
Resumo 

Os fenómenos de transformação do sistema económico, nomeadamente os de natureza macro-

económica - globalização e internacionalização das, economias, desindustrialização e tercearização 

da actividade económica, e a aparente diminuição da capacidade de intervenção e regulação por 

parte do estado - produziram impactos significativos no jogo de forças do sistema urbano.  

As dinâmicas do sistema económico e do sistema urbano produziram um conjunto de interacções 

entre os diversos agentes (públicos e privados) cujos comportamentos se influenciam e cujas regras 

de funcionamento se dividem do ponto de vista económico pela procura do bem público - por parte do 

estado e pela procura do lucro - por parte dos agentes económicos. A relação de forças alterou-se 

com esta nova ordem económica, manifestando-se pela modificação da natureza dos agentes 

urbanos e das suas estratégias de actuação.  

Por forma a analisar correctamente os impactos territoriais e económicos deste novo contexto 

relacional torna-se indispensável um melhor conhecimento dos agentes de transformação do 

território, das suas motivações e dos seus objectivos, seja através da interpretação dos seus 

mecanismos comportamentais seja na relação com os diferentes mercados-alvo.  

Optou-se por estudar a dinâmica do mercado imobiliário urbano comercial do Grande Porto, por se 

entender constituir um palco privilegiado de análise da actuação dos diferentes promotores.  

Procurou-se desenvolver uma reflexão sistemática sobre a matéria, através da elaboração de um 

quadro teórico de referência - que permitisse perceber a modificação tipológica e comportamental dos 

agentes urbanos e dos seus impactos económicos e territoriais -, e o desenvolvimento de uma análise 

de caso - seleccionando-se o Grande Porto pelo significativo investimento no imobiliário comercial, 

que permitisse a avaliação e validação dos argumentos apresentados.  

O desenvolvimento do trabalho desenvolveu o seguinte esquema metodológico, dividido em três 

grandes capítulos - os dois primeiros de fundamentação do quadro teórico e o terceiro de estudo de 

caso.  

O primeiro capítulo sobre os agentes de transformação urbana utilizou duas abordagens: uma 

primeira que procurou caracterizar e tipificar os agentes urbanos, na sua multiplicidade de interesses 

e estratégias. Ainda dentro desta abordagem considerou-se de significativa importância a análise do 

papel da tutela pública, historiando a evolução da atitude da administração pública urbanística e 

avaliando a eficácia dos seus instrumentos. Uma segunda abordagem procurou estudar o 

funcionamento da actividade imobiliária, analisando, por um lado, os diferentes comportamentos da 

produção imobiliária e, por outro, os comportamentos de mercado e as suas motivações e anseios.  

O segundo capítulo procurou analisar o impacto do produto imobiliário comercial, nomeadamente o 

produto -"shopping center", no processo de transformação da cidade, tendo proposto duas 

abordagens diferenciadas. Uma primeira abordagem de enquadramento do produto imobiliário no 

conjunto de tipologias, e uma segunda abordagem de análise do produto imobiliário comercial, 



procurando perceber o seu sentido evolutivo, a conceptualização e tipificação do seu elemento mais 

consistente - o "shopping center".  

Nestes dois primeiros capítulos da tese foi utilizada uma metodologia de recolha de informação, 

assente sobretudo na pesquisa bibliográfica, apesar do pequeno número de trabalhos de investigação 

produzidos sobre esta matéria. Esta recolha bibliográfica foi complementada com um conjunto de 

entrevistas-inquéritos aos principais agentes urbanos.  

O último capítulo desenvolveu um caso de estudo - a dinâmica dos promotores imobiliários 

comerciais no grande Porto, tendo-se proposto, para esta avaliação, três momentos fundamentais: 

um primeiro momento onde se procurou uma avaliação global do mercado imobiliário, nomeadamente 

nos seus múltiplos segmentos. Um segundo momento de análise do principal produto imobiliário 

comercial ou - vulgo "shopping" -, analisando de uma forma global as transformações do sector 

comercial no grande Porto e desenvolvendo uma avaliação dos principais "shoppings". Finalmente 

procurou-se avaliar o comportamentos dos principais promotores imobiliários comerciais, 

nomeadamente as actuações presentes e as estratégias de actuação futura. Em síntese procurou-se 

perceber as dinâmicas específicas dos promotores imobiliários no processo de transformação urbana 

e o padrão específico (de promoção e de produto urbano) que se verifica na área territorial do Grande 

Porto.  

Este último capítulo da tese procurou comparar o quadro teórico desenvolvido com a área de estudo - 

Grande Porto. Para isso procedeu-se a uma recolha sistemática de informação sobre a temática do 

imobiliário, apoiada sobretudo na informação publicada nos últimos dois anos nos principais órgãos 

de comunicação social - cerca de 2000 fichas, que se cotejou com o resultado do conjunto de 

entrevistas-inquéritos.  

Abstract 

The recognition of the need to better understand private urban entrepreneurs, their motivation, and 

their goals, is the basis of this thesis.  

The social and economic transformation, either internationalisation or globalisation, the 

desindustrialization together with the increase of the service sector of economic activity - and the 

apparent reduction in the regulatory capacity from public agents produced significant impacts in the 

urban system.  

This matter has not been sufficiently handled by urban investigation in Portugal, either because the 

most important dynamics are quite recent, or because the world of real estate investment it is not, yet, 

wide open to urban planning investigation.  

A systematic approach to this matter, through an elaboration of a theoretical framework and then, a 

case analysis was undertaken which allowed us to test the previously defined hypothetical frame.  



The dynamics of real estate urban market was analysed particularly the urban commercial market of 

Oporto city, and two main problems were investigated:- namely the most important urban actors and 

the most important urban products - shopping centers, especially.  

The first chapter addresses the definition of the typologies of urban agents, the analysis of the most 

important characteristics of urban actors and the evolution of the role of urban public authorities. We 

did also attempt to answer the question related to the behaviour of the urban-economic transformation 

process and the behaviour of the target-markets.  

The second chapter aims at analysing the impact of the commercial urban product - shopping centers 

in the process of urban transformation, its characteristics and its evolution, mainly.  

In these chapters a bibliographic review was made, albeit not comprehensive, completed with 

enquiries to the relevant urban actors.  

Finally the case study tried to analysis the dynamic of the urban economic entrepreneurs in the Oporto 

Metropolitan Area. This analysis covers three main aspects: the commercial urban economy, the 

shopping centers and the strategies of the main urban economic entrepreneurs.  


