
Resumo 

As transformações sociais ocorridas nas últimas décadas concederam ao consumo um papel 

protagonista no quotidiano dos indivíduos e das cidades que habitam. Esta realidade é de tal forma 

intensa e visível que se afirma existir uma substituição da "ordem da produção", característica de uma 

sociedade organizada em torno da produtividade do trabalho, pela a "ordem do consumo" que marca 

uma sociedade cujos estilos de vida se orientam de forma muito significativa por valores e 

comportamentos ligados ao consumo de bens, serviços e símbolos. De tal forma a sedimentação e 

aceitação destes valores é global e quase consensual que transforma o consumo num veículo de 

participação e num instrumento de sociabilidade e inserção social. A aceitação do pressuposto de que 

a cidade não é uma entidade física isolada e sem ligações ao seu elemento humano e social, mas é, 

pelo contrário, uma (re)construção social contínua situada no tempo e no espaço, conduz à conclusão 

de que este ascendente do consumo no quotidiano dos indivíduos e das cidades produz uma relação 

comprometida entre eles (consumo e cidade), que se vê objectivada em determinados modelos de 

espaços de consumo.  

Durante três décadas (nos anos sessenta, setenta e oitenta) os espaços de consumo desenvolveram-

se em sintonia com a fase de desenvolvimento urbano que correspondeu à periferização das cidades. 

A última década deste século parece estar a registar uma nova fase de valorização das cidades-

centro, sem que isso signifique a decadência da periferia, antes um novo ponto de reequilíbrio centro-

periferia. O surgimento de modelos de espaços de consumo afectos aos modernos estilos de vida nos 

centros consolidados das cidades (do tipo dos que anteriormente se implantavam em quase 

exclusividade na periferia das cidade) corresponde a um movimento de recentramento ou 

dinamização das cidades. O protagonismo exercido pelo consumo no quotidiano das sociedades 

urbanas atribui a estes espaços de consumo (centros comerciais) um desempenho na organização e 

no esforço de dinamização da cidade que é incontornável se reconhecida a sua capacidade de 

resposta a necessidades e expectativas dessas sociedades e cidades actuais.  

O estudo de caso que se apresenta pretende constituir um exemplo para análise da relação entre um 

centro comercial localizado num centro consolidado da cidade do Porto (cujas características o 

identificam com as actuais necessidades e expectativas relativamente aos espaço de consumos) e a 

sua envolvente social e funcional. Pretende-se também integrá-Io no processo de dinamização e 

reorganização funcional da área da Boavista numa perspectiva de revalorização de um tipo concreto 

de espaços de consumo e do seu desempenho ao nível de algumas dinâmicas sociais de 

participação geradas.  



Abstract 

The social transformations which have occurred in the last few decades have given consumption a 

predominant role in the daily lives of individuals and the cities they live in. This reality is so intense and 

visible that one may affirm that there exists a replacement of the "order of production", which is 

caracteristic of a society which is organised around work productivity, with the "order of consumption”, 

which marks a society whose lifestyles are very meaningfully oriented by values and behaviours linked 

to the consumption of goods, services and symbols. The sedimentation and acceptance of these 

values is so globalised and almost consensual that they transform consumption into a vehicle of 

participation and an instrument of sociability and social insertion. The acceptance of the pretext that 

the city is not an isolated physical entity and without any links to its human and social element; rather, 

it is a continuous social (re)construction situated in time and space, leads to the conclusion that this 

rise in consumption in the daily lives of individuals and cities produces a compromised relationship 

between them (consumption and city), which finds itself embodied in specific models of consumer 

spaces.  

For three decades (in the sixties, seventies and eighties) consumer spaces developed in harmony with 

the phase of urban development which corresponded to urban populations' move to the peripheries of 

cities. The last decade of this century appears to be indicating a new phase where city centers are 

being values, while this does not mean the decadence of periphery, but, rather, a new point of re-

equilibrium between the centre and the periphery .The appearance of models of consumption spaces 

assigned to the modern lifestyles in consolidated city centres (similar to those which were previously 

set up almost exclusively on the outskrits of sities) amounts to a re-centering movement or a 

dynamising of cities. The leading role exercised by consumption in the daily lives of urban societies 

gives these consumption spaces (shopping centres) a role to play in the city's organisation and 

dynamising effort which is unavoidable if one recognises its ability to respond to the needs and 

expectations of those present societies and cities.  

The case study being presented aims to constitute an example for the analysis of the relationship 

between a shopping centre located in a consolidated centre of the city of Porto (whose caracteristic 

identity it with the present needs and expectations in relation to consumption spaces) and its social 

and functional surroundings. The aim is also to integrate it in the dynamisation process and functional 

reorganisation of the Boavista area within the perspective of the revaluing of a concrete type of 

consumption spaces and of its role at the level of some managed social dynamics of participation.  


