, com particular expressão na área central, através do reforço ao 

nível do serviço de Metro e da STCP, evidenciando o papel destas atividades na revitalização 

da Baixa. A iniciativa Move Porto é uma parceria entre a Câmara e a Metro do Porto que 

procura suprir lacunas ao nível da cobertura de transportes públicos e garantir uma maior 

frequência dos serviços, pelo menos durante o Verão (Figura 90). 

 

Figura 90 – Publicitação da iniciativa Move Porto 

 

Fonte: Da autora (27/07/2012). 

 

Em dezembro de 2016 foi aprovada em reunião do executivo municipal a realização de 

alterações ao Regulamento da movida. O objetivo do Município é contribuir para um maior 

equilíbrio entre os interesses dos residentes e os interesses dos estabelecimentos de atividade 

noturna. E neste sentido, em reunião de Câmara de 13 de junho de 2017, foram aprovadas, 

em concreto, as seguintes alterações: proibição, a partir das 21h, de estabelecimentos de 

restauração venderem bebidas para consumo na via pública, bem como a venda dos mesmos 

produtos na rua; alargamento do período de proibição de circulação e estacionamento nas 

zonas da movida, das 6h para as 8h da manhã; alargamento, de mais uma hora, do horário de 
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funcionamento das esplanadas; alargamento até à meia-noite da obrigatoriedade de ter 

antecâmaras e dispositivos limitadores de potência sonora; e obrigatoriedade de adesão por 

parte dos estabelecimentos ao sistema de recolha seletiva de resíduos porta a porta.
84

 

Estas alterações não foram ainda publicadas em Diário da República, pelo que não se 

encontram vigentes. 

 

7.3.3 Turismo 

 

Varejão et al. (2008) afirmavam há quase uma década atrás que o desenvolvimento do setor 

do turismo no Porto tinha muita margem para progresso e que este se ancorava no 

reconhecimento internacional da marca “Porto” e na visibilidade além-fronteiras de alguns 

dos agentes e equipamentos nos domínios do desporto, da ciência e da cultura. É consensual 

para os decisores políticos dos últimos anos a importância do turismo para a cidade. Os 

cenários de política urbana têm vindo a ser desenhados com base na complementaridade entre 

alojamentos hoteleiros e equipamentos e estruturas de animação, como já vinha referido em 

Quaternaire Portugal (2000). Em 2005, no Masterplan do Município, preconizava-se uma 

política de turismo apoiada na cultura, nos negócios, no conhecimento e na vivência coletiva 

de momentos e eventos importantes que ocorreriam ao longo de todo o ano. O turismo era 

considerado uma forte aposta potenciadora da dinamização económica da cidade e, em 

particular, da sua área central (Porto Vivo SRU, 2005). Na atualidade, em termos 

estratégicos, procura-se, para além da promoção da cidade através de uma forte aposta na 

marca “Porto.” e da atração de mais turistas, prolongar a época de turismo, minimizando os 

efeitos económicos próprios da sazonalidade através da realização de eventos durante todo o 

ano. O Porto é a porta de entrada para o Norte de Portugal, devido à proximidade ao 

Aeroporto Francisco Sá Carneiro, à densidade da rede de transportes públicos, à quantidade, 

diversidade e qualidade de estabelecimentos hoteleiros e à variedade de atrações e 

experiências que a cidade proporciona (Remoaldo et al., 2014). E, neste sentido, o turismo é 

considerado, pelo Município, uma atividade económica central para a dinamização da cidade 

e, particularmente do seu centro, indo ao encontro do objetivo de crescimento inteligente 

definido nas estratégias nacional e regional por via da valorização económica dos recursos 

endógenos e da criação de emprego. Na Baixa da cidade, por excelência o local de 
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 Fonte: http://www.porto.pt/noticias/camara-quer-fazer-alteracoes-na-movida, página consultada em 

21/12/2016. 

http://www.porto.pt/noticias/camara-quer-fazer-alteracoes-na-movida
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concentração de usos e de polarização de utilizadores, tem vindo a intensificar-se, nos 

últimos anos, a afluência de turistas e o surgimento de novas unidades hoteleiras. Os eventos 

de animação urbana, promovidos pelo Município e pela iniciativa privada, ocorrem com 

maior frequência, atuando como fatores coadjuvantes da resiliência das atividades 

económicas e do próprio território. O Porto é, na atualidade, um destino turístico na moda e a 

Baixa constitui o centro das atenções. A cidade procura oferecer aos turistas e investidores 

uma imagem que reflita simultaneamente o seu caráter histórico – cujo máximo expoente se 

encontra na área da Baixa, onde está incluído o Centro Histórico – e o seu caráter 

cosmopolita. Uma das estratégias para este efeito é a combinação entre edifícios com elevada 

carga histórica com obras arquitetónicas de traços modernos, semelhante ao descrito por 

Barrera-Fernandez et al. (2016). As condições de receção de turistas e visitantes têm vindo a 

melhorar. Em plena Baixa do Porto encontra-se localizado o Porto Welcome Center (Figura 

91), uma loja interativa promovida pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal, inaugurada a 

27 de setembro de 2016, que pretende dar a conhecer de forma rápida e apelativa os 

principais pontos de atração turística da cidade e dos restantes Municípios da Região Norte, 

comercializando também os produtos dos Municípios associados. Constitui uma das três lojas 

âncoras daquela entidade, juntamente com as duas lojas instaladas no Aeroporto Francisco Sá 

Carneiro e em Santiago de Compostela, em Espanha (Porto Vivo SRU, Sem data). Utilizando 

tecnologias e recursos informacionais, o Porto Welcome Center divulga e promove o turismo 

da região através de vídeos, animação (incluindo 3D), mapas, textos, visitas virtuais e da 

disponibilização de aplicativos para smartphones. 

 

Figura 91 – Porto Welcome Center 

 

Fonte: Da autora (maio de 2017). 
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A massificação do turismo ou os processos de turistificação não são em termos genéricos 

considerados um problema pelo Município. No entanto, não obstante se querer atrair mais 

turistas, o privilégio é dado aos residentes. A estratégia atual passa por consolidar a marca 

“Porto.” a nível nacional e internacional, envolvendo os agentes da cidade (setores público, 

privado e organizações da sociedade civil) na conceção e implementação de projetos 

conjuntos de projeção da cidade. Constituem objetivos o estabelecimento de parcerias para a 

promoção do Porto junto dos líderes de opinião internacionais e a criação de uma rede de 

embaixadores do Porto (constituída por portuenses ou outras pessoas ligadas à cidade) que 

tenham como missão promover a cidade em mercados internacionais estratégicos (Moreira, 

2013). Os estudantes Erasmus são considerados canais privilegiados de comunicação da 

cidade com o exterior através das suas redes sociais (presenciais ou através de plataformas 

digitais como o Facebook, o Twitter, o Instagram, entre outras). 

O Município pretende aprofundar a ligação com os agentes diretamente relacionados com o 

Aeroporto Francisco Sá Carneiro no sentido de promover a abertura de novas rotas, o 

aumento da frequência de voos em mercados estratégicos e de reduzir a dependência do 

Aeroporto de Lisboa no que respeita a voos de ligação. 

O Porto é conhecido e reconhecido por um conjunto de atrativos que importa potenciar: as 

suas gentes que sabem receber, as condições climáticas amenas, as frentes marítima e fluvial 

aprazíveis, o património histórico e arquitetónico, a gastronomia ou o Vinho do Porto. 

Concomitantemente, o Porto quer afirmar-se como uma cidade de cultura, quer do ponto de 

vista dos valores e tradições quer do ponto de vista dos eventos que se promovem.  

Por outro lado, procura-se que o Porto seja conhecido por ser uma cidade segura, uma cidade 

organizada em termos de trânsito (o que irá passar a curto prazo por maior fiscalização e 

policiamento) e uma cidade com uma boa limpeza urbana (área que se pretende aprimorar na 

medida em que há o reconhecimento de que se pode fazer melhor). A estratégia passa 

igualmente por acompanhar os turistas desde a sua chegada até ao momento de partida, para 

que se sintam bem acolhidos e com todo o apoio que necessitam. Para isto está a ser 

fundamental o estabelecimento de parcerias com diversas instituições, entre as quais a 

Associação de Turismo do Porto e Norte de Portugal, a Associação de Comerciantes do Porto 

ou o Eixo Atlântico. E, neste contexto, o Departamento Municipal de Comércio e Turismo 

considera que o estabelecimento de redes é fundamental para a estratégia de reforço, 

consolidação e sustentabilidade do setor do turismo na cidade. A estratégia de marketing visa 

atuar sobre diferentes grupos alvo. Aproveitando a importância do turismo de negócios e a 

realização de congressos ou eventos similares, as entidades organizadoras desses eventos 
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constituem parceiros no intento de divulgação da cidade. Fazem-no através de meios 

diversos, entre os quais a distribuição de material promocional fornecido pela Câmara ou a 

projeção de filmes ou videoclips sobre a cidade. Naquele Serviço Municipal são explorados e 

analisados projetos implementados noutras cidades nacionais e estrangeiras. Estas ações de 

benchmarking pretendem identificar boas práticas e adaptá-las ao caso do Porto, sempre com 

o objetivo de criar eventos ou experiências novas que complementem a oferta existente e 

consolidem o Porto como um destino que vale a pena visitar e revisitar. Há, portanto, a 

consciência de que se não houver diversificação da oferta há o risco de perda de atratividade. 

Pretende-se que essa oferta seja alargada e capaz de ir ao encontro das expectativas de 

diferentes segmentos populacionais, sob o ponto de vista da faixa etária, do estrato 

socioeconómico ou dos gostos pessoais (mais convencionais ou mais alternativos).  

Mas nem tudo é considerado positivo e os efeitos do turismo começam a ser percebidos de 

forma negativa por muitos dos residentes ou dos frequentadores de longa data da cidade 

(trabalhadores ou visitantes regulares). O Município, através do Departamento Municipal de 

Comércio e Turismo, reconhece a inflação dos preços dos produtos, que se faz sentir 

sobretudo no Centro Histórico, e, nesta matéria, estão a ser estabelecidas parcerias com 

restaurantes para a criação de uma iniciativa que visa a redução de preços em fins de semana 

gastronómicos.  

 

A Câmara tem vindo a trabalhar com os negociantes no sentido de os convencer de 

que não se pode conseguir tudo num dia; se tiverem clientes satisfeitos têm os 

estabelecimentos cheios, se tiverem preços muito inflacionados o que vai acontecer 

é que em breve o restaurante está fechado. 

(Margarida Magalhães, técnica superior do DMCT, 21/07/2016) 

 

Para além deste, existem outros projetos em carteira. No leque de novidades que aí vêm 

constam a aposta no turismo de compras; a aposta no turismo fluvial aproveitando e 

potenciando a recente construção do Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões; a abertura 

de novas unidades hoteleiras, vocacionadas para pessoas de estrato socioeconómico elevado; 

a concretização de projetos direcionados para o turismo sénior e o desenvolvimento de 

atividades turísticas adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida; e ainda, no âmbito dos 

projetos de responsabilidade social, a possibilitação a pessoas com carências 

socioeconómicas a experiência de serem turistas pelo menos por um dia (um pouco à 

semelhança do que está a ser feito em Lisboa – Figura 92). 
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Figura 92 – Projeto de inclusão social no âmbito do turismo em Lisboa 

 

Fonte: http://lisbonsustainabletourism.com/, página consultada em 09/08/2016. 

 

No que concerne a circuitos turísticos, e dada a ocupação da via pública por diversas soluções 

de circulação rodoviária vocacionadas para turistas, desde serviços regulares ao aluguer 

ocasional de veículos, o Município entendeu dever regular esta matéria a fim de salvaguardar 

a imagem da cidade e minimizar impactos negativos a nível ambiental e ao nível dos 

transportes e mobilidade, designadamente da fluidez da circulação quotidiana. Estes impactos 

traduzem-se em elevados custos económicos, para além dos incalculáveis custos associados à 

deterioração da qualidade ambiental. Assim, em reunião do executivo municipal de 31 de 

janeiro de 2017 e por deliberação da Assembleia Municipal de 6 de fevereiro de 2017, foi 

aprovado um regulamento que define os arruamentos de circulação, locais de paragem e 

terminais de veículos de transporte turístico. Segundo o regulamento, estes veículos só podem 

circular entre as 9h e as 20h (CMP, 2017a). As áreas de circulação variam consoante a 

categoria dos veículos. Os veículos com lotação superior a nove lugares (excetuando-se os 

comboios turísticos) podem circular na Baixa, bem como na parte ocidental e oriental da 

cidade, sempre na vertente mais a sul (a mais turística). Os veículos com lotação igual ou 

inferior a nove lugares podem circular em toda a Baixa alargada (coincidente em grande parte 

com a nossa área de estudo). Os comboios turísticos têm permissão para circular numa área 

bastante mais confinada dentro da área de estudo. A Câmara Municipal do Porto deu início, 

em julho de 2017, ao procedimento administrativo para a elaboração do regulamento da taxa 

Lisbon Sustainable Tourism 

O Lisbon Sustainable Tourism é um projeto, organizado por pessoas singulares que se 

juntaram num mesmo objetivo, que visa permitir aos residentes da cidade de Lisboa terem 

a mesma oportunidade que os turistas têm: usufruir da cidade, descobrindo e aprendendo 

sobre a mesma. Pretende-se com esta iniciativa contribuir para que o turismo se torne uma 

atividade bem vista pelos locais, através do desenvolvimento de um turismo responsável e 

sustentável. O projeto materializa-se na realização de passeios turísticos que têm como 

públicos-alvo as crianças e jovens de meios económicos desfavorecidos, os idosos e as 

pessoas com deficiência. O projeto é suportado financeiramente pela realização de tours 

para turistas e pelo apoio cedido por outros projetos e empresas. 

 

http://lisbonsustainabletourism.com/
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turística. Regulamento esse publicado em Diário da República no dia 24 de janeiro de 2018. 

A taxa entrará em vigor a 1 de março de 2018 e o seu valor encontra-se fixado em dois euros 

por dormida, até um máximo de sete noites seguidas, por pessoa hospedada em qualquer 

empreendimento turístico ou em estabelecimento de alojamento local. A taxa será aplicada a 

hóspedes com mais de 13 anos. Não serão taxadas pessoas cuja estadia seja devida a 

tratamentos médicos e pessoas portadoras de deficiência (incapacidade comprovada igual ou 

superior a 60%). Segundo o que consta do regulamento, a taxa será aplicada nos domínios de 

atuação da segurança e bens de pessoas, da manutenção do espaço público, da limpeza e 

higiene urbanas e da sinalética e animação. O objetivo é prevenir a degradação e a excessiva 

ocupação, assegurando a sustentabilidade do Porto enquanto destino turístico (INCM, 

24/01/2018). A estratégia pública a curto prazo prevê a continuação do reforço da articulação 

entre cultura e turismo. Prevê igualmente a aposta no turismo de negócios como segmento 

importante para minimizar os efeitos de sazonalidade. Os desafios que o desenvolvimento do 

setor do turismo implica não são esquecidos e, nessa medida, é reconhecida a necessidade de 

manter o caráter identitário da cidade, de promover medidas conciliadoras dos interesses de 

residentes, trabalhadores, estudantes e visitantes e de melhorar a qualidade dos serviços ao 

turista. Está prevista ainda a diversificação da oferta na cidade, distribuindo os pontos de 

interesse pelo território municipal, para reduzir a carga sobre a Baixa (Moreira, 2017). 

 

7.3.4 Práticas económicas alternativas em torno das feiras e mercados 

 

Desde há uns anos atrás que se tem vindo a reforçar o reconhecimento do papel das feiras e 

mercados na geração de vivências e na animação dos espaços públicos da cidade. Nas ações 

estratégicas delineadas em 2005 constava a requalificação do Mercado do Bolhão, que está a 

ocorrer na atualidade, volvidos mais de 10 anos da publicação do Masterplan. A crise de 

2008 constituiu um ponto de viragem na visibilidade destas atividades económicas que 

constituem alternativas, por um lado, ao nível do acesso a produtos a preços mais acessíveis 

e, por outro lado, ao nível da visibilidade de pequenos empreendedores. Esta última mais-

valia é particularmente notória nos mercados com formato mais moderno – os designados 

“mercados urbanos”. A Câmara Municipal do Porto, através da empresa municipal Porto 

Lazer em articulação com o Pelouro da Fiscalização e com a Polícia Municipal, está a 

desenvolver uma avaliação da situação dos mercados de cariz mais moderno a fim de criar 

uma marca – “Mercados Urbanos/Urban Markets – Porto” (MUUMP) – que constitua uma 

forma de associação institucional com o objetivo de garantir visibilidade e uma identidade 
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comum a estes eventos. O Mercadinho dos Clérigos, o Mercado Porto Belo, o Mercado 

Cedofeita Viva, o Urban Market e o Flea Market são os mercados (à data de 2015), 

localizados na Baixa
85

, enquadrados nesta estratégia e que são apoiados pela PortoLazer no 

decorrer do reconhecimento da necessidade de revitalização de ruas e praças da cidade; da 

necessidade de promover a animação dos espaços públicos; e da urgência do reforço da 

programação e do apoio a novos eventos. Tentamos perceber os contornos desta estratégia, 

mas a informação necessária não nos foi facultada. Em matéria de políticas públicas de outras 

cidades relativas a este tema, parece-nos que o Plano Municipal dos Mercados de Lisboa 

2016-2020 (Figura 94) constitui uma boa prática adaptável a outras cidades nacionais, como 

o Porto, com a devida cautela pelas especificidades que esta atividade adquire. Na cidade do 

Porto, os mercados com características semelhantes aos de Lisboa são em muito menor 

número, havendo, no entanto, feiras ou mercados de levante, que pela frequência de 

ocorrência e pela longevidade merecem uma maior atenção e uma estratégia conjunta e 

eventualmente um modelo de gestão integrado (em rede), criando sinergias que potenciem 

novas oportunidades tendo em conta os seus distintos objetivos – uns de caráter mais 

tradicional e voltados para suprir as necessidades básicas da população, vendendo bens a 

preços acessíveis, com públicos mais ou menos certos que, gozando da proximidade ou 

imbuídos pela tradição os frequentam com assiduidade, outros com uma vertente social e 

cultural muito marcada que promove a vivência e o mix social dos espaços onde se realizam, 

atraindo visitantes e turistas. 

 

Figura 93 – Capa do Plano Municipal dos Mercados de Lisboa 2016-2020 

 

Fonte: CML (2016). 
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 Para além destes, à data de 2015, são também apoiados a Feira da Pérgola e o Pink Market. 
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7.4 Abordagens de política local 

 

No ponto 3.3 foram especificadas duas formas de abordagem das políticas urbanas que 

visam, entre outros aspetos, o desenvolvimento económico: a abordagem de especialização 

inteligente e a estratégia de smart city. Neste ponto procuraremos demonstrar de que forma 

estas formas de abordagem se substanciam na cidade do Porto. 

Como já referido anteriormente, a estratégia de especialização inteligente foi pensada para 

aplicação à escala regional, mas encontra-se vertida também ao nível municipal, na medida 

em que é a esta escala que se fazem escolhas ao nível das prioridades de atuação, com base 

nas potencialidades e oportunidades, e que muitas das ações são efetivamente concretizadas e 

têm repercussões visíveis. No Porto, as políticas de inovação cimentam-se em redes de atores, 

formando uma hélice quádrupla que envolve empresas em diversos estados de maturação – 

desde start-ups a empresas bastante consolidadas no mercado –, instituições de ensino 

superior e de I&D ligadas à Universidade do Porto, ao Instituto Politécnico do Porto e demais 

universidades privadas que se localizam na cidade, entidades públicas e organismos diversos 

que interagem em projetos de caráter mais pontual e de curta duração até projetos de caráter 

abrangente e pensados a longo prazo. 

Indo ao encontro da literatura científica sobre o assunto (Nijkamp & Kourtit, 2013), o que se 

pretende com esta abordagem é a utilização eficiente dos limitados recursos públicos locais 

através da sua concentração em setores basilares, efervescentes e com uma capacidade 

instalada promissora, ao nível de recursos humanos e tecnológicos e de conhecimento. Estes 

setores são considerados capazes de alavancar processos de empreendedorismo, de 

crescimento económico e de reforço da competitividade da cidade. 

A estratégia definida para a Região Norte identifica 8 domínios prioritários de especialização 

(confrontar com Figura 22) que se encontram todos presentes na cidade do Porto. 

Na Baixa destacam-se 4 domínios que refletem competências acumuladas propiciadoras do 

reforço do ecossistema de inovação local. O domínio do Capital Simbólico, Tecnologias e 

Serviços de Turismo, onde sobressaem as atividades recreativas e de lazer, que enquadram a 

valorização dos recursos culturais, patrimoniais e naturais, bem como as atividades de apoio 

ao setor do turismo (alojamentos, agências de viagem e operadores turísticos), o marketing, o 

comércio a retalho e a restauração. O domínio do Capital Humano e Serviços Especializados 

estão representados na Baixa pelos serviços às empresas, pelas indústrias criativas e pelas 

atividades de I&D e relacionadas com as TIC. O domínio da Cultura, Criação e Moda têm 

tradução também nas indústrias criativas, assim como nas atividades relacionadas com o 
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vestuário e o calçado ou nos serviços pessoais e às empresas. O domínio dos Recursos do 

Mar e Economia é representado pelas atividades recreativas e de lazer, com particular 

destaque para o turismo náutico (na vertente da prática de desporto e na vertente dos 

transportes turísticos que operam no Rio Douro), pelos serviços às empresas e pelo comércio 

a retalho e restauração. Há diversas atividades que cruzam mais do que um domínio e cujas 

competências específicas entram na equação da fertilização cruzada de informação, 

conhecimentos e ideias, gerando mais-valias ao nível da competitividade económica da área e 

da cidade no seu todo. Esta competitividade, da cidade, é trabalhada igualmente no âmbito da 

abordagem de smart city, suportada num conjunto de projetos que, em conjunto, formam a 

estratégia de inovação centrada no crescimento económico, na I&D, na sustentabilidade e na 

eficiência energética. Trata-se de uma abordagem muito focada no cidadão, na dinâmica de 

processos e na reação aos desafios que a cidade tem no momento. 

A concretização da estratégia está a ser feita através de projetos interdisciplinares, 

desenhados e implementados em parceria com as instituições académicas e o setor privado. 

Pretende-se sobretudo a captação de investimento privado, a geração de emprego qualificado 

e a criação de condições favoráveis para que jovens empreendedores se sintam tentados a 

arriscar em projetos de negócio. Podemos referir quatro projetos relevantes. Um deles é o 

Desafios Porto, que responde a duas questões essenciais: uma associada ao 

empreendedorismo e às dinâmicas económicas da cidade e outra associada à participação 

cívica. Na prática, o projeto permite que os cidadãos identifiquem problemas e necessidades 

em quatro áreas – mobilidade, ambiente, cidade digital e energia. A participação é feita 

através de uma plataforma eletrónica. Os cidadãos podem identificar situações em várias 

escalas, desde o buraco que está numa rua até questões mais gerais aplicadas a toda a cidade. 

Segue-se uma fase de incentivo ao empreendedorismo em que empresas ou empreendedores 

concorrem no sentido de propor a melhor solução para os problemas ou necessidades 

escolhidos pelo Município. A Câmara trabalha com três propostas de empreendedores para 

cada problema, selecionando as soluções que obedecem a um conjunto de critérios, entre os 

quais a adequabilidade, a exequibilidade ou a capacidade da empresa para implementar 

efetivamente a solução. Há assim um processo de trabalho conjunto entre o Município e o 

setor privado, através de uma parceria público-privada, de forma a dar resposta a 

necessidades dos cidadãos. Este projeto já foi apresentado em várias cidades internacionais e 

é visto como uma solução inovadora, porque consegue juntar o cidadão aos empreendedores 

encontrando novas soluções para problemas concretos. 
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Outro projeto que se destaca na estratégia de smart city é o ScaleUp Porto cujo objetivo é 

tornar-se num catalisador da criação de um ecossistema de inovação na cidade. Este projeto 

tem uma projeção mais ampla, integrando a cidade do Porto no movimento ScaleUp For 

Europe
86

. Baseia-se nos princípios da confiança, da facilitação do estabelecimento de redes e 

parcerias, na aprendizagem conjunta e na partilha de conhecimento. Trata-se de uma 

iniciativa do Município em parceria com o UPTEC e com o apoio da Agência Nacional de 

Inovação (Porto City Hall, 2016). Surge num momento em que, na cidade, o UPTEC e outras 

incubadoras, bem como os espaços de coworking, trabalham na germinação de projetos de 

negócio e na criação de start-ups. O ScaleUp Porto procura trabalhar numa fase subsequente, 

numa fase em que as empresas procuram ganhar dimensão e conseguem gerar emprego 

qualificado. E, neste sentido, visa criar condições para que qualquer scale-up
87

 se instale e 

permaneça na cidade. Sendo vocacionado para projetos que se enquadram no conceito de 

scale-up, são tendencialmente as empresas de base tecnológica que conseguem obedecer aos 

critérios exigidos, mas o projeto está, à partida, aberto a qualquer tipo de atividade. O 

Município procura através deste projeto reter capital humano, aproveitando os recursos 

produzidos pela Universidade do Porto e pelo Instituto Politécnico, procurando assegurar 

condições de qualidade de vida que atraiam e fixem as pessoas altamente qualificadas na 

cidade. O Porto Innovation Hub teve uma primeira edição, de ensaio, em 2015, na zona da 

Foz. A Baixa foi o epicentro da edição que decorreu em 2017. Comparativamente com os 

projetos descritos anteriormente, consiste numa visão de smart city mais alargada, incidindo 

sobre diversas áreas: a área da cidadania, das artes, da saúde e do empreendedorismo. 

Pretende estabelecer uma ligação próxima entre Município, empresas, cidadãos, turistas, num 

ecossistema de empreendedorismo e inovação. É voltado para públicos variados, procurando 

que todos – leigos ou peritos – se revejam no projeto. Envolve atividades como debates, 

rastreios de saúde, testes laboratoriais ou mostras de inovação. Pretende dar a conhecer 

empreendedores e soluções por estes desenvolvidas. Os empreendedores são envolvidos no 

projeto de diversas formas: por convite, através de redes com as instituições universitárias ou 

por autoproposta. 

                                                 
86

 Está em desenvolvimento uma série de atividades que tem subjacente o trabalho em rede com outras cidades 

de dimensão semelhante à do Porto para promover o empreendedorismo, tentando fixar empresas. Estamos a 

falar de troca de experiências, semanas scale-up, hackatons, eventos de dados abertos, eventos de turismo 

criativo, atividades de capacitação e networking, entre outras. 

87
 Uma Scale-up obedece a um conjunto de critérios relacionados com a dimensão da empresa e com a sua 

capacidade para gerar emprego, bem como com o volume de vendas e a capacidade de aumentar as suas receitas 

(para mais informações consultar, por exemplo, a página eletrónica http://startupeuropepartnership.eu/scaleups-

when-does-a-startup-turn-into-a-scaleup/.  

http://startupeuropepartnership.eu/scaleups-when-does-a-startup-turn-into-a-scaleup/
http://startupeuropepartnership.eu/scaleups-when-does-a-startup-turn-into-a-scaleup/
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São pessoas que vimos na rua ou em mostras e que consideramos inovadoras ou 

resultam de reuniões mais formais com entidades da cidade. Por outro lado, há 

empreendedores que passam, vêem, gostam do projeto e pedem para o integrar. 

(Margarida Campolargo, Head of Smart City Unit – Associação Porto Digital, 

19/12/2016) 

 

As redes são consideradas essenciais. São trabalhadas as redes dentro da cidade e, 

simultaneamente, as redes de cidades. O Município tem consciência que pode aprender com 

as experiências partilhadas por outras cidades a nível nacional, europeu e mundial. Algumas 

colaborações adquirem um caráter formal, outras são relações informais de partilha de 

conhecimentos e ideias.  

 

Achamos que os projetos que desenvolvemos só fazem sentido numa lógica de rede. 

Não se pode pensar sem redes… 

(Margarida Campolargo, Head of Smart City Unit – Associação Porto Digital, 

19/12/2016) 

 

Atualmente está em desenvolvimento o projeto Smart Impact que visa a delineação de um 

plano de ação para a cidade em matéria de smart city. Pretende-se que este instrumento 

permita articular de forma mais eficiente e efetiva os serviços municipais e as empresas 

participadas e estes e os diversos agentes do setor público, do setor privado e da sociedade 

civil. Pretende-se também que seja integrador dos diversos domínios de atuação, dos quais 

sobressai, desde já, o desenvolvimento e consolidação do ecossistema de inovação instalado 

no Porto. Estando ainda numa fase embrionária, este projeto pretende, ao fim e ao cabo, 

enquadrar todos os outros projetos individuais, dando corpo a objetivos, medidas e ações que 

se têm vindo a desenvolver de forma coerente mas pontual, e promover a conciliação de 

interesses e articulação de recursos dos diversos agentes da cidade. Estes quatro projetos 

encaixam numa mesma linha de pensamento. Todos convergem para um mesmo objetivo 

estratégico – o de tornar o Porto uma smart city. As oportunidades geradas pelo 

financiamento comunitário, no âmbito das orientações da Estratégia Europa 2020, vertidas 

também a nível municipal, têm sido fundamentais neste processo. 

 

7.5  Sinopse 

 

Neste capítulo, salientam-se as seguintes ideias-chave. 

 Quanto às tendências gerais das políticas ressalta que: 
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- A conceção e implementação de políticas, estratégias e medidas vai ao encontro dos 

desafios urbanos atuais, que se traduzem pela defesa de uma maior complexidade da 

configuração de usos espaciais e temporais da cidade e, em particular, da Baixa, onde há 

uma maior pressão de pessoas e atividades. 

- Desde, pelo menos, 2005, que há fortes preocupações com a revitalização económica da 

Baixa enquanto motor do desenvolvimento da cidade em geral. É reconhecida a 

centralidade funcional e simbólica da Baixa e, decorrente desta, o seu potencial de 

projeção nacional e internacional. 

- As políticas e estratégias públicas têm vindo a atribuir, ao longo dos últimos anos, maior 

importância às questões do empreendedorismo, da inovação e das redes. A criação de 

condições favoráveis para a hélice quádrupla – articulação entre autarquia, instituições 

universitárias e centros de I&D, empresas e organizações da sociedade civil – é 

considerada essencial para o objetivo de robustecer o ecossistema de inovação, reforçando 

processos de desenvolvimento económico. 

- As oportunidades de investimento geradas pelos quadros de apoio comunitário 

enquadrados no Portugal 2020 são fundamentais para o desenvolvimento de projetos dos 

quais se esperam impactos positivos significativos ao nível da atração de investimento. 

- Atualmente, a marca “Porto.” constitui um dos principais instrumentos de afirmação da 

cidade a nível nacional e internacional, cimentando-se na promoção de estruturas de 

assinatura local e na realização de eventos ao longo de todo o ano. 

- A economia vai continuar a ser, a curto prazo (próximos quatro anos de executivo 

municipal), um pilar estratégico. Está prevista a concentração de esforços na atração de 

investimento direto, na promoção do empreendedorismo, na aposta na diversidade 

funcional e na consolidação do ecossistema de inovação. 

Desafio: ao setor público para assegurar a sustentabilidade das políticas e estratégias 

de desenvolvimento económico. 

 

 Relativamente às políticas setoriais, relevam-se as seguintes ideias: 

- Ao nível da atividade económica em geral, a estratégia do Município passa por deixar o 

mercado atuar livremente. O Município assume um papel regulador no âmbito das 

competências que lhe estão legalmente atribuídas, apostando na reabilitação urbana como 
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forma de atrair mais pessoas e mais atividades num círculo de crescimento que se espera 

virtuoso. 

- Relativamente às atividades comerciais, desde, pelo menos, 2005 que é dada importância 

à revitalização do comércio como uma das vias de dinamização económica da Baixa 

portuense. Na atualidade, é valorizado sobretudo o comércio tradicional, entendido como 

uma marca identitária que é necessário proteger e promover.  

- No que respeita à economia cultural e criativa, a evolução das estratégias públicas tem 

resultado na crescente valorização da cultura como fator de competitividade da cidade, 

designadamente por via da atração de investimentos ligados às atividades e indústrias 

criativas, do apoio direto a empresas e criativos e, ainda, por via do setor do turismo. A 

cultura passou de uma marca própria da cidade – PORTOCULTURA – para um dos fortes 

pilares de uma marca que pretende representar e projetar a cidade a nível internacional – a 

marca “Porto.”. 

- Desde pelo menos 2005 que o turismo é considerado um setor com elevado potencial de 

crescimento, alavancando dinâmicas capazes de revitalizar a área central da cidade. Está 

fortemente interligado com a esfera cultural, procurando-se através da promoção de 

eventos diversificados projetar a área, minimizar os efeitos de sazonalidade e contribuir 

para a resiliência das atividades económicas. O turismo é considerado um setor 

estratégico, que responde ao objetivo de crescimento inteligente defendido nas estratégias 

europeia, nacional e regional. 

- Passadas décadas de esquecimento e de uma certa marginalização, as feiras e mercados 

têm vindo a merecer a atenção dos decisores públicos. Foi sobretudo a partir da crise 

económica de 2008 que se alterou a forma de perspetivar estas atividades, reconhecendo-

se o seu potencial para dinamizar a economia e gerar vivências sociais nos espaços 

urbanos. O Município do Porto, assumindo a particular importância dos “mercados 

urbanos” encontra-se a desenvolver uma marca que congregue estes eventos numa mesma 

identidade. 

Desafio: ao setor público para que, no seu papel regulador, promova mecanismos e 

ações que contribuam para a resiliência de todas as atividades; e para que encete a 

delineação de uma estratégia global para as atividades económicas, na certeza de que 

todas elas se encontram interligadas e convergem para um mesmo objetivo, o de 

reforço da competitividade da cidade em geral. 
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 No que concerne às formas de abordagem das políticas e estratégias do Município do 

Porto de referir que: 

- No caso da especialização inteligente, verifica-se a aposta em setores basilares e 

efervescentes na atualidade, com potencialidades para alavancar processos de 

empreendedorismo, de crescimento económico e de reforço da competitividade da cidade. 

Enquadrando-se nos domínios de especialização inteligente definidos para a Região Norte, 

destacam-se na Baixa os domínios do Capital Simbólico, Tecnologias e Serviços de 

Turismo, do Capital Humano e Serviços Especializados, da Cultura, Criação e Moda e 

dos Recursos do Mar e Economia. Estes quatro domínios representam atividades 

tradicionais e consolidadas da Baixa, como o comércio a retalho, a restauração e os 

serviços pessoais e às empresas; atividades ligadas à cultura e à criatividade que têm vindo 

a ser cada vez mais reconhecidas e valorizadas; bem como atividades relacionadas com o 

setor do turismo, como sejam as atividades recreativas e de lazer, o alojamento e as 

atividades relacionadas com o marketing. 

- A estratégia de smart city é suportada num conjunto de projetos que concorrem para o 

reforço do ecossistema de inovação local, para o apoio ao empreendedorismo e para a 

maximização de recursos e esforços. O crescimento económico é um dos quatro pilares da 

ambição de tornar o Porto numa smart city. As redes entre o Município, as instituições 

académicas e de I&D, o setor privado, as organizações da sociedade civil e os cidadãos 

são consideradas essenciais neste processo. 

Desafio: ao setor público para que, aproveitando as sinergias de cada uma destas 

abordagens, promova a sua articulação, na medida em que os propósitos de uma e de 

outra são compatíveis e complementares. 
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Conclusão 

 

Qualquer solução para um problema cria novos problemas por 

resolver. 

Popper, K.
88

 

 

Sendo a proximidade e densidade geográficas fatores importantes nos processos de 

revitalização económica das cidades, é na Baixa do Porto que a notoriedade e celeridade das 

dinâmicas recentes da cidade são mais marcantes e com maior visibilidade. Nesta Dissertação 

pretendeu-se apontar, sob a lente da geografia económica e do desenvolvimento urbano, quais 

as tendências de evolução de processos, quais as atividades económicas mais dinâmicas, 

quais os contornos da ação e qual a perceção de empreendedores e utilizadores (potenciais 

consumidores) e de que modo se processou a intervenção pública na última década na Baixa 

da cidade do Porto. Neste ponto conclusivo, serão sintetizadas de forma integrada as 

respostas às questões colocadas para cada um dos objetivos analíticos propostos, bem como 

serão sistematizados os principais desafios a curto prazo para a área em matéria de 

desenvolvimento económico-social. Por fim, serão também sugeridas linhas de investigação 

futura que se afiguram pertinentes face às principais ideias e mensagens retiradas da pesquisa 

efetuada. 

 

Principais resultados 

 

Desde a década de 80 do século XX que a Baixa do Porto passou por um processo de 

desvitalização económica e social, pautado pela perda de população, pelo encerramento (e / 

ou deslocalização) de atividades económicas e pela degradação do espaço público e do 

edificado. No entanto, os anos recentes são marcados por dinâmicas de mudança. Em linha 

com os processos que vêm ocorrendo nas áreas centrais das cidades europeias, a Baixa do 

Porto tem vindo desde os primeiros anos do século XXI e, de forma mais célere e notória, 

desde cerca de 2009 a reverter a tendência de abandono funcional e social e a reforçar a 

função simbólica que, mau grado a situação desfavorável registada nas décadas anteriores, 

                                                 
88

 Frase atribuída a Karl Popper, filósofo austríaco que viveu no século XX. 
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nunca se perdeu. A Baixa da última década deparou-se com desafios comuns a outras áreas 

centrais de contextos urbanos europeus, como sejam a crescente competição económica e a 

consequente importância das funções económicas urbanas, que sentiram grandes repercussões 

da crise económico-financeira de 2008. Estes desafios despoletaram mecanismos de 

resiliência de atividades e agentes e, através deles, do próprio território.  

Como descrito na literatura científica, também na Baixa do Porto se verifica a convergência 

entre globalização e localismo. A globalização reflete-se no surgimento de marcas 

internacionais, na abertura de estabelecimentos estandardizados ou na aplicação de conceitos 

e formatos que “estão na moda”. Já o localismo manifesta-se na manutenção das 

características identitárias da área, em larga medida porque são estas características que os 

utilizadores, e particularmente os turistas, procuram. 

O surgimento de novas atividades ocorreu a par do aparecimento de formatos modernos que 

muitas vezes se combinam, dando origem à hibridização e multifuncionalidade dos negócios. 

Simultaneamente, tem vindo a ocorrer a renovação e / ou revitalização de estabelecimentos 

muito antigos. As dinâmicas do setor do turismo são, em grande parte, responsáveis por estas 

novas dinâmicas, positivas e muito favoráveis ao crescimento económico e à competitividade 

da área. Mas, contrariando opiniões do senso comum, o turismo não é o único setor 

responsável pelas mudanças que ocorreram na Baixa na última década. As atividades, os 

agentes e os fatores de transformação constituem um espetro bastante mais abrangente. 

As atividades com maior projeção, na atualidade, são coincidentes com as atividades mais 

pujantes em outros contextos urbanos europeus. Comércio, serviços e restauração são 

considerados fundamentais no âmbito da economia europeia e nacional e também o são à 

escala local, no Porto. Na Baixa, a elevada oferta de comércio, de serviços e de 

estabelecimentos de restauração juntamente com a expansão de alojamentos hoteleiros e com 

a elevada concentração de equipamentos e oferta de atividades culturais e criativas e de lazer 

espelham atividades consolidadas e emergentes bastante competitivas na atualidade – as 

atividades de cariz tradicional, a economia cultural e criativa e o turismo. No caso das 

atividades consolidadas (comércio, serviços e restauração), a tradição coexiste com a 

modernidade, quer em estabelecimentos contíguos ou próximos quer no próprio 

estabelecimento, onde sobressai, frequentemente, a conjugação da componente económica 

com a componente lúdico-cultural e a reinvenção de produtos tradicionais através da adição 

de características globalizadas e globalizantes. Verifica-se também a coexistência de 

estabelecimentos de abertura recente com outros que espelham situações de forte resiliência, 

conseguida através da adaptação constante a novos hábitos de consumo e / ou da reabilitação 
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/ modernização dos espaços. O pequeno comércio de rua, que perdeu importância em décadas 

anteriores, está a conquistar novamente uma posição cimeira por via da combinação de três 

dinâmicas essenciais: os consumidores voltam-se novamente para a cidade-central e desejam 

as lojas revitalizadas; os turistas aumentaram a procura nestes estabelecimentos; e a estratégia 

pública passou a promover esta área através de iniciativas específicas. 

A crescente valorização, quer na agenda política quer na esfera privada, da cultura, na 

vertente relacionada com a identidade local, com os valores e o património, assim como na 

vertente das atividades culturais e criativas, cada vez mais reconhecidas como essenciais para 

a competitividade e projeção internacionais da cidade, e da sua Baixa, traduz o aumento da 

importância destas atividades na economia local. O consumo do simbólico tem vindo, à 

semelhança do que acontece a nível europeu, a adquirir um papel central na esfera económica 

da Baixa, consubstanciado na elevada oferta e procura de produtos e serviços culturais.  

A cultura une públicos diversos, mistura diferenças, promove a criatividade, as ideias, o 

networking. A matriz de atividades, agentes e eventos que constitui a economia cultural e 

criativa encontra-se em franco crescimento, contribuindo para o reforço do ecossistema de 

inovação da Baixa e para o seu potencial de internacionalização. As dinâmicas culturais 

recentes podem ser atribuídas, entre outros fatores, à estratégia do Município em projetar a 

cidade a nível nacional e internacional e em atrair pessoas à Baixa durante todo o ano, 

mitigando eventuais efeitos de sazonalidade ou de épocas festivas. 

De destacar a relevância que a noite da Baixa tem assumido nos anos recentes, atraindo novas 

atividades e novos públicos e gerando novas vivências num horário alargado em espaços que 

se encontravam desvitalizados. A controvérsia em torno da animação noturna, descrita na 

literatura científica, é também evidente na Baixa, havendo uma oposição entre residentes e 

utilizadores noctívagos e uma associação a problemas de (des)ordem diversa. Pese embora 

reconheçam a vitalidade da animação noturna e o seu contributo para a revitalização de 

espaços e para a abertura de novos estabelecimentos económicos, empreendedores e 

utilizadores da área mencionam particularmente as questões do ruído e da limpeza urbana. A 

falta de segurança não é percecionada, regra geral, como um problema, aliás, em termos 

gerais, a Baixa é considerada um local seguro. 

Fortemente interligado com os setores antes mencionados, o turismo assume-se na atualidade 

como um dos principais e mais efervescentes setores económicos da Baixa do Porto. A 

proliferação do fenómeno low-cost (quer refletida nos voos aéreos que chegam ao Aeroporto 

Francisco Sá Carneiro quer na visível expansão do alojamento local), a elevada concentração 

e disseminação de alojamentos hoteleiros e a forte presença de operadores turísticos tornam a 
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área um polo muito atrativo. Contudo, começam a surgir alguns indícios de 

descaracterização, retratados pela proliferação de marcas globais (como a cadeia Starbucks 

ou o Hard Rock Café) e de lojas de recordações com formatos e produtos estandardizados. 

A perceção de empreendedores e utilizadores convergem, valorizando as dinâmicas 

económicas positivas na Baixa. Destacam as dinâmicas do turismo, a promoção da cultura e 

dos eventos culturais e de lazer e as dinâmicas das atividades de animação noturna. É 

consensual que a Baixa é, em termos gerais, uma área revitalizada, moderna e cosmopolita; 

mas é também consensual que é um local de contrastes. As dinâmicas económicas positivas 

misturam-se com edifícios muito degradados e com problemas sociais visíveis nas principais 

artérias e locais de passagem. A reabilitação urbana tem sido um dos fatores de 

transformação da área, alavancando processos de revitalização do espaço público, do 

edificado, das atividades económicas e da imagem projetada da Baixa. Mas no entender de 

empreendedores e utilizadores este é um processo que necessita de ser reforçado, incidindo, a 

curto prazo, em espaços que têm sido “esquecidos” e cuja realidade em nada abona a favor de 

uma Baixa que se pretende económica e socialmente vibrante e em franco crescimento. 

A dinâmica do turismo é vista de forma positiva: os empreendedores consideram que 

minimizou os impactos decorrentes da crise económico-financeira de 2008 e que se traduz 

numa maior afluência de clientes e de novas vivências da área, na atualidade. Não obstante, 

os frequentadores da Baixa estão preocupados com o processo de turistificação, que 

consideram estar já evidenciado pela inflação dos preços dos produtos e pela excessiva 

preocupação estratégica dos empreendedores com os turistas, relegando para segundo plano 

os demais utilizadores.  

No caso dos empreendedores entrevistados sobressaem dois perfis distintos: os que herdaram 

negócios de familiares ou criaram negócios em setores que lhes são familiares, evidenciando 

alguma inércia setorial (aqui enquadram-se sobretudo os proprietários de estabelecimentos de 

atividades tradicionais) e os que, imbuídos de um “espírito verdadeiramente empreendedor”, 

arriscam em negócios com elevado potencial de sucesso. É o caso das atividades de cariz 

tradicional muito associadas ao turismo, das atividades culturais e criativas, do alojamento 

hoteleiro ou das atividades dos operadores turísticos. É o caso também das práticas ditas de 

alternativas, como os espaços de coworking e os “mercados urbanos”, que, embora ainda em 

fase de afirmação, começam a ter alguma projeção e reconhecimento. Trata-se, neste último 

caso, de iniciativas bottom-up, muito marcadas pelas relações de sociabilidade e pela 

capacitação dos indivíduos, que surgiram ou se robusteceram como resposta à crise 

económico-financeira de 2008, configurando formas de dar a volta a situações económicas 
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desfavoráveis e como formas também de resiliência de pessoas e atividades. Estas práticas 

assumem, para além da componente económica, um importante papel na dinamização social e 

cultural dos espaços. No caso dos espaços de coworking, estes prefiguram ambientes de 

criatividade e co-criação, que contribuem para o ecossistema de empreendedorismo e 

inovação da Baixa do Porto. A pesquisa desenvolvida mostra que as dinâmicas recentes dos 

“mercados urbanos” contribuiu para atenuar os efeitos da crise económico-financeira, por um 

lado por permitir mostrar e vender os trabalhos de pequenos criadores e, por outro, pela oferta 

de produtos do mercado de segunda mão, que recrudesceu desde então. A dinamização dos 

espaços urbanos, através da animação lúdica e cultural, e a criação de novas e vibrantes 

vivências urbanas está na origem da maior visibilidade e adesão por parte de empreendedores 

e consumidores a estes eventos. A sua crescente projeção pode dever-se também, em certa 

medida, a uma aposta, ainda embrionária, por parte do Município no apoio institucional a 

eventos com a marca Mercados Urbanos do Porto.  

Retomando a caracterização dos empreendedores, e em linha com os dois perfis apresentados, 

estão presentes na Baixa dois tipos principais de empreendedorismo – por oportunidade e por 

necessidade: os primeiros correspondem aos que tiveram a capacidade de identificar a 

oportunidade e a coragem de arriscar na abertura de um negócio; os segundos viram-se 

obrigados a isso por se encontrarem em situação de desemprego ou de precariedade laboral. 

As redes pessoais e profissionais foram (e são) essenciais nestes processos de DIY e DIT. 

Mas a sua importância não é igual para todos os empreendedores. Regra geral, as redes são 

um mecanismo de acesso a informação e a recursos fulcrais para o sucesso dos 

empreendedores e dos seus negócios. No caso específico das atividades tradicionais, as redes 

pessoais preponderam no espaço da Baixa, no entanto, as relações formais, de 

contratualidade, extravasam os limites da mesma. As redes informais são particularmente 

importantes para as atividades culturais e criativas, para os espaços de coworking e para os 

responsáveis dos “mercados urbanos”. Neste último caso, as parcerias institucionais são 

também de elevada importância, devendo, no entender dos entrevistados, ser reforçadas. Mas 

se no caso das indústrias culturais e criativas, as relações com outras empresas ou com 

instituições diversificadas se afigura essencial para o desenvolvimento e sucesso dos 

negócios em todas as suas fases de maturação, no caso dos artistas individuais as redes 

assumem um papel diferenciado. O seu processo de produção artística tem um caráter muito 

individual e personalizado, sendo as ligações com outras entidades fundamentais sobretudo 

na fase de mostra e de comercialização dos seus trabalhos. 
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Em suma, é possível afirmar que as redes de agentes económicos e sociais têm sido 

fundamentais para alavancar processos de inovação local, coordenando interesses diversos. 

A localização constitui um fator essencial em todas as atividades estudadas, assumindo, não 

obstante, particular importância para as atividades culturais e criativas, para os espaços de 

coworking e para os “mercados urbanos”. Isto na medida em que as dinâmicas da Baixa 

favorecem este tipo de atividade pela proximidade a outros negócios e a profissionais da 

mesma área de atividade ou de áreas complementares, pela densidade de atividades e 

equipamentos e pela elevada atração de pessoas, gerando condições propícias ao 

empreendedorismo, à criatividade e à inovação. 

Enveredando agora pela perspetiva da procura, constata-se que os consumidores apresentam 

perfis muito diversificados que influenciam a sua utilização da Baixa. A área é local de 

residência, de trabalho, de estudo, de compras, de sociabilização e de atividades de lazer e 

lúdicas diversas. E se para uns a Baixa é utilizada para poucas e concretas finalidades, para 

outros é vivenciada por motivos vários, cada um com temporalidades próprias. A passagem 

de umas atividades para as outras é fluída e entrecruza-se, formando configurações de uso 

espácio-temporal complexas, como é próprio de um território com elevada concentração e 

diversidade de estabelecimentos, equipamentos, serviços e espaços. De referir que, de modo 

geral, os consumidores estão bastantes satisfeitos com a esfera económica da área, que 

consideram responder às suas necessidades e expectativas. O território da Baixa evidencia 

“comunidades” de consumo diversificadas sustentadas por apropriações sociais da área 

variáveis em função da faixa etária, dos motivos de utilização e dos gostos pessoais. Como 

corolário, emergem antagonismos decorrentes de “vazios” de política pública. Usos 

intensificados geraram progressivamente mais conflitos entre os que se querem divertir ou 

usufruir de tempo de lazer e os residentes e trabalhadores. Situações como estas constituem 

desafios ao planeamento e à gestão urbana, dada a complexidade de interesses em causa. 

Em termos de estratégia pública, o ecossistema de inovação que vem sendo reforçado e cada 

vez mais reputado a nível internacional encontra-se sustentado nas instituições de ensino 

superior (das quais merece destaque a Universidade do Porto que atrai, todos os anos, 

estudantes e investigadores de um vasto leque de nacionalidades), em empresas 

multinacionais, em spin-offs e start-ups e em pequenas e médias empresas, nas instituições 

governativas e em organizações da sociedade civil. Estes agentes agem e interagem em redes 

de configurações diversas, estimulando o crescimento económico, a criação de emprego e a 

geração de atmosferas propícias ao investimento, ao empreendedorismo e ao estabelecimento 

de novas redes ou densificação das redes existentes. Este ecossistema de inovação em 
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expansão e crescente reconhecimento é, no momento, capaz de se auto-alimentar num círculo 

virtuoso em que atratividade gera maior atratividade – de potenciais investidores, residentes, 

trabalhadores, estudantes, visitantes e turistas. As redes são vitais neste processo, tendo vindo 

a assumir uma importância crescente. São consideradas vetores fulcrais da estratégia de 

reforço do ecossistema de inovação da Baixa, e da cidade em geral. A criação de condições 

propícias ao alargamento e densificação das redes entre autarquia, instituições universitárias e 

centros de I&D, empresas e organizações da sociedade civil – a hélice quádrupla dos 

sistemas de produção de conhecimento e inovação – é um dos intentos da política pública 

local na atualidade. 

A localização e concentração de atividades e outros ativos variegados representam um 

substancial conjunto de competências instaladas na Baixa que, contribuindo para a 

prosperidade do ecossistema de empreendedorismo e inovação, respondem também aos 

domínios de especialização inteligente definidos a nível regional e vertidos a nível local. A 

Baixa apresenta condições de fertilização cruzada de conhecimentos diversificados, cujos 

efeitos cumulativos e estrategicamente orientados concorrem para os domínios de intervenção 

prioritária identificados com base nos recursos e potencialidades endógenos. 

E, neste âmbito, as formas de abordagem das políticas públicas locais suportam-se, 

principalmente, na especialização inteligente e na estratégia de smart city. No caso da 

especialização inteligente, a Baixa responde aos domínios identificados na estratégia regional 

por via da elevada densidade de atividades tradicionais, como o comércio a retalho, a 

restauração ou os serviços pessoais e às empresas; das atividades relacionadas com a cultura e 

a criatividade; e, por via também, das atividades de turismo, recreativas e de lazer. A 

estratégia de smart city ancora-se em diversos projetos que concorrem para os objetivos de 

reforço do ecossistema de inovação local, de apoio ao empreendedorismo e de 

potencialização de recursos (sobretudo económicos, sociais e culturais). 

As políticas, estratégias e instrumentos públicos aplicados nos últimos anos na cidade do 

Porto vão ao encontro dos principais desafios em contexto urbano verificados a nível 

nacional e europeu. E, nessa medida, verifica-se a articulação e concertação de estratégias a 

diferentes escalas de análise, reconhecendo-se a multiplicidade de agentes que atuam e 

interagem no território. À escala local, a coerência entre políticas e / ou medidas setoriais é 

uma preocupação, embora este aspeto necessite ainda de ser trabalhado. Refira-se o caso da 

economia cultural e criativa, cujas esferas de atuação se encontram, a nível municipal, 

dispersas por serviços distintos relacionados com a inovação e a cultura. Refira-se, também, o 

caso das feiras e mercados, cuja responsabilidade se encontra segmentada por um serviço 
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municipal incumbido desde há muito tempo pela sua gestão e uma empresa municipal – a 

Porto Lazer – a quem foi atribuída a estratégia de potencialização dos “mercados urbanos”, 

através da criação de uma marca específica para conferir uma identidade comum a estes 

formatos, à semelhança do que acontece noutras cidades europeias. 

Desde há, pelo menos, uma década que a revitalização económica da Baixa consta da agenda 

política local, cuja estratégia se centra na atração de pessoas e investimentos. É atribuída 

particular importância às atividades tradicionais, e sobretudo ao comércio, às atividades 

culturais e criativas e ao crescimento do setor do turismo, em linha com o reconhecimento do 

contributo destas atividades para o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo 

preconizado na Estratégia Europa 2020. A animação noturna é uma das preocupações 

recentes dos decisores políticos, que reconhecem o dinamismo económico e social das 

atividades associadas. O turismo, pela sua efervescência, é considerado um setor chave no 

processo de revitalização da Baixa portuense, na medida em que é reconhecido como capaz 

de dinamizar e reforçar a resiliência das atividades existentes e de potenciar o surgimento de 

novas atividades. Na atualidade, colocam-se preocupações relacionadas com os impactos 

económicos, sociais e ambientais desta atividade e com a garantia da sua viabilidade a longo 

prazo. A este nível, estão a ser delineadas medidas de atuação que promovam a 

sustentabilidade do turismo e a redução da “pegada turística”. A aplicação, em março de 

2018, da taxa turística é uma dessas medidas. 

O Município assume um papel regulador das atividades económicas, deixando o mercado 

atuar livremente e dirimindo problemas e impactos menos positivos que vão surgindo. 

Assume um papel mais ativo na componente da reabilitação urbana, considerada fulcral para 

a construção de uma imagem atrativa da Baixa, influenciadora da captação de investimentos e 

pessoas. 

A aposta em anos recentes na marca “Porto.”, alavancada pelo Município em articulação com 

outros agentes, visa potencializar as características identitárias do Porto em geral tornando-as 

fatores de competitividade. A marca “Porto.” constitui um dos principais mecanismos de 

projeção da cidade quer a nível nacional quer internacional. Trata-se de uma estratégia 

suportada na promoção de estruturas com uma forte carga identitária e simbólica (de que é 

exemplo o Centro Histórico do Porto – Património Mundial), na dimensão cultural e na 

realização de eventos de natureza diversa. A Baixa, sendo o “palco” principal da cidade, 

encontra-se indelevelmente destacada em qualquer estratégia e mecanismo de dinamização 

económico-social da cidade. 
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Desafios para o desenvolvimento económico-social 

 

Até aqui apresentamos evidências do dinamismo recente da atividade económica da Baixa, 

onde se articulam e conflituam interesses entre instituições governativas, setor privado, 

instituições universitárias, sociedade civil e cidadãos. Perante uma dinâmica liderada, 

sobretudo, pelo setor privado e pela procura (consumidores locais / regionais e 

internacionais), novos desafios se colocam atualmente aos decisores públicos e demais 

agentes que agem e interagem no espaço da Baixa.  

Deixam-se aqui sistematizados os principais desafios que emergem da análise efetuada em 

torno de processos, atividades, agentes de empreendedorismo e consumo / utilização e ação 

pública: 

 Desafio aos agentes públicos e privados, às instituições académicas e organizações da 

sociedade civil para que robusteçam o ecossistema de inovação da Baixa, através do 

reforço de atmosferas urbanas propiciadoras de criatividade, co-criação e inovação e 

integradoras de vivências multiculturais, bem como através da densificação das redes 

(locais, regionais, nacionais e internacionais) num modelo de hélice quádrupla, 

potenciador de competitividade económica e de projeção e internacionalização da área e 

dos seus agentes. 

 Desafio ao setor público para que promova mecanismos de monitorização das atividades 

económicas, desenvolvendo uma estratégia integradora que contemple todos os setores 

económicos e que tenha em conta as características específicas de cada um deles, a forma 

como podem ser potenciados e o que se espera deles no futuro. 

 Desafio aos setores público e privado, às instituições académicas e às organizações da 

sociedade civil para que criem mecanismos de apoio efetivo e eficaz a todos os 

empreendedores. Apoio esse que se pode traduzir quer em capital financeiro, quer no 

apoio à elaboração e desenvolvimento do plano de negócios, em ações de consultadoria e 

na criação de plataformas de disponibilização de informação diversificada. Desafio 

particular para que apoiem o empreendedorismo por necessidade para que este adquira 

dinâmicas profícuas para o empreendedor e para a Baixa. 

 Desafio ao setor privado para que mantenha a autenticidade e identidade locais 

(consubstanciadas sobretudo nas atividades de comércio, serviços e restauração e nas 
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atividades culturais e criativas), e simultaneamente acompanhe as tendências de mercado e 

reforce os fatores de competitividade. 

 Desafio ao setor público para que proceda à alteração do regulamento da movida, 

nomeadamente no que se refere ao alargamento da área de intervenção. Desafio também 

para a criação de um “observatório” que acompanhe as dinâmicas da área e seja, por um 

lado, um mecanismo de suporte à resolução de problemas e de potenciação de 

oportunidades e, por outro lado, se traduza numa ferramenta de transparência entre o 

Município e os cidadãos. 

 Desafio ao setor público para que desenvolva instrumentos de monitorização e avaliação 

dos impactos da atividade turística, incorporando-os no processo de planeamento. 

 Desafio ao setor público e privado para que promovam medidas de sustentabilidade do 

turismo, atendendo às expectativas dos turistas e simultaneamente aos interesses e 

necessidades dos demais utilizadores da Baixa. 

 Desafio ao setor público para que assuma um papel intermediador das práticas económicas 

de cariz alternativo, promovendo nomeadamente iniciativas que potenciem as sinergias 

entre espaços de coworking e entre os diferentes formatos de feiras e mercados. 

 Desafio ao setor público, designadamente em matéria de planeamento urbano, para 

potenciar as atuais dinâmicas, contribuindo para a diversificação funcional e social da 

Baixa, minimizando problemas decorrentes da incompatibilização de vivências por parte 

de diferentes city-users. 

 Desafio ao setor público no sentido de dar continuidade às operações de reabilitação 

urbana incidentes na Baixa e de encetar projetos de cariz económico-social, articulando 

interesses públicos e privados e criando mecanismos de atração e fixação de segmentos 

populacionais diversificados. 

 Desafio ao setor público para uma melhor e mais eficiente articulação de políticas setoriais 

a nível local, assim como a nível regional e nacional. Exemplo concreto desta necessidade 

é a articulação entre a esfera cultural e as indústrias culturais e criativas, na medida em que 

para o desenvolvimento e a competitividade económica das indústrias culturais e criativas 

em geral é necessário uma política e estratégia públicas nacionais e municipais eficientes, 

integradoras e integradas. 
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Visão prospetiva e linhas de investigação futura 

 

Debater esta investigação com os atores políticos, com os empreendedores e utilizadores e 

com os demais stakeholders da Baixa numa perspetiva de crítica e de desenho de uma área 

central (e cidade) melhor assume-se um desígnio pertinente e útil do ponto de vista societal. 

A Baixa do Porto é um organismo vivo, em constante evolução e transformação, pelo que 

acompanhar as dinâmicas que estão a acontecer no momento e que se desenvolverão no 

futuro é um tema que nunca se esgota. 

Por outro lado, cada objetivo analítico – em torno de processos, atividades económicas, 

empreendedores e utilizadores e ação pública – constitui, por si só, uma linha de investigação 

que seria pertinente aprofundar, explorando outras questões para além das aqui colocadas. 

De forma mais específica, desta pesquisa resulta a consciência da necessidade de estudos 

aprofundados em torno dos impactos económico-sociais do turismo e das atividades de 

animação noturna. No caso do turismo, há dois focos particulares de atenção no momento: a 

questão do processo de turistificação e demais aspetos relacionados (perda de identidade, 

inflação dos preços, gentrificação, entre outros) e a questão do impacto da taxa turística 

(vantagens e desvantagens e áreas para onde será canalizada) que será implementada a 1 de 

março do corrente ano. 

Por último, a compreensão das redes é um tema fundamental, na atualidade, em geografia 

económica e na prossecução do objetivo de desenvolvimento urbano, pelo que seria 

pertinente elaborar análises aprofundadas, recorrendo a dados e técnicas de tratamento 

próprias, em torno das relações internas e externas à Baixa dos agentes envolvidos em cada 

uma das tipologias de atividades consideradas. 
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