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RESUMO 
As cidades têm sido o epicentro do desenvolvimento económico (criativo e circular). 
Simultaneamente, a Criatividade tem sido enquadrada nos mais variados contextos (práticas de 
investigação académica, empresarial, política) como um contrapeso económico e como 
impulsionadora das cidades criativas, inteligentes e sustentáveis, estimulando novos desafios 
territoriais. Nesta linha de pensamento, é fundamental explorar os principais desafios e 
oportunidades de desenvolvimento territorial, e não apenas nos grandes aglomerados urbanos. Foi 
neste contexto que se encontrou a oportunidade de desenvolver a presente investigação, a qual, 
suportada na prévia rede de contactos (locais e internacionais), visa colmatar o défice de 
entendimento sobre qual o modelo e valor instrumental do Service Design Thinking (SDT) para o 
desenvolvimento sustentável dos ambientes rurais, no âmago da Economia Criativa e Circular.  

Como pode o SDT intervir, favorecendo a inovação social, a visibilidade e a sustentabilidade, 
facilitando novas oportunidades e programas em territórios rurais?  

Para além do mapeamento, refletindo sobre o estado da arte da Criatividade, identificamos um 
conjunto de modelos de processos criativos, Design Thinking e Service Design, cuja confluência em 
SDT é analisada no quadro da Economia Criativa e Circular. Este preceito foi também proposto 
tendo em vista a criação ou melhoramento de serviços/produtos (culturais e turísticos) numa lógica 
de colaboratividade, partilha e sustentabilidade.  

As experiências co-criativas em ambientes rurais carecem de desenvolvimento no sentido de se 
alcançar, por exemplo, o turismo rural sustentável a par da integração sociocultural da comunidade 
local no processo criativo. Por isso, a novidade desta investigação consiste no nosso estudo de 
caso “7 Sóis 7 Luas em Alfândega da Fé e Ponte de Sor”, explorando a estratégia do SDT na 
convergência da Economia Criativa e Circular como facilitador da autossustentabilidade dos 
contextos rurais. Neste caso, os resultados desta investigação apontam para a proposta de projeto 
aqui delineada – um serviço de ação cultural e turística, fundado no sentido do lugar (da paisagem 
e dos traços culturais locais). As circunstâncias e limitações apontadas ao longo deste processo de 
investigação permitiram a integração, em parte, das técnicas do SDT. Por isso, a presente 
orientação teórica, de natureza qualitativa, será́ conducente, em termos de perspetivas futuras, a 
uma abordagem projetual, cuja integração daquelas técnicas, a par da concretização do projeto 
H2Host, poderá́ apontar para novas oportunidades de investigação.  

Como resultado desta investigação, consideramos três níveis: da produção de conhecimento – um 
entendimento mais lato sobre o valor instrumental do SDT em ambientes rurais, o qual possa 
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favorecer uma melhor compreensão/reflexão sobre a Criatividade e Circularidade a estes associada 
(comunidades, produtos e serviços locais); das ações – que o processo criativo do SDT estimule as 
comunidades locais a aplicarem as suas competências e saberes (através da divulgação e 
preservação da cultura local), e intensifique o trabalho em rede, as sinergias e os espaços locais; e 
da mudança de condições – por via do SDT que se introduzam práticas participativas e o 
reconhecimento do potencial criativo dos lugares, favorecendo as condições de atratividade 
territorial, a fixação do tecido social e a inovação social. 
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Sustentabilidade; Ambientes Rurais; Rede 7 Sóis 7 Luas. 



 xi 

ABSTRACT 
Cities have been the epicentre of economic (creative and circular) development. Simultaneously, 
Creativity has been framed in the most varied contexts (academic, business and political research 
practices) as an economic counterweight and as a driving force for creative, intelligent and 
sustainable cities, stimulating new territorial challenges. In this line of thought, it is fundamental to 
explore the main challenges and opportunities for territorial development, not just in large urban 
agglomerations. This context sets the opportunity to develop this research, supported by a previous 
network of local and international contacts, important for bridging the lack of understanding about 
the Service Design Thinking (SDT) model as well as its instrumental value for facilitating the 
sustainable development of rural environments, at the heart of the Creative and Circular Economy. 

How can SDT intervene, favouring social innovation, visibility and sustainability, facilitating new 
opportunities and programs in rural territories? 

In addition to the mapping, the state of the art concerning Creativity, helped in identifying a set of 
creative process models, Design Thinking and Service Design, whose confluence in SDT is analysed 
in the framework of Creative and Circular Economy. This precept was also proposed in view of the 
creation or improvement of services / products (cultural and tourism) in a logic of collaboration, 
sharing and sustainability. 

Co-creative experiences in rural environments need development in order to achieve, for example, 
sustainable rural tourism along with the socio-cultural integration of the local community in the 
creative process. Therefore, the novelty of this research is our case study "7 Sóis 7 Luas in Alfândega 
da Fé and Ponte de Sor", exploring the strategy of the SDT in the convergence of the Creative and 
Circular Economy as a facilitator of the self-sustainability of the rural contexts. In this case, the results 
of this research point to the project proposal outlined here - a service of cultural and tourist action, 
founded in the sense of place (of landscape and local cultural singularities). The circumstances and 
limitations pointed out throughout this research process allowed the integration, in part, of SDT 
techniques. Therefore, the theoretical and qualitative nature of this thesis, will lead, in terms of future 
perspectives, to a project approach, whose integration of these techniques, together with the H2Host 
project, may point to new research opportunities. 

As a result of this research, we consider three levels: knowledge production - a broader 
understanding of the instrumental value of SDT in rural environments, which might favour a better 
understanding / reflection about Creativity and Circularity in this milieus (communities, products and 
local services); of actions – that the SDT's creative process encourages local communities to apply 



 xii 

their skills and knowledge (through the dissemination and preservation of local culture), and to 
intensify networking, synergies and local spaces; and the change of conditions – through the SDT to 
introduce participatory practices and the recognition of the creative potential of the places, favouring 
the conditions of territorial attractiveness, the settling of the social capital and social innovation. 

 

Keywords  

Service Design Thinking; Creativity; Creative Economy; Circular Economy; Sustainability; 
Rural Environments; 7 Sóis 7 Luas Network. 
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    e serviços | 138 
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INTRODUÇÃO 
As crises económico-financeiras, as alterações climáticas, as desigualdades sociais, a mudança de 
paradigma na economia, as práticas culturais e artísticas, bem como os atuais fenómenos e fluxos 
turísticos, são acontecimentos/problemáticas significativos que se assumem como as principais 
tendências dos negócios e da inovação social, cuja ação processual e metodológica do Design tem 
uma expressão fulcral. Entendidos como problemas, as questões sociais envolvem comportamentos 
que desempenham um papel crucial no início de uma mudança desejada, em que o poder do Design 
como um meio deliberado para mudar o comportamento acumulou maior interesse: “comportamento 
sustentável” (Tromp, Hekkert, & Verbeek, 2011). 

Para além do mapeamento, refletindo sobre a Criatividade, a novidade da investigação tem por base 
científica o nosso estudo de caso Rede 7 Sóis 7 Luas (7S7L) em Alfândega da Fé e Ponte de Sor, 
explorando: a estratégia do Service Design Thinking (SDT) na convergência da Economia Criativa 
e Circular como facilitador da autossustentabilidade dos contextos rurais; a aplicação metodológica, 
em parte, do SDT na criação de um serviço de ação cultural e turística, fundado no sentido do lugar 
(paisagem e traços culturais locais). 

A relevância da investigação advém da necessidade de valorização/preservação da singularidade 
patrimonial nos ecossistemas rurais e, neste sentido, como pode o SDT intervir, favorecendo a 
inovação social, a visibilidade e a sustentabilidade territorial? Para a definição do Estado da Arte, 
tornou-se elementar contrastar estudos da esfera académica com estudos de natureza não 
académica, no sentido de compreender o valor e a autonomia do Design (Buchanan, 1992), 
observando o seu papel quer no contexto das políticas de inovação (Goldenstein & Rosselló, 2014), 
quer no núcleo da Economia Criativa (De Beukelaer, 2015; Florida, 2002, 2012; UNESCO, 2017a) 
e da Economia Circular (Ellen MacArthur Foundation, 2015, 2017c, 2017b; Fusco Girard & 
Gravagnuolo, 2017; Heskett, 2009; IDEO, 2017c). 

A condição estética e estratégica do Design, de produtos e serviços, reflete-se na linha e ação 
Horizonte 2020, “as a driver of user-centred innovation” (Comissão Europeia, 2009; Dervojeda et al., 
2014; Thomson & Koskinen, 2012). O Design tem manifestado um crescente comprometimento na 
mudança do mercado ao impulsionar: a competitividade e a sustentabilidade (Dessein, Soini, 
Fairclough, & Horlings, 2015; Lewis, Gertsakis, Grant, Morelli, & Sweatman, 2001), a inovação 
tecnológica, social, e de serviços culturais e turísticos (OECD, 2014); e a constituição de “novos 
objetos artísticos” (Jornal de Letras, 2011), e de comunidades criativas (Meroni, 2007).  
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A “relevância para a competitividade e a internacionalização da economia portuguesa” deve-se 
fundamentalmente ao Design (Augusto Mateus & Associados, 2016). Adicionalmente, o turismo foi 
reconhecido naquele enquadramento (idem). 

Na confluência entre Service Design e Design Thinking, SDT é um método capaz de melhorar os 
serviços culturais e turísticos, e gerar novos modelos de negócios através das experiências dos 
utilizadores. Embora a importância da inovação, do Service Design e do Design Thinking seja 
reconhecida em diversos âmbitos e estudos, as abordagens do SDT (conceptual e projetual) estão 
pouco consolidadas no contexto da Economia Criativa (Miettinen, Valtonen, & Markuksela, 2015) e 
da Economia Circular, concretamente em ecossistemas rurais (Hernandez, 2016; Levick-Parkin, 
2013). 

Estudos e projetos desenvolvidos em ambientes rurais validaram que a criatividade não é um 
exclusivo dos contextos urbanos (Gibson, 2012; White, 2010). Entendidos como lugares que 
promovem a restruturação social e económica através de atividades turísticas e de trocas culturais 
(Silva & Figueiredo, 2013) serão estes territórios detentores de potencial criativo, passível de criar 
serviços, atrair novos fluxos sociais e gerar inovação? Deve perfilhar-se um modelo concreto, 
assente na perspectiva “smart urban-smart rural” (URBACT, 2015) que vise a coesão e a 
sustentabilidade territorial: com enfoque nas características e na sua autenticidade face a outros 
cenários (Fleming, 2013; INTELI, 2011; UN, 2015; Van Heur, 2012). 

A perceção, o sentido do lugar e a experiência estética (Jivén & Larkham, 2003; Lichtenstein, 2001; 
Lippard, 1997), fundada na paisagem e nos traços culturais locais, podem influenciar o processo 
criativo, as particularidades e recursos das localidades, regenerando-as sem comprometer a sua 
singularidade (Cardoso, 2013; Lassus, 1998). 

Por conseguinte, na nossa estrutura de investigação contextualizamos a abordagem mais 
generalista da literatura sobre a criatividade, processos criativos de resolução de problemas, Service 
Design Thinking e Service Design Doing – partimos da análise de vários modelos associados ao 
Design Thinking e ao Service Design, nomeadamente o modelo dos 3 I’s, desenvolvido por Tim 
Brown (CEO da agência de design IDEO) (Brown, 2008; Brown & Wyatt, 2010), o modelo da 
d.school em Stanford (2010), o modelo de SDT proposto por Stickdorn (2013) e Stickdorn & 
Schneider (2010), o modelo Service Design Doing SDD preconizado por Stickdorn, Hormess, 
Lawrence, & Schneider (2018) e o modelo Evolution 62 da empresa portuguesa (Mindshake, 2016) 
– para posteriormentenquae dissecarmos sobre a revisão e análise da literatura destes propósitos 
em ambientes rurais. 
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I. Motivações 

Construir conhecimento e maturidade cívica sobre a autossustentabilidade dos ecossistemas rurais, 
recorrendo aos recursos endógenos, bem como a possibilidade de ancorar as técnicas do Service 
Design Thinking em conjugação com outras áreas de saber científico, poderá ser uma vantagem 
para os investigadores, decisores políticos e outras partes interessadas. 

No que concerne ao projeto de investigação, o primeiro estímulo para o tema proposto, Criatividade 
e Service Design Thinking em ambientes rurais, advém, por um lado, de uma vontade pessoal e 
profissional em concretizar um negócio criativo e sustentável em Alfândega da Fé. Pouco depois, a 
par do acompanhamento de uma residência artística (Strings Academy of Utrecht), em maio de 
2012, na Bourgogne (nas localidades de Saint Vallerin, Chalon-sur-Saône, Buxy, Cluny, Tournus), 
contactando com intervenções artísticas em capelas, Châteaux, adegas, campos agrícolas, bem 
como com artesãos e designers contemporâneos, conduziu-nos a um questionamento acerca do 
valor instrumental da criatividade em ambientes rurais, já que, na generalidade, as práticas 
discursivas em todo o mundo – científicas, governamentais e não governamentais – inscreviam a 
criatividade no cerne e desenvolvimento dos grandes aglomerados urbanos. 

Observando o défice de entendimento sobre o estudo, valor instrumental e modelo da Criatividade 
e do Service Design Thinking em ambientes rurais, concretamente em Portugal, e refletindo sobre 
a hegemonia da Criatividade e do preceito da apropriação (conceptual e operacional) desta, o que 
se propõe é então contribuir para o enriquecimento do entendimento da criatividade e da 
sustentabilidade em ambientes rurais, e como pode o Service Design Thinking servir de base a este 
preceito. Esta investigação teórica conduziu a um output – desenho/proposta de um serviço de ação 
cultural e turística em território rural. A futura criação deste serviço servirá um propósito pessoal e 
profissional, mas ao mesmo tempo visa complementar os serviços de locais de cultura e de turismo, 
nomeadamente os disponibilizados pela Rede 7 Sóis 7 Luas (R7S7L) em Alfândega da Fé. Neste 
último preceito, considerando que os mesmos não estão bem consolidados e articulados e não 
traduzem o valor das paisagens, bem como dos recursos culturais endógenos e ancestrais. Estudar 
os territórios rurais de Portugal, no contexto europeu, tendo como referência o nosso estudo de caso 
R7S7L (que representa a cultura lusófona e do mediterrâneo) e, sobretudo, investigar segundo o 
critério e evolução do modelo europeu no quadro da Economia Criativa e da Economia Circular, 
acompanhando as sucessivas crises (políticas, económicas, culturais, migratórias, entre outras), 
tornou-se um desafio gratificante.  
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II. O Problema da Investigação 

O problema de investigação advém por um lado do défice de entendimento do valor instrumental da 
Economia Criativa e Circular, bem ainda do Service Design Thinking para o desenvolvimento 
sustentável dos ambientes rurais. Por outro lado, verificámos que a vulnerabilidade dos ambientes 
rurais face aos contextos urbanos ainda é evidenciada quer em termos conceptuais e académicos, 
quer operacionalmente: em matéria de sustentabilidade territorial estes ambientes sempre 
enfrentaram as noções dicotómicas rural-urbano, relacionadas com a baixa demografia, a 
acessibilidade, o êxodo rural, a baixa competitividade e, consequentemente, os escassos 
investimentos nestes territórios. O abandono dos territórios rurais levou igualmente a cenários de 
desertificação populacional e do próprio solo. Estes factos são transversais à maioria dos contextos 
rurais. Em Portugal, as regiões mais afetadas continuam com particular incidência em Trás-os-
Montes e no Alentejo.  

 

III. Pertinência da Investigação 

Para além de refletirmos sobre a apropriação (conceptual e operacional) da Criatividade, 
cartografando depois a Criatividade em ecossistemas rurais, a novidade desta investigação tem por 
base o nosso estudo de caso 7S7L em Alfândega da Fé (Trás-os-Montes) e Ponte de Sor (Alentejo) 
– o estudo de caso foi produzido pela primeira vez sob o ponto de vista científico (Pires, Mota, & 
Tschimmel, 2017a, 2017b, 2017c). Em Portugal, a originalidade da proposta pronuncia-se na 
convergência das intervenções mínimas do Design para os territórios rurais, a partir do Service 
Design Thinking: com recurso à paisagem e traços culturais rurais; e na criação de um serviço de 
ação cultural e turística que favoreça, de forma permanente e não transitória, a inovação social, a 
visibilidade e a sustentabilidade dos territórios rurais, em linha com os fundamentos e objetivos do 
desenvolvimento sustentável das Nações Unidas (UN, 2015). 

A relevância desta investigação advém da necessidade de valorização/preservação da 
singularidade patrimonial naqueles ecossistemas e, neste sentido, como pode o Service Design 
Thinking intervir, favorecendo a inovação social, a visibilidade e a sustentabilidade territorial rural, 
evitando/contrariando a sua recessão? 

Circunscrevemos o nosso estudo às localidades supramencionadas, considerando o tempo 
disponível da investigadora principal, bem como o acesso às fontes, recursos e rede de contactos 
necessários para a recolha do material empírico. 
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IV. Questões de Investigação 

Nesta investigação propomo-nos responder às seguintes research questions, as quais não estão 
ordenadas por relevância, mas convergem de um nível contextual para um nível mais específico:  

- Quais os programas de apoio e como podem estimular processos criativos em ambientes 
rurais, favorecendo as boas práticas da Economia Criativa e da Economia Circular, de 
acordo, ou com sugestões de alterações, às diretivas sugeridas pelas organizações 
governamentais e não governamentais?  

- Serão estes territórios autossustentáveis e detentores de potencial criativo, passível de criar 
serviços, atrair novos fluxos sociais e gerar inovação?  

- Como pode o Service Design Thinking intervir, favorecendo a inovação social, a visibilidade 
e a sustentabilidade territorial rural, evitando/contrariando a sua recessão? 

Questões Secundárias 

- Como pode o Service Design Thinking inscrever-se na política de inovação e apoiar a 
criação de serviços, contribuindo para a valorização patrimonial? (Capítulo II)  

- Como podem, a paisagem e os traços culturais rurais, favorecer a criação de serviços e 
gerar experiências estéticas e co-criativas? (Capítulo III)  

 

V. Objetivos de Investigação 

Partindo do défice de entendimento sobre qual o modelo/valor instrumental da Criatividade e do 
Design – Service Design Thinking – para o desenvolvimento sustentável dos ambientes rurais, esta 
investigação visa desenvolver uma estrutura com os seguintes objetivos: 

• Gerais:  
- Mapear o entendimento do Design no contexto da Economia Criativa, em congruência com 

as políticas de inovação; 
- Apresentar as especificidades conceptuais e operacionais do Design no quadro da 

Economia Criativa de ambientes rurais; 
- Reconhecer na paisagem e nos traços culturais dos territórios rurais, instrumentos para 

as operações estéticas e estratégicas do Design. 
- Promover uma leitura mais ampla do SDT na criação de serviços conducentes à 

sustentabilidade dos territórios rurais. 
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• Específicos: 
- Analisar as condições de trabalho e os serviços da Rede 7S7L em articulação com as 

localidades de Alfândega da Fé e Ponte de Sor; (programas de apoio à criação – nacionais 
e internacionais ou autossutentabilide dos territórios; processos criativos, residências 
artísticas, turismo cultural, promoção do território, e laboratórios de criatividade e 
gastronomia);  

- Descrever as políticas de ação local, para a inovação, cultura e turismo, desenvolvidas em 
Alfândega da Fé e Ponte de Sor; 

- Direcionar os métodos do SDT para a criação de serviços de ação cultural e turística em 
ambientes rurais; 

- Analisar a aplicação dos métodos do SDT para a criação de serviços de ação cultural e 
turística que evidenciem as potencialidades e o sentido do lugar: a partir da paisagem e 
dos traços culturais locais, fomentando dinâmicas co-criativas e relacionais entre visitantes 
e comunidades locais, as quais possam contribuir para a inovação, visibilidade e 
sustentabilidade desses territórios; 

- Construir um entendimento sobre o SDT em ambientes rurais, o qual possa ser útil para 
os agentes criativos, investigadores, decisores políticos e outras partes interessadas, 
podendo o modelo ser replicado ou servir de inspiração para contextos similares.  

 

VI. Metodologia  

A metodologia de investigação pressupõe milestones distintos e coordenados entre si (Apêndice 1, 
cronograma): M.1 Leituras exploratórias e mapeamento 1; M.2 recolha de dados: pesquisa 
documental, entrevistas aplicadas ao Diretor Artístico da Rede 7S7L e aos municípios de Alfândega 
da Fé e Ponte de Sor, e observação in loco; M.3 mapeamento 2, cruzamento de dados e formulação 
de hipóteses de trabalho; M.4 resultados e discussão; M.5 Análise crítica e redação final da tese. 

Com efeito, optámos por delinear uma metodologia de análise qualitativa (Gray & Malins, 2004): 
Creative Research methods (Collins, 2010) e Research in Design Context (Horváth, 2008), 
conducente à abordagem projetual (Clemente, Tschimmel, & Pombo, 2017). Metodologicamente, o 
SDT apoiará o desenho/criação de um serviço para a ação cultural e turística. O processo 
metodológico iniciou-se com o estudo preliminar e a formulação de hipóteses, através da recolha 
de dados e organização da informação, segundo o modelo Grounded Theory.  
Assim, para a recolha de dados, análise de conteúdo e confrontação das informações considerámos 
vários instrumentos: 
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• revisão de literatura – estudos académicos e não académicos (estudos governamentais e não 
governamentais); 

• análise de programas europeus e portugueses – e.g. UNESCO Creative Cities Network, 
Creative Europe, EU strategies, Interreg Sudo Programme, Novos Povoadores, Go Local, 
Smart Rural Living Lab, Programa Estratégico da Rede de Cidades Criativas, Projeto 
Indústrias Culturais e Criativas em Espaços Rurais, entre outros; e redes de trabalho no 
domínio da Economia Criativa, da Economia Circular e do Design; 

• estudo de caso 7S7L; 

• entrevistas – foram realizadas quatro entrevistas, cujos guiões integraram perguntas diretas, 
abertas e follow up: A primeira e a terceira entrevistas (dirigidas ao município de Alfândega 
da Fé) realizaram-se em 2013 – inserimos dois momentos por forma a obter informações 
mais criteriosas. A análise destas duas entrevistas permitiu nomear as principais ações do 
poder local para o setor da cultura; a entrevista orientada para o Diretor Artístico da Rede 
7S7L realizou-se igualmente em 2013, em Pontedera (Itália). Obtivemos dados mais 
concretos e informação mais apurada sobre todo o contexto da Rede 7S7L, desde o 
surgimento até à atualidade; e a entrevista conduzida ao município de Ponte de Sor realizou-
se em 2015, a partir da qual conseguimos inscrever a política estratégica local para a cultura; 

• pesquisa documental (relatórios internos e manifestos artísticos da Rede 7S7L, relatórios e 
outros documentos da política de ação local dos municípios estudados); 

• observação in loco não participante. 

 

A análise qualitativa dos dados, especificamente a análise de conteúdo das entrevistas, passou pela 
estruturação da “condensação descritiva” (Albarello et al., 2005). Esta condensação foi configurada 
através de códigos (Saldaña, 2009), permitindo sistematizar e categorizar as essências dos 
discursos para posteriormente alocar aos lugares estruturais comuns. Tal resulta num novo 
documento que cruza o entendimento dos lugares estruturais das entrevistas, com a revisão de 
literatura e as observações in loco. 

Prendemos que a investigação teórica seja a primeira fase de um negócio que irá posteriormente 
ser edificado/materializado: um serviço englobante de cultura, cujo processo compreenda a relação 
estrutura - atores - recursos - representações (Soini, Kivitalo, & Kangas, 2012). 
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Simultaneamente, desejamos que a nossa tese possa contribuir para ampliação do conhecimento 
em Design, e que seja útil para os design practioners, artistas ou outros agentes criativos, bem como 
para investigadores, decisores políticos ou outras partes interessadas.  

 

VI. O Papel do Design na Investigação  

Ponderando as práticas metodológicas no contexto deste Programa Doutoral e considerando a 
especificidade da nossa investigação, mencionamos as linhas de ação propostas por Imre Horváth 
e Christopher Frayling. 

Em relação à estrutura desenvolvida por Horváth (2007, 2008), na Universidade Técnica de Delft, 
as metodologias aplicadas em Design sucedem de Research in Design Context, Design Inclusive 
Research e Practice-based Design Research (Tabela 1).  

 

Tabela 1 | Pesquisa em Design 

Fonte | elaboração própria, a partir de Horváth (2008). 

 

A afirmação de que a nossa investigação se insere em Research in Design Context partilha do 
pressuposto de que as investigações empíricas e as experimentais são conduzidas 
intencionalmente para obter insights, ou para alcançar melhorias em vários contextos, como 

Pesquisa em Design Âmbito 

 

Research in Design Context  
(Pesquisa no Contexto do Design) 

 
• Construção teórica 
• Pesquisa disciplinar analítica  
• Insights, compreensão e previsões  
• Mono-disciplinar 

 

Design Inclusive Research  
(Pesquisa inclusiva do Design) 

 
• Multidisciplinar, explicativa e previsional  
• Gera conhecimento e mecanismos para a resolução de 

problemas 
 

 

Practice-based Design Research  
(Pesquisa orientada para a Prática do Design) 

 
• Prático  
• Gera conhecimento a partir de processos, ambientes e 

artefatos  
• Apresenta soluções de problemas  
• Oferece princípios, regras e padrões geralmente válidos 
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comportamentos e reflexões, qualidades de artefatos, interações e impactos em ambientes naturais 
ou artificiais (Horváth, 2007). 

Neste contexto, Horváth (2007) clarifica que a pesquisa no contexto de Design tem em consideração 
várias preocupações do Design, tais como: (i) as pessoas que estão envolvidas no Design, ou que 
são influenciadas pelo Design (indivíduos, equipas e comunidades de designers e clientes); (ii) os 
artefatos que são trazidos para uma existência conceptual por via dos processos de Design 
(conceitos, designs, produtos, serviços); e (iii) o ambiente em que os sujeitos e os produtos existem 
e interagem (ambiente natural, social, económico, ecológico, tecnológico e cultural). 

Segundo Horváth (2007) a contextualização Research in Design Context exerce influência: (i) na 
definição do objetivo (objetivos) de investigação, (ii) na criação de circunstâncias e condições nas 
quais o fenómeno estudado pode ser investigado, (iii) na identificação do relacionamento que deve 
ser estudado num determinado contexto, e (iv) na interpretação de dados. 

Research in Design Context pode lidar com uma ampla variedade de problemas de investigação e 
questões que incluem os interesses humanos e sociais. O objetivo é explorar, descrever, 
compreender e explicar fenómenos, onde o Design pode intervir. Research in Design Context trata-
se de uma pesquisa disciplinar analítica, visando insights, a compreensão e previsões (Horváth, 
2007). Adicionalmente, depende principalmente do conhecimento de disciplinas de fundo e aplica 
praticamente todos os métodos de pesquisa dessas disciplinas. 

Relativamente aos conceitos filosóficos associados a este domínio, o construtivismo é, conforme 
afirma Horváth (2008) uma pesquisa que sintetiza o conhecimento proveniente de várias fontes, 
mas, por si só, também gera conhecimento. 

Já Frayling (citado in Earnshaw et al., 2015, p. 509) distinguiu três tipos distintos de pesquisa em 
Arte e Design: “research into art and design, research through art and design, and research for art 
and design”1. Com efeito, cada categoria corresponde às seguintes linhas de investigação, conforme 
a Tabela 2. 
 
 
 

                                                
1  “Research into art and design (…): Historical research; Aesthetic or perceptual research; Research into theoretical 
perspectives such as social, ethical, and cultural factors;  
Research through art and design (…): Materials research such as that involved in pigments, metalwork, ceramics, and 
jewellery; Development work – such as using a device in a new way (…); Action research – a write-up of experimental practical 
work in a studio, including any design considerations which preceded the setup of the experiments. This can lead to a degree 
with the outputs verified mainly by project work, whether at undergraduate or postgraduate level; 
Research for art and design (…): The visual exhibition and communication of artefacts; The cognitive tradition in fine art; The 
expressive outcomes” (Frayling citado in Earnshaw et al., 2015, p. 509). 
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Tabela 2 | Pesquisa em Arte e Design 

 
Fonte | elaboração própria, a partir de Frayling (citado in Earnshaw et al, 2015). 

 

Nesta conformidade, a nossa investigação é organizada segundo perspetivas teóricas em 
ambientes rurais, incidindo no entendimento do Service Design Thinking a par de fatores sociais, 
éticos, políticos, económicos, culturais, no contexto da Economia Criativa e Circular daqueles 
territórios. Enquadra-se, portanto, numa perspetiva Research into Art and Design e Research in 
Design Context. Assim sendo, pronunciamos que a construção teórica e a pesquisa disciplinar 
analítica (Horváth, 2007, 2008) dizem respeito ao papel do Design na argumentação da Cultura e 
do Turismo como serviços. Já os Insights, a compreensão e as previsões (Horváth, 2007, 2008), 
são decorrentes do Design Thinking e do Service Design como processos criativos (de Creative 
Solving Problem). Embora a base seja mono-disciplinar (Horváth, 2007, 2008), a investigação cruza 
com outras áreas disciplinares, pois está assente em perspetivas teóricas com carácter social, ético, 
político, económicos e cultural (Research into Art and Design) (Frayling citado in Earnshaw et al, 
2015). Com efeito, todo o material coletado respeitante ao lugar do Design, como processo criativo, 
enquanto estratégia territorial, bem como área estrutural da política de inovação e sustentabilidade 
capaz de contribuir para as matérias da Economia (Criativa e Circular), procede das leituras 
exploratórias e da revisão da literatura.  

 

 

Pesquisa em Design Âmbito  

 

Research into Art and Design  
(Pesquisa sobre Arte e Design) 

 

Investigação no domínio histórico, da estética ou da 
perceção, bem como de perspetivas teóricas incidindo em 
fatores sociais, éticos, políticos, económicos, culturais.  

 

Research through Art and Design  
(Pesquisa através da Arte e Design) 

 

Investigação orientada para a experimentação, 
compreensão e desenvolvimento para verificar e entender a 
prática ligada à teoria.   

 

 

Research for Art and Design  
(Pesquisa para a arte e design) 

 

Investigação no domínio da criação processual, material ou 
de software. O objeto e a criação como resultado de um 
propósito cognitivo (tradição das belas artes) e de reflexão 
como meio de hipótese teórica. 
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VII. Estrutura do Trabalho 

O presente estudo engloba dois momentos –  1) corpus teórico (parte I), o qual combina o estado 
da arte que diverge das matérias sobre Criatividade, SDT e Economia Criativa e Circular em termos 
gerais, convergindo para esses mesmos preceitos em ambientes rurais; e 2) trajetória do estudo 
empírico que envolve, entre outros aspetos, o desenvolvimento do estudo de caso 7 Sóis 7 Luas 
em Alfãndega da Fé e Ponte de Sor.  Em termos estruturais, a tese compreende oito capítulos: 

Assim, no capítulo I enquadramos um referencial de teorias e modelos com enfoque na Criatividade. 
De uma forma geral, percorremos as abordagens da Criatividade desde o génio individual até à era 
Smart e da sustentabilidade, para posteriormente nos focarmos no processo criativo do Design 
Thinking e do Service Design na lógica do Creative Problem Solving. Na confluência dos dois 
conceitos, entendemos por Service Design Thinking um método de inovação centrado na perspetiva 
dos utilizadores de serviços, através da dinâmica de co-criação, e passível de resolver ou apresentar 
soluções aos problemas de sustentabilidade emergentes.  

Neste seguimento, é adequado observarmos o Design no quadro da Economia Criativa e Circular. 
Por isso, no segundo capítulo, entabelecemos uma relação entre a Criatividade, o Design e a 
economia, abordando o papel do Design na argumentação da Cultura e do Turismo como serviços. 
Na relação entre os negócios e Economia Criativa e Circular, o Design é igualmente designado 
como área estrutural da política de inovação e sustentabilidade. Partindo deste pressuposto, é 
possível fazer uma leitura mais ampla do SDT na criação de serviços conducentes à 
sustentabilidade dos territórios rurais. 

Com efeito, no capítulo três convergimos para uma ligação com a ruralidade, desenvolvendo o 
estado da arte sobre a Economia Criativa e Circular em ecossistemas rurais. Neste contexto, 
elencamos exemplos de boas práticas que se manifestam como comunidades criativas, 
sustentáveis, coloborativas e co-criativas. Para tal, o Design foi igualmente refletido. No âmago do 
novo paradigma da sustentabilidade, registamos o papel do Design – designadamente Service 
Design Thinking como estratégia territorial em ambientes rurais – o qual, na linha do Design 
Colaborativo, Activism Design, DesignX e Design para os territórios, em simbiose com os ativos da 
Hélice Quintupla, tem vindo a assumir uma forte presença como instrumento disruptivo e de 
inovação social. Este referencial teórico esteve na base para a definição do Service Design Thinking 
como uma estratégia de Turismo Criativo a partir da paisagem e dos traços culturais locais. 

No que concerne ao segundo momento, no capítulo quatro, definimos um modelo de análise 
qualitativa (Gray & Malins, 2004), que assenta em Creative Research methods - Grounded Theory 
(Collins, 2010). Para além desta orientação, situamos a nossa pesquisa, conforme explicámos 
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anteriormente em “O Papel do Design na Investigação”, nas linhas de investigação Research in 
Design Context (Horváth, 2007, 2008) e Research into Art and Design (Frayling citado in Earnshaw 
et al, 2015). A trajétória desta investigação implicou, então, as etapas da Definição do problema, da 
Gestão da estrutura/desenho da investigação, da Gestão dos instrumentos de investigação e da 
Gestão dos Resultados, Discussão e Conclusões. Os materiais e os métodos enunciados e 
descritos corresponderam à iteratividade do processo de desenvolvimento e escrita desta Tese, os 
quais se refletem naquilo que é exposto nos capítulos seguintes. 

Por conseguinte, no capítulo cinco produzimos o estudo de caso 7S7L confinado às localidades de 
Alfândega da Fé (Trás-os-Montes) e Ponte de Sor (Alentejo). Para além de envolvermos o leitor na 
história do 7S7L e na sua dimensão global (encontros culturais, artíticos e turísticos dos países do 
Sul – lusófonos e do mediterrâneo), tentamos representar os contextos das localidades rurais, não 
só pelas problemáticas a estas associadas, mas sobretudo pelas suas singularidades e vantagens 
que podem constituir um propósito de desenvolvimento criativo na lógica da sustentabilidade e, 
portanto, da Economia Criativa e Circular.  

Prosseguindo para o capítulo seis, apresentamos os resultados decorrentes da triangulação da 
recolha de dados (validação das entrevistas, pesquisa documental, revisão da literatura, observação 
in loco não participante) que enformam o 7S7L em Alfândega da Fé e Ponte de Sor. 

Na discussão dos resultados, disposta no capítulo VII, a sistematização da informação 
supramencionada permitiu-nos responder aos objetivos e às perguntas de investigação definidas 
para esta investigação. 

Posteriormente, identificamos o output e os outcomes da nossa tese, para, por fim, apresentarmos 
no capítulo final (oito) as considerações finais, as limitações do estudo e as oportunidades de 
investigação futura.  

Nas secções Anexos e Apêndices, completantamos os diversos discursos que fomos edificando 
com elemntos que elucidam o leitor – segundo modelos, descrições, planos, mapas e outras 
informações que consideramos pertinentes. 
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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Capítulo I - Criatividade e Processos Criativos 
 
 

Thinking like a designer  
can transform the way you develop  

products, services, processes 
— and even strategy. 

 
Tim Brown  

 

A “Criatividade” é um termo ambíguo e complexo, o qual tem sido muito debatido, sobretudo nos 
últimos anos. Conceitos como Cidades Criativas, Lugares Criativos, Espaços Criativos, Pessoas 
Criativas, Classes Criativas, Atividades Criativas, Economias Criativas, Políticas Criativas, Ideias 
Criativas, Objetos Criativos, Alimentação Criativa, Organizações Criativas, Negócios Criativos… 
entre uma lista vasta de predicados criativos, a Criatividade passou a fazer parte da nomenclatura 
da sociedade em geral. Numa altura em que na sociedade surgem adversidades de vários domínios 
(pessoais, sociais, económicos, ecológicos, demográficos, entre outros), cada vez mais se apela à 
criatividade como mecanismo de adaptação às mudanças produzidas e como resolução para os 
problemas. Neste sentido, atualmente, é enfatizada a visão criativa e a capacidade dos indivíduos 
(individual ou em grupo) encontrarem soluções inovadoras. Adicionalmente, a contemporaneidade 
e as vivências perante as problemáticas impelem a ações criativas assentes na inteligência e na 
sustentabilidade. 

O presente capítulo visa, primeiramente, apresentar um panorama genérico sobre a 
conceptualidade e a operacionalidade da Criatividade, que percorre desde o génio individual criativo 
até à contemporeineidade Smart. 

Seguidamente falaremos dos processos criativos e da sua importância no contexto do Design. 
Sequencialmente discorremos sobre modelos de processos criativos como o Design Thinking e o 
Service Design. 

Por fim, na confluência do fenómeno da Criatividade e do Service Design Thinking, apresentaremos 
uma reflexão sobre este processo criativo, o qual será o foco da nossa investigação e será analisado 
como instrumento passível de apoiar e orientar a criação de um serviço de ação cultural e turística 
em contexto rural. 
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1. Criatividade, Inteligência e Sustentabilidade: Do génio à era Smart 

1.1. Criatividade: teorias e modelos 

Ao longo de décadas, desde as ciências cognitivas até às ciências naturais, diversos estudos sobre 
a criatividade emergiram, revelando o conhecimento do fenómeno criativo e impulsionando novas 
ideias preponderantes para a sua clarificação. Os investigadores dos vários ramos científicos (desde 
as ciências sociais às ciências exatas, na arte e, mais recentemente, no campo organizacional e 
dos negócios criativos), têm construído teorias e modelos que contribuíram para o entendimento, 
desenvolvimento e melhoria da criatividade e dos processos criativos. Com efeito, a investigação 
científica sobre a criatividade passou a ser considerada como preponderante para o conhecimento 
do ser humano. 

As conceções da criatividade remetem para o pré-Cristianismo, associando-se ao plano do 
pensamento filosófico, por forma à obtenção de um entendimento sobre a produção criativa. No 
âmago deste pensamento, admitia-se que a criatividade tinha origem divina (Albert & Runco, 1999). 

No Renascimento, a criatividade costumava ser considerada como uma característica dos génios 
individuais: inventores solitários ou artistas isolados (Csikszentmihalyi, 2014). Muitos pensadores 
associaram a criatividade ao génio, ideia que terá perdurado até ao fim do século XVIII. No Século 
XIX, com a teoria de Darwin sobre a evolução, as visões metafísicas e místicas foram dissipadas e 
a criatividade passou a ser considerada como uma manifestação inerente à vida, já que os 
organismos vivos têm a capacidade gerar novas espécies e a capacidade adaptativa. Num sentido 
mais lato, a criatividade é, para o ser humano, uma das ferramentas para a resolução de problemas: 
através da seleção e adaptação bem-sucedidas. Um dos principais exponentes desta ideia foi Sinnot 
(1962), quando afirmou que a vida é criativa porque se organiza e se regula a si mesma e, por sua 
vez, origina continuamente novidades (citado in Kneller, 1978, p. 36). E desde os meados do Século 
XX que a ligação entre criatividade e os grandes génios foi sendo dissipada, surgindo os primeiros 
estudos científicos sobre criatividade, a par do desenvolvimento da Psicologia: primeiro com Binet 
e Galton a partir da visão individual determinada pela genética, e mais tarde o surgimento de 
modelos cujo indivíduo é influenciado por fatores externos (Albert & Runco, 1999). O estudo da 
criatividade passou a estar associado ao potencial humano e a autorrealização como força 
mobilizadora da criatividade (Alencar & Fleith, 2003). Diversos investigadores corroboram que a 
criatividade não é algo exclusivo de um grupo cultural e cientificamente dotado ou até uma 
característica inata (Tschimmel, 2009). A abordagem individual foi, assim, substituída por uma visão 
sistémica do fenómeno da criatividade (Feldman, Csikszentmihalyi, & Gardner, 1994). 
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Csikszentmihalyi (2014) classifica a criatividade como uma fonte central de significado e felicidade 
para aqueles que a praticam, tal como expressa na sua noção de “Flow”2. Csikszentmihalyi rompe 
com os pressupostos convencionais e visões tradicionais sobre a criatividade, para argumentar que 
a criatividade pode ser desenvolvida por qualquer indivíduo que esteja disposto a dedicar tempo e 
esforço a uma determinada atividade:  
 

The location of genius is not in any particular individual’s mind, but in a virtual space, or system, where 
an individual interacts with a cultural domain and with a social field. It is only in the relation of these 
three separate entities that creativity, or the work of genius, manifests itself. (Csikszentmihalyi, 2014, 
p. 100) 

 

Mas foi sobretudo a partir dos anos 1950 que a criatividade como ciência conquistou o seu lugar: 
não apenas no sentido teórico, filosófico ou psicológico, mas essencialmente na prática pedagógica 
e organizacional. 

Nesta conformidade, uma das teorias do pensamento criativo e da inteligência é o “pensamento 
divergente” (PD). Proposto pela primeira vez por Guilford (1950, 1967) o PD é denominado como a 
capacidade de gerar, a uma questão, muitas respostas possíveis e diferentes. Muitas vezes é 
agrupado com o “pensamento convergente” (PC), consistindo na capacidade de selecionar a melhor 
resposta entre muitas opções. Guilford apresentou uma visão sobre o PD, considerando-o 
multidirecional, flexível e essencial para a criatividade (Tschimmel, 2009).  

Associado ao PD foram desenvolvidos quatro parâmetros passíveis de avaliar o pensamento 
criativo, os quais incluem: fluidez, flexibilidade, originalidade e elaboração (Tschimmel, 2010). 

Já Koestler (1964) distinguiu pensamento associativo (PA) de pensamento bissociativo (PB), cuja 
explicação deriva do behaviorismo e do gestaltismo (citado in Meusburger (2009) e Tschimmel 
(2010): enquanto o PA é baseado nas rotinas, na disciplina, na racionalidade e na lógica, o PB é 
caracterizado pela sobreposição de domínios separados do pensamento (pela fuga a um 
pensamento e comportamento rotineiros), com ênfase na imaginação e na intuição. De acordo com 
Scott & Bruce (1994), o PB funciona dentro de métodos ou procedimentos intuitivos na resolução 
de problemas.  

No gestaltimo, Wertheimer (1945) e Duncker (1945) (citados in Wertheimer, 1996) abordaram a 

                                                
2 O “flow”, ou estado de fluxo, caracteriza-se por ser um estado mental de imersão do indivíduo, cujo envolvimento, foco ou 
concentração é total. Nesta lógica, Csikszentmihalyi relaciona o ato criativo com a felicidade, sendo que o ato criativo 
pressupõe um estado de êxtase e prazer (flow) que favorece a felicidade.  
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importância da percepção do problema, a reorganização dos elementos envolvidos no problema e 
os processos de insight como elementos chave do comportamento criativo. 

Proveniente da conceção do gestaltismo, o insight é descrito por Ferreras (1999) como um processo 
consequente de uma reorganização do campo percetivo. 

Davidson e Sternberg (1984) consideraram o insight como o principal elemento no processo criativo, 
o qual compreende três dimensões: a codificação seletiva (separação da informação relevante em 
relação à irrelevante); a comparação seletiva (associação de novas informações ao conhecimento 
prévio); e a combinação seletiva (capacidade de reunir partes de informação díspares de forma nova 
e útil). Para além disso, Sternberg (2008) enfatizou que a novidade, o incomum e a não-familiaridade 
são preponderantes para a criatividade. A criatividade é definida por este como a habilidade e atitude 
necessária para gerar ideias e produtos: novos (originais), de alta qualidade e apropriados para uma 
determinada finalidade (úteis). 

Uma outra teoria do pensamento criativo é desenvolvida por De Bono em Lateral Thinking. A 
Textbook of Creativity (1970, 1998) e em Serious Creativity. Using the Power of Lateral Thinking to 
Create New Ideas (1992, 1996), diferenciando o “pensamento vertical” (PV) do “pensamento lateral” 
(PL (Tschimmel, 2009; 2010): enquanto PV assenta no pensamento lógico, PL baseia-se num 
pensamento não-linear, considerando várias opções para uma finalidade/objetivo. Para De Bono a 
criatividade diz respeito ao PL, o qual estimula a criação de ideias originais no seio dos grupos 
(Tschimmel, 2009, 2010). Com base nas reflexões do construtivismo radical e na perceção, De Bono 
(1996) diz que “a razão humana forma as suas percepções recorrendo à perspectiva que escolhe e 
a partir da qual observa o mundo” (citado in Tschimmel, 2010, p. 88). 

Para Binnig a criatividade assume-se como uma característica da espécie humana, defendendo que 
todos necessitam dela para se adaptar aos diversos contextos em que estão inseridos. Binnig 
compara os processos criativos individuais com os da natureza, definindo a criatividade como um 
“processo” que pressupõe “evolução: de acordo com os mecanismos de reprodução, mutação, 
seleção, isolamento e cooperação” (Binnig, 2006, p. 47). 

Também segundo Sternberg e Lubart (1999), a criatividade pode ser analisada numa dimensão 
individual e social. 

No que concerne às ciências naturais, os investigadores determinaram uma perspetiva holística da 
criatividade, que inclui fatores não-cognitivos (individuais e sociais): Amabile (1983) enfatizou o 
papel do ambiente, da pessoa e da motivação, enquanto Csikszentmihalyi (1998) incluiu o fator da 
aleatoriedade na sua teoria sistémica – indivíduo, campo e domínio (Diagrama 1). 
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Diagrama 1 | Modelo sistémico da criatividade  
Créditos |  Csikszentmihalyi (2006, p. 4). 

 
 
Csikszentmihalyi (2014, p. 165) explica o seguinte: 
 

(…) starting from a strictly individual perspective on creativity, we were forced to adopt a view that 
encompasses the environment in which the individual operates. This environment has two salient 
aspects: a cultural, or symbolic aspect which here is called the domain: and a social aspect called the 
field. Creativity is a process that can be observed only at the intersection where individuals, domains 
and field interact. 

 

Para o autor a criatividade pressupõe uma dimensão sociocultural, favorecida pela interação entre 
o indivíduo, o campo dos especialistas decisores - o ambiente onde está inserido – e o domínio do 
conhecimento onde o indivíduo opera. Assim, a criatividade depende do reconhecimento e da 
apreciação social, argumentando que são os “gatekeepers” desse domínio que determinam o que 
é criativo e o que não é. Por isso em vez interrogar o que é criatividade, Csikszentmihalyi privilegiou 
a questão onde está a criatividade. 

Numa perceção semelhante, Eysenck (1996) classificou a criatividade como “Achievements” (Fig. 
1), sugerindo “A possible set of cognitive, personality, and environmental variables that are likely to 
interact in a multiplicative fashion to produce creative products and achievements” (pp. 207–208). 

symbolisation that made it possible for their insights to be shared and evaluated by
others who had equivalent training.

But most novel ideas will be quickly forgotten. Changes are not adopted unless they
are sanctioned by some group entitled to make decisions as to what should or should
not be included in the domain. These gatekeepers are what we call here the field. Here
field refers only to the social organisation of the domain – to the teachers, critics, jour-
nal editors, museum curators, agency directors, and foundation officers who decide
what belongs to a domain and what does not. In physics, the opinion of a very small
number of leading university professors was enough to certify that Einstein’s ideas
were creative. Hundreds of millions of people accepted the judgement of this tiny field
and marvelled at Einstein’s creativity without understanding what it was all about. It
has been said that in the United States 10,000 people in Manhattan constitute the
field in modern art. They decide which new paintings or sculptures deserve to be seen,
bought, included in collections, and therefore added to the domain.

Csikszentmihalyi

4
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Figure 1.1 A systems model of creativity
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Figura 1 | As principais variáveis que afetam a criatividade segundo Eysenck 
Créditos | Eysenck (1996, p. 209). 

 

Em concordância com os preceitos defendidos pelos diversos autores sobre criatividade, nas 
dimensões individuais e grupais, Tschimmel define criatividade como:  
 

(...) capacidade cognitiva de um sistema vivo (indivíduo, grupo, organização) de produzir novas 
combinações (práticas, materiais, estéticas, semânticas), dar respostas inesperadas, úteis e 
satisfatórias, dirigidas a uma determinada comunidade. É o resultado de um pensamento intencional, 
posto a serviço da solução de problemas que não têm uma solução conhecida ou que admitem mais 
e melhores soluções que as já conhecidas. (2003, p. 2) 

 

Deste modo, consoante determinadas condições, a criatividade pode ser introduzida ou melhorada 
no indivíduo através do “treino mental” e de “estímulos externos” (Tschimmel, 2009). 

No que concerne ao modelo dos quatro Ps (pês), Rhodes (1961) particularizou quatro dimensões, 
que são a pessoa (person), o processo (process), o produto (product) e o ambiente (press), 
enfatizando que a criatividade é multidimensional e tem qualidades de personalidade, cognitivas, de 
produção e ambientais. Para Rhodes criatividade é: 
 

(...) a noun naming the phenomenon in which a person communicates a new concept (which is the 
product). Mental activity (or mental process) is implicit in the definition and of course no one could 
conceive of a person living or operating in a vacuum, so the term press is also implicit. The definition 
begs questions as to how new the concept must be and to whom it must be new. (1961, p. 305) 
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Mais tarde, várias tentativas foram feitas para ampliar o modelo de Rhodes: Simonton (1995), ao 
propor um quinto elemento, que é a “persuasão”, argumentando que as pessoas criativas são 
essencialmente líderes e que podem influenciar os outros. De acordo com esta perspetiva, a 
criatividade passou também a ser estudada e analisada como uma forma de liderança; Já Runco 
(2007) sugeriu reorganizar a estrutura, distinguindo o “potencial criativo”, do qual fazem parte o 
processo criativo, a pessoa e a influência do contexto (press), em oposição à categoria de 
desempenho criativo, que inclui o produto criativo e a persuasão. 
 

1.2. Criatividade na era da inteligência e da sustentabilidade 

Se primeiramente a criatividade foi analisada do ponto de vista isolado/individual, hoje, no entanto, 
é enquadrada como propriedades de sistemas (localizados). E mesmo que a criatividade ocorra nas 
mentes dos indivíduos, argumenta-se que o estímulo à criatividade provém em grande parte de 
fatores exteriores ao indivíduo. Os níveis de criatividade em certos lugares e em certos momentos, 
são reivindicados a não depender simplesmente da quantidade individual de criatividade, mas 
também de quão apropriado é o contexto para a difusão e reconhecimento de novas ideias 
(Csikzentmihalyi, 2014). 

Florida (2002, 2012) observou em The Rise of the Creative Class que estávamos a viver numa era, 
na qual a criatividade se tornou uma grande força motriz a par do crescimento económico. O 
entendimento da economia criativa assume diferentes designações: Howkins (2001) coloca a tónica 
na “Indústria Criativa” e no caso de Florida (2002, 2012) o foco diz respeito à “Classe Criativa” e ao 
ambiente onde se processa a criatividade. 

O discurso da criatividade é, segundo Fougère e Solitander (2007), enquadrado em termos de 
racionalidade económica e valor das experiências estéticas. Parafraseando Thrift e Porter (citados 
in Fougère & Solitander, 2007, p. 6): 
 

(...) the relation between creativity and capitalism has some important consequences: 1) For capitalism 
it enables a further appropriation of the language and practices of the opposition (Thrift 2005); 2) It 
makes creativity a central element of the competitiveness discourse (Porter 1990); 3) it frames 
creativity as a regional commodity; and 4) it frames capitalism as ‘dressed down and tasteful, 
participative and community-oriented, responsible’ (Thrift 2000, p. 688). 

 

Considerada uma força económica cada vez mais importante e uma vantagem competitiva para as 
regiões, a criatividade está diretamente ligada à globalização e ao desenvolvimento das regiões 
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num quadro local, nacional e internacional. 

Lubart e Runco (1999) já tinham salientado que a importância da criatividade na economia é crucial 
para a criação de novos produtos, serviços e empregos. As organizações devem investir 
constantemente na criatividade para manterem a competitividade. E num cenário macroeconómico 
consideraram que é urgente preparar os indivíduos para as mudanças permanentes e para um 
universo competitivo e volátil. 

Atualmente, vários métodos e técnicas do domínio criativo têm sido utilizados no campo 
organizacional e dos negócios, associando o Design Thinking e o Service Design (IDEO, 2017a; 
Mindshake, 2016; Stickdorn et al., 2018; Stickdorn & Schneider, 2010).  

No campo das indústrias criativas David Parrish, por exemplo, também estabelece esta conexão 
criatividade / negócio em T-shirts and Suits: A guide to the Business of Creativity (2007), em 
Creative, Cultural and Digital Industries Guide (2008) ou em Chase One Rabbit: Strategic Marketing 
for Business Success (2014). 

Na importância conferida à criatividade, denotamos também um crescente reconhecimento da 
inovação. A inovação requer criatividade, pois implica algo novo, significativamente melhorado. É 
por isso um processo complexo que se relaciona com o desenvolvimento, aplicação e receção de 
uma nova solução para um problema relevante. Com efeito, o manual de Oslo define a inovação 
como “A new significant improved product (good or service), or process, a new marketing method, 
or a new organizational method, business practices, workplace organization or external relations” 
(OECD & EUROSTAT, 2005, p. 46). 

Podemos ainda dizer que a inovação difere da invenção:  
 

(...) by examining a contribution’s precedents as well as the consequences it creates. In other words, 
an innovation can only exist in a continuum, defined not only by what comes before it, but how it is 
received. For instance—regardless of how strongly a product or process breaks with convention, it can 
only be described as innovative if the public responds to it as such. (Wesselius & Pobiner, 2008, p. 
219) 

 
Já Landry (2011), numa posição associada aos contextos urbanos, argumenta que a curiosidade, a 
imaginação e a criatividade são pré-requisitos para a inovação, bem como para resolver problemas 
complexos e criar oportunidades interessantes. Para Landry, incentivar a criatividade dos cidadãos, 
das organizações e da cidade em geral é um processo de capacitação. Por isso, concordamos que 
a criatividade tem amplas implicações e aplicações em todas as esferas da vida. Não é apenas o 
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domínio de artistas, cientistas ou especialistas: inclui também inovadores sociais, empresários, 
stakeholders, decisores políticos ou qualquer indivíduo que possa resolver problemas de maneiras 
incomuns. Mas, assim sendo, tem igualmente aplicabilidade em ambientes rurais. 

Partindo da nossa análise, os critérios para os lugares criativos emergem do conceito de cidades 
criativas, num contexto que envolve criatividade, inovação e economia (Landry, 2000). E na relação 
entre criatividade e localidades/cidades, diversos estudos e projetos reconhecem o potencial do 
setor cultural e criativo, bem como do Turismo Criativo para impulsionar as cidades (OECD, 2014; 
Richards, 2014, 2015; Richards & Wilson, 2007). 

A par do conceito de cidades criativas, surge, simultaneamente, o de Cidade Inteligente “Asking for 
a model of a city based on efficiency, resilience, sustainability and social equity” (La Rocca, 2014, p. 
271). O conceito de Cidade Inteligente (smart city) compreende uma forte integração da inteligência 
humana, coletiva e artificial (Komninos, 2006, pp. 17–18): 

• A primeira dimensão está ligada às pessoas, ou seja, a criatividade de quem mora e trabalha 
na cidade. Esta perspetiva tinha sido já descrita por Florida (2002): a concentração da 
criatividade (capital humano que ele apelidou de “Creative Classes”) num espaço territorial 
é crucial para o desenvolvimento económico; 

• A dimensão da inteligência coletiva é a capacidade de as comunidades locais cooperarem 
intelectualmente. É um processo criativo de cocriação e colaboração no campo da inovação. 
Baseia-se também na cooperação entre as instituições da cidade que permitem o 
conhecimento e a inovação; 

• A terceira dimensão está relacionada com as infraestruturas tecnológicas e comunicacionais, 
bem como as ferramentas digitais e os espaços de ensino e inovação disponíveis para as 
comunidades da cidade, com vista à resolução de problemas. 

O termo “smart city” tem sido sinónimo de “Cidade Inteligente” ou “Cidade Digital”, mas como 
resultado de uma formulação tão difusa (O’Grady e O’Hare citados in Albino, Berardi, & Dangelico, 
2015, p. 4) manifesta-se premente ter em conta que as cidades têm diferentes visões e prioridades 
para alcançar os seus objetivos, devendo promover um desenvolvimento integrado de aspetos hard 
e soft: Albino et al. discerniram que as ideias relacionadas com as cidades inteligentes são aplicadas 
não apenas a domínios “duros” (por exemplo, mobilidade, redes de energia), mas também a 
domínios “suaves” (por exemplo, educação, inovações políticas) (2015, p. 10). 
Para além disso, refletimos sobre a análise de Cohen (2015) sobre a evolução das cidades 
inteligentes, em três gerações (Smart Cities 1.0 – assente no princípio technology-driven; Smart 
Cities 2.0 – city driven, technology enabled model; e Smart Cities 3.0 – citizen co-creation 
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models)3. Mas, na nossa opinião, o mais relevante na orientação de Cohen (2015) é, sem dúvida, 
que os habitantes das localidades devem transitar de consumidores/utilizadores passivos (de 
produtos e serviços), a agentes/utilizadores criativos, na lógica colaborativa do desenvolvimento 
local: “Cities must move from treating citizens as recipients of services, or even customers, to 
participants in the co-creation of improved quality of life” (para.14). 

Por sua vez Nussbaum (2011) classifica a criatividade como um mecanismo inclusivo e que emerge 
da atividade coletiva, tomando como referência a dimensão sociológica em detrimento da 
abordagem da psicologia (confinada ao indivíduo ou a etapas de desenvolvimento). Nesta 
conformidade, introduz o conceito de “Creative Intelligence” (inteligência criativa) como forma de 
enquadrar os problemas de novas maneiras e de criar soluções originais. A inteligência criativa é 
assim considerada pelo autor como uma capacidade operativa que expande o envolvimento social. 

Na visão de Landry (2011), a criatividade é vista como um importante fator que impulsiona a 
economia orientada para a experiência e que agrega valor aos substores da indústria criativa: por 
exemplo, o design, através da capacidade de comunicar e impulsionar produtos e serviços, criando 
emprego e estimulando o desenvolvimento das pequenas e médias empresas, bem como o 
crescimento do turismo. A abordagem de Landry, numa perspetiva de futuro, assume a criatividade 
como recurso fundamental: 
 

There is global recognition that ‘creativity’ whose essence is a multifaceted resourcefulness is a 
primary asset since human cleverness, desires, motivations and imagination are replacing location, 
natural resources and market access as urban resources. The creativity, skills and talents of those 
who live in and run cities will determine future success. Of course this has always been critical to cities’ 
ability to survive and adapt. Creativity is both generic, a way of thinking and a mindset and is task 
oriented in relation to particular fields, such as inventing novel applications of sound technologies for 
safety in mining. Creativity requires certain qualities of mind, dispositions and attitudes, including 
curiosity, openness and a questioning attitude. It involves fluency and flexibility and the ability to draw 
on ideas from across disciplines and fields of inquiry, to think laterally and blend concepts from 

                                                
3 Smart Cities 1.0 – os stakeholders da tecnologia multinacional devem encorajar as cidades a melhorar as suas eficiências 
por meio da tecnologia; Smart Cities 2.0 – “the municipality-led by forward-thinking mayors and city administrators - takes the 
lead in helping determine what the future of their city is and what the role is for the deployment of smart technologies and 
other innovations. In this phase, city administrators increasingly focus on technology solutions as enablers to improve quality 
of lif” (para.5); Smart Cities 3.0 – com enfoque em “Citizen co-creation models for helping to drive the next generation of 
smarter cities” (para.7). Neste modelo, os cidadãos estão no âmago do modelo das cidades inteligentes, os quais devem 
adotar uma conduta de iniciativa conjunta e responsável para o desenvolvimento do futuro da sua cidade. “City administrators 
need to continue to lead by example, supporting the growth of broadband digital infrastructure, wireless networks, e-gov and 
m-gov services and Internet of things sensor networks” (Cohen, 2015, para.13).  
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seemingly unrelated domains. It is based on divergent thinking, which opens out possibilities, reveals 
patterns and helps find solutions before prematurely closing in on a specific answer. (2011, p. 8) 

 

Observando estes aspetos, a sustentabilidade é igualmente crucial. Por um lado, nas cidades prevê-
se um aumento populacional exponencial. Estima-se que, em 2050, cerca de 68% da população 
viva nas grandes cidades. Por outro lado, as pequenas cidades e os territórios rurais são cada vez 
mais assolados pela desertificação populacional. Daí que, quer nas cidades quer nos meios rurais, 
os territórios devam pensar numa lógica de sustentabilidade (UN, 2018). 
A sustentabilidade refere-se às preocupações, às necessidades e à utilização inteligente dos 
recursos por parte dos habitantes de um determinado território (urbano ou rural), mas também no 
plano dos transeuntes. Neste sentido, é a capacidade inteligente e criativa de utilizar e melhorar os 
recursos existentes, permitindo às gerações seguintes a satisfação das suas necessidades, bem 
como a resolução dos seus problemas sem comprometer o ‘futuro comum’ (Dessein et al., 2015; 
Lewis et al., 2001). 

Consideramos que, neste contexto, é importante relacionar a noção de economia circular. A 
economia circular assume-se, por um lado, como uma prática que defende os recursos naturais e, 
por outro, como o novo paradigma societal, assente na partilha de recursos. 

Segundo a Ellen MacArthur Foundation a noção de feedback, os ciclos em sistemas vivos e a 
circularidade têm origens históricas e filosóficas: 
 

The concept recognises the importance of the economy needing to work effectively at all scales – for 
large and small businesses, for organisations and individuals, globally and locally. (…) With current 
advances, digital technology has the power to support the transition to a circular economy by radically 
increasing virtualisation, dematerialisation, transparency, and feedback-driven intelligence. (2017c, 
para. 3 e 6) 

 

Paralelamente, a IDEO reitera: “Transitioning the Circular Economy into the mainstream will be one 
of the biggest creative challenges of our time. But we believe design thinking is an ideal approach 
for tackling this complex, systemic, ambitious challenge” (2017, para. 4). 

Nesta lógica, a sustentabilidade, não é apenas um imperativo das diretrizes regulamentares (por 
exemplo da União Europeia ou da Agenda 2030 da ONU para a sustentabilidade), considerando a 
conjuntura evolutiva dos territórios. É antes de mais uma oportunidade para o desenvolvimento das 
práticas criativas que podem apoiar e desenvolver a economia circular, dado que as atividades 
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criativas já foram fortemente reconhecidas em diversas práticas e em diversos estudos 
governamentais e não governamentais (ADDICT & Agência Primus, 2012; Augusto Mateus & 
Associados, 2010, 2013, 2016; Caves, 2000; Comissão Europeia, 2010, 2013a, 2013b, 2014a; 
DCMS, 1998; Fleming, 2013; Florida, 2002, 2012; Hospers, 2003; KEA, 2009; Landry, 2000, 2011): 
não só pela dinâmica do setor cultural e criativo como na capacidade de gerar e inovar a economia. 
Práticas criativas como o design, as artes visuais e performativas, o artesanato, a arquitetura, a 
gastronomia, as comunicações, o turismo, entre outras, são vistas como uma parte essencial do 
desenvolvimento de produtos, de serviços e de empresas criativas. Isto faz-nos refletir quando 
Charles R. (Chuck) Wolfe, durante a sua visita a Portugal, disse sobre a perspetiva de ver: ‘seeing’ 
como chave para entender as dinâmicas locais e melhorar as cidades. Apresentou a abordagem do 
'diário urbano', o qual “Permite recolher o poder da narrativa visual para transformar a forma como 
as nossas cidades evoluem” (Wolfe, 2017, para. 5). Assim sendo, esta ação permite tirar “Proveito 
daquilo que muitos” já fazem “com as suas câmaras e smartphones: registar aquilo que vemos e 
aquilo de que gostamos e não gostamos nas cidades onde que vivemos” (idem, para. 6). Sobre o 
‘diário urbano’ Chuck Wolfe refere que: 
 

(...) encoraja os residentes a observar e documentar as cidades através de fotografias, esboços ou 
notas – utilizando o método 'LENS - Look, Explore, Narrate, and Summarize'. (...) Ao capturar esta 
informação visual, os residentes, funcionários públicos e decisores estão mais bem preparados para 
planear as cidades e dar resposta à mudança urbana. (idem) 

 

Colocando a ênfase na identidade, o diário urbano é para Wolfe apontado como “Uma alternativa 
inclusiva a prescrições hierárquicas e abstractas, promovendo o diálogo cívico com um conjunto 
diverso de residentes da cidade” (2017, para. 7). 

Embora esta perspetiva de ‘ver’ tenha sido pensada no plano do quotidiano urbano, parece-nos 
particularmente vantajoso a sua aplicação enquanto processo criativo num contexto rural (no 
capítulo 3 analisaremos de forma mais cuidada esta conceção da narrativa visual apresentada por 
Chuck Wolfe, tranferindo conhecimento para os ambientes rurais).  

 

2. Processos Criativos  

Para o presente trabalho de investigação, tornou-se elementar contextualizarmos os processos 
criativos na abordagem da criatividade, no sentido de obtermos um entendimento como base do 
Design Thinking e do Service Design enquanto processos criativos. 
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Assim, o processo criativo refere-se à dinâmica e às fases que são percorridas no desenvolvimento 
de novos produtos ou serviços, em torno de um desafio ou resolução de um problema. O processo 
criativo consiste numa sequência de pensamentos e ações que levam a produções novas e 
adaptativas (Lubart, 2001). 

Sobre os processos criativos Ribeiro e Moraes (2014) tecem uma dimensão multidisciplinar, 
transdisciplinar e complexa. Entendem os mesmos como processos de sinergia, não estando 
circunscritos a um campo específico. Na ótica das autoras, o processo criativo deverá transcender 
“O âmbito estritamente individual, social ou cultural, biológico ou psicológico, racional ou emocional” 
(2014, p. 127), uma vez que produz efeitos nas múltiplas dimensões e contextos do indivíduo. 

Na revisão da literatura encontramos modelos do processo criativo que definem determinados 
estágios e etapas que partem do pensamento divergente para o pensamento convergente, 
respetivamente as etapas da preparação intencional no início e as da verificação crítica no final do 
processo. Enquanto o pensamento divergente possibilita a geração e exploração de novas ideias, 
as atividades analíticas e sitéticas do pensamento convergente permitem a conversão de ideias em 
algo novo.  

Assim, para Lerdahl (2001) o processo criativo é visto como um movimento orgânico e cíclico, que 
passa pela ordem e pelo caos, pela divergência e pela convergência (Diagrama 2).  

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 2 | Modelo do processo criativo segundo Lerdahl  
Créditos | Lerdahl (2001, p. 93). 

 

É designado como um processo de crescimento e evolução contínuos, conduzido por algum tipo de 
intenção ou objetivo. O autor considera que o crescimento e evolução depende do grau de reflexão 
que o indivíduo criativo aplica durante o processo. Lerdahl sugere ainda que um indivíduo criativo 
precisa de passar por uma fase de caos para poder criar uma nova ordem e novos conhecimentos. 
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O processo criativo inicia-se então na fase da ordem, cujo pensamento se encontra estruturado. 
Posteriormente ocorre um período de estagnação, levando a uma paragem. Neste momento o 
indivíduo deseja uma mudança, pois toma consciência que poderão existir outros conhecimentos, 
experienciando imediatamente uma sensação de desconforto. Após este desconforto, desencadeia-
se no indivíduo uma fase de rutura, a partir da qual este se distancia da situação momentânea. 
Através de um pensamento divergente, o processo criativo do indivíduo entra num momento de 
caos, caraterizado por um pensamento desordenado de ideias, em oposição à ordem. Segue-se a 
fase convergente, cujo pensamento inicia um estado de organização dos diferentes elementos até 
atingir uma nova combinação. No processo criativo a nova combinação surge da ação de 
cristalização. Partindo da cristalização o indivíduo entra num estado de conforto com a nova situação 
e, inesperadamente, surge o “heureka” ou o insight, componente interior e intuitivo que permite 
encontrar uma solução, uma forma nova ou um conhecimento novo. Por fim, o processo criativo 
entra numa fase de estabilização, levando o pensamento do indivíduo a uma nova ordem aceite no 
seu respetivo contexto (Tschimmel, 2010; Lerdahl, 2001). 

 

2.1. O modelo clássico das quatro fases do processo criativo  

O pioneirismo do processo criativo multifásico deve-se a Poincaré (1908/2003), ao descrever o seu 
processo de pensamento sobre as propriedades matemáticas das funções fuchsianas (citado in 
Lubart, 2001). A resolução deste problema matemático deveu-se às “iluminações súbitas” ou 
“insights”. Assim, a primeira etapa do processo criativo diz respeito à tomada de consciência sobre 
um problema, seguido-se um trabalho inconsciente que, se for bem-sucedido, resulta de uma 
“iluminação súbita”. A outra fase do processo é consciente e coloca em prática os resultados dessa 
inspiração, para posteriormente explorar, formalizar e para verificar a ideia (Lubart, 2001). 

Mais tarde, Wallas, partindo do modelo de Poincaré, formalizou o modelo fásico em The Art of 
Thought (1926), cujo processo de pensamento criativo se dividiu em quatro fases: 1. preparação 
(recolha de informações); 2. incubação (trabalho subconsciente); 3. iluminação (súbito aparecimento 
de uma solução) e 4. verificação (testagem da solução) (Lubart, 2001; Sadler-Smith, 2015; 
Tschimmel, 2010). 

Parafraseando Lubart (2001, p. 296):  
1. A preparação envolve a análise preliminar de um problema, definindo-o e configurando-o de 

forma consciente4.  

                                                
4 A análise efetuada na fase da preparação, tem por base a educação, as habilidades analíticas e o conhecimento relevante 
do problema. 
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2. Na fase de incubação não há trabalho mental consciente sobre o problema. O indivíduo que 
pode estar relaxado ou desenvolver uma outra ação, porém, no subconsciente, a mente 
indivíduo continua a incidir no problema, formando associações ou combinações de ideias5. 

3. A iluminação, ocorre quando a ideia promissora se converte num estado de consciência. A 
iluminação pode ser caracterizada por um “flash” ou “click”, ou como o que Poincaré 
designou de “iluminações súbitas” ou “insights” 6.  

4. Após a iluminação, segue-se a fase de verificação, um trabalho consciente que envolve 
avaliação, afinação e desenvolvimento da(s) ideia(s). Nesta fase, Wallas observou que, 
aquando da resolução criativa de problemas, o indivíduo poderia retomar as fases anteriores 
do processo7. 

 

2.2. As fases do processo criativo: extensões do modelo clássico  

Outras propostas foram desenvolvidas com base no modelo de Wallas, considerando o processo 
mais amplo (Lubart, 2001; Meusburger, 2009; Sadler-Smith, 2015). 

Amabile (citada in Lubart, 2001, p. 297) descreve o processo criativo em indivíduos e grupos 
pequenos, observando as seguintes fases: 1. identificação de problemas ou tarefas, 2. preparação 
(coleta e reativação de informações e recursos relevantes), 3. geração de respostas ao problema 
(pesquisa e produção de potenciais respostas), 4. validação e comunicação da resposta (testagem 
da possível resposta). E inseriu uma fase final, a tomada de decisão, que ocorre com base no 
resultado da validação e comunicação da resposta: o indivíduo pode tomar a decisão de parar pois 
o problema/tarefa foi bem-sucedido e solucionado, parar devido à falibilidade da resposta ao 
problema ou voltar a uma ou mais fases do processo até atingir a resolução. Estes estágios, que 
não ocorrem necessariamente numa sequência fixa, descrevem o processo criativo em indivíduos 
e pequenos grupos (Lubart, 2001).  

Sadler-Smith (2015) argumenta que o modelo de quatro fases do processo criativo apesar de ser 
predominantemente a base conceptual para vários autores e investigadores, as descrições destes 

                                                
5 Esta multiplicidade de ideias que ocorrem durante a incubação são maioritariamente rejeitadas e consideradas como inúteis 
no subconsciente, até que ocasionalmente surge uma ideia promitente. Sobre este aspeto, Poincaré já se tinha referido a 
critérios estéticos que inconscientemente permitiam que as ideias promissoras fossem selecionadas e que a maioria das 
ideias inúteis fosse rejeitada. 
6 Wallas (1926) sugeriu que a iluminação é processada muitas vezes por um sentimento intuitivo de "intimação", que ocorre 
na "periferia" da consciência. A fase de iluminação é considerada ainda como a conhecida expressão de Arquimedes 
“Heureka!” (Descobri!) (Tschimmel, 2010). 
7 Ou seja, “If an idea proves to be flawed during verification, one may incubate on how to resolve this difficulty. Also, the 
phases could co-occur if a person was, for example, engaged in preparation for one aspect of a problem and incubation for 
another aspect of the problem” (Lubart, 2001, p. 296). 
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não refletem com precisão a visão de Wallas sobre o processo criativo. Com efeito, depois de 
analisar minuciosamente o trabalho de Wallas, The Art of Thought (1926), Sadler-Smith propõe um 
modelo de cinco fases (reconhecendo a fase de Intimação na explicação de Wallas sobre 
criatividade) e três níveis de “proximidade à consciência” (subconsciência, consciência periférica, 
consciência) – (Anexo 1, Fig.1).  

Numa abordagem ainda mais ampla, comparativamente com o modelo de Wallas, Guntern (citado 
in Tschimmel, 2010, p. 197) propõe o processo criativo subdividido em sete momentos: 1. 
germinação, 2. inspiração, 3. preparação, 4. incubação, 5. iluminação, 6. elaboração e 7. verificação. 
Guntern refere que as fases não têm necessariamente que ocorrer de forma linear, podendo ser 
variável segundo: a repetição de fases, o estado de consciência ou inconsciência, a simultaneidade 
ou omissão de fases; a intensidade e velocidade, que pode ocorrer em segundos, dias ou até 
décadas (Tschimmel, 2010). 

Do ponto de vista dos lugares e contextos (organizacional, espacial, local, regional), Meusburger 
(2009) relaciona o papel dos milieus com o processo criativo. Seguindo o esquema fásico concebido 
por Funke, Meusburger (2009, pp.108-109) desenvolve uma estrutura de cinco etapas, valorizando 
a inclusão do insight:  

Etapa 1. Preparação. Trata-se de um mecanismo de análise similar ao que foi descrito em 
Wallas. As experiências e o conhecimento, bem como a educação veiculada, podem influenciar 
os processos criativos e o desenvolvimento intelectual do indivíduo. 
Etapa 2. Incubação. Aqui refere-se ao abandono temporário de esforços conscientes, racionais 
e de resolução de problemas associados à atividade laboral organizacional. Durante esta fase 
as ideias associativas diminuem na memória e são inconscientemente alteradas por novas 
informações do ambiente externo.  
Etapa 4. Insight. Durante a incubação, vários processos culminam no momento do insight. Num 
período de tempo surgem associações e combinações de ideias que penetram o limiar da 
consciência, proporcionando um momento de inspiração. Tal iluminação ocorre quando o 
indivíduo toma consciência do momento criativo. 
Etapa 4. Avaliação. A percepção criativa obtida na fase de inspiração pressupõe uma avaliação 
sobre a sua utilidade ou a sua adequação ao público-alvo. Com base no exemplo de Koestler 
(1964), Meusburger defende que a avaliação deve ocorrer numa ocasião e timing próprio, sob 
pena de muitas ideias criativas serem refutadas pelos críticos ou especialistas, antes de 
atingirem a fase de elaboração: “Many new phenomena (e.g., those found by Copernicus, Kepler, 
Galileo, and Freud) were noticed long before they were accepted, but their significance was not 
realized by the relevant gatekeepers or audience” (2009, p.109).  
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Meusburger clarifica ainda que o paradigma espacial e cultural de um lugar determina a avaliação 
das ideias: “The same idea or product will be evaluated differently at various locations. (…) At 
some places scientists have more freedom and time to develop and elaborate their ideas and 
experiments than in other areas” (idem). 
Etapa 5. Elaboração e verificação. Meusburger considera que a disponibilidade de recursos 
(capital de risco), parcerias, a opinião pública e as estruturas de poder são fatores significativos 
para a verificação e implementação das ideias. Assim, Meusburger, citando Drazin et al. (1999):  

 

If the team embraces the creative idea, it has to be approved by the organization’s decision-makers 
and then financed and transformed into a creative product. It is then up to the market to accept that 
product. Creative processes at the organizational level may emerge from a process of negotiating 
multiple and potentially competing interests both between different groups within an organization and 
with external institutions (2009, p. 109). 

 

Para nós, os processos criativos são sistemas que podem englobar um procedimento holístico, 
podendo implicar várias sinergias que vão desde o indivíduo criativo (isolado e/ou coletivamente) 
até aos contextos externos (cultural, económico, ambiental, empresarial, político, académico, 
laboral). 
 

2.3. Creative Problem Solving (Resolução criativa de problemas) 

Lexicalmente falando, enquanto o termo ‘solução’ se refere ao resultado final de um processo de 
desenvolvimento, o termo ‘resolução’ refere-se ao processo ou sistema ativo de responder a uma 
especificação de requisitos previamente definida. Já o ‘problema’ tem sido considerado como 
sinónimo de complexo, insidioso, controverso, dificuldade, obstáculo, handicap ou desvantagem. 
Porém, também podemos entendê-lo como uma oportunidade ou vantagem, quando tal produz 
efeitos positivos ou quando é entendido como um objetivo que foi alcançado com sucesso. 

Como já referimos anteriormente, a criatividade tem sido cada vez mais evocada tanto no léxico e 
na prática de vários domínios científicos, como no quotidiano dos indivíduos em geral. A invocação 
da criatividade como recurso necessário para a adaptação às mudanças produzidas e mais 
notavelmente como resolução e solução para os problemas, tem sido uma circunstância.  

A tentativa de encontrar uma solução para um problema em que o resultado final é altamente 
imprevisível, começou a ser estudada e analisada na psicologia. 
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De acordo com a Creative Education Foundation (2015a) e Isaksen e Treffinger (2004), Noller definiu 
o Creative Problem Solving como um sistema que implica: 

• criatividade (ter um elemento que inclua inovação, relevância e que crie solução a um 
determinado problema); 

• problema (situação que implique um desafio, ofereça uma oportunidade ou represente uma 
preocupação);  

• solução (resposta ou satisfação do indivíduo ao problema, adaptando-se à situação ou 
adaptando a situação a si mesmo). “Is a process, a method, a system for approaching a 
problem in an imaginative way resulting in effective action” (Noller citada in Isaksen & 
Treffinger, 2004, p. 80). 

 
O Creative Problem Solving (CPS) foi um método iniciado por Alex F. Osborn nos anos 40 do século 
XX. Em 1952 descreveu o processo de CPS, em Wake up Your Mind, contendo sete estágios 
(Orientação; Preparação; Análise; Hipóteses; Incubação; Síntese e Verificação - versão 1.0) 
(Treffinger & Isaksen, 2005). 

Com a publicação do livro Applied imagination, em 1953, Osborn popularizou a descrição do CPS e 
o termo brainstorming, descrevendo o pensamento criativo como um pensamento capaz de resolver 
problemas. Para Osborn significava um processo criativo, auxiliado por técnicas e princípios, 
traduzindo-se num método que permitia o melhoramento criativo e inovador na resolução de 
problemas. Mais tarde, juntamente com Sidney J. Parnes, desenvolveu o modelo inicial de CPS. Em 
1954 Osborn fundou a Creative Education Foundation e em 1955, com Parnes, fundou o Creative 
Problem Solving Institute (CPSI), em Buffalo (Isaksen & Treffinger, 2004; Treffinger & Isaksen, 2005; 
Tschimmel, 2010; Creative Education Foundation, 2015a, 2015b). 

Em relação à estrutura, conforme Isaksen e Treffinger (2004), o modelo CPS de Osborn (versão 
1.1) evoluiu de três etapas – Fact-Finding (procura de factos), Idea-Finding (procura de ideias) e 
Solution-Finding (identificação da solução) – para o modelo de cinco etapas de Osborn-Parnes, 
compreendendo: Fact-Finding (procura de factos), Problem-Finding (identificação do problema), 
Idea-Finding (procura de ideias), Solution-Finding (identificação da solução) e Acceptance-Finding 
(aceitação/reconhecimento) – versão 2.0). A maioria das descrições iniciais do CPS (1.0 a 2.0) 
configurava totalmente textual. Uma das primeiras representações gráficas do CPS surgiu com 
Parnes, em 1967, cuja representação do processo em espiral (Anexo 1, Fig. 2) iniciava no caos ou 
desordem, passando pelas cinco fases e culminava na necessidade de enfrentar novos desafios 
(Isaksen & Treffinger, 2004; Ribeiro & Morais, 2014).  
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Este processo foi sendo alterado do ponto de vista gráfico e fásico, resultante da introdução de uma 
variedade de formas/desenhos na resolução de problemas. 

As experiências foram aplicadas no contexto empresarial e em sistemas educativos, dando origem 
versões novas e melhoradas do Creative Solving Problem (2.3, 2.4, 3.0, 4.0, 5.0, 5.1, 6.0 e 6.1) 
(Isaksen & Treffinger, 2004). Podemos dizer que entre 1978 e 2015, os investigadores adaptaram o 
processo de modo a favorecer o equilíbrio dinâmico entre pensamento divergente e convergente 
(Creative Education Foundation, 2015a, 2015b; Isaksen & Treffinger, 2004; Treffinger & Isaksen, 
2005). Atualmente vigora o modelo CPS da Creative Education Foundation (Anexo 2, Fig. 1), o qual 
contém seis etapas agrupadas em quatro clusters, e em cada uma das etapas opera o pensamento 
divergente e convergente (Creative Education Foundation, 2015b).  

 

2.4. O processo de Design  

O processo de Design é também um processo criativo, cuja resolução de problemas é uma tarefa 
suportada pelo conhecimento baseado na experiência. O conhecimento é adaptado às 
especificidades de cada situação através da aplicação de estratégias, no sentido de melhorar, 
modificar e adaptar a realidade ou gerar soluções novas.  

Na década de 70 e 80 do século XX, já vários estudos e investigações em Design tinham sido 
levadas a cabo, no sentido de compreender o modo como operavam/trabalhavam os designers na 
resolução de problemas, sendo que a criatividade desempenhava um papel importante na resolução 
dos mesmos (Archer, 1979; Cross, 1982; Lawson, 2005; Munari, 1981).  

Podemos dizer que as estruturas do CPS provenientes da psicologia e o pensamento filosófico 
estiveram na essência das propostas e das experiências processuais do Design, favorecendo 
igualmente o seu entendimento. Por exemplo, Munari abordou os problemas do Design (Fig. 2), 
estabelecendo quatro regras provenientes do método cartesiano (1981, p. 11): 

• Nunca assumir algo como verdadeiro, sem ter comprovado tal. Neste contexto, questionar e 
duvidar é fundamental. 

• Escrutinar o problema o máximo possível para que a solução possa surgir mais clara e 
eficazmente.  

• Ordenar de forma natural os pensamentos seguindo da direção mais simples até ao grau 
mais complexo. 

• Fazer enumerações completas e revisões gerais, certificando-se que nada foi omitido.  
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Figura 2 | Representação problema-solução, Munari 
Créditos | Munari (1981, p. 41). 

 

Segundo Munari “O método projectual para o designer não é nada de absoluto nem definitivo; é algo 
que se pode modificar se se encontrarem outros valores objectivos que melhorem o processo” 
(1981, p. 21). Defendeu que o processo de resolução de problemas (Fig. 3) implica um trabalho de 
equipa: especialistas e colaboradores. E para projetar algo em design, a aprendizagem e a 
experiência são cruciais, entendendo que é essencial pensar nos grandes problemas como se 
pensa em problemas simples. Na sua obra Das Coisas Nascem Coisas, o autor descreve o processo 
criativo e os problemas do design, elencando alguns problemas comuns à maioria dos indivíduos. 
Na essência, compara o processo de design a uma receita de culinária: a metáfora é utilizada visto 
que ambos reunem um conjunto de operações necessárias, segundo uma ordem lógica e 
suportadas na experiência, para facilitar a execução de tarefas até ao resultado final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 3 | Processo de resolução de problemas, Munari 
Créditos | Munari (1981, p. 66). 
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Porém, em Design, o problem solving nem sempre segue a fórmula linear problema – solução 
(Buchanan, 1992): 

1. definição do problema (sequência analítica que determina os elementos do problema e 
específica todos os requisitos considerados para o sucesso da solução do problema); 
2. solução do problema (sequência sintética que combina os elementos, produzindo um plano 
final para ser implementado). 

 

This is because design problems are so often highly complex, contingent upon multiple interests and 
influences that cut across often many different fields. The dynamics of a design problem are thus often 
systemic, and the process of intervening in these systems almost inevitably has unintentional 
consequences. (Diefenthaler, 2008, p. 307) 

 

Buchanan explica que alguns críticos apontaram fragilidades no processo linear: “The actual 
sequence of design thinking and decision making is not a linear simple process;(…) the problems 
addressed by designers do not, in actual practice, yield to any linear analysis and synthesis yet 
proposed” (1992, p. 15). 

O processo de design é então um processo de criatividade continuado e recíproco, compreendendo 
um método racional e analítico, mas também emocional e intuitivo. E como referem Teixeira e 
Rickenberg: 
 

As a human activity, the process of design can be goal-oriented as well as fitness-driven, it can be 
motivated by rational choice as well as intuition, and it can occur in environments that are stable as 
well as dynamic. Regardless of whether the generation of form is considered from an evolutionary 
perspective or from that of the practice-oriented disciplines, richly nuanced definitions of the design 
process can be derived from the interaction between actors and their environments. (2008, p.130) 

 

Deste modo, a coexistência destas duas vertentes na prática profissional permite aos designers o 
seguinte:  
 

(…) to focus on “niches” that are characterized by the features of local situations (such as their 
particular social, economic, or political dynamics). By identifying common conditions in which such 
features are expressed, designers can consider the viability of deploying practices across niches in 
advance, and thereby generate estimates of potential fitness. (idem, 2008, p. 128) 
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Considerado como um processo complexo e sistémico, o processo de design exige um trabalho 
articulado e em equipa transdisciplinar. “In this context, the transdisciplinary qualities of the design 
process can be and are used to enable and facilitate a range of disciplinary and professional (…) to 
work on the wicked problem together with the relevant public” (Marshall, 2008, p. 447). 

A noção de wicked problems (problemas complexos ou insidiosos), foi uma expressão empregada 
pela primeira vez, em 1973, por Horst Rittel e Melvin Webber, respetivamente teóricos do Design e 
do Planeamento Social, na Universidade da Califórnia, em Berkeley. 
As crises ambientais, a desigualdade social, desertificação populacional dos territórios, a crise 
económico-financeira, o terrorismo, entre outros, são alguns dos wicked problems clássicos do 
século XXI que enfrentamos. Nestes e noutros casos, os designers aplicam o design thinking e as 
metodologias de design, contribuindo para minimizar estas complexidades (Tromp et al., 2011). 
Tanto o Service Design como o Design Thinking reconhecem e atuam sobre os wicked problems 
(Buchanan, 1992; Rittel & Webber, 1973; Van Der Lugt, 2009). 

Rittel e Webber (1973) particularizam os problemas sociais em geral como wicked problems. 
Contudo, Buchanan apresenta uma crítica, atendendo ao facto dos problemas não se reportarem 
explicitamente a exemplos e fundamentos do design, e não responderem à questão “qual o motivo 
dos problemas do design serem 'indeterminados’ e, portanto, ‘insidiosos’?”. Buchanan argumenta: 
 

Design problems are ‘indeterminate’ and ‘wicked’ because design has no special subject matter of its 
own apart from what a designer conceives it to be. The subject matter of design may be applied to any 
area of human experience. But in the process of application, the designer must discover or invent a 
particular subject out of the problems and issues of specific circumstances. (1992, p. 16) 

 

Nesta linha de pensamento, Buchanan estabeleceu a relação dos problemas comuns com os wicked 
problems, constatando que estes advêm dos problemas comuns (Fig. 4). 

A questão central da indeterminação dos problemas do design reside no desenvolvimento do 
processo como um todo: da formulação do problema, das particularidades dos problemas, das ideias 
que se concebem e testam, até à melhor solução para problema. 
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Figura 4 | Problemas comuns e wicked problems  
Créditos | Autoria própria (2018).  

 

A lista de Rittel e Webber integrava dez características, as quais Buchanan considerou tratarem-se 
rigorosamente dos problemas do design: 

1. Não há uma formulação definitiva para um problema insidioso;  
2. Os wicked problems não têm um final/solução (stopping rule); 
3. As soluções para os wicked problems não são verdadeiras ou falsas. Podem apenas ser 

consideradas boas ou más.  
4. Não existe uma ‘descrição exaustiva’ ou modelo para solucionar um wicked problem, ainda 

que as experiências passadas possam servir de base. 
5. Há sempre mais do que uma forma para tornar um wicked problem inteligível (subjectividade). 

As explicações dependem do raciocínio aplicado pelo designer (“Weltanschauung of the 
designer”). Buchanan explica que “Weltanschauung identifies the intellectual perspective of 
the designer as an integral part of the design process” (1992, p.16). Os designers escolhem 
a explicação que consideram mais adequada. 

6. Todo o wicked problem é sintoma de um outro problema.  
7. Nenhuma estratégia para minimizar um wicked problem possui um teste científico imediato 

ou definitivo. Não se conseguem estudar/validar todos os efeitos da solução. 
8. Solucionar um wicked problem é frequentemente um desafio. Cada solução é um caso único 

(“one-shot operation”). Cada tentativa conta efetivamente.  
 

Rittel’s example is drawn from architecture, where it is not feasible to rebuild a flawed building. Perhaps 
the general property should be described as ‘entrapment’ in a line of design thinking. Designers as well 
as their clients or managers are often ‘entrapped’ during the development phase of a new product and 
are unable, for good or bad reasons, to terminate a weak design. (Idem). 
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Indeterminados  Determinados  

Pequenos  
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9. Todo o wicked problem é único.  
10.  Os designers que se deparam com um wicked problem não devem errar. E serão 

inteiramente responsabilizados pelas suas ações. 
 

Assim, 
 

(…) there is not one single optimal solution, and the problem changes with the solution. Each solution 
merely shifts the problem. The way designers deal with such wicked problems is to move forward: 
making tentative design steps as explorations of the solution space, the range of possible solutions to 
the problem. (Van Der Lugt, 2009, p. 203) 

 

O processo de design ecoa, pois, o conceito de “otimização” tendo em consideração que enquadra 
o propósito de encontrar a melhor solução para um determinado problema. Neste sentido, o binómio 
função–utilidade é implicado no processo com vista a maximizar o resultado final, definindo a 
adaptação entre o ambiente interno dos problemas do design e o ambiente externo. Sobre isto 
Simon (citado in Tschimmel, 2010, p. 254) explicou: 
 

The ‘inner environment’ of the design problem is represented by a set of given alternatives of action. 
The alternatives may be given in extenso: more commonly they are specified in terms of command 
variables that have defined domains. The ‘outer environment’ is represented by a set of parameters, 
which may be known with certainty or only in terms of probability distribution. The goals for adaptation 
of inner to outer environment are defined by a utility function. 

 

Buchanan (1992) corrobora a ideia de Simon ao considerar o design thinking como uma construção 
particular capaz de modificar culturalmente os ambientes externos e internos de quem a pratica. 
Portanto, o design thinking é exercido pelos designers, mas poderá ser igualmente uma ferramenta 
acessível e disponível aos indivíduos na generalidade, passível de ser aplicada nas suas rotinas.  
A maioria dos estudos, de outros domínios científicos que invocava a prática do design thinking, 
consideravam-no como o pensamento que diz respeito ao resultado final, esquecendo-se que a 
dinâmica dos problemas de design se fundamenta em pensar, conceber e planear o que ainda não 
existe. E isso ocorre no contexto de “indeterminação” dos wicked problems antes do resultado final 
ser apresentado (Buchanan, 1992). 
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3. Design Thinking 

O design thinking (descrito como pensamento do design) é considerado um pensamento criativo de 
resolução de problemas. Em alternativa aos convencionais modelos criativos e lineares de 
resolução de problemas, o Design Thinking (enquanto método) explora as capacidades e 
potencialidades dos indivíduos. Os procedimentos do pensamento criativo advêm do conhecimento 
simbólico, cujas propriedades operacionais são visuais e conceptuais (Brown & Wyatt, 2010; 
Tschimmel, 2010). 

Richard Buchanan revolucionou, de certa forma, a discussão sobre o Design (thinking). Como já 
vimos, em “Wicked Problems in Design Thinking”, Buchanan argumentou que o Design pode ser 
aplicado a qualquer área da experiência humana e que a maioria dos problemas do Design são 
apelidados de problemas complexos (wicked problems). O Design tem então impactos no quotidiano 
contemporâneo dos indivíduos ao nível da comunicação simbólica e visual, nos objetos, nos 
serviços, bem ainda nos sistemas complexos que incluem as atividades rotineiras de viver, trabalhar, 
brincar e aprender (Buchanan, 1992). 

Tal como já mencionamos, em Design, a Criatividade desempenha igualmente um papel importante 
na resolução de problemas. Cross (2011) explica que os designers adotam uma abordagem 
sistémica para a resolução dos problemas, conferindo-lhe formulações diferenciadas ou mesmo 
perspetivas pessoais – subjetividade – similar ao Weltanschauung (Rittel & Webber, 1973; 
Buchanan, 1992). Assim, em design thinking (pensamento do design), primeiro (re)formula-se e 
simplifica-se o problema, de seguida, observa-se o problema de diferentes perspetivas (por exemplo 
do ponto de vista do utilizador do produto ou do serviço), para posteriormente se considerar a(s) 
solução(ões) mais viável(eis) para serem testadas e validadas, com vista à resolução dos problemas 
(iníquos). 

Na generalidade, os autores que descrevem o processo de Design (thinking), referem-se aos 
problemas como iníquos (wicked problems), sobretudo porque uma das características 
fundamentais do pensamento de Design é a capacidade de resolver problemas complexos que não 
têm uma solução correta, mas possíveis e/ou boas soluções (Rittel & Webber, 1973; Buchanan, 
1992; Cross, 2011). Inclusivamente a empresa de design mais renomada mundialmente (a IDEO) 
menciona “Our work related to complex challenges” (IDEO, 2018, col. explore work). 

Embora o processo e a prática do Design Thinking tenha sido muito notável, sensivelmente na última 
década (enquanto disciplina e método), alguns autores formulam críticas à sua reputação (Kimbell, 
2009, 2011; Nussbaum, 2011). Mais do que questionar a confusão que é muitas vezes gerada em 
torno da sua conceptualidade (principalmente no universo organizacional ou empresarial denota-se 
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uma certa falta de inteligibilidade), os autores e investigadores privilegiaram a substituição imediata 
por outro termo. Para exemplificar, Nussbaum (2011), um dos proponentes e defensores do Design 
Thinking (enquanto disciplina), afastou-se deste em favor do conceito de “inteligência criativa” 
(creative intelligence), considerando o anterior uma “experiência falhada”.  

Por sua vez, Kimbell (2011, p. 301), não sendo tão radical, discorda deste fracasso descrito por 
Nussbaum, considerando que,  “the practices of designers play important roles in constituting the 
contemporary world, whether or not 'design thinking’ is the right term for this”. Mas argumenta que a 
construção do conhecimento e da prática do Design Thinking resultou numa síntese complexa tanto 
na investigação académica como nos negócios, levantando questões sobre as premissas centrais 
do processo de Design Thinking. Por isso, para Kimbell, é necessário clarificar verdadeiramente a 
sua função, sublinhando: “Design thinking may have failed; instead we should understand design as 
a situated, contingent set of practices carried by professional designers and those who engage with 
designers’ activities” (2011, p. 287). 

Neste sentido, Kimbell conclui que se deve determinar o lugar do Design no contexto da sociedade: 
“Design thinking does, however, remain undertheorized and understudied” (2011, p. 301). 

Já Johansson-Sköldberg, Woodilla, & Çetinkaya (2013) apresentam uma abordagem bottom-up do 
conceito, o qual contribui para a inovação. Sugerem que não se pode considerar a inovação sem 
ter em linha de conta o Design Thinking: a inovação abrange a prática do Design Thinking. Ou seja, 
o modo como um designer pensa, pode converter-se num modo de pensar que os não-designers 
também podem usar em favor da inovação. 

Portanto, nesta linha de pensamento, o Design Thinking pode ser igualmente um mecanismo 
meritório no quadro da inovação, que permite abordar questões societais de forma diferenciada e 
personalizada. 

 
3.1. Conceito, características e modelos processuais do Design Thinking 

O conceito de Design Thinking (agora como método e não somente como pensamento do design) 
foi verdadeiramente popularizado, em 2008, por Tim Brown e David Kelley, respetivamente CEO da 
empresa de Design IDEO e fundador e diretor da Standford d.school.  

Brown (2008, 2009) e, Brown e Wyatt (2010) designaram o Design Thinking como um método e 
uma ferramenta para as organizações (de serviços e inovação social), melhorarem os seus 
negócios, criarem inovações e compreenderem melhor a vontade/necessidades dos 
clientes/utilizadores (Fig. 5). De facto, a incorporação da metodologia de trabalho do Design 
Thinking no contexto organizacional, empresarial e social tem tido um crescimento bastante 
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considerável. Tal pode dever-se à questão da deficiente formulação dos problemas, que tem muitas 
vezes impactos negativos nestes contextos. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 5 | Inovação e Design Thinking: da prática individual ao trabalho em equipa multidisciplinar 
Créditos | Ford e Stanford d.school (n.d., pp. 17-18), retirado de https://dschool-
old.stanford.edu/sandbox/groups/k12/wiki/c739e/attachments/2e9b3/An%20Intro%20to%20Design%20Thinking
.pdf?sessionID=8cbdfc6129ceb041dbad2247ffc9d0112fd0ebce   

 

Neste sentido, através do Design Thinking transpõe-se a produção criativa individual, a favor da 
resolução criativa de problemas em equipa multidisciplinar, permitindo lidar melhor com as 
adversidades ao longo de todo o processo. Adicionalmente, transita-se de um conhecimento e 
prática centrado na conceção de produto para um conhecimento e prática assente na experiência 
do utilizador.  

Com efeito, o Design centrado no ser humano (human-centered design), bem como na prática 
participativa e colaborativa, têm sido o cerne do Design Thinking. 
O Design thinking é definido por Kelley & Kelley (2013) como a combinação de “Empathy for the 
context of a problem, creativity in the generation of insights and solutions, and rationality in analyzing 
and fitting various solutions to the problem context” (pp. 19–20). 

Para dispormos de um entendimento mais claro sobre o funcionamento do pensamento de design 
(dt pensamento), o termo criatividade deve ser considerado neste contexto. Segundo Liedtka e 
Ogilvie (2011) desenhar, prototipar as ideias e experimentar diferentes opções através do esboço, 
enfim visualizar, é, pois, um trabalho de produção criativa e é um processo de pensamento 
(ordenação). Os designers visualizam a ideia na sua mente e, em seguida, tomam decisões sobre 
qual das ideias parece mais viável para posteriormente a desenvolver e testar (Brown, 2009; Cross, 
2011; Goldschmidt, 2003; Liedtka & Ogilvie, 2011; Tschimmel et al., 2015). Uma parte significativa 
do Design Thinking (DT – disciplina e método) é a criatividade e a geração de ideias novas e úteis. 
De forma idêntica, “Design thinking relies on our ability to be intuitive, to recognize patterns, to 
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construct ideas that have emotional meaning as well as functionality, to express ourselves in media 
other than words or symbols” (Brown & Wyatt, 2010, p. 33). 

Relativamente à matriz operativa do Design Thinking, podemos dizer que este se rege através da 
interceção de três princípios (Fig. 6): 1) Pensamento, 2) Ações e 3) Mindset (Mindshake, 2017). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 | Princípios do Design Thinking 
Créditos | Mindshake (2017). 

 
1) As características ao nível do pensamento englobam o holismo; a divergência e a 

convergência; o pensamento intuitivo e metódico; mas também emocional e racional; e 
oposição a estereótipos; 

2) No plano das ações, o desenvolvimento da empatia, o trabalho em equipa interdisciplinar, a 
visualização de ideias, a prototipagem prévia; e a interação durante o processo, são cruciais; 

3) Quanto ao mindset, as atitudes devem ser: positivas, experimentais, lúdicas, orientadas para 
o futuro e tolerantes ao erro/falha. 
 

Um outro aspeto significativo do processo de Design Thinking é impulsionar inovações e mudanças 
a partir das condicionantes. Kelley & Kelley (2013) e Brown (2009) consideram que o Design 
Thinking, para ocorrer, deve reconhecer a existência de condicionantes e estabelecer mecanismos 
para as avaliar.  
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As condicionantes são por isso a base do Design Thinking, i.e., por forma a ter um melhor 
entendimento da volatilidade e complexidade do ambiente externo é fundamental equilibrar as três 
principais condicionantes de inovação (Fig. 7):  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 7 | Condicionantes de inovação 
Créditos | Adaptado de Kelley e Kelley (2013, p. 19). 

 
1) desejabilidade (necessidades/vontades ou o que faz sentido para as pessoas);  
2) exequibilidade (o que é funcionalmente possível no futuro previsível);  
3) viabilidade (o que provavelmente se tornará parte de um modelo de negócio sustentável). 
 

Segundo Brown (2008) e, Brown e Wyatt (2010) o processo de problem solving do Design Thinking 
é gerado a partir de um sistema integrado de espaços, em contraste com as sequências de etapas 
ordenadas.  
Adicionalmente, Brown (2009) atribui ao “design thinking” o carácter de “design doing”. É um 
processo dividido em três espaços de inovação (Fig. 8): inspiração, ideação e implementação.  
 
 

 

 

 

 

 

  
 

Figura 8 | Processo de Design Thinking da IDEO, 3 I model 
Créditos | IDEO citado in Tschimmel (2012, p. 6).  

INOVAÇÃO 
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A inspiração é entendida como o espaço em que o problema ou a oportunidade motiva a descoberta 
de soluções; a ideação é o espaço do processo criativo que possibilita gerar, desenvolver e testar 
ideias que podem solucionar o problema; e a implementação é espaço (momento) de concretização 
do que foi projetado, ou seja, é o percurso que liga o universo interno (criação do projeto) ao contexto 
externo (para o mercado, para a vida das pessoas/utilizadores). 

O modelo de Design Thinking 3 I foi desenvolvido pela IDEO, em 2001, no contexto dos serviços e 
da inovação social, assumindo-se como um modelo flexível que permite aos indivíduos realizar as 
tarefas, passando pelos espaços, nem sempre de forma sequencial (Brown & Wyatt, 2010). 

A atividade na IDEO direciona-se para um segmento diversificado: marcas, digital, ambiente, 
experiências, serviços financeiros, design de serviços, serviços e bens de consumo, educação, 
alimentação, produtos, saúde e bem-estar, produtos e serviços médicos, serviços energéticos, 
media, tecnologia, jogos e brinquedos, entre outras áreas de negócio, bem como do quotidiano em 
geral (IDEO, 2018). 

No que concerne ao processo de Design Thinking da Stanford d.school (Fig. 9), este focaliza a 
necessidade de encontrar, compreender, criar, pensar e fazer, que inclui cinco etapas: Empatia, 
Definir, Idear, Prototipar e Testar. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 9 | Processo de Design Thinking da Stanford d.school 

Créditos | Stanford d.school (2010) retirado de https://dschool-

old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf 

 

Um outro modelo de processo de design é o Double Diamond (Diamante Duplo) (Fig. 10), tendo 
sido desenvolvido pelo Design Council, em 2005. O nome diamante duplo deve-se à sua 
configuração visual: um diagrama simples que descreve os momentos de divergência e 
convergência do processo de design, os quais ocorrem duas vezes - uma vez para confirmar a 
definição do problema e outra para a criação da solução (Design Council, 2018; Tschimmel et al., 
2015). 
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Figura 10 | Modelo de Design Thinking, Design Council  
Créditos | Design Council (2018) retirado de https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/design-process-what-
double-diamond  

 

Este modelo também pode ser conotado de modelo 4D pois a letra inicial de cada fase é um "D": 
Descobrir (Discover), Definir (Define), Desenvolver (Develop) e Entregar (Deliver). E cada fase D 
representa 1/2 de cada diamante. Assim (Design Council, 2018, paras. 7–10): 

• Descobrir – representa o início do processo, onde ocorre o primeiro pensamento divergente. 
Aqui procede-se à descoberta e ao entendimento de novas fontes de inspiração, bem como 
à recolha de insights; 

• Definir – analisam-se todas as possibilidades decorrentes da fase de descoberta. Deve 
considerar-se questões como: O que é mais importante? Qual devemos concretizar 
primeiro? Qual será mais viável? Neste momento define-se o desafio fundamental do design 
– momento da primeira convergência; 

• Desenvolver – marca um período de desenvolvimento onde as soluções são prototipadas, 
testadas e iteradas. Esta ação de tentativa-erro possibilita aos designers aperfeiçoar as 
ideias – segundo momento divergente; 

• Entrega (Deliver) – momento em que se opera o resultado final (de um produto ou serviço) 
– produção e entrega – segunda convergência do processo. 
 

Em conformidade com o Design Council (2018) e Tschimmel el al. (2015), os métodos e as 
ferramentas que podem ser usados neste processo são os diários dos utilizadores, mapeamentos, 
brainstorming, esboços, cenários, renderings ou protótipos.  
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Já em 2012, foi criado o modelo de Design Thinking Evolution 62, da empresa portuguesa de 
consultoria Mindshake. O processo é dividido em 6 fases, todas iniciam com E: Emergência, 
Empatia, Experimentação, Elaboração, Exposição e Extensão (Fig.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 | Modelo de Design Thinking Evolution 62 

Créditos | Mindshake (2017).     
 
 
A justificação de E62 advém tendo em consideração que cada fase do processo ocorre em 
momentos de divergência (Exploração) e momentos de convergência (Avaliação), tornando-se 
desde modo seis ao quadrado. Tschimmel (2012, p. 19) intitulou o modelo "Evolução" porque "o 
processo criativo é um processo evolutivo no qual interagem muitos indivíduos e situações”. 
Algumas ferramentas, aplicadas por este último modelo, como o Mapa Mental da Oportunidade, o 
Mapa da Jornada do Usuário ou o Mapa da Empatia, podem ser úteis para obter uma opinião mais 
precisa sobre as experiências dos utilizadores dos serviços. De uma forma dinâmica e colaborativa, 
a comunidade local, assim como os turistas terão um papel na tomada de decisão e na construção 
do serviço. 
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4. Service Design 

Similarmente ao conceito de Design Thinking (no contexto em que este é agora reproduzido), o 
termo Service Design (design de serviços) é relativamente recente no domínio do Design. Na 
década de 80 do século XX, o design de serviços estava referenciado na disciplina de marketing, 
especificamente relacionado com o comportamento do consumidor e com a experiência deste, 
decorrente da utilização de serviços. As primeiras alusões ao conceito, nesta aceção, registam-se 
no artigo de G. Lynn Shostack (1984) “Designing Services That Deliver”, publicado na Harvard 
Business Review. Como no contexto dos serviços os problemas também ocorrem, Shostack trouxe 
à discussão a melhoria dos serviços e a resolução de problemas. Neste artigo, de natureza 
pragmática, descreveu então como podia um blueprint auxiliar, não apenas a identificar problemas 
nos serviços, mas igualmente antecipando os problemas e a percebendo o potencial de outras 
oportunidades de mercado. O blueprint consiste numa ferramenta que permite elencar e expor, 
através da visualidade (prototipagem, desenhos, imagens, esboços), as fases do comportamento e 
da experiência do consumidor. Deste modo, melhorava-se o serviço proposto por via da eliminação 
de “bloqueios” à eficiência e à satisfação do consumidor.  
 

A blueprint is more precise than verbal definitions and less subject to misinterpretation. It illustrates the 
dictum of W. Edwards Deming that workers are never to blame for flaws in a process. Process design 
is management’s responsibility. A service blueprint allows a company to test its assumptions on paper 
and thoroughly work out the bugs. A service manager can test a prototype delivery on potential 
customers and use the feedback to modify the blueprint before testing the procedure again. A blueprint 
encourages creativity, preemptive problem solving, and controlled implementation. It can reduce the 
potential for failure and enhance management’s ability to think effectively about new services. The 
blueprint principle helps cut down the time and inefficiency of random service development and gives 
a higher level view of service management prerogatives. (Shostack, 1984, p. 139) 

 

Já no domínio do design, em 1991, Bill Hollins e a sua mulher Gillian Hollins foram pioneiros na 
investigação da gestão do design. No seu livro, Total Design, introduziram a perspetiva da Gestão 
do Design no contexto do Service Design (Hollins, Blackman, & Shinkins, 2003; Moritz, 2005). 

No mesmo ano, Michael Erlhoff e Birgit Mager foram os proponentes da agregação do Service 
Design no plano de estudos da Köln International School of Design (KISD), da Cologne University 
of Applied Sciences, tendo sido a primeira Universidade no mundo a ministrar o Service Design. 
Esta posição marcou definitivamente a conceção do Service Design. Embora a sua inserção no 
contexto académico tenha desencadeado controvérsia, atualmente, em todo o mundo, representa 
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credibilidade na prática académica (ensino e investigação), na consultoria e em vários contextos 
profissionais (Mager, 2008).  

Dez anos mais tarde, em 2001, a British Live|Work criou uma empresa de consultoria em Service 
Design. No ano seguinte, a IDEO, associada ao design de produto (assunto já abordado nesta tese, 
no ponto 3.1.), adicionou o Service Design como parte do seu campo de ação. Em 2004, foi criada 
a Service Design Network pela empresa Spirit of Creation, juntamente com Birgit Mager (Moritz, 
2005). 

Os designers operam agora num contexto de serviços, em contraste com a sua atividade tradicional. 
Movimentam-se frequentemente entre o design de um serviço e o modelo de negócios, assumindo-
se por isso que o Service Design é a fusão com uma estratégia de negócios (Kimbell & Seidel, 
2008). 

No contexto das comunidades criativas, Manzini propõe o Service Design como uma ferramenta 
para projetar uma sociedade mais sustentável e novas tipologias de serviços: “collaborative 
services. That is, they are services that, to be performed, ask for the direct and active involvement 
of all the interested actors, final users included” (Manzini, 2009, p. 50). 

Notadamente, o Design foi modificando o seu universo de intervenção. E, cada vez mais, a esfera 
do Design está unificada com os serviços, com a inovação social e com o tecido empresarial. 

 

4.1. Alguns conceitos desenvolvidos… 

Relativamente ao conceito de Service Design, podemos dizer que é o Design Thinking (método e 
pensamento) aplicado aos serviços. É uma abordagem em que os utilizadores dos serviços estão 
diretamente envolvidos na solução criativa de problemas, num processo colaborativo e co-criativo. 
Por isso, considera-se um processo criativo baseado nas experiências dos utilizadores que oferece 
a oportunidade de melhorar um serviço existente ou criar um novo negócio.  

Esta visão foi igualmente desenvolvida pela Ideia Couture (Fig. 12), cujos códigos de conduta se 

regem segundo: “Empathy, Foresight, Value, Influence, Invention, Couture” (Idea Couture, n.d., sec. 

Company Code). A filosofia da empresa converge do pensamento dos negócios (B-School) para o 

pensamento centrado no consumidor. Este último proveniente do human-centred design do Design 

Thinking (D-School) (Idea Couture, n.d., paras. 2–3). 
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Figura 12 | Modelo Service Design, Idea Couture 
Créditos | Mootee (2013, p. 35). 

 
Numa confluência dos dois conceitos, podemos designar de Service Design Thinking (Stickdorn & 
Schneider, 2010).  

Segundo Moritz “Service Design helps to innovate (create new) or improve (existing) services to 
make them more useful, usable, desirable for clients and efficient as well as effective for 
organisations. It is a new holistic, multidisciplinary, integrative field” (2005, p. 7). 

Similarmente, Mager (2009) discute o funcionamento do Design Thinking orientado para os serviços, 
com o intuito de criar propostas de valor desejáveis: trabalhar em equipas multidisciplinares, 
adotando no processo o pensamento visual e criativo como preceito de inovação. Para além disso, 
coloca a tónica no processo em três momentos: na valorização da experiência e da satisfação do 
utilizador; nos pontos de contado do serviço; e na prestação do serviço8. 

O Design Council é consensual ao definir o Service Design como: 
 

(…) the process of creating these touchpoints and defining how they interact with each other and with 
the user. To design a great service it is important to have service users in mind: are they staff, suppliers 
or customers? Using design tools and methods can deliver an in-depth understanding of user 
behaviours, their likes and their needs, which can enable new solutions to be developed. Service 
design can be used to re-design an existing service to make it work better for users, or it can be used 
to create an entirely new service. (Davies & Wilson, n.d., p. 4) 

                                                
8 It aims to ensure that service interfaces are useful, usable, and desirable from the client’s point of view and effective, 
efficient, and distinctive from the supplier’s point of view. (Mager, 2008, p. 355) 
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Na linha de pensamento de Stickdorn e Schneider, o Service Design é um campo emergente e é 
exposto como uma abordagem processual coletiva e sinérgica: “Service design is an interdisciplinary 
approach that combines different methods and tools from various disciplines. It is a new way of 
thinking as opposed to a new stand-alone academic discipline” (2010, p. 22). Daí que o Service 
Design envolva uma diversidade conceptual que tem favorecido a evolução do pensamento criativo 
e uma linguagem partilhada. Para além disso, a criação de valor e os processos de interação e 
iteração são realmente centrais para o Service Design. 

Sobre esta visão, Mager (2008) constatou que uma linguagem formal coordenada, traduz-se numa 
base para a criação de condições que possibilitam projetar as experiências dos serviços e permitem 
a criação de interações, espaços e processos (fundamentadas no conhecimento de relações 
causais). Estes entendimentos e experiências provenientes do Design vêm trazer uma nova 
representação dos serviços, comparativamente com as noções da gestão e do marketing sobre os 
serviços e as necessidades do consumidor. Esta conceção é sustentada por Stickdorn e Schneider:  
 

Marketing scholars and practitioners have developed tools and concepts including blueprints, service 
evidence, and a focus on the service encounter; designers use these tools and develop others that 
often focus on individual users’ experiences as a way into designing services. Marketers define who 
the customers of a service are or could be and the broad detail of the kinds of relationship an 
organisation might have with them; designers give shape and form to these ideas, and can enrich and 
challenge assumptions by making visualisations. Marketing researchers study customers to develop 
insights into their practices and values; designers can use insights as the starting point for design and 
add a focus to the aesthetics of service experiences. Marketing has a view of new service development 
that is shaped by problem-solving; design professionals have an understanding of an iterative design 
process that involves exploring possibilities and being open to serendipity and surprise. (2010, pp. 44-
45) 

 

Outras áreas que contribuíram para difundir o campo das experiências e o conhecimento do Service 
Design são as artes performativas e o cinema. Em concreto, a transferência do Storyboard como 
método de trabalho permitiu representar e visualizar através de desenhos/imagens (reunidos numa 
sequência narrativa) casos e experiências factuais dos utilizadores9.  
 

                                                
9 Perceptions and procedures derived from the performing arts have proved useful when embarking on the service design 
process. Hence the metaphor of front and back stage is a very helpful model for creativity, because it reveals the necessity 
for a comprehensive view of the whole system and the necessity to cast processes, locations, props, and actors from one 
mold. Storyboarding provides a comprehensive system for thinking about and visualizing the procedural narrative structure 
from the perspective of clients. (Mager, 2008, p. 357) 
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5. Do Service Design Thinking ao Service Design Doing 

Como verificámos, as investigações, as experiências e outras práticas que operam segundo estes 
métodos, impulsionaram a evolução do conceito. Para Stickdorn et al. (2018) o Service Design tem 
agora expressão como “Doing” (Service Design Doing). 

Ancorado em diferentes visões, o Service Design engloba partes de um processo que se podem 
constituir úteis, designadamente: 

• O Service Design como um mindset; 

• O Service Design como um processo; 

• O Service Design como um toolset; 

• O Service Design como uma linguagem interdisciplinar; 

• O Service Design como uma abordagem de gestão. 
 

A propósito desta evolução que conduziu a uma diversidade de termos, visões e práticas, Stickdorn 
et al. (2018) redigiram uma nova configuração do Service Design em This Is Service Design Doing: 
Applying Service Design Thinking in the Real World. Os autores consideram importante esclarecer 
sobre o que não é Service Design. Assim:  

• Não é simplesmente estética: de facto a condição estética de um serviço é importante, 
todavia, não é o foco principal dos designers. O Service Design centra-se primordialmente 
no modo como um serviço funciona, satisfaz necessidades e cria valor. O foco direciona-se 
para além da mera componente visível do serviço, concentrando-se mais intensamente nos 
desafios decorrentes do redesenho do serviço: das ações até ao modelo de negócios; 

• Não se trata meramente de fornecer o serviço ao cliente: os designers projetam propostas 
de valor, processos e modelos de negócio a partir das opiniões dos utilizadores, mas não se 
concentram apenas em resolver os problemas dos clientes; 

• E não é simplesmente reconverter e melhorar o serviço: o Service Design não exerce ação 
apenas quando algo não ocorre conforme o expectável. A preocupação dos designers é criar 
serviços que sejam valorizados pelos seus utilizadores. 
 

Relativamente aos princípios do Service Design, Mager (2009) enumera-os numa lógica dinâmica e 
de motivação para a mudança: 

• Visão holística  

• Interdisciplinaridade  



 

 52 

• Human-centred design  

• Trabalho co-criativo 

• Pensamento e trabalho visual 

• Abordagem radical10 
 

Já Stickdorn et al. (2018) revisitam os princípios enunciados em This is Service Design Thinking, 
adicionando os atuais e novos princípios, que tiveram por base a evolução conceptual e prática do 
Service Design (Fig. 13).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 13 | Evolução dos princípios do Service Design  
Créditos | Stickdorn et al. (2018, p. 28).  
 

A visão do processo na experiência do serviço (experiência individual e/ou coletiva) acontece como 
uma série de eventos que influenciam a satisfação do cliente. A influência na experiência do 
consumo ocorre durante as etapas: pré-serviço - serviço - pós-serviço (Stickdorn & Frischhut, 2012). 
 

5.1. Modelos processuais   

Moritz (2005), apresenta um processo de Service Design com seis fases (Anexo 3): compreensão, 
pensamento, geração, filtragem, explicação e realização.  

                                                
10 A abordagem radical diz repeito ao não conformismo, à atitude do designer em desafiar o existente, como que uma 
oportunidade para pensar e inventar, para repensar e reinventar. (Mager, 2009, pp. 38-39). 



 

 53 

Por sua vez, Mager já tinha apresentado um modelo de Service Design com quatro fases: 
Descoberta, Criação, Verificação da Realidade e Implementação (Miettinen, 2009; Mager, 2009). 

Do ponto de vista dos consumidores, Stickdorn (2013) e, Stickdorn e Schneider (2010) organizaram 
o Service Design Thinking em quatro fases: Exploração, Criação, Reflexão e Implementação. 

Mais recentemente, Stickdorn et al. (2018) aperfeiçoaram o modelo, convertendo-o em Service 
Design Doing, cujo padrão processual se organiza e articula entre divergência e convergência do 
pensamento, e divergência e convergência do fazer (Fig. 14).  

 

 

 

 
 
 
 
Figura 14 | Padrão processual  
Créditos | Stickdorn et al. (2018, p. 85). 

 
O processo propriamente dito compreende quatro fases: Investigação, Ideação, Prototipagem e 
Implementação (Anexo 4).  
Os métodos e ferramentas para projetar os serviços variam consoante a tipologia de projeto. Alguns 
dos métodos e ferramentas mais utilizados são os mind-maps, os stakeholder maps, o service 
blueprint, os touchpoint dos serviços, personas dos utilizadores de serviços, entrevistas com os 
utilizadores, prototipagem rápida de serviços, business model canvas, entre outros. 

Numa visão de projetar produtos, serviços e negócios que obedecem às novas exigências da 
sustentabilidade, a IDEO associou-se à Fundação Ellen MacArthur, ajustando o processo do Design 
ao novo modelo da Economia Circular. Através da partilha de métodos práticos de inovação, o 
processo de Design no contexto da Economia Circular fomenta uma abordagem sistémica 
alternativa e regenerativa para os negócios, que cria um novo valor e proporciona prosperidade 
económica, social e ecológica a longo prazo (Ellen MacArthur Foundation & IDEO, 2016; IDEO, 
2017c, 2017a, 2017b). 

Similarmente, Fuad-Luke (2009) já tinha referenciado o “Design activism” para um mundo mais 
sustentável, afirmando “Is ‘design thinking, imagination and practice applied knowingly or 
unknowingly to create a counter-narrative aimed at generating and balancing positive social, 
institutional, environmental and/or economic change’ ” (p. 27).  
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O modelo processual do design aplicado à Economia Circular consiste num diagrama (circular) com 
quatro fases (Fig. 15), cada uma delas tem um conjunto de métodos associado: Compreender 
(Anexo 5, Fig.1), Definir (Anexo 5, Fig. 2), Executar (Anexo 5, Fig. 3) e Lançar (Anexo 5, Fig. 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 | Processo de Design Thinking na Economia Circular  
Créditos | (IDEO, 2017c). 

 

O Design Thinking, adicionalmente ao enfoque no Service Design (Thinking e Doing), tem sido um 
campo em rápido crescimento desde a sua fundação. Recebeu bases teóricas e metodológicas 
consistentes provenientes de outras ciências (e.g., ciências sociais, ciências empresariais e ciências 
naturais), estabelecendo-se internacionalmente no ensino, na consultoria e na inovação social. 
Podemos assim dizer que é um processo de reciprocidade: o Design tem sido influenciado por várias 
áreas científicas e isso permite ampliar o seu campo de ação e conhecimento. Por outro lado, a 
criação de métodos e ferramentas possibilita a circulação de conhecimento para outros domínios.  

Na nossa opinião não se trata de transferir competências do design para não-designers, ou mesmo 
anular funções de um ou outro domínio, mas sim trabalhar em equipas multidisciplinares e 
transdisciplinares, conforme a abordagem de vários autores já referenciados neste capítulo. 
Reiteramos a ideia desses autores, considerando que a reunião de esforços pode de facto otimizar 
aspetos da vida das pessoas e dos negócios, bem ainda dos resultados a atingir, indo ao encontro 
da inovação: pensar – fazer.  

Similarmente ao que Theodore Levitt (1963, 2002) preconizou, a inovação é necessária para os 
negócios, sendo que esta começa com a proposta de alguém. Ou seja, “Ideas are useless unless 
used. The proof of their value is their implementation. Until then they are in limbo” (Levitt, 2002, para. 
41). Assim sendo, para ele, sugerir uma ideia, trata-se de um “procedimento responsável” quando 
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se delimita e prevê custos, riscos, recursos humanos e materiais, prazos e períodos de tempo, que 
tal proposta envolve em termos de execução. Neste sentido, concordamos que a probabilidade do 
pensamento criativo se converter em inovação poderá materializar-se de forma mais realista.  

 

6. Síntese do capítulo 

Por conseguinte, consideramos que de facto os territórios precisam de criar condições para as 
pessoas pensarem, planearem e agirem com curiosidade, imaginação e criatividade, tendo em vista 
a inovação e a resolução de problemas. Tais preceitos são fundamentais para elevar aos ditos 
lugares criativos e inteligentes.  

Desde o início do século XXI que a criatividade aparece em contextos políticos, académicos e 
empresariais como um contrapeso económico e como impulsionadora das cidades criativas, 
inteligentes e sustentáveis, estimulando novos desafios territoriais. A criatividade torna-se então 
num elemento que potencia e melhora os serviços ou os produtos, convertendo o processo num 
consumo e utilização criativa. O processo criativo é centrado numa atividade relacional e 
participativa, que introduz novos modelos focados na co-criação.  

Neste capítulo, para além de termos aludido os modelos do Design Thinking como processos 
criativos – os quais também têm aplicação prática no Service Design, convertendo-o em Service 
Design Thinking (que é igualmente Doing) – observámos ainda modelos de processos criativos que 
cruzam o Design Thinking com a Economia Circular. Este foi também proposto tendo em vista a 
criação ou melhoramento de serviços/produtos numa lógica de colaboratividade, partilha e 
sustentabilidade, cujos utilizadores tenham uma ação particpatica e co-criativa nos processos de 
Design ou Redesig. 
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Capítulo II - Criatividade, Design e Economia: configuração do território 
 
 

 Creativity is not enough… 
Creativity is thinking up new things.  

Innovation is doing new things. 
 

Theodore Levitt  
(1925 – 2006) 

 

Como vimos no capítulo anterior, a criatividade não pode ser vista como algo pertencente a um 
nicho de indivíduos dotados e privilegiados ou circunscrita a determinados domínios científicos. Em 
termos conceptuais, sensivelmente nos últimos dez anos, estudos académicos, documentos 
governamentais e não governamentais têm reconhecido na criatividade a base do setor cultural e 
criativo. A criatividade e a inovação são utilizadas como um instrumento capaz de melhorar os 
serviços e os produtos, e de equilibrar a economia, convertendo-a em Economia Criativa. 

Como pode o Service Design Thinking inscrever-se na política de inovação e apoiar a criação de 
serviços, contribuindo para a valorização patrimonial dos lugares? 

Segundo Goldenstein (2014) o Design é provavelmente, dos subsetores que compõem a economia 
criativa, o mais abrangente de todos. O Design contém em si (pensamento e processo) a capacidade 
de modernizar e alavancar todos os subsetores da economia criativa, produzindo igualmente efeitos 
na perspetiva dos consumidores de bens e serviços. A criatividade e a inovação aliada ao Design, 
constitui-se um terreno fértil para gerar valor na criação de produtos e serviços. 

Os debates e as práticas das várias esferas convergem assim em torno dos desafios e problemas 
territoriais decorrentes da globalização, bem como das principais mudanças estruturais a nível 
mundial. Neste quadro, e na transição para a Economia Circular, a Criatividade, a Inovação e o 
Design assumem cada vez mais uma dimensão particular e sustentável na configuração dos 
territórios (Fuad-Luke, 2009; IDEO, 2017c; Manzini, 2009, 2015; Van Der Lugt, 2009). 

O presente capítulo visa, responder à questão supramencionada enquadrando os propósitos da 
Economia Criativa e da Economia Circular, ponderando o papel do Design na argumentação da 
Cultura e do Turismo como serviços, bem como o Design enquanto área estrutural da política de 
inovação e sustentabilidade. Por fim, ilustramos alguns modelos de negócio, estabelecendo uma 
relação entre a economia e as atividades culturais e criativas. 
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1. Da Economia Criativa à Economia Circular: um mapeamento sumário   

A par da sustentabilidade dos territórios, a criatividade tem sido ancorada na Cultura e no Turismo, 
determinando o enfoque dos produtos e dos serviços no desenvolvimento da Economia Criativa e, 
mais recentemente, da Economia Circular. Este entendimento tem sido descrito sobretudo após o 
ano de 2015, altura em que tem lugar o Acordo de Paris e a publicação da Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas. 
 

1.1. Economia criativa  

Com a evolução mais recente das sociedades, principalmente das europeias, e concomitamente 
com a consolidação da inovação e da criatividade como antídoto para o desenvolvimento cultural, 
social e económico, assistiu-se primeiramente a uma simbiose entre a economia e a cultura e 
posteriormente entre a economia e a criatividade. Com efeito, a cultura foi integrada 
progressivamente em circuitos mercantis, moldando assim a produção, a distribuição e o consumo 
de bens e serviços económicos (Augusto Mateus & Associados, 2016). 

Perante esta contínua movimentação, consideramos pertinente enquadrar na nossa investigação 
as abordagens de desenvolvimento do setor cultural e criativo. Apesar de nos referirmos ao setor 
cultural e criativo como um só e de o apresentarmos como um sistema total, convém clarificar o 
modo como os conceitos foram evoluindo e como foi processada a sua interseção. Assim, após a 
revisão da literatura sobre a economia criativa e as produções escritas em torno das Indústrias 
Culturais e Criativas, podemos afirmar que estas são conceptualmente distintas e apresentadas, na 
generalidade, em setores diferenciados. Os conceitos, que sustentam alguma complexidade e 
antagonismo, são complementares: as Indústrias Culturais estão na origem das Indústrias Criativas. 
Com efeito, a articulação do setor cultural e criativo com o desenvolvimento tem sido aplicada desde 
a “Indústria Cultural” de Adorno & Horkheimer até ao desenvolvimento sustentável inscrito na 
Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (Tabela 3) (citados in De Beukelaer, 2015). 

As novas formas de consumo e as alterações no padrão de gosto conduziram a um entendimento 
da ‘nova indústria cultural’ como um meio de atração e sedução, como um estímulo ao desejo sem 
reflexão e também como um meio de distração em detrimento do pensamento (O’Connor, 2010). 

Recuperando a ideia de Huyssen “The Culture Industry found its full purpose when it became 
integrated into the new system of monopoly capitalism, which was predicated on total control of the 
masses. Here Adorno equates the American Culture Industry with European Fascism” (citado in 
O’Conner, 2010, p. 11). 
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Tabela 3 | Evolução das abordagens conceptuais das Indústrias Culturais e Criativas 

 

Fonte | Autoria própria (2015). Adaptado de De Beukelaer (2015, p. 39). 

 

Apoiado numa teoria marxista da arte, Walter Benjamin (também integrado na escola de Frankfurt 
e colega de Adorno), numa associação à reprodução tecnológica tinha já falado, em 1936, sobre a 
“aura” do objeto de arte (citado in O’Conner, 2010). Segundo Benjamin a reprodução tecnológica 
dos objetos de arte teve como consequência a erosão da “aura”, levando à perda da “unicidade”, 
“singularidade” e “autenticidade” desses objetos. Para ele, a arte desprovida do valor simbólico e 
reprodutível era resultado de uma prática política. 

Baseado nestas perspetivas, O’connor (2010) enfatizou que a reprodutibilidade técnica nas 
dinâmicas da produção e do consumo cultural, deveu-se ao surgimento da imprensa e dos meios 
de comunicação. A cultura como indústria continuou a suscitar diferentes aceções e, 
simultaneamente, ao longo dos tempos, foi havendo sempre controvérsia no campo conceptual das 
indústrias culturais. Outros autores evocaram Adorno para refletirem sobre a “industrialização” da 
cultura. No final dos anos 70, Bernard Miège, opondo à indústria cultural de Adorno e Horkheimer, 

Período Conceito Abordagem de desenvolvimento 

1940 Cultural Industry 

(Adorno & Horkheimer) 

Desenvolvimento do pensamento moderno 

(Truman) 

1950 Cultura moderna e estética modernista 

1970 
Indústrias culturais 

(Miège) 

Alternativa de desenvolvimento 

 

1980 
Políticas e Indústrias Culturais 

(UNESCO) 

Ajustamento Estrutural 

(Neoliberalismo) 

1990 
Creative Industries 

(Austrália, Reino Unido) 
Pós-desenvolvimento 

2000 

Creative City, Creative Economy,   

Creative Class 

(Landry, Howkins, Florida) 

Objetivos de desenvolvimento do novo 

milénio 

(Organização das Nações Unidas) 

2005 

Proteção e Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais  

(UNESCO) 

 

2006 – 2010 
Creative Economy: comércio Internacional  

(UNCTAD) 
 

2013 
Creative Economy: Humanista 

(UNESCO) 
 

2015 
A cultura nos objetivos do desenvolvimento sustentável? 

(Organização das Nações Unidas – Agenda para o Desenvolvimento (pós 2015) 
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amplia o termo para o plural (Indústrias Culturais) e sistematiza-o através de taxonomias (O’Conner, 
2010; De Beukelaer, 2015).  

Mais tarde, em 1980, a UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) 
discutiu num encontro, no Canadá (em Montereal), o “papel das indústrias culturais no 
desenvolvimento cultural das sociedades” numa perspetiva neoliberal. Na sequência deste 
encontro, a UNESCO publica em 1982 Cultural Industries: A Challenge for the Future of Culture, 
definindo: 
 

cultural industry is held to exist when cultural goods and services are produced, reproduced, stored or 
distributed on industrial and commercial lines, that is to say on a large scale and in accordance with a 
strategy based on economic considerations rather than any concern for cultural development. 
(UNESCO, 1982, p. 21) 

 

O critério utilizado nesta definição centra-se na capacidade de reprodução e difusão em massa, com 
caráter económico. E sendo a UNESCO uma organização que se preocupa em garantir o acesso à 
educação, a democratização e a democracia cultural, este conceito levanta a questão sobre se o 
principal objetivo das Indústrias Culturais alude aos princípios económicos em detrimento do 
desenvolvimento cultural.  

No entanto, em 2005, na Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais, a UNESCO reconhece aos bens e serviços culturais um duplo sentido – económico e 
cultural. Aqui, o cerne das Indústrias Culturais deveria incluir as expressões culturais decorrentes 
da criatividade dos indivíduos, concretamente dos países em desenvolvimento, não estando apenas 
confinadas ao valor comercial das atividades, bens e serviços culturais. Neste sentido, o objetivo 
desta convenção compreendeu clarificar os processos ligados à criação, produção, 
distribuição/difusão, acesso e fruição das expressões culturais (UNESCO, 2005). 

Já em 2006, no documento Understanding Creative Industries. Cultural statistics for public-policy 
making, a UNESCO refere-se às Indústrias Culturais para denominar as atividades que combinam 
a criação, a produção e a comercialização de conteúdos de natureza intangível e cultural. As 
indústrias culturais são ainda consideradas como ‘creative contents’ protegidos pelos direitos de 
autor, assumidos como bens ou serviços culturais (UNESCO, 2006b). No mesmo documento, a 
UNESCO distingiu as Indústrias Culturais das Indústrias Criativas. Designou a edição, o audiovisual, 
a indústria fonográfica, o cinema, o artesanato e design como Indústrias Culturais e apelidou de 
Indústrias Criativas aquelas que incluem as atividades das Indústrias Culturais, mas num sentido 
mais lato: para além da produção cultural e artística as Indústrias Criativas incorporam as atividades 



 

 61 

resultantes da produção numa unidade individual. 

Com o acelerado desenvolvimento tecnológico, em concreto, com os efeitos da internet, do e-
commerce e da comunicação digital, alteraram-se as formas de criação, distribuição e consumo da 
cultura. Este contexto favoreceu o surgimento das Indústrias Criativas, as quais incluem um fator 
que se demarca das Indústrias Culturais por serem mais abrangentes. Nesta linha, John Hartley 
descreve as Indústrias Criativas como “conceptual and practical convergence of the creative arts 
(individual talent) with Cultural Industries (mass scale), in the context of new media technologies 
(ICTs) within a new knowledge economy, for the use of newly interactive citizen-consumers” (Hartley, 
2005, p. 5).  

O conceito de Indústrias Criativas foi pela primeira vez utilizado no âmbito político, tendo inicialmente 
surgido na Austrália no início década de 90. No entanto, a maior notoriedade surge com a eleição 
do “New Labour” e deve-se ao Department for Culture, Media and Sport (DCMS) no Reino Unido, 
através da criação do Creative Industries Unit and Task Force, em 1997, e à publicação do Creative 
Industries Mapping Document em 1998. O caso inglês demarca-se então com o pioneirismo pela 
integração das Indústrias Criativas na agenda política, considerando-as como: 
 

(...) those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have a 
potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property. 
(DCMS, 2001, p. 5) 

 

A definição do DCMS tem sido uma das mais referenciada, auxiliando as diversas investigações 
académicas e os enquadramentos de base governamental que se focalizam na dissecação das 
Indústrias Culturais e Criativas, bem como na organização (Diagrama 3), mapeamento e delimitação 
das categorias do setor cultural e criativo (Apêndice 1, Tabela 1 e Anexo 6, Tabela 1). 

Como observámos, os termos Indústrias Culturais e Indústrias Criativas são praticamente 
interpenetráveis. Respetivamente, um está mais relacionado com património cultural e as formas 
tradicionais de criação, enquanto o outro inclui as práticas de artes aplicadas, inovações e geração 
de lucro, bem como a criação de empregos através da propriedade intelectual. Assim, no quadro 
das políticas culturais europeias apresenta-se um framework, mapeando os dois setores (Diagrama 
4).  
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Diagrama 3 | Configuração global do setor cultural e criativo  
Créditos | Augusto Mateus & Associados (2016, p. 8). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4 | Atual modelo do Setor Cultural e Criativo no contexto da União Europeia 
Créditos | Culture and Creativity & British Council (2015). 

 

Os setores culturais e criativos são considerados os precursores de novas formas dinâmicas da 
atividade económica, as quais dão origem à Economia Criativa. À medida que a sociedade passa 
de industrial a intelectual, a abordagem criativa para resolver tarefas vai-se convertendo num 
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importante fator de competitividade (Culture & Creativity11 & British Council, 2015). 

No domínio da investigação e da academia, os primeiros livros que abordam a temática das 
Indústrias Criativas emergem fundamentalmente a partir de 2000 (Richard Caves, 2000; Richard 
Florida, 2002; John Howkins, 2001; Charles Landry, 2000), ainda que a nível conceptual delimitem 
rigorosamente a Economia Criativa e as Indústrias Criativas. No caso de Richard Caves, este fala 
em “Creative Activities” para se referir às Indústrias Criativas. Já na perspetiva de Howkins (2001) 
o termo Indústria Criativa está relacionado com a Economia Criativa. Assim, segundo o autor, as 
Indústrias Criativas são os setores da economia que englobam produtos que se regem a partir das 
leis de proteção de propriedade intelectual, nomeadamente através de patents, copyrights, 
trademarks e designs. 

Numa outra abordagem, Florida (2002, 2012) focaliza o capital humano no contexto das Indústrias 
Criativas. O aspeto distintivo é a “Creative Class”, que diz respeito aos trabalhadores que estão 
diretamente envolvidos nos processos criativos: cientistas, artistas, engenheiros, designers, 
romancistas, entre outros trabalhadores cujas tarefas se baseiam na criatividade. Aquilo que ele 
designa de “Creative Process” inclui um setor de fenómenos de criatividade. A condição geográfica 
para Florida é um aspeto importante para o processo criativo pois a concentração de criatividade 
(de pessoas e de Indústrias Criativas) num espaço territorial é determinante para o desenvolvimento 
económico. A classe criativa pressupõe, conforme Florida, a tríade Tecnologia, Talento e Tolerância, 
os quais são também uma força motriz para o crescimento, a inovação e a atratividade das cidades. 

Considerando a visão do território e da criatividade, o entendimento da competitividade em Charles 
Landry (2000) deu origem à “Creative City”: a vinculação da criatividade ao desenvolvimento 
económico urbano e ao planeamento urbano. No quadro da competitividade cultural, as Indústrias 
Criativas enquadram três critérios: Criatividade, Inovação e Economia. 

Numa variante mais recente do pensamento da Economia Criativa, conforme a (UNESCO & UNDP, 
2013) alguns autores e críticos argumentaram que as Indústrias Culturais e Criativas impulsionam 
o crescimento através da criação de valor e, sincronicamente, tornaram-se elementos-base do 
sistema de inovação da economia. Deste ponto de vista, as Indústrias Culturais e Criativas operam 
simbolicamente em duplo sentido:  

1) geram valor económico; 
2) estimulam o surgimento de novas ideias e processos de mudança.  

                                                
11 O website Culture & Creativity foi criado em 2015 no âmbito de um programa da EU com o British Council, destinado a 
promover a contribuição cultural para o desenvolvimento socioeconómico dos seis países de Parceria Oriental: Arménia, 
Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Moldávia e Ucrânia. 
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Assim sendo, apontamos para a definição de Economia Criativa “as a complex system that derives 
its ‘economic value’ from the facilitation of economic evolution – a system that manufactures 
attention, complexity, identity and adaptation though the primary resource of creativity” 
(Cunningham, Banks, & Potts, 2008, p. 17). 

Consequência da desaceleração da economia global, em 2008, enfatizou-se ainda mais a 
importância da criatividade e da inovação para o crescimento económico. Neste contexto, a 
Comissão Europeia designou o ano de 2009 como Ano Europeu da Criatividade e Inovação (AECI), 
reforçando o estabelecimento de pontes entre a arte, a filosofia, a ciência e os negócios 
(Embaixadores Europeus para a Criatividade e a Inovação, 2009).  

Segundo o Manifesto do AECI: 
 

Ser criativo é ter a capacidade de conceber algo de inédito e procurar novas formas e soluções. Ser 
inovador implica introduzir mudanças na sociedade e na economia. As actividades de design 
transformam as ideias em valor e permitem aliar a criatividade à inovação. (…) A criatividade está no 
âmago da cultura, do design e da inovação, mas cada pessoa tem o direito de desenvolver o seu 
próprio talento criativo. (…) há que colocar a criatividade e a inovação ao serviço de uma sociedade 
equitativa e defensora do ambiente, assente no diálogo intercultural e no respeito pela natureza e 
pela saúde e o bem-estar da população mundial. (Embaixadores Europeus para a Criatividade e a 
Inovação, 2009, para. 1,3 e 4) 
 

Tendo em vista a sensibilização de partes interessadas, incluindo decisores políticos, sociedade 
civil e público em geral, a estratégia do AECI visou apoiar os Estados-Membros da UE na promoção 
da criatividade como motor de inovação e factor-chave para o desenvolvimento de atividades 
pessoais, profissionais e competências empresariais e sociais. O manifesto do AECI assinalou a 
criatividade como um pré-requisito para a inovação, colocando a tónica na ligação à aprendizagem 
ao longo da vida e no desenvolvimento de competências essenciais dos cidadãos europeus para 
responder aos desafios da globalização e da emergência da economia do conhecimento: “inspiring 
action by Europeans to be at the forefront of investing in knowledge finding new ways of thinking and 
acting, building on historical and cultural heritage” (ECOTEC, 2010, p. 6).  

Conforme o relatório de avaliação externa do AECI, apesar dos esforços e empenho da DG EAC 
para apoiar os organismos regionais no âmbito do AECI (precedentemente e durante) e embora o 
AECI ambicionasse proporcionar uma oportunidade para debater e agir segundo o tema da 
criatividade e da inovação (estimulando as dimensões da educação, cultura e negócios, numa lógica 
do progresso económico e social que mantivesse altos níveis de emprego e desenvolvimento 
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sustentável), certo é que, a ligação entre os objetivos definidos para o AECI e os resultados 
expectáveis foi coerente na teoria, porém, relativamente fraca na prática, devido à falta de recursos 
alocados (pelo menos no mesmo nível de financiamento que os outros Anos Europeus) (ECOTEC, 
2010).  

Pese embora o mesmo relatório identifique estas limitações, por outro lado, o estudo permitiu inferir 
que o ano foi suficientemente relevante para: 

• atrair a atenção de várias comunidades de interesse, particularmente de profissionais 
criativos; 

• muitos países participantes, pois ajudou a estimular a atividade e refletiu um interesse 
comum preexistente no tema a vários níveis (UE, nacional, regional e local). 
 

Por isso, uma das recomendações assinalou-se ao nível do incentivo a interações entre as partes 
interessadas, com o intuito de aumentar o potencial de sinergias. Para além disso,  

Nesta lógica, será a economia da cooperação e da colaboração o novo filão? Numa perspetiva mais 
atual, podemos inferir que, numa medida de aproximação entre criatividade, inovação e 
sustentabilidade, a Economia Circular traduz-se também no desafio mais recente da Economia 
Criativa.   
 
 

1.2. A Economia Circular 

Consideramos a Economia Circular como uma especialização ou domínio da Economia Criativa por 
se tratar de um modelo criativo de desenvolvimento sustentável: i.e., envolve um ciclo que permite 
devolver os materiais ao ciclo produtivo, através da sua reutilização, recuperação, reparação e 
reciclagem, assegurando assim maior eficiência na utilização e gestão de recursos, maior 
sustentabilidade do planeta e maior bem-estar das populações (COTEC Portugal, 2016). 
Simultaneamente, a Economia da Partilha ou Economia Colaborativa, como também tem sido 
apelidada a Economia Circular (Hamari, Sjöklint, & Ukkonen, 2016) é um processo de recirculação 
de produtos e serviços, e um circuito colaborativo e criativo ao envolver os utilizadores no processo 
(Ellen MacArthur Foundation, 2017a). 

Os pioneiros do termo “Economia Circular” propriamente dito foram David W. Pearce e R. Kerry, em 
1989. E Ellen MacArthur, em 2010, no sentido de acelerar a transição para a Economia Circular, 
criou a Fundação Ellen MacArthur. O conceito de Economia Circular é consideravelmente recente. 
Porém, as suas origens remetem para a década de 70 do século XX, nomeadamente associada 
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outros conceitos: a “Ecologia Industrial” de Roland Clift, o “Design Regenerativo” de John T. Lyle 
(anos 70), “Performance Economy” de Walter Stahel (década de 70), “Cradle to Cradle” de Michael 
Braungart (década de 70), “Blue Economy” de Gunter Pauli (anos 90 e 2000) e a “biomimética” de 
Janine Benyus (anos 80 e 90) (COTEC Portugal, 2016; Ellen MacArthur Foundation, 2013a, 2013b, 
2014). Considerada como economia positiva, a Economia Circular compreende um modelo de 
economia que se opõe ao modelo linear económico take-make-dispose (Diagrama 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 5 | Sistema de Economia Circular 
Créditos | Graham Pritchard / Ellen MacArthur (2011). 
 

Em dezembro de 2015, foi apresentado um plano de ação pela União Europeia para impulsionar a 
Economia Circular, o qual incidiu sobre os parâmetros: produção; consumo; aprovisionamento 
responsável de matérias-primas primárias; gestão de resíduos; conversão de resíduos em recursos 
e matérias-primas secundárias, bem como a reutilização da água; e inovação e investimento 
(Comissão Europeia, 2015). 

Mais recentemente, a Comissão Europeia publicou a proposta do próximo Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação. Em substituição do programa Horizonte 2020, o Horizonte Europa (tendo 
a duração de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2027) é anunciado como o programa que 
estará em linha com as políticas Europeias e internacionais (por exemplo o Acordo de Paris e os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) (Comissão Europeia, 2018a). O Horizonte Europa prevê 
uma dotação orçamental global de cerca de 97 mil milhões de euros e estruturar-se-á em três 
pilares: 1) Ciência Aberta, 2) Desafios Globais e Competitividade Industrial e 3) Inovação Aberta. 

Em Portugal, no horizonte do Programa do XXI Governo Constitucional português, reitera-se o 
estímulo à criatividade e à inovação em todos os domínios, como aspeto essencial para potenciar 
respostas e soluções eficazes aos desafios territoriais: sociais, económicos e ambientais (Decreto-
Lei n.º 86-C/2016 de 29 de dezembro).  
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Nesta conformidade, o apoio à transição para a Economia Circular, em que se pretende prolongar 
a utilidade e valor dos recursos, vaticina-se que tal permitirá tornar a economia mais eficiente e 
produtiva no uso de recursos disponíveis e, por isso, mais competitiva. 

Para além disso, sob o tema “Explorar a economia circular”, no âmbito do 13.º Encontro Nacional 
de Inovação COTEC, a COTEC (2016) identificou como pioneiros circulares a Cerealis, a Galp, a 
LIPOR, a SECIL, a TMG Automotive e a ZARA, entre outros. 
Em termos conceptuais a Economia Circular tem por objetivo:  

 

(…) redefine growth, focusing on positive society-wide benefits. It entails gradually decoupling 
economic activity from the consumption of finite resources, and designing waste out of the system. 
Underpinned by a transition to renewable energy sources, the circular model builds economic, natural, 
and social capital. (Ellen MacArthur Foundation, 2017b) 

 

A Economia Circular subentende três princípios: 1) “Design out waste and pollution”; 2) “Keep 
products and materials in use”; 3) “Regenerate natural systems” (Ellen MacArthur Foundation, 
2017c): 

1) Preservar e melhorar o capital natural controlando stocks finitos e equilibrando fluxos de 
recursos renováveis, cujo compromisso é regenerar, virtualizar e substituir; 

2) Otimizar o rendimento de recursos através da circulação de produtos, componentes e 
materiais em uso, dando-lhes o mais alto nível de utilidade, pelo maior período de tempo 
possível, tanto no ciclo técnico como no biológico. Tendo como alavancas/níveis de 
resolução: regenerar, partilhar, otimizar e circular; 

3) Estimular a eficácia do sistema, revelando e desenhando as externalidades negativas, 
utilizando todos os pressupostos/níveis de resolução dos princípios anteriores. (Ellen 
MacArthur Foundation, 2015, 2017c; COTEC, 2016). 

 

O circuito fechado é o princípio fundamental do modelo de Economia Circular (Anexo 7) e os níveis 
de resolução situam-se ao nível regenerar, partilhar, otimizar, circular, virtualizar e substituir (Fig. 
16). Conforme o relatório Growth Within: A circular economy vision for a competitive Europe, 
colocados em prática, os níveis de resolução apresentam, naturalmente, barreiras de ordem 
económica, comercial, regulatória e social (Fig. 17). 
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Figura 16 | Framework dos níveis de resolução 
Créditos | Ellen MacArthur Foundation (2015, p. 26). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 17 | Barreiras de implementação 
Créditos | Ellen MacArthur Foundation (2015, p. 21). 
 

Defendemos que os modelos circulares podem ser aplicados não apenas a processos industriais, 
mas também a modelos de financiamento, negócios e governança, criando sinergias entre múltiplos 
atores. Assim, de acordo com Fusco Girard e Gravagnuolo (2017), o modelo da Economia Circular 
é transversal aos cenários culturais e turísticos, uma vez que explora sinergias no setor dos 
negócios a) e ambientais b):   

• Shift to renewable energy and materials
• Reclaim, retain, and restore health of ecosystems
• Return recovered biological resources to the biosphere

• Share assets (e.g. cars, rooms, appliances)
• Reuse/secondhand
• Prolong life through maintenance,
   design for durability, upgradability, etc.

• Increase performance/efficiency of product
• Remove waste in production and supply chain
• Leverage big data, automation, remote sensing 
   and steering

• Remanufacture products or components
• Recycle materials
• Digest anaerobically
• Extract biochemicals from organic waste

• Books, music, travel, online shopping, 
   autonomous vehicles etc.

 

• Replace old with advanced non-renewable materials
• Apply new technologies (e.g. 3D printing)
• Choose new product/service (e.g. multimodal transport)

EXAMPLES

 REGENERATE

SHARE

OPTIMISE

LOOP

VIRTUALISE

EXCHANGE

GROWTH WITHIN: A CIRCULAR ECONOMY VISION FOR A COMPETITIVE EUROPE  | 21

new choices for consumers while changing the 
economics for mitigating this waste. Addressing 
the abundant market and regulatory failures 
would further shift this balance (Figure 6).    

Untapped technology. Rapidly falling 
technology costs are creating major 
opportunities to reduce waste that have yet 
to achieve wide currency. For example, the 
huge drops in the transaction cost of sharing 
and virtualisation business models enabled 
by smartphones (e.g. car-sharing and house-
sharing) are just starting to permeate the 
market. The internet of things can keep track 
of valuable products and materials much more 
cheaply than in the past, radically increasing 
opportunities to recover them, and waste 
management technology is progressing quickly.  

Waste regulations treat waste primarily as 
an environmental hazard and seek to ensure 
that waste managers dispose of this waste 
safely, rather than looking at waste as a source 
of valuable materials and products. As a 
result, redesign, recovery, reuse, and trading 
often face considerable administrative or 
legal barriers that stop or severely limit these 

activities. Many products and materials would 
be profitable to reuse or remanufacture if 
separated from other waste. But incentives for 
waste managers seldom encourage adequate 
separation, so managers mix materials and the 
opportunity is lost.   

Non-collusive collaboration. Many industries 
limit opportunities for cooperation in non-
competitive areas, such as packaging 
materials and common infrastructure, for fear 
of violating competition laws or disclosing 
sources of competitive advantage.

Unpriced externalities. Several large resource 
externalities are not priced. Consider CO2. 
Most academic estimates of the social cost of 
carbon are an order-of-magnitude higher than 
the current European carbon price. Similarly, 
most European cities do not price congestion, 
despite such obvious side effects as reduced 
workforce productivity from lost time, air 
pollution, and requirements for large public 
infrastructure investments. 

FIGURE 6  BARRIERS TO IMPLEMENTATION Key barrier       Barrier for scale or speed       Not a barrier

ECONOMIC    MARKET   REGULATORY   SOCIAL

CE LEVERS ILLUSTRATIVE

MOBILITY

Shared electric vehicles

Multi-modal systems

FOOD

Closed nutrient loops

BUILT ENVIRONMENT

Sharing rooms and offices

Value engineering and 
Industrial approaches

Source: Framework adapted from Delivering the circular economy: A toolkit for policymakers, Ellen MacArthur Foundation (June 2015)
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a) nas dimensões social, cultural e institucional através de parcerias públicas, privadas e civis, 
para a gestão de bens comuns;  

b) através da reutilização/adaptação de edifícios e paisagens, da energia e materiais locais. 
 

No que concerne às formas de alcançar a Economia Circular, segundo a Ellen MacArthur 
Foundation (2015) consideram-se quatro características:  

1. Design de produtos e produção circulares: Uma característica essencial da economia circular 
é ser restaurativa e regenerativa. A economia circular é orientada para ampliar o tempo de 
vida das mercadorias, atribuindo-lhes novas funções (numa perspetiva de longo prazo). As 
empresas devem desenvolver competências centrais em Design circular para facilitar a 
reutilização, a reciclagem e o aproveitamento em cascata dos produtos. 

2. Ciclo reverso: Uma estrutura de materiais que preserve o valor é um requisito essencial na 
transição para a economia circular. Baseia-se em simbioses entre os atores na promoção de 
ciclos fechados de criação de valor: a riqueza económica é criada pela multiplicação de 
relacionamentos. E para criar valor a partir de materiais e produtos usados, é necessário 
recolhê-los e devolvê-los à sua origem; 

3. Novos modelos de negócio que substituam o ter por partilhar (substituição da propriedade 
por pagamentos com base numa licença de utilização – aluguer ou arrendamento); 

4. Fatores viabilizadores: Educação (Os governos devem estimular a integração da economia 
circular e do pensamento sistémico nos programas de ensino de nível básico, médio e 
superior); Financiamento (Os governos podem criar mais estímulos ao financiamento 
subscrevendo alguns dos riscos associados a modelos de negócio inovadores); Plataformas 
colaborativas (por via das TIC, fomentar sistemas de coleta partilhados, padrões setoriais, 
incentivos alinhados e mecanismos de identificação de possíveis parceiros podem ser 
disponibilizados em plataformas colaborativas (exemplos em Portugal: Crowdfunding PPL e 
Orçamento participativo); Mudanças no sistema fiscal, através da transferência de incentivos 
fiscais dos recursos para a mão-de-obra, complementando as métricas atuais com base em 
fluxo, como o PIB, com métricas para medir o stock total de ativos de um país (em Portugal 
por exemplo: desde 2017 que todos os contribuintes podem apoiar o setor cultural, mais 
concretamente consignar 0,5% do seu Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares 
(IRS), sem custos adicionais, a uma entidade que esteja inscrita para este efeito (Portaria 
n.º 22/2017, de 12 de janeiro). 
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Fusco Girard e Gravagnuolo (2017) consideram que estas características também se aplicam ao 
património cultural: o património cultural tem uma vida infinita, que deve ser garantida através da 
reutilização e recuperação; e tem a capacidade de criar relacionamentos, cooperação e parcerias 
entre os atores económicos, institucionais e comunitários, ao nível territorial.  

Se resgatarmos o passado, confirmamos que uma das principais arenas para os defensores do 
património cultural se direcionou para a preservação e proteção das paisagens culturais (nas 
cidades, bem como nas áreas rurais): desde os finais dos anos 90 do século XX que os valores 
históricos e culturais passaram a ser julgados pelos gatekeepers, cujo domínio se baseava em 
modelos de valores de conhecimento, valores de experiência e valores de uso. Em paralelo, as 
teorias e princípios de conservação evoluíram durante o século XX, tendo sido enfatizados os 
conceitos de autenticidade e integridade (Gustafsson & Mellár, 2018). 

A regeneração do património abandonado ou subutilizado enquadra operacionalmente os 
propósitos da economia circular, permitindo a preservação dos serviços do ecossistema territorial. 
Para Fusco Girard e Gravagnuolo, a aplicação do modelo teórico de desenvolvimento circular, como 
parte integrante no contexto patrimonial, inscreve-se da seguinte forma:  
 

• reduction of materials use – reducing the need of new land and buildings; 

• reuse and shared use of existing goods with new functions;  

• maintenance of existing goods (buildings, cultural landscape) ensuring longer life;  

• energy recovery – valorising the embodied energy and using renewable energy sources; re-
creation of value through the use of parts of existing (ancient, historical) buildings 
(refurbishing/remanufacturing). (2017, p. 40) 

 
Por isso, atualmente, o foco do património cultural não se circunscreve apenas à preservação e à 
proteção de monumentos: “Adaptive re-use of cultural heritage is also one of the most effective and 
environmental friendly tools of modern urban development in a circular economy and towards 
sustainability” (Yung & Cheon, citados in Gustafsson & Mellár, 2018, p. 7). 

Consecutivamente, os objetivos mudaram em função da crescente importância do desenvolvimento 
sustentável em geral e do desenvolvimento social sustentável em particular. Tornou-se mais 
importante: encontrar novas ações (quer para ecossistemas urbanos, quer rurais) direcionadas para 
os centros históricos e para as paisagens; transitar da conservação do património tangível para a 
transmissão do património intangível; que os ambientes históricos possam ser utilizados e 
entendidos como um recurso vital para o desenvolvimento das atuais e futuras gerações; e que as 
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interpretações e experiências individuais e comuns dos indivíduos ou a compreensão do património 
sejam de importância decisiva (Gustafsson & Mellár, 2018). 
 

1.3. Projetos circulares e criativos no contexto português 

• A FloatWing – Promovida pela empresa Friday, SA (spin-off da Universidade de Coimbra, 
em parceria com a Constálica, a Amorim Isolamentos e o ITeCons), a FloatWing é uma casa 
flutuante modular que conjuga autonomia e sustentabilidade energética e ambiental, 
podendo ser residência (principal ou secundária) e/ou servir propósitos turísticos (Friday, 
2017). 

• A Treehouse Riga – É uma casa modular construída, utilizando um biomaterial a madeira 
certificada. Este conceito resulta da colaboração das duas empresas portuguesas: a Jular e 
a empresa de design e arquitetura Appleton & Domingos. A Treehouse Riga possibilita uma 
multiplicidade de disposições e áreas, adaptáveis às circunstâncias. Entre habitações, 
edifícios comerciais e agrícolas, reabilitação, também tem sido aplicado no setor do turismo 
(ECO.NOMIA, 2017). 

• A Matter – Uma startup portuguesa que se dedica ao desenvolvimento de objetos de design 
contemporâneo a partir de materiais compósitos provenientes de subprodutos agro-
industriais portugueses. Casca de arroz, borras de café, repiso do tomate, bagaço da 
azeitona e da uva são alguns dos materiais a ser utilizados. A utilização de subprodutos está 
a ser estudada, em cooperação com a Faculdade de Engenharia do Porto, principalmente 
focando a aplicação destes materiais na indústria da construção (idem); 

• A corticeira Amorim criou a Amorim Cork Ventures, com o propósito de fomentar a criação e 
desenvolvimento de novos produtos e negócios com cortiça, orientados fundamentalmente 
para os mercados externos. Para além do suporte financeiro, a incubadora da Amorim Cork 
Ventures apoia também o desenvolvimento de competências, beneficiando dos 
conhecimentos e das potencialidades dos colaboradores da Corticeira Amorim, bem ainda 
da sua rede de parceiros. Entre os exemplos de produtos apoiados via Ventures destacam-
se as flip-flops “AsPortuguesas” ou os tapetes “Sugo Cork Rugs”, ambos feitos com recurso 
ao aproveitamento de cortiça (idem); 

• O Boom Festival – criado em 1997, em Idanha-a-Nova12 , assume-se como um evento 
ambientalmente consciente. É um festival de música assente nos princípios da permacultura, 

                                                
12 Localidade do interior de Portugal – distrito de distrito de Castelo Branco. Salientamos que Idanha-a-Nova foi uma das primeiras 
localidades portuguesas a integrar a Creative Cities Network da UNESCO. Foi classificada como tal, na categoria de música, 
sobretudo pela marca do Boom Festival.  
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o qual promove simultaneamente o conhecimento e a prática da sustentabilidade por via de 
palestras, workshops e experiências. A estratégia de eficiência ambiental do festival tem sido 
aplicada nomeadamente do ponto de vista do tratamento da água no local, da bio-
construção, de jardins de permacultura e de geradores de óleo vegetal (Boom Festival, 
2018); 

• O Panana – é um produto lançado pela cadeia de hipermercados Continente. Assume-se 
como um produto de economia circular, pois é confecionado a partir de bananas que 
deixaram de ter valor comercial por estarem demasiado maduras. Este produto compreende 
o conjunto de outros produtos como a gama de doces e chutneys do Continente, também 
produzidos a partir de frutas e legumes em fim de vida (Continente, 2018); 

• As obras de Bordalo II – Bordalo II é um Street Artist, cujas obras de arte são feitas a partir 
de material em fim de vida. Partindo da matéria desperdiçada e do entendimento que “O lixo 
de uns é o tesouro de outros”13, alia desperdícios à criação artítistica, colocando ênfase na 
sustentabilidade e na consciência ecológica e social. Ex.: A obra Half Rabbit14 (Fig. 18) 
instalada numa das ruas do Centro Histórico, de Vila Nova de Gaia.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18 | Half Rabbit, Bordalo II, 2017   
Créditos | Autoria própria (2017). 

                                                
13 Bordalo II (2016) segue a linha de pensamento do antigo ditado popular norteamericano, de autor desconhecido. Retirado 
a setembro 20, 2017,  de https://www.comunidadeculturaearte.com/bordalo-ii-o-lixo-de-uns-e-o-tesouro-de-outros/. 
14 A obra foi concebida para integrar o Fórum Gaia Todo Um Mundo, tendo este a temática Desenvolvimento Sustentável e 
as Alterações Climáticas. Instalada no espaço público do Centro Histórico de Vila Nova de Gaia, Half Rabbit insere-se no 
circuito de arte urbana permanente. 
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• No turismo destacamos o Programa Turismo 4.0, com o objetivo de potenciar Portugal como 
hub global de inovação e desenvolvimento digital no setor do turismo. O projeto-âncora deste 
programa é o Centro de Inovação do Turismo, uma iniciativa conjunta do Ministério da 
Economia, da Secretaria de Estado do Turismo e do Turismo de Portugal que, funcionando 
como uma startup, com um modelo flexível em permanente colaboração com os 
stakeholders, pretende promover serviços de aceleração e incubação de startups, bem como 
a identificação das tendências internacionais de inovação no turismo, apoiando a promoção 
internacional da inovação feita em Portugal (Turismo de Portugal, 2017). 

• Na Riopele Têxteis, SA, com base num conceito global de sustentabilidade e de economia 
circular, desenharam e desenvolveram têxteis reciclados e amigos do ambiente. Os 
produtos são Tencel, Refibra e Repreve (Riopele, 2017). 

• No mobiliário, exemplificamos com a Boa Safra e a IKEA. A Boa Safra, para além de se 
afirmar no mercado como eco-design, em 2017 laçou uma campanha de troca do móvel 
velho por um novo (Fig. 19): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 19 | Campanha “Troque o seu móvel velho”, Boa Safra 
Créditos | Printscreen da autora, a partir da página de Facebook da Boa Safra. 
 

 

No caso da IKEA a iniciativa "Segunda Vida" troca os móveis velhos por cartões presente. A 
transição para a economia circular também é realizada ao incorporar esta forma de pensar em 
todos os passos do design e do processo de produção, cujo objetivo é fechar o ciclo entre o uso 
de materiais virgens, produção e teste em laboratório (Fig. 20) (ECO.NOMIA, 2017): 
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Figura 20 | Iniciativa “Segunda Vida”, IKEA; Circular IKEA 
Créditos | IKEA. Imagem da esquerda retirada de https://secure.ikea.com/ms/pt_PT/customer-service/about-
services/secure/segunda-vida/index.html; 
imagem da direita retirada de https://pt.slideshare.net/OECD_ENV/2016-env-ministerial-pia-heidenmark-cook-
ikea-circular-economy (slide2). 
 
 

• A BLC3, associação sem fins lucrativos, tem vindo a dinamizar atividades de investigação, 
incubação de ideias e apoio ao tecido económico em regiões interiores e rurais de Portugal. 
Atualmente têm intervenção em vários projetos, desde a sensibilização e educação 
ambiental, até à valorização de produtos regionais e potenciação de utilização de 
resíduos/subprodutos. É considerado um campus de tecnologia e inovação, única e pioneira 
em Portugal ao nível do desenvolvimento da "Bioeconomia" e das "Smart Regions”. 
Cofinanciado pelo QREN, no âmbito do Programa Mais Centro e da União Europeia através 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, a BLC3 é um projeto reconhecido 
internacionalmente nos prémios Regiostars, promovidos pela Comissão Europeia, tendo 
ganho como melhor projeto para Crescimento Sustentável: Economia Circular. Alfândega da 
Fé (uma das localidades estudadas na nossa investigação) foi o município escolhido para a 
criação de um pólo da BLC3 para a dinamização de atividades tecnológicas, 
empreendedorismo, "start ups" e promoção do espírito empresarial inovador. A ideia passou 
por fixar jovens qualificados e promover a criação de empresas inovadoras com negócios 
sustentáveis no concelho de Alfândega da Fé (BLC3, 2017; Câmara Municipal de Alfândega 
da Fé, 2017a). 

 

1.4. Algumas abordagens estatísticas 

Partindo dos dados estatísticos mais recentes, em 2013 os serviços e os bens culturais totalizaram 
212,8 mil milhões de dólares (UNESCO Institute for Statistics, 2016) 
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Em período homólogo, registando 29,5 milhões de postos de trabalho, as Indústrias Culturais e 
Criativas empregaram 1% da população ativa do mundo, cujas principais áreas foram as artes 
visuais (6,73 milhões), os livros (3,67 milhões) e a música (3,98 milhões) (EY, 2015). 

Na Europa, em 2012, o setor cultural e criativo gerou 535,9 mil milhões de euros de volume de 
negócios, empregou cerca de 7 milhões de pessoas e contribuiu aproximadamente com 4,2% do 
PIB (EY, 2014). E, em 2013, o setor cultural e criativo foi o terceiro mais dinâmico: a receita anual 
foi de 709 mil milhões de dólares e empregou 7,7 milhões de pessoas, evidenciando a maior 
empregabilidade jovem (15 – 29 anos). A economia cultural europeia reforça o seu posicionamento 
na dimensão das Indústrias Culturais e Criativas, considerando a tradição histórica, o património e 
as instituições de arte (EY, 2015). O património cultural é cada vez mais entendido como contribuinte 
positivo para o PIB europeu (Gustafsson & Mellár, 2018, p. 7). No contexto do património cultural, 
as indústrias de construção, propriedade e imóveis, turismo, culturais e criativas ter-se-á situado 
nos 9 milhões, ou seja, cerca de 4% da mão-de-obra empregada na EU (Nypan citado in Gustafsson 
& Mellár, 2018, p. 8). 

Relativamente ao contexto português, ponderando os últimos dados do Instituto Nacional de 
Estatística (INE), verifica-se que entre 2010 e 2013 o número de empresas e o volume de negócios 
no setor cultural e criativo teve um decréscimo. Já a partir de 2014 até 2016 estes indicadores têm 
vindo a aumentar (Tabela 4) (INE, 2014, 2015, 2016, 2018). 

 

Tabela 4 | Evolução do número de empresas e volume de negócios associado ao setor cultural e criativo 

 
Fonte | Autoria própria, a partir dos dados do INE (2014, 2015, 2016a, 2017, 2018). 
 

Estes valores fazem-se refletir no emprego sendo que, entre 2013 e 2014, o setor cultural e criativo 
aumentou de 71,3 mil para 78,4 mil postos de trabalho. Em 2015 a população empregada nas 

Anos Número de empresas Volume de negócios 

2010 53 361 5,6 mil milhões € 

2012 50 426 4,6 mil milhões € 

2013 49 691 4,4 mil milhões € 

2014              50 671 4,5 mil milhões € 

2015              52 827 4,7 mil milhões € 

2016              55 442 4,9 mil milhões € 
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atividades culturais e criativas volta a subir (85,2 mil), mas em 2016 e 2017 regista uma descida: 
81,7 mil e 81,3 mil pessoas, respetivamente (INE, 2016, 2018). 

No comércio internacional, em 2017, o valor das exportações de bens culturais foi de 57,4 milhões 
de euros, o que representou um crescimento de 33,7%, em relação ao ano anterior. As importações 
atingiram 180,7 milhões de euros, mais 17,4% que em 2016. (INE, 2018). 

Em 2009, na Região Norte de Portugal, as Indústrias Culturais e Criativas totalizaram 1,190 milhões 
de euros e 40 000 empregos (ADDICT & Agência Primus, 2012). 

No relatório Cultura, Criatividade e Internacionalização da Economia Portuguesa, colocando-se  a 
tónica na “inovação”, na “diferenciação” e na “Língua Portuguesa”, identifica-se três sinergias 
fundamentais para a internacionalização: a cultural, a turística e a industrial (Augusto Mateus & 
Associados, 2013). Entre as recomendações, foram identificadas as relações entre cultura, turismo 
e indústria, e constatou-se que a internacionalização da economia portuguesa é mais do que o 
aumento das exportações. 

Contudo, segundo o relatório Cultura e Desenvolvimento: Um Guia Para os Decisores, Portugal 
ainda apresentava, entre 2011 e 2012 um nível baixo de envolvimento em atividades culturais e 
níveis de indicadores de inovação, inclusão e sustentabilidade aquém do esperado (Tavares, 2014). 

Numa perspetiva similar, o estudo A dimensão económica do setor cultural segundo as Contas 
Satélite da Cultura Europeias revela que Portugal, entre 2008 e 2012, e em comparação com os 
países em estudo (Espanha, Finlândia, Polónia e República Checa), é o país que produz menos 
riqueza no setor cultural (1,7% VAB, ultrapassado pela República Checa em 2,4%, Espanha 2,8%, 
Finlândia 3,0% e A polónia 3,2%). Portugal é o também o menos competitivo. Em termos de 
consumo cultural, no domínio público apresenta níveis semelhantes ao universo de estudo, porém 
no domínio privado a diferença já muito díspar (1,4% em comparação com a Finlândia 6,8%) 
(Apóstolo, 2016). O presente estudo estabeleceu correlações acerca do menor peso e 
desenvolvimento do setor cultural: por um lado fruto da crise económica e financeira do pós-2008, 
por outro lado por apresentar um défice na educação cultural. Segundo Teixeira et al. (citado in 
Apóstolo, 2016, p. 46-47) o défice educacional português poderá ser um fator determinante para o 
desenvolvimento relativo do setor cultural, já que a educação é um meio privilegiado para a 
formação de novos públicos e novos artistas, bem ainda na sensibilização dos indivíduos para a 
fruição artística. 

Já no estudo A Economia Criativa em Portugal – Relevância para a Competitividade e 
Internacionalização da Economia Portuguesa, Augusto Mateus & Associados (2016) divulgam que, 
em 2015, as exportações de bens e serviços criativos se situaram em 2,7 mil milhões de euros, 
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representando 4% do total de exportações de bens e serviços nacionais. Em 2014, as exportações 
de bens criativos representaram 2,6% das exportações nacionais de bens, em linha com os 2,7% 
da União Europeia. Assim, o Design liderou o total das exportações de bens criativos nacionais com 
62%, superando a média dos países europeus. Já nas exportações de serviços criativos encontra-
se a Arquitetura com 55% (a par dos serviços de engenharia e outros serviços técnicos), igualmente 
superior à média europeia. Em 2012, as profissões criativas (com prevalência nos programadores 
de software, jornalistas, programadores de aplicações, designers gráficos, de comunicação ou 
multimédia, arquitetos e técnicos das atividades culturais e artísticas) situaram-se em 1,3% do total 
de trabalhadores por conta de outrem. Segundo Augusto Mateus & Associados: 
 

(...) a afirmação de uma nova mobilidade global de bens, serviços, informação, capital e pessoas, 
drasticamente favorecida pela forte redução do preço relativo do transporte internacional, 
especialmente o aéreo, que permitiu o amplo conjunto de atividades polarizadas pelo turismo para se 
tornar uma das indústrias mais importantes na globalização. (2016, p. 4) 

 

Ainda no que concerne aos serviços, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal 
(AICEP) salienta a “relevância do setor do turismo”, sendo um dos sectores que “mais contribui para 
a recuperação da economia portuguesa” (AICEP, 2017, p. 5).  

Com a crise económico-financeira mundial eclodida em 2008, procedeu-se a reformas estruturais 
bastante rígidas, fundamentalmente desde 2011. Entretanto, a partir de 2016 verificou-se uma 
recuperação moderada da economia. Os últimos dados registados indicam que Portugal tem vindo, 
desde então, a melhorar a posição no The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017, ocupando 
a 14ª posição do ranking entre 136 países (sendo o 7º da UE). Em 2016 as receitas atingiram perto 
de 12,7 mil milhões de euros (valor que representou cerca de 16,7% do total das exportações 
portuguesas de bens e serviços), registando um aumento significativo de 10,7% face ao ano 
anterior. Já no 1º semestre de 2017, as receitas geradas com o Turismo atingiram cerca de 6,1 mil 
milhões de euros (AICEP, 2017, p. 11). 

Conforme a publicação da Organização Mundial de Turismo, UNWTO World Tourism Barometer-
August 2017, em 2016 Portugal foi o 25º mercado mundial (e 9º da UE) em termos de receitas de 
turismo. Adicionalmente, a Estratégia Turismo 2027 define como metas para Portugal, a duplicação 
das receitas turísticas (26 mil milhões) num prazo de dez anos (AICEP, 2017). 

Por outro lado, independentemente das questões patrimonias locais admitirem fatores muito 
positivos, como os benefícios económicos e as fontes de turismo em muitas regiões, certo é que: 
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(…) the socio-economic impact of investments in cultural heritage goes beyond tourism. Many regions, 
cities and individual sites (e.g. Château de Versailles, wooden churches in Norway) have major 
problems with too many visitors. Attractive parts of cities are reserved for the tourism industry. Tourists 
use often flights or cars to travel which have a negative impact on the environment. To handle this 
situation, sustainable tourism has become an increasingly important field of research and education. 
(Gustafsson & Mellár, 2018, p. 8) 

 

Para além disso, pese embora o estudo A Economia Criativa em Portugal – Relevância para a 
Competitividade e Internacionalização da Economia Portuguesa revele uma afirmação e 
disseminação em relação à marca Portugal, esta evolução é, no entanto, insuficiente para reduzir o 
persistente saldo deficitário (Augusto Mateus & Associados, 2016, p. 38). 

Por conseguinte, podemos dizer que a dimensão simbólica é cada vez mais uma estratégia para os 
países, principalmente quando compreende a exportação de bens e serviços, cuja tónica é a marca 
do país. Atualmente verifica-se que as operações não passam apenas pela exportação de produtos 
e serviços made in, dado que há uma crescente dinâmica assente em exportações de produtos e 
serviços rubricados por created in ou designed in. 

 

2. O papel do Design na argumentação da Cultura e do Turismo como serviços 

No início do século XXI, a ascensão da economia baseada na criatividade deu origem a debates 
sobre a relação entre informação, conhecimento e criatividade (Flew, 2015). 

Tal como foi referido na secção anterior, as Indústrias Criativas estão relacionadas com o 
surgimento das Indústrias Culturais. Ambos os setores, cultural e criativo, englobam subsetores que 
ponderam a procura de produtos e serviços por parte dos consumidores (bens desejáveis ou 
necessidades) no campo do conhecimento, da informação, do lazer, do status social, entre outros 
fatores culturais e sociais (Baudrillard, 1995; Flew, 2015; Scott, 2004). 

Os produtos ou serviços culturais e criativos têm apresentado um crescimento considerável desde 
o apogeu da economia criativa (Augusto Mateus & Associados, 2016). O aumento do consumo de 
bens ou serviços culturais e criativos corresponde ao aumento do tempo de lazer, educação e 
rendimentos disponíveis, embora a crise económica que eclodiu em 2008 tenha gerado impactos e 
consequentemente uma redução dos consumos (Apóstolo, 2016; Augusto Mateus & Associados, 
2016; O’Connor & Gibson, 2014; OECD, 2018a). 

Estas externalidades intangíveis e invisíveis aumentam a qualidade de vida nos lugares e aumentam 
a imagem e o prestígio da área local (Scott, 2004). Este preceito favorece a imagem e o prestígio 
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desses lugares, convertendo-se em fatores cruciais para as empresas, comunidades, artistas e 
outros interessados a investirem, operarem e viverem nestes locais. Por sua vez estes afetam o 
processo de criação de valor nas localidades em causa (idem). 
 

The ‘creative industries’ or the ‘cultural industries’ have also been identified as having an important 
relationship with tourism. As tourism increasingly shifts away from its previous preoccupation with 
landscapes and natural resources (sun, sea and sand, for example), tourists become more involved in 
symbolic and sensory consumption of the images and ideas associated with particular destinations. 
People want to go to destinations which are associated with particular famous people, ideas or events, 
and they want to experience the sights, sounds and it seems especially the tastes of the destinations 
they visit. (OECD, 2009, p. 26) 

 

Na simbiose entre Cultura e Turismo, o património cultural e a paisagem são considerados como 
recursos chave para o desenvolvimento sustentável (Comissão Europeia, 2010, 2012a, 2012b, 
2013, 2017; OECD, 2009, 2013, 2014, 2018a, 2018b). 

O conceito de Economia Circular tem sido frequentemente ligado ao conceito de Sustentabilidade 
na literatura académica (Fusco Girard & Gravagnuolo, 2017; Geissdoerfer, Savaget, Bocken, & 
Hultink, 2017; Hosagrahar, Soule, Girard, & Potts, 2016; Moreno, De los Rios, Rowe, & Charnley, 
2016). No entanto, a definição de sustentabilidade pode ser ainda um desafio, uma vez que os 
estudos científicos que ponderam a cultura como uma dimensão fundamental da sustentabilidade 
são escassos e outros estudos tão pouco refletem essa inserção (CHCfE Consortium, 2015; Cultural 
Base, 2017; Fusco Girard & Gravagnuolo, 2017). A cultura é importante no desenvolvimento 
sustentável: 
 

Many if not all of the planet’s environmental problems and certainly all of its social and economic 
problems involve cultural activity and decisions – people and human actions – at their roots. Solutions 
are therefore likely to be also culturally-based, and the existing models of sustainable development 
forged from economic or environmental concern are unlikely to be successful without cultural 
considerations. If culture is not made explicit, discussed and argued over explicitly within the 
sustainability debates, it does not have power in the decision making. (Dessein et al., 2015, p. 14) 

 

O turismo foi igualmente considerado no entendimento do desenvolvimento sustentável. Segundo a 
Organização Mundial de Turismo (World Tourism Organization - UNWTO) (2018), em 2016 e 2017 
o turismo correspondeu a 10% do PIB mundial. E, reconhecendo este potencial, a UNESCO 
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designou 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável, cujas ações pudessem favorecer 
a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Numa lógica de combate 
à pobreza e na promoção do diálogo intercultural, enfatizou-se a necessidade de haver um maior 
entendimento entre povos que levasse à consciencialização do património e a uma melhor 
apreciação da diversidade e dos valores culturais das várias civilizações, através do turismo. “It 
helps local cultural industries find new audiences, as well as markets, for their goods and services” 
(UNESCO, 2017b, para. 5). 

Logo, o setor cultural e criativo, num sentido mais amplo, inclui domínios relacionados com o turismo 
(UNESCO, 2009). A maioria dos mapeamentos do setor cultural e criativo são considerados de 
forma mais restrita. No entanto, tem sido claro o contributo do património cultural e natural (tangível 
e intangível) para o turismo; a centralidade da oferta cultural das cidades no mercado de turismo 
cultural; e a associação estreita do consumo cultural com a alimentação/restauração e o 
alojamento/dormidas (O’Connor & Gibson, 2014).  

Adicionalmente o Design, como subsetor, assume nesta representação uma associação aos 
serviços criativos (Anexo 8). O papel do Design é, portanto, altamente diversificado, já que que os 
mapeamentos das indústrias culturais e criativas por vezes inscrevem-no como uma indústria 
cultural e outros como uma indústria criativa. Isto deve-se ao facto de, por um lado sustentar o 
aspeto estético e experiencial de um serviço ou produto, conferindo-lhe valor, por outro lado referir-
se a qualquer processo de reflexão, avaliação e planeamento. Para além disso, o Design também 
tem sido observado como o subsetor que produz efeitos em todos os outros setores da Economia 
Criativa (Anexo 9) (ESSnet-CULTURE, 2012; Goldenstein & Rosselló, 2014; O’Connor & Gibson, 
2014).  

No mesmo sentido, as orientações da política estratégica europeia para o Horizonte 2020 definiram 
a inovação e as indústrias culturais e criativas como facilitadoras de ideias que pudessem ser 
transformadas em produtos e serviços, aumentando a competitividade e criando mais e melhores 
empregos (Comissão Europeia, 2010, 2012a, 2012b, 2013a, 2013b, 2014). De acordo com a 
Comissão Europeia (2012a) as indústrias culturais e criativas produzem spillovers positivos para a 
economia e para a sociedade (Fig. 21): 

 
(…) from inspiring and nurturing creative and innovative entrepreneurism to designing new public 
service transportation or new interactions between patients and health service staff, from promoting 
innovation in other sectors of the economy to promoting behavioural shifts or fuelling digital devices 
and networks, from promoting a more quality-oriented tourism in regions and cities to helping social 
regeneration of deprived areas and innovative forms of teaching, from design thinking in all types of 
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settings to the use of culture and creativity as a management tool for improving working relationships 
in companies etc. (Comissão Europeia, 2012a, p. 47) 
 

 

 

 

 
Figura 21 | Efeitos spillover das Indústrias culturais e criativas 
Créditos | Comissão Europeia (2012a, p. 47) 

 

Na relação entre economia e cultura, Sacco (2011) evidenciou três modelos de cultura adoptados 
na política estratégica da União Europeia: 

• Cultura 1.0, um modelo económico pré-industrial suportado por patrocínio e mecenato; 

• Cultura 2.0, um modelo cuja cultura é considerada como indústria – “(...) A new form of the 
relationship between cultural production and the generation of economic value, that is 
dominated by the expansion of the cultural and creative industries” (Sacco, 2011, p. 6);  

• Cultura 3.0, um novo modelo económico em que a cultura se converte numa dinâmica 
relacional e co-criativa, sendo difícil estabelecer uma fronteira entre a criação/produção e os 
utilizadores dos serviços – “(...) Cultural markets are increasingly challenged by the diffusion 
and expansion of communities of practice where members interact on the basis of non 
market-mediated exchanges” (Sacco, 2011, p. 7). 
 

Do mesmo modo, parafraseando Klein e Tremblay, a dinâmica relacional e co-criativa é explicada 
como: 
 

(…) the implementation of cultural activities that truly engage the population is much more important 
than passive financial support for cultural activities that are often seen as exclusive or oriented towards 
the best educated and wealthiest. Cultural creation can only serve as a basis for a cohesive urban 
development strategy if the various populations are enabled to participate and engage actively in the 
cultural and creative activities themselves rather than being passive observers, or worse, totally 
excluded from the activities. (2016, p. 457) 

 

A política da União Europeia propôs também como medida apoiar “a investigação e a inovação em 
matéria de património, identidade, história e cultura europeia e o papel da Europa no mundo”, tendo 
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presente a construção de “sociedades reflexivas”, numa lógica de “valores partilhados e a sua 
contribuição para o futuro comum” (Comissão Europeia, 2014a, p. 14). 

Numa perspetiva futura, enquadrando no novo programa Horizonte Europa, a Economia Circular 
será o centro da ação política. E se o projeto político da Europa perspetiva fortes potencialidades 
para a competitividade renovada, o desenvolvimento económico positivo e a criação de empregos 
(Morgan & Mitchell, 2015), então é necessário a criação de modelos de negócios centrados na 
reutilização e práticas regenerativas que, para além das vantagens económicas, produzem 
igualmente impactos benéficos para a sociedade como um todo (Ellen MacArthur Fundação, 2015).    

Segundo Fusco Girard e Gravagnuolo a Economia Circular expressa o novo modelo capitalista 4.0, 
que:  
 

• it takes into account/incorporates the external effects on the natural and social environment in 
generating economic wealth;   

• it expresses a form of co-evolutionary capitalism that makes integration of environmental, social, 
development goals (Porter and Kramer, 2011);   

• it projects the conventional economy in a multi-dimensional space in which, therefore, economic, 
ecological and social values coexist;  

• it modifies and enriches the very notion of value towards a Complex economic, ecologic and social 
value (Complex Value);  

• it modifies the project of investment/project/plan that necessarily becomes systemic; technological 
innovation fosters innovation reducing costs/enhancing performances. (2017, p. 39) 
 

Por outro lado,  
 

Os efeitos das novas formas de distribuição, acessibilidade, diversidade e mediatização da cultura 
levantam questões sobre as suas contribuições para a criatividade e o desenvolvimento económico. 
A cultura não origina e nem se destina obrigatoriamente ao consumo generalizado, mas pode e deve 
agir como intermediária na dimensão cultural e de bens económicos. Esta nova visão da cultura dirige 
a atenção dos economistas da cultura para uma atividade polimórfica: o design nas suas várias 
declinações e valências, que permite promover as indústrias criativas e a disseminação cultural. 
(Fundação Ciência e Tecnologia, 2017a, p. 4). 

 

Será o Design uma estratégia criativa para potenciar a Economia (Criativa e Circular)? 
Considerando o Design Thinking como uma disciplina segundo “Uses the designer’s sensibility and 
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methods to match people’s needs with what is technologically feasible and what a viable business 
strategy can convert into customer value and market opportunity” (Brown, 2008, p. 86), o Design 
Thinking está a ser cada vez mais utilizado para a criação ou melhoria de serviços (Brown & Wyatt, 
2010; Cooper, Junginger, & Lockwood, 2009) uma vez que, “includes new sorts of processes, 
services, interactions, entertainment forms, and ways of communicating and collaborating” (Brown, 
2009, p. 8). Nesta perspetiva colaborativa e co-criativa, a Economia Circular, servindo-se da 
criatividade, projeta a economia capitalista num espaço multidimensional no qual coexistem valores 
económicos, ecológicos e sociais. Por isso, 
 

This requires hybrid trans-disciplinary approaches able to combine millennial traditional knowledge 
with scientific knowledge, develop multistakeholder win-win business, financing and governance 
models, inclusive planning and decision-making. The circular paradigm is assumed here not only for 
the economic grow but also for promoting the human development paradigm, without ‘waste of people’. 
(Fusco Girard & Gravagnuolo, 2017, p. 39) 

 

Ao mesmo tempo, o Turismo Criativo tornou-se num impulsionador do desenvolvimento dos 
territórios, estabelecendo-se como uma alternativa ao turismo tradicional, ao promover experiências 
autênticas (Richards & Wilson, 2007). A criatividade, apoiada no novo paradigma da economia 
circular, poderá assim consolidar a sustentabilidade e o consumo consciente. A criatividade também 
é uma característica do novo turismo e “at a more general level, there is an argument that ‘Design 
Thinking’ should be introduced into tourism and other fields as a strategy for increasing creativity and 
innovation” (Cunningham citado in OCDE, 2014, p. 26).  

A experiência do utilizador passou assim a desempenhar um papel central na procura de produtos 
e serviços, tornando-se num fator crítico de sucesso não apenas para as empresas em geral, mas 
também para a cultura e o turismo (Stickdorn, 2013; Stickdorn & Frischhut, 2012; Stickdorn & 
Schneider, 2010; Stickdorn & Schwarzenberger, 2016; Stickdorn & Zehrer, 2009). 

O conceito de Turismo Criativo, também adotado pela Rede de Cidades Criativas da UNESCO, foi 
definido como “travel directed toward an engaged and authentic experience, with participative 
learning in the arts, heritage, or special character of a place, and it provides a connection with those 
who reside in this place and create this living culture” (UNESCO, 2006a, p. 3). O conceito de Turismo 
Criativo em termos práticos e processuais mudou radicalmente. Richards redefiniu o 
desenvolvimento do conceito, sugerindo “Knowledge-based creative activities that link producers, 
consumers and places by utilising technology, talent or skill to generate meaningful intangible cultural 
products, creative content and experiences” (OECD, 2014, p. 14; Greg Richards, 2015, p. 9). 
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Neste sentido, tal como os modelos de cultura, o turismo passou igualmente por metamorfoses. 
Podemos identificar quatro modelos (Fig. 22):  

• Turismo Criativo 1.0 (Richards e Raymond, 2000) – “tourism which offers visitors the 
opportunity to develop their creative potential through active participation in learning 
experiences which are characteristic” of their holiday destination” (2000, p.18); 

• Turismo Criativo 2.0 (Richards e Wilson, 2006; Binkhorst e den Dekker, 2009) – “The 
development of policies related to creative experiences in specific destinations and the 
creation of Internet portals for the marketing and distribution of creative tourism” (Richards, 
2015, p. 9);  

• Turismo Criativo 3.0 (OCDE, 2014) – “Broader integration of tourism and the creative 
economy, leading to the development of a wider range of creative experiences as well as 
more passive forms of creative consumption for and by tourists” (idem);  

• Turismo Criativo 4.0 (Richards, 2013) - “The shift from creative tourism to ‘relational tourism’, 
based on the co-creation of experiences through peer- to-peer networks” (idem). 

 

 

 

 

 

 
Figura 22 | Modelos do Turismo Criativo 
Créditos | Autoria própria (2016). 

 
Na relação entre cultura e turismo, Richards (2014) sugeriu a Cultura 1.0 - como consumo de cultura 
de elite associado ao Grand Tour; Cultura 2.0 - cultura como objeto de consumo turístico 
massificado; e Cultura 3.0 - a cultura como uma esfera de co-criação entre moradores e visitantes. 

Para além disso, Richards (2011, p. 1236) constatou que “creative tourism is being developed here 

as one strand in a creative class strategy that seems to have generated  impressive results, including 

a 74% increase in tourism visits and 168% increase in tourism revenues between 1999 and 2004.” 

À semelhança da cultura, o turismo é uma atividade/setor complexa e multifacetada, que 
compreende todos os tipos de produtos - tangíveis (bens) e intangíveis (serviços e processos), e 
tão competitivos e mutáveis, que exige constantes mudanças e melhorias. É altamente dependente 
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de flutuações relacionadas com a oferta (dificuldade de prever a concorrência) e com a procura 
(novas necessidades, tempo de lazer e rendimentos disponíveis) (O’Connor & Gibson, 2014; Stevic 
& Breda, 2016). 

Partindo desta volatilidade e da atual conjuntura, muitas cidades e regiões europeias já estão a 
desenvolver estratégias em harmonia com a economia circular (Amsterdão, Roterdão, Paris, 
Londres, Roterdão, Bruxelas, entre outras), destacando o papel dos atores e das sinergias 
territoriais para oferecer novos serviços e produtos sustentáveis (Fusco Girard & Gravagnuolo, 
2017). 

Com efeito, os serviços culturais e turísticos alicerçados na experiência relacional e co-criativa, 
exigem a necessidade de medidas de sustentabilidade que possam ir ao encontro da Economia 
Criativa e Circular (Fig. 23). 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 23 | A cultura como impulsionadora dos objetivos da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável  
Créditos | UNESCO (2017c, p. 18). 
 

Quando se trata de Turismo Criativo, em particular, é uma atividade totalmente baseada na 
experiência co-criativa, que inclui a experiência patrimonial cultural (tangível e intangível): as 
paisagens, os sítios e os museus são espaços para vivenciar elementos patrimoniais intangíveis, 
como as tradições, os valores e os estilos de vida. O património é, por isso, um conceito amplo que 
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Culture as a driver and enabler for sustainable development

   
 

Generate transformative social change by 
empowering women and girls as creators 
and producers of cultural goods and services 
and by supporting their participation in the 
safeguarding of cultural heritage and their 
participation in cultural life.

GLOBAL PRIORITY

UNESCO Culture Conventions on natural, cultural, 
under-water and intangible cultural heritage allow 
for the protection of the environment, water-related 
ecosystems, coastal and marine areas, and aquaculture 

and foster responsible tourism.

Culture is an asset for eradicating poverty by 
linking both its economic and social dimensions and 

investing in Aid for Trade. The cultural and creative 
industries, cultural tourism and the safeguarding of 

heritage are powerful drivers for poverty reduction, 
sustainable economic growth, innovation and employment.

   
 

Culture enhances access to education and ensures 
more locally relevant curricula, textbooks and teaching 
methods. Quality education should nurture the 
appreciation of cultural diversity and provide youth 

with the knowledge and skills for decent jobs and 
entrepreneurship in creative industry sectors.

Cultural diversity and traditional knowledge are important 
assets for food security and sustainable farming.

Provide capacity building, strengthen multi-
stakeholder partnerships and support data 

collection, monitoring and reporting.  

Protection and promotion of the world’s 
cultural and natural heritage makes cities 
inclusive, safe, resilient and sustainable.

Implementation of Culture Conventions allow for 
combatting the illicit trafficking of cultural objects, 

the protection and promotion of cultural and 
natural heritage, support for cultural and creative 

industries, and enhancing fundamental freedoms and 
participatory systems of governance for culture.

Promote the intrinsic link between cultural diversity and biodiversity to ensure 
greater environmental sustainability. Traditional knowledge and skills build 

resilience to counter the effects of natural disasters and climate change. Culture is 
a resource for sustainable consumption and production patterns.

Share knowledge and skills and manage health risks taking into account the cultural contexts. 
Contribute to well-being and quality health care by traditional health practices.
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abarange o património cultural e natural de um território. “Engloba as noções de paisagem, de 
conjuntos históricos, de sítios naturais e construídos, bem como as noções de biodiversidade, de 
acervos culturais, de práticas culturais, tradicionais ou actuais e de conhecimento” (ICOMOS, 1999, 
para. 2).  

Para além disso, o património, nas suas múltiplas dimensões (arquitetónico, urbanístico e 
paisagístico), é um poderoso fator de distinção social e de identificação dos lugares e comunidades, 
bem como um motor de qualificação e desenvolvimento de lugares e territórios (Direção-Geral do 
Património Cultural / Ministério da Cultura, n.d., para. 2). 

De uma forma geral, o património:  
 

(…) is a group of resources inherited from the past which people identify, independently of ownership, 
as a reflection and expression of their constantly evolving values, beliefs, knowledge and traditions. It 
includes all aspects of the environment resulting from the interaction between people and places 
through time. (Council of Europe, 2005, Article 2 a)) 

 

E as comunidades patrimoniais consistem em “people who value specific aspects of cultural heritage 
which they wish, within the framework of public action, to sustain and transmit to future generations” 
(Idem, Article 2 b) ). 

Assim, o Service Design (Thinking e Doing) afirma-se nesta argumentação, podendo contribuir para 
uma experiência criativa sustentável (Stevic & Breda, 2016) já que o turismo se vincula com os bens 
e serviços culturais locais (UNESCO, 2017c). Por exemplo, Miettinen et al. (2015) exploraram a 
incorporação do Service Design Thinking no turismo. A experiência em Design incluiu as 
necessidades, emoções e experiências dos utilizadores. O principal objetivo foi melhorar o “Event 
Design”, usando o método do Service Design e partindo dos outputs do ponto de vista dos 
utilizadores. Para uma experiência turística autêntica, desenvolveram um novo serviço “emphasising 
the role of service design as a strategic tool both in tourists engagement and in creative tourism 
development” (Miettinen et al., 2015, p. 29). 

Destacamos também o caso da Europeana, uma rede ligada ao património cultural da Europa que 
lançou a Estratégia “We transform the world with culture” (Europeana, n.d.). Conscientes das 
mudanças aceleradas no campo social, tecnológico, económico, financeiro e político, a aplicação 
do Design Thinking é uma prática fundamental para conhecerem melhor os seus clientes, quais as 
suas necessidades e os seus comportamentos, para posteriormente fazerem as escolhas de 
“design” e “funcionalidade" mais adequadas aos perfis (Harry, 2017; Senabre, 2015). A experiência 
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e do feedback dos utilizadores permite-lhes aperfeiçoar continuamente a abordagem de acordo com 
a inovação do setor e as preferências atuais dos utilizadores. Para tal:  
 

(…) we have set up a user testing group consisting of 150 Europeana users who are regularly asked 
to give feedback on design and functionality choices and their quality. 
We aim to not only increase the customer experience on Europeana services, but also to invest in 
sharing our findings, discovered best practices and lessons learnt with our partners. We hope that this 
will help improve the overall presentation and experience of interactions with digital cultural heritage 
content. We will share our findings through consultation sessions with our Network by blogging about 
it on Europeana Pro and on popular design, cultural heritage and technology blogs. (Harry, 2017, p. 
41) 

 

Perante a revisão da literatura, o Design tem sido reconhecido nas esferas académica, empresarial 
e política, como um catalisador de uma economia competitiva, regenerativa, sustentável e, mais 
recentemente, Circular. Segundo a Ellen MacArthur Foundation (2017a) fazer a transição para a 
Economia Circular é não só uma oportunidade para o Design, como é também um pré-requisito 
fundamental para alcançar muitos dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 
2030. No âmbito da Agenda 2030 das Nações Unidas, a cultura e, concretamente, os valores 
patrimoniais dos territórios, apoiados por relações circulares entre a cidade e o campo, são 
igualmente fundamentais para alcançar a maioria dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(CHCfE Consortium, 2015; Fusco Girard & Gravagnuolo, 2017; Habitat III, 2017; Hosagrahar et al., 
2016). 

Por fim, corroborando os enunciados de Gustafsson e Mellár (2018), os desafios atuais implicam 
que: 

• a conservação patrimonial não deve partir exclusivamente dos objetos, mas 
impreterivelmente das comunidades; 

• as estratégias sejam resilientes e integradas por forma a desenvolver soluções que 
estabeleçam o equilíbrio entre a preservação do património em congruência com a 
concretização de oportunidades para um desenvolvimento inteligente, inclusivo e 
sustentável. 
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3. O Design enquanto área estrutural da política de inovação e sustentabilidade  

A implementação do modelo de Economia Circular requer ações diversificadas nos níveis macro, 
meso e micro (Fusco Girard & Gravagnuolo, 2017; Ghisellini, Cialani, & Ulgiati, 2016): 

• O nível macro refere-se à ação governamental (leis, regulamentos, impostos e fundos 
praticados no âmbito nacional, regional e local);	

• O nível meso refere-se às relações empresariais (ligadas à ecologia industrial, a eco parques 
industriais e simbiose industrial) mas também às relações e sinergias entre os atores 
territoriais;	

• O nível micro refere-se aos modelos de negócio de escala individual e empresarial, cujo 
enfoque se direciona para as motivaçãos, escolhas e necessidades dos consumidores.	

 
O Design pode ajudar as organizações a transformar o seu desempenho, desde a inovação de 
produtos empresariais até à sua comercialização, bem como na prestação de serviços. O Design 
tem sido parte integrante dos planos do governamental para a inovação e o crescimento. No quadro 
do setor cultural e criativo, bem como da Economia Circular, o Design tem manifestado um crescente 
comprometimento na mudança do mercado ao impulsionar a inovação social, a inovação 
tecnológica e a inovação dos serviços culturais.  

Uma das ações levadas a cabo no âmbito das ações do AECI, em 2009, foi a conferência intitulada 
Beyond the crisis: Design for a sustainable future. Foi reconhecida como a primeira conferência 
sobre Design organizada pela Comissão Europeia, em que o Design Thinking foi considerado como 
um processo multidimensional e multidisciplinar para: garantir melhor qualidade de vida, impulsionar 
a educação, a investigação e a prática, bem como fomentar organizações, processos e serviços 
inovadores. A conferência privilegiou ainda o design enquanto interface entre a cultura e a 
economia,  e entre produtos, serviços e os seus utilizadores (ECOTEC, 2010). 

O AECI foi considerado um importante catalisador para a afirmação do Design no contexto da 
economia criativa, favorecendo uma consciencialização do Design Thinking a par da inovação 
tecnológica e social. Tal culminou como parte integrante do Plano Europeu de Inovação: o Design 
foi inserido na política estratégica europeia, mais especificamente no programa Horizonte 2020. 
(Comissão Europeia, 2009, 2010, 2013b; Dervojeda et al., 2014; Thomson & Koskinen, 2012). O 
programa Creative Europe defende o estímulo da competitividade e o aumento de postos de 
trabalho através de ideias que possam ser transformadas em produtos e serviços. Entre as medidas 
colocou-se “O design como motor da inovação centrada no utilizador” (Comissão Europeia, 2013b). 
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Existem muitas definições de Design, porém a sua ligação com o setor económico é parca e 
relativamente recente. O ex-presidente do Conselho de Design, George Cox, definiu o Design em 
Review of Creativity in Business: “Design is what links creativity and innovation. It shapes ideas to 
become practical and attractive propositions for users or customers. Design may be described as 
creativity deployed to a specific end” (citado in McNabola, 2014, p. 20). 

O Design é uma forma de resolver problemas, de trabalhar e pensar, e também é um conjunto de 
ferramentas e técnicas que tornam possível uma solução ou uma resposta a determinados 
problemas. O mais importante para nossa compreensão do papel do Design na política de inovação 
é que as suas ações, pensamentos e processos garantam que as inovações funcionem para os 
indivíduos – sejam utilizadores finais ou aqueles que fornecem qualquer produto ou serviço. 

Conforme a análise de McNabola (2014) muitas produções escritas e argumentos focam a inovação 
como a exploração de tecnologias ou na criação de melhores modelos de negócio, sem questionar 
se essas novas ideias funcionam ou produzem efeitos junto das pessoas. Por vezes essa questão 
é formulada demasiado tarde aquando de um processo de desenvolvimento, quando o dinheiro foi 
já gasto ou quando as opções foram limitadas. 

Por isso, é fundamental que o utilizador final do serviço seja valorizado desde a fase inicial do 
processo, gerando mais valor do que simplesmente fazer algo esteticamente agradáveis. O design 
pode agregar valor quando pensado e usado de forma adequada junto dos seus utilizadores e 
territórios (Goldenstein, 2014; McNabola, 2014; Stickdorn et al., 2018; Stickdorn & Schneider, 2010). 
O design é tanto uma das indústrias criativas quanto um setor industrial que sustenta muitos outros 
setores criativos e não criativos (McNabola, 2014). 

Relativamente ao contexto da economia circular, o design tem uma estreita conexão. Como 
verificamos no capítulo I, a IDEO, em parceria com a Ellen MacArthur Foundation, lançou um guia 
de Design Circular: um modelo que se coaduna com a Economia Circular, aplicando o Design 
Thinking como uma forma de solucionar problemas complexos (não apenas do ponto de vista do 
utilizador, mas a todo o sistema que o envolve (IDEO, 2017c). 

Com efeito, a transição para a Economia Circular é evidenciada pela “participação ativa de todos os 
atores da cadeia de valor, desde os produtores aos consumidores, assentando em I&I com base 
numa abordagem sistémica, multidisciplinar, colaborativa e de co-design de soluções como 
alavanca para a mudança” (Fundação Ciência e Tecnologia, 2017b, p. 1). 

Na estratégia “Fechar o ciclo – plano de ação da UE para a economia circular” sublinhou-se 
igualmente a importância do Design (Comissão Europeia, 2015). E de acordo com a Ellen MacArthur 
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Foundation (2013a, 2013b) o Design e a política podem convergir para o desenvolvimento de novos 
modelos de negócios, possibilitando estratégias de design para uma Economia Circular.  

Para estimular a inovação, a sustentabilidade económica e a inclusão social, entre outras 
orientações, o Council of the European Union (2015) convocou os Estados-membros a incentivar o 
uso de inovações não tecnológicas, sociais e de serviços nas indústrias tradicionais, por exemplo 
introduzindo nos setores cultural e criativo a abordagem do Design Thinking e a criatividade baseada 
na cultura. 

No caso do Horizonte Europa, entre outros objetivos, o programa pretende reforçar a ligação entre 
investigação e inovação e outras políticas, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
bem como envolver os cidadãos e os utilizadores finais nos processos de co-design e co-criação 
(Hartung, 2018). 
Já no contexto português, em 2011, Ana Paula Laborinho, enquanto presidente do Instituto Camões 
evidenciou a relevância cada vez maior dos novos objetos artísticos (o Design, por exemplo) no 
cruzamento com a economia (Jornal de Letras, 2011). 

Salientamos ainda o facto de a crise económica e financeira ter tido impactos negativos no que 
concerne ao setor cultural e criativo, conforme verificámos no ponto 2.1.3.: no caso do Design, as 
medidas estruturais governamentais extinguiram, a 31 Maio de 2013, o Centro Português de Design 
(CPD). Embora a recuperação da economia e o investimento tenha apontado para o crescimento 
económico devido à exportação dos produtos de Design este encerramento foi impactante 
sobretudo para a comunidade de designers (practitioners e investigadores). 

Para tentar mitigar a extinção do CPD, em 2014/2015 foram criados os Prémios de Design 
Português no âmbito do Ano do Design Português, pela Secretaria de Estado da Cultura em parceria 
com o Ministério da Economia. O Ano do Design Português 2014/2015 foi entendido como “uma 
ocasião catalisadora de ações e projetos”. Paralelamente, a criação do site com a programação do 
Ano do Design Português, visou ser “uma plataforma participativa” que possibilitasse “um 
mapeamento do design português, dentro e fora do território nacional”. Este mapeamento visava 
“um projeto em rede de promoção do design e dos designers portugueses, de construção de um 
arquivo e uma base de conhecimento” (Design Português, 2014). Porém, o site permanece com as 
ações decorridas naquele período (2014/2015). 

Na Economia Circular, o Design Thinking é mencionado para ser aplicado quando se desenvolve 
um produto ou serviço. O Ministério do Ambiente e o BCSD Portugal organizaram, em 20 de março 
de 2017, o workshop “ECO.PME – Economia circular: vantagem competitiva para as empresas”, 
sublinhando que “as PME são um elemento fundamental” na Economia Circular, em virtude de 
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estarem mais próximas das comunidades locais e serem um foco de inovação e desenvolvimento 
tecnológico e de novos negócios, como as plataformas colaborativas ou product to service (BCSD 
Portugal, 2017, para. 1). 

 

4. Modelos de negócio: uma relação entre a economia e as atividades culturais e criativas 

As mudanças que a globalização produziu levaram a uma concepção e implementação das políticas 
culturais, conduzindo a novas relações entre os canais comunicacionais ligados à cultura e à 
indústria. Foi por isso necessário repensar as políticas culturais – a cultura e a criatividade como um 
recurso. Isto levou à aplicação dos mecanismos da gestão aos circuitos culturais e criativos, não só 
a nível governamental, mas também ao nível das empresas. 

Potts e Cunningham (2008) sobre a interação entre indústrias criativas e a economia, apresentam 
quatro modelos que visam dar resposta a esta relação. Os modelos dizem respeito a: (1) bem-estar, 
(2) competitividade (3) crescimento (4) inovação. Cada uma das possibilidades consideradas 
pressupõe um modelo político diferente. Assim, no modelo 1 entende-se que é necessário atribuir 
um subsídio de bem-estar; no modelo 2 considera-se indispensável uma política industrial padrão; 
no caso 3 deve apostar-se numa política de investimento e de crescimento; e no modelo 4 
considera-se uma política de inovação como a melhor opção. 

Segundo (Zobel, 2014) a criatividade funcional pode ser vista como um processo interativo baseado 
no modelo não linear de quatro fases, de Csikszentmihalyi: 

• Criar - o problema é identificado e faz-se uma seleção de potencias soluções; 

• Elaborar - as soluções são expandidas e examinadas (testar a viabilidade) 

• Pivot - em resposta à elaboração e verificação, algumas ideias são eliminadas, algumas são 
consideradas como válidas. Posteriormente uma ideia final é identificada como a solução 
para ser desenvolvida; 

• Adaptação - adoção social por meio da entrada no mercado de novos produtos/processos. 
 

Os resultados do processo de criatividade funcional são realizados em três elementos distintos: 

• Conhecimento criativo – ideias e conceitos formados e elaborados para potenciais novos 
produtos, serviços, processos; 

• Processos/sistemas inovadores – estes conceitos/ideias são convertidos em produtos ou 
serviços reais; 

• Empresa/Empreendedorismo – produtos, serviços ou processos inovadores são integrados 
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no(s) domínio(s) e entram no mercado para serem consumidos. 
 

Zobel explicita que: 
 

The vetting that occurs in the ideation stage is very important so that time and resources are not 
wasted, particularly in already distressed economic climates. (…) Respectful and ethical practices, not 
just financially opportunistic ones, must be instilled to sustain the earth, individuals and future societies. 
Ideally, countries across the globe should take a socially responsible approach in their utilization of 
resources by deciding on the best opportunities to pursue in the most efficient and honorable manner. 
(Zobel, 2013, p. 104) 

 

A introdução de novas políticas culturais transformou a economia e os novos modelos 
organizacionais na Europa. No que concerne aos modelos de negócio sustentáveis, um modelo de 
negócio aplicado aos setores cultural e criativo, é uma descrição de como uma organização atrai e 
implanta seus recursos para cumprir sua missão. A missão é fundamental e deve explicitar o 
funcionamento global da organização – cultura e estrutura organizacional, sistemas e processos, 
relacionamento com fornecedores e os utilizadores.  

Assim, conforme Parrish (2007a) descreve, os negócios criativos tendem a ter uma maior 
concentração de novas ideias nos seus produtos e serviços. Adicionalmente,  
 

(…) a business plan should be primarily for the business itself, a ‘route map for success’, setting out 
the objectives and steps to be taken to achieve these objectives. Ideally, a good business plan should 
serve the business well as a working document – as well as to articulate to third parties the benefits of 
the business, return on capital in- vested, risk management, and other concerns of stakeholders and 
partners. (Parrish, 2007a, p. 152) 

 

De acordo com Parrish (2007b) um modelo de negócio criativo pode ponderar as seguintes etapas 
(Fig. 24): 
Primeiramente o proponente deverá ser claro sobre o sucesso que deseja alcançar – a Visão. De 
seguida é necessário estabelecer um plano realista, ou seja, uma estratégia de negócios, a partir 
da qual se processará a fórmula de negócio exclusiva. A fórmula de negócio é o domínio de produtos 
ou serviços específicos em que o indivíduo se destaca, quais os clientes ou segmentos de mercado 
cuidadosamente selecionados que podem ser alvo para produzir o resultado financeiro desejado, 
de acordo com seus Valores. Uma fórmula de negócio viável deve basear-se numa avaliação 
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realista do mercado, dos concorrentes e numa análise SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats – pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças). O sucesso passa 
por combinar harmoniosamente os pontos fortes (fatores internos), as oportunidades (ambiente 
externo), as necessidades dos clientes selecionados e o posicionamento face aos concorrentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24	|	Creative business model  
Céditos | Adaptado de Parrish (2005, p. 104-105). 
 

Primeiramente o proponente deverá ser claro sobre o sucesso que deseja alcançar – a Visão. De 
seguida é necessário estabelecer um plano realista, ou seja, uma estratégia de negócios, a partir 
da qual se processará a fórmula de negócio exclusiva. A fórmula de negócio é o domínio de produtos 
ou serviços específicos em que o indivíduo se destaca, quais os clientes ou segmentos de mercado 
cuidadosamente selecionados que podem ser alvo para produzir o resultado financeiro desejado, 
de acordo com seus Valores. Uma fórmula de negócio viável deve basear-se numa avaliação 
realista do mercado, dos concorrentes e numa análise SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats – pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças). O sucesso passa 
por combinar harmoniosamente os pontos fortes (fatores internos), as oportunidades (ambiente 
externo), as necessidades dos clientes selecionados e o posicionamento face aos concorrentes. 
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Já na perspetiva de Osterwalder e Pigneur “A business model describes the rationale of how an 
organization creates, delivers, and captures value” (2010, p. 14). 

No caso do Business Model Canvas (Fig. 25) o core são as propostas de valor que a organização 
oferece aos seus clientes, à esquerda situam-se os principais elementos que determinam a 
eficiência e à direita aqueles que criam valor. Estas ações encontram a expressão financeira nos 
custos estruturais e nos fluxos de receita da organização. 
 

Figura 25 | Business Model Canvas 
Créditos | Osterwalder & Pigneur (2010, p. 44). 

 
Com efeito, as Indústrias Criativas transformam o talento criativo em fluxos de receita para os 
proprietários de propriedade intelectual (Parrish, 2007b). 

Mais recentemente São Simão, Santos e Alvelos (2017) argumentam que: 
 

(…) open licenses can be an effective asset not only for market entry but also to promote sustainability 
in business. (…) Yet, in terms of general welfare, because they imply a wider access to the benefits 
produced, these risks seem to be less damaging than the well-known negative impacts of proprietary 
capitalist business models (which often end up repressing overall creativity and innovation). Open 
business models seek a more holistic kind of profit; one that does not only translate into capital 
accumulation but also implies other types of benefit (namely cultural or social). (p. 12) 
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Ainda a propósito do Business Model Canvas, a IDEO e a Ellen MacArthur Foundation consideraram 
o mesmo modelo (Fig. 26), adicionando, contudo, alguns prompts e perguntas no contexto da 
Economia Circular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26 | Business Model Canvas – Modelo Circular Design Guide 
Créditos | IDEO e Ellen MacArthur Foundation (2016), retirado de 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/design/Business_Model_Canvas_Final.pdf  

 
E neste seguimento, o Design para a Economia Circular combina a alavancagem de quatro 
elementos principais – Estratégias de Design Circular, Novos Modelos de Negócios, Inteligência 
Interdisciplinar e Condições Sistémicas – com as quatro linhas de discussão – Sistemas de 
Pensamento, Consciencialização, Mudança Pensamento e Comunicação – (Anexo 10) (Medkova & 
Fifield, 2016). Ao evidenciar os processos de redesign, as linhas de discussão refletem o 
estabelecimento de novas prioridades. Parafraseando Medkova e Fifield (2016), o Circular Design 
Thinking tem em linha de conta três dimensões (3 P’s): as pessoas (People), o planeta (Planet) e 
os benefícios (Profit); e é incorporado como uma estratégia central para as empresas e bem como 
para os utilizadores.  
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“People, Planet, and Profit both drive and are driven by circular design and influence the redesign 
processes in the circular economy. (…) the overall mutual impact of circular economy design on the three 
dimensions of People, Planet and Profit is emphasized by the bidirectional drivers. Also, these three 
dimensions are symbiotic, because changing one dimension has a direct impact on the other two 
dimensions. Not only does the circular design have an impact on the social, environmental and economic 
aspects of the circular economy, but People, Planet and Profit influence the design at the same time. 
Continuous redesigning enhances the understanding and appreciation of the four elements. (Medkova 
& Fifield, 2016, pp. 42-43). 

 

A inovação reside na constituição de modelos de negócios híbridos criativos capazes de integrar 
negócios tradicionais centrados na maximização do lucro com a produtividade social e ambiental 
(Medkova & Fifield, 2016; Fusco Girard & Gravagnuolo, 2017), que inclui também as empresas com 
fins e sem fins lucrativos, tradicional e social, reposicionando os negócios numa perspetiva social, 
cultural e ambiental (Bannik et al. e Jackson & Harji citados in Fusco Girard & Gravagnuolo, 2017). 

Nesta aceção, considerando a forte ligação do Design com a Economia Circular, Moreno et al. 
(2016) refletem sobre o Design para a Sustentabilidade e o EcoDesign como sendo as abordagens 
pioneiras (produção científica e prática) do Design Circular. Tendo presente a escassez de literatura 
produzida em torno da simbiose Design e Economia Circular, as autoras propuseram uma estrutura 
do design circular, considerando as taxonomias do design (Anexo 11, Fig.1) e tendo cinco principais 
estratégias de design circular mapeadas em relação a cinco arquétipos de modelo de negócios 
(Anexo 11, Fig. 2). Por exemplo, os benefícios da aplicação do Service Design refletem 
verdadeiramente a perspectiva dos utilizadores, envolvendo-os no processo de desenvolvimento. 
Esta abordagem fornece benefícios multifacetados em cada estágio do ciclo de vida útil e pode criar 
melhores serviços: mais competitivos e desejáveis. Consecutivamente, isto traduz-se diretamente 
numa maior satisfação do utilizador e em organizações mais eficientes e eficazes: 
 

That is why service design is an accessible way for small companies to compete on service and for 
public authorities to develop services that better correspond to citizens’ needs. Service design enables 
both the user and the provider to have greater ownership of the service. (Dervojeda et al., 2014, p. 7) 

 

A Economia Circular representa um caminho para a sustentabilidade, adotando modelos inovadores 
de produção e consumo e modelos de negócios (Ellen MacArthur Foundation citada in Fusco Girard 
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& Gravagnuolo, 2017). Por conseguinte, de acordo com Lacy e Rosenberg (2013) e a Ellen 
MacArthur Foundation (2017a) devem ser desenvolvidos novos modelos de negócio assentes em:  

• Produtos que se convertem em serviços: Os vendedores de bens devem começar a ver-se 
como fornecedores de serviços: através de contratos de aluguer/arrendamento e não através 
da venda dos produtos; 

• Venda de materiais e produtos (segunda vida): Este modelo de negócio é aplicável às 
empresas que têm capacidade para recuperar e recondicionar os seus produtos após o uso 
e, em seguida, colocar os mesmos produtos no mercado, ganhando por duas e três vezes 
receitas adicionais; 

• Transformação de produtos: Nem todos os produtos podem ser recondicionados na sua 
totalidade, mas a maioria tem certos componentes que possuem um elevado valor. Muitas 
vezes os próprios materiais têm um componente de energia incorporado que os torna ainda 
mais valiosos do que a sua fonte original. 

• Reciclagem 2.0: A inovação em tecnologia de reciclagem 2.0 está a evoluir e a permitir a 
produção de produtos de alta qualidade e sustentáveis. A Starbucks, por exemplo, tem como 
objetivo transformar os seus resíduos de café e alimentos em produtos de uso diário, usando 
bactérias para gerar ácido succínico, que pode ser usado em uma variedade de produtos, 
desde detergentes a bio-plásticos e medicamentos; 

• Consumo colaborativo: os media sociais estão a transformar rapidamente as indústrias pelo 
consumo colaborativo. Exemplos: thredUP (é uma loja online de roupas em segunda mão. 
A partir desta plataforma os consumidores podem comprar e vender roupas) e o Airbnb (é 
um serviço online de arrendamento local para fins turísticos). 
 

A tese fundamental de Fusco Girard e Gravagnuolo (2017) é que modelos circulares económicos, 
financeiros, empresariais e de governança podem ser aplicados com sucesso ao património cultural 
e à regeneração da paisagem: é cada vez mais claro que os investimentos em património cultural 
produzem impactos positivos nas dimensões económica, social, cultural e ambiental. Para os 
autores um modelo de desenvolvimento regenerativo e circular, pode ser alcançado através da 
aplicação das diretivas políticas europeias, introduzindo a cultura como uma área estratégica de 
investimento: “Short loops are at the core of social – environmental business, financing and 
governance models. They regard in different ways traditional entrepreneurs, public institutions and 
social actors” (2017, p. 40). 

Por conseguinte, o Service Design e o Design Thinking podem ser aplicados tanto no setor privado 
como no setor público, e a vários níveis:  
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The socio-economic relevance of service design for advancing business models in the public as well 
as the private sector with regard to service delivery lies at the heart of national economies and 
economic policy. It is therefore imperative to unravel the success factors, drivers and obstacles behind 
this trend. (Dervojeda et al., 2014, p. 7) 
 

Nesta conformidade, a Economia Circular assume-se como uma oportunidade criativa e inovadora, 
proporcionando uma mudança sistémica nos cenários do Design, dos modelos de negócios, dos 
fluxos de recursos e da criação de valor (Ellen MacArthur Foundation, 2017a). Como tal, Moreno et 
al. (2016) consideram que para a Economia Circular prosperar, os produtos e os serviços devem 
ser pensados e adaptados como uma cadeia circular de baixo custo e de regulação eficaz (em loops 
fechados) para gerar receita. Tal deve acontecer quer no processo projetual de Design, quer durante 
a utilização dos bens ou serviços: “The new design affected their core business and changed their 
business model to stay ahead of competition and become more competitive” (Dervojeda et al., 2014, 
p. 6). Assim sendo, os designers têm uma responsabilidade significativa no modo como os produtos 
e serviços são construídos. 

	
5. Síntese do capítulo 

Os decisores políticos tem entendido o impacto que a cultura, o turismo e os eventos decorrentes 
dessas práticas podem ter na formação da imagem da sua cidade, como forma de aumentar a 
atratividade para potenciais stakeholders, turistas, ou para melhorar a confiança das partes 
interessadas. 

Porém, o setor cultural e criativo não pode ser reduzido ao mero consumo e atratividade. Deve sim 
desempenhar um importante fator na construção de comunidades criativas locais e mais 
sustentáveis: aproveitamento dos recursos, melhoria da auto-estima e do sentimento de pertença, 
bem como o desenvolvimento da criatividade dentro da comunidade local, especialmente na lógica 
da inovação social. 

No seguimento das mudanças societais que vão emergindo, particularmente desde a revolução 
industrial, o Design esteve sempre na fileira para responder às necessidades e problemas dos 
indivíduos. Tal como já descrevíamos a narrativa do capítulo anterior, neste capítulo dois verificámos 
igualmente que o Design expandiu o seu campo de ação (produtos) e, cada vez mais, é catalisador 
da criação ou melhoria dos serviços e processos (Service Design Thinking). Atualmente, o Design 
contribui então, ativamente, para a área dos negócios e da inovação social enquanto disciplina e 
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prática processual criativa (Dervojeda et al., 2014; Ellen MacArthur Foundation, 2017a; Ellen 
MacArthur Foundation & IDEO, 2016; IDEO, 2017c; Lacy & Rosenberg, 2013; Medkova & Fifield, 
2016; Moreno et al., 2016; Parrish, 2014, 2007a, 2007b, 2008; São Simão et al., 2017). Assim, as 
práticas e o processo de Design para inovação social podem ter motivações, por um lado, na 
resolução dos problemas ou necessidades sociais, por outro lado, na melhoria de serviços ou de 
situações existentes (Cipolla, Melo, & Manzini, 2015; Ellen MacArthur Foundation, 2017a; Jégou & 
Manzini, 2008; Manzini, 2007, 2009, 2015; Manzini & Virginia, 2013). 

Neste sentido, o Design tem vindo a ser preconizado no contexto da Economia Criativa e Circular, 
cujo valor instrumental tem sido particularmente meritório no que concerne à criação ou melhoria 
dos produtos e serviços envolvendo comunidades locais (human-centred Design e Participatory 
Design). 

Adicionalmente, este pragmatismo não deve ser entendido apenas no plano urbano. Os ambientes 
rurais podem igualmente beneficiar dos processos de Service Design Thinking (Hernandez, 2016; 
Levick-Parkin, 2013; Nguyen & Hughes, 2005) para contribuir e constituir o campo de ação na égide 
da sustentabilidade dos territórios e da inovação social. 

Nesta conformidade, no capítulo que se segue, o nosso focus direciona-se para a construção de um 
entendimento mais amplo sobre a relação Service Design Thinking, Economia Craitiva e Circular e 
ambientes rurais. 
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Capítulo III - Uma ligação com a ruralidade… 
 

Design is one of the basic characteristics of what it is to be human,  
and an essential determinant of the quality of human life.  

It affects everyone in every detail of every aspect of what they do throughout each day.  
John Heskett 

 

A mudança demográfica, a nível mundial, está a tornar-se cada vez mais um grande desafio. No 
contexto europeu, as regiões predominantemente rurais representam, conforme os últimos registos, 
28% da população da Europa (ESPON, 2017). Até 2050, prevê-se que a população das regiões 
urbanas da Europa aumente em 24,1 milhões de pessoas e aloje quase metade da população da 
UE-28 (Eurostat, 2016). Em contraste, a população das regiões predominantemente rurais deverá 
cair 7,9 milhões (ESPON, 2017). 

Partindo da revisão da literatura sobre cidades/lugares criativos, constata-se uma prevalência 
concernente aos grandes núcleos urbanos, manifestando-se o grau de sucesso que o setor cultural 
e criativo detém nos mesmos. 

Todavia, a relação entre criatividade e território não se circunscreve às cidades de elevada 
concentração de “atividades criativas” (Caves, 2000), “classes criativas” ou “processes criativos” 
(Florida, 2002, 2012). Estudos académicos e projetos culturais e criativos já desenvolvidos em 
territórios de baixa densidade ou rurais legitimam o potencial produtivo destes ambientes.  

Nesta linha de pensamento, a URBACT (2015) considerando os instrumentos e conceitos do 
Horizonte 2014-2020 para o espaço europeu, reforça que “Common Strategic Framework refers to 
urban-rural linkages in order to strengthen territorial cohesion that promotes the sustainable urban 
development and should take into account the need address urban-rural linkages in a ‘smart urban-
smart rural’ perspective” (URBACT, 2015, p.7). As metamorfoses do território envolvem igualmente 
a sua organização física, podendo articular os traços de modernidade urbanos com a preservação 
de uma matriz rural. 

O objetivo de tornar os territórios sustentáveis também vem descrito no discurso da União Europeia, 
pretendendo identificar as regiões rurais em declínio na Europa, explorar os principais desafios e 
oportunidades de desenvolvimento. No Policy Brief Shrinking rural regions in Europe: Towards smart 
and innovative approaches to regional development challenges in depopulating rural regions são 
igualmente apresentadas algumas recomendações políticas emergentes a nível europeu, nacional 
e subnacional (ESPON, 2017). 
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A importância da tríade cultura / turismo / criatividade como motor de desenvolvimento local dos 
territórios rurais, enfatiza-se com o Design enquanto subsetor das Indústrias Culturais e Criativas. 
Assim, consideramos o valor instrumental do Service Design Thinking como um mecanismo e 
processo co-criativo que apoiará a construção/desenho de serviços de ação cultural e turística em 
ambientes rurais.  

No presente capítulo a ligação com a ruralidade é conferida através do panorama da Economia 
Criativa e da Economia Circular no contexto rural. Seguidamente o nosso focus direciona-se para a 
relação do Service Design Thinking com o novo paradigma da sustentabilidade em ambientes rurais, 
obedecendo aos critérios da criatividade e da circularidade. No quadro da inovação social em 
ambientes rurais consideraremos o Design como estratégia territorial em linha com a Estratégia 
Regional e os atores da Hélice Quíntupla. 

Por fim, traçamos um quadro dos ecossistemas rurais criativos, considerando as práticas Smart 
rural a par do desenvolvimento sustentável dos territórios, bem como a paisagem e traços culturais 
rurais como recursos para as intervenções mínimas do Design. Estes preceitos orientam para uma 
estratégia de Turismo Criativo assente no Service Design Thinking para a sustentabilidade dos 
ambientes rurais. 
 

1.  Sobre o rural 
 

Rural:  
(lat.  rurale, ruralis, -e, de rus, ruris, campo);  

Referente ao campo; Que está no campo; Que é próprio do campo  
(Lello & Irmão, 1981, p. 1061) 

 
In, relating to, or characteristic of the countryside rather than the town 

(Oxford Dictionaries, 2016) 

 
A dicotomia rural-urbano, enquanto formas de vida e realidades divergentes, tem expressão, pelo 
menos, desde a Antiguidade Clássica (Ribeiro, 2017; Williams, 1990). A análise dos fundamentos 
rural-urbano estabececeu-se, inicialmente, com uma polarização dicotómica, a qual deu 
prossecução ao paradigma do continuum rural-urbano (Durkheim, 1977; Sorokin & Zimmerman, 
1929 citados in Pereiro & Prado, 2013; Perero, 2002). Posteriormente surge a dicotomia pós-
rural/urbano (Ferrão, 2000) e mais recentemente os paradigmas neo rural (Kayser citado in Pereiro 
& Prado, 2013; Perero, 2002) e de rurbanização (Pereiro & Prado, 2013; Perero, 2002). 

Com efeito, embora a validade explicativa do conceito clássico se tenha perdido, observando as 
leituras exploratórias ou a conceptualidade sobre o rural (Figueiredo, 2003; Pereiro & Prado, 2013; 
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Perero, 2002; L. Silva & Figueiredo, 2013; Veiga, 2005), “Muitos dos seus pressupostos ainda se 
encontram subjacentes ao conceito e à formulação teórica do continuum”, pois:  
 

(...) ao invés de atenuar a oposição clássica, o continuum vem agravá-la, já que parte igualmente do 
pressuposto da existência de dois espaços como características diversas – o rural e o urbano (ou o 
subdesenvolvido e o desenvolvido) devendo o primeiro evoluir (leia-se modernizar-se, desenvolver-
se) para o segundo. (Figueiredo, 2003, p. 142) 

 

Porém, as conceções sobre o rural ou a ruralidade tem sido alvo de metamorfoses, especialmente 
nos últimos anos (Figueiredo, 2003; Harvey, Hawkins, & Thomas, 2012; Heley & Jones, 2012; 
Hoggart, 1990; Silva & Figueiredo, 2013; Warren & Jones, 2016). 

A atual abordagem sobre o rural ou a ruralidade já não assenta apenas nas velhas conceções que 
definem o rural em oposição ao urbano, conotando-o com a baixa densidade populacional e 
construtiva; prevalência de paisagens naturais; população culturalmente homogénea: cultura  e 
identidade camponesa; atividades económicas agro-silvo-pastoris; os habitantes rurais 
predominantemente familiares; ou relações particulares com o espaço: contacto estreito com a 
natureza, conforme foi preconizado na definição clássica de Sorokin e Zimmerman (1929) ou mais 
recentemente com o paradigma neo rural de Kayser (1990) (citados in Pereiro & Prado, 2013; 

Perero, 2002). 

Por sua vez, Figueiredo (2003, p. 179) considerou que a nova dicotomia rural-urbano não está 
confinada a uma configuração espacial, nem linear conforme as definições tradicionais: “ambas as 
dimensões são dotadas de grande diversidade e complexidade, dado que são constituídas por 
aspectos sociais, culturais, políticos e económicos e assentam mais em representações simbólicas 
do que em condições objectivas.” E “apesar de possuir um conteúdo diferente da tradicional, pode 
conduzir a uma nova subalternização do rural face aos sistemas de desenvolvimento dominantes 
na actualidade.” 

Para além disso, o espaço rural “não se apresenta já como um espaço ou fenómeno único ou 
homogéneo (se é que alguma vez o foi)” (Ribeiro, 2017, Anexo 1, p. 7). Sobre este fenómeno, Veiga 
(2005, pp. 9-10) considera que, na dicotomia rural e urbano, “não é possível fazer corresponder 
realidades homogéneas (…). Pelo contrário, as características dominantes são a diversidade, a 
heterogeneidade, contribuindo para fronteiras imprecisas entre o rural e o urbano”. Veiga reforça 
ainda que para tal “a mobilidade crescente entre as cidades e os campos e vice-versa, a 
homogeneização dos modos de vida e comportamentos sociais, o recuo demográfico da agricultura, 
a industrialização e terciarização difusas têm sido fatores determinantes” (Veiga, 2005, p. 10). 
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Em todo o caso, verificámos que existe um consenso em assumir que os processos sociais, as 
dinâmicas económicas e os traços culturais que vão ocorrendo no espaço rural são respostas de 
adaptação às mudanças e, de algum modo, à sociedade contemporânea (André & Abreu, 2009; 
Ferrão, 2000; Figueiredo, 2003; Fleming, 2013; Gibson, 2012; Herslund, 2012; Hoggart, 1990; 
OECD, 2018b, 2013, 2018a; Pereiro & Prado, 2013; Roca, 2011; Santos Silva, Santos, Ramalho, & 
Moreira, 2018; Silva & Figueiredo, 2013; Van Heur, 2012; Veiga, 2005).  

Os ambientes rurais são então percecionados como lugares e espaços mais relacionais “multi-
authored and multi-faceted space, constituted through local-global interconnections and their place 
specific, sometimes contested, manifestations” (Heley & Jones, 2012, p. 208). A ruralidade é cada 
vez mais enquadrada por conceitos de redes, conexões, fluxos e mobilidade, e as investigações 
académicas mais recentes exploram as interações que compõem os lugares rurais e as diversas 
redes e fluxos que cruzam o espaço rural e urbano (Harvey et al., 2012; Heley & Jones, 2012; 
Herslund, 2012; Hoggart, 1990; URBACT, 2015).  

Parafraseando Kayser (citado in Ribeiro), o rural não é “nem como o contrário da urbanidade, nem 
como o seu prolongamento, degradação do estado anterior ou ressurgência” (2017, Anexo 1, p. 7 

[tradução livre do autor]). É, segundo Veiga “concebido como um todo harmonioso, estável, baseado 
em relações sociais internas de cooperação e ajuda mútua” (2005, p. 12). 

De acordo com a OCDE (2018a) as regiões rurais não são sinónimo de declínio ou especialização 
agrícola, mas lugares de crescimento e oportunidades. E, como tal, vaticina-se que desempenharão 
um papel central no quadro das principais oportunidades e desafios globais do século XXI. Neste 
discurso, inclui-se o desenvolvimento de novas fontes de energia que operem segundo os desafios 
climáticos, a inovação na produção de alimentos para uma população crescente e o fornecimento 
de recursos naturais. A capacidade de governação em enfrentar efetivamente esses desafios e 
oportunidades terá impacto na futura coesão e prosperidade dos territórios rurais.  

Adicionalmente, admitindo que as produções escritas (académicas e não académicas) sobre o 
conceito de rural preconizam a crescente diluição das fronteiras entre o rural e o urbano, 
defendemos que o conceito deva ser, conforme descreveu Ribeiro (2017, Anexo 1, p. 16), 
“poliédrico”: a natureza heterogénea dos territórios “não autoriza, nem o tratamento por igual dos 
territórios a que corresponde, nem a correspondente adoção e aplicação indiferenciada de receitas 
genéricas”. 

Notamos, nesta conformidade, que existe um espectro de regiões rurais. Em 2016, a OCDE 
desenvolveu uma tipologia regional que reconheceu a diversidade das regiões rurais, permitindo 
identificar as que são predominantemente urbanas, intermediárias e predominantemente rurais 
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(OECD, 2018b). As regiões rurais são então classificadas segundo áreas urbanas funcionais 
(Functional Urban Areas - FUA), podendo agrupar-se entre regiões rurais próximas das cidades e 
regiões rurais remotas. Em termos gerais, identificaram-se três formas de definir as regiões rurais, 
considerando as suas interações funcionais rural-urbano (Anexo 12, Fig. 1) e com diferentes 
tipologias, desafios e oportunidades territorias (Anexo 12, Tabela 1) (Idem): 

1. Áreas rurais dentro de uma área urbana funcional – são parte integrante da área do centro 
urbano e o seu desenvolvimento é totalmente integrado dentro dessa área urbana funcional; 
2. Regiões rurais próximas de uma área urbana funcional – regiões com fortes ligações a uma 
área urbana funcional próxima, mas não fazem parte do seu mercado de trabalho. Existem fluxos 
de recursos, serviços ambientais e outras transações económicas entre eles. Cerca de 80% da 
população rural dos países da OCDE vive neste tipo de região rural; 
3. Regiões rurais remotas – estas estão distantes de uma área urbana funcional. As conexões 
com as FUAs são em grande parte provenientes da troca de produtos e serviços. As interações 
pessoais fora da região rural são limitadas e pouco frequentes, mas existem boas conexões 
dentro da região. A economia local depende, nimiamente, da exportação dos resultados das 
atividades primárias. 
 

Em relação aos desafios e problemas, o rural tem sido conotado com características negativas, 
nomeadamente a desertificação ou o envelhecimento populacional. Para nós, esta é uma realidade 
sociocultural problemática, a qual deve ser pensada no contexto da intervenção em ambientes rurais 
e, como tal, a condição periférica dos ambientes rurais é um caso típico de wicked problem (Rittel 
& Webber, 1973). 

Os sintomas gerais do contexto rural estão bem descritos (ESPON, 2017): uma população em 
declínio resulta num crescente desequilíbrio entre a oferta e a procura de serviços, criando 
dificuldades para os setores público e privado. Como resultado dos mercados locais frágeis, os 
serviços tornam-se sub-administrados e muitas vezes são inviabilizados, tendo consequentemente 
de ser retirados. As condições de vida e a qualidade de vida locais deterioram-se, o desemprego 
aumenta e a mão-de-obra qualificada torna-se escassa, provocando o surgimento de abandono e 
obsolescência. Estas condições tornam-se mais erosivas para a atratividade de uma região rural, 
bem como acentuam o declínio demográfico (baixas taxas de fertilidade e natalidade, aumento do 
envelhecimento da população remanescente, êxodo rural das faixais etárias jovens) (idem).  De 
salientar que, em 2015, a maioria das regiões europeias com elevadas percentagens de populações 
idosas e com um rácio de dependência correspondente aos idosos correspondia a regiões rurais: 
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Pinhal Interior Sul (Portugal) (33,6%), Evrytania (Grécia) (31,0%) e Ourense (Espanha) (29,4%) 
(Eurostat, 2015). 

No entanto, o encolhimento assume formas específicas em diferentes contextos territoriais e cada 
situação local é única, socialmente contestada e em constante mudança devido a vários fatores 
(Tietjen & Jørgensen, 2016). Partimos então destes wicked problems, para observar as 
recomendações da (OECD, 2018b) e da ESPON (2017): 

- melhorar a comunicação e promover a participação comunitária. Neste sentido, a inclusão 
social é referenciada para desenvolver a confiança junto da comunidade, pressupondo uma 
abordagem de parceria, um foco na boa governança e no envolvimento dos cidadãos. Na 
mesma ótica considera-se que a falta de meios financeiros pode ser eficientemente 
compensada por comunidades ativas que contribuem para a qualidade de vida e o bem-estar 
das populações locais através de trabalho voluntário e ação conjunta (ESPON, 2017). 

- já a OCDE (2018b), tendo como foco referencial as áreas urbanas, propõe aumentar a 
produtividade no contexto do envelhecimento da população, delineando juntamente com a 
análise sobre a qualidade de vida que as regiões rurais podem oferecer em relação às áreas 
urbanas.  
 

Não obstante, gostaríamos de apresentar uma visão construtiva de um wicked problem, 
considerando as oportunidades a partir dos problemas: no caso do envelhecimento populacional, 
podemos extrair vantagens, observando a faixas etárias mais envelhecidas como um manancial e 
património vivo, o qual, numa prática colaborativa e co-criativa, poderá dinamizar a cultura e o 
turismo de um território, partilhando os seus saberes e experiências. 

As regiões rurais têm economias diversificadas, para além da agricultura e outros setores baseados 
em recursos naturais. As economias rurais diversificaram-se em áreas como o turismo, a produção 
de energia renovável, as indústrias culturais e artísticas e os serviços associados a setores 
baseados em recursos naturais. Nesta matéria, Kastenholz et al. (2013) concluem que, embora a 
agricultura não seja uma atração principal, a comida local e as paisagens e a interação é apreciada 
pelos visitantes, os quais podem conhecer mais sobre a localidade, os seus modos vida, a história 
e as tradições. 

As regiões rurais devem, assim, aproveitar os rucursos materiais e imateriais específicos desses 
contextos, podendo adicionalmente trazer vantagens no quadro da economia circular: 
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Shrinking regions offer a natural ‘green’ advantage due to the decreased pressure on the environment, 
increases in green spaces and decreases in pollution. Rural regions consequently present enhanced 
opportunities for promoting the green transition and the reorientation of the local economy towards 
low-carbon development and innovative solutions to environmental concerns, for example, the 
application of circular economy principles to recycling agricultural waste; promotion of locally produced 
products supported by technology and ICT; and implementing, and taking full benefit of smart 
diversification in agri-food, energy, biomass, tourism and cultural activities etc. (ESPON, 2017, p. 8) 

 

Tabela 5 | Framework evolutivo dos paradigmas rurais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Créditos | OCDE (2018b, p. 22). 
 
 

Observando o quadro evolutivo das diretivas da OCDE (2018b) (Tabela 5), verificamos que o “Novo 
Paradigma Rural”, de 2006, envolveu um afastamento da redistribuição financeira e subsídios 
agrícolas para investimentos estratégicos que exploram forças e oportunidades locais. Esta 
abordagem representou um afastamento radical dos programas típicos de subsídios do passado, 
destinados a setores específicos. Já a Política Rural 3.0, de 2018, é uma extensão e um refinamento 
deste Paradigma. Se por um lado o Novo Paradigma Rural delineou uma estrutura conceptual, por 
outro a Política Rural 3.0 visa concentrar-se em mecanismos para a implementação de políticas e 
práticas rurais efetivas. 

Inferimos que, concentrada em proporcionar um nível de bem-estar aos habitantes rurais que seja 
comparável ao que é atingível nas áreas urbanas, a Política Rural 3.0 lança como objetivo 
fundamental o aumento da competitividade e produtividade rurais, a fim de melhorar o bem-estar 
social, económico e ambiental das zonas rurais. Naturalmente que o equilíbrio entre esses 
elementos pode variar consideravelmente entre a organização das regiões rurais, reconhecendo 
que a competitividade é uma condição necessária, mas não suficiente, para o bem-estar (OECD, 
2018b). 
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Portanto, corroboramos a ideia de Ribeiro (2017) ao concluir que,  
 

(...) qualquer intervenção em áreas classificadas como rurais, à luz de quaisquer dos critérios 
enunciados, terá de identificar, com clareza, os territórios a que se destina, bem como as suas 
características e problemáticas específicas, devendo, em consonância, ser desenhada à medida e em 
função das mesmas. (A1, p.16) 

 

Neste contexto, salientamos que a economia criativa rural expressa essa tensão em termos de 
distinção de lugar e escalas de interação, e.g.: "developments in internet technologies mean that 
rural creative practitioners have access to expanded, global markets, however, often their work can 
be inspired by and meaningful to consumers because of their rural location, for example as part of a 
tourist experience” (Craft Council citado in (L. Roberts & Townsend, 2016, p. 125). 
Kastenholz et al. (2013) referem que os turistas são atraídos pelo mundo rural, cuja experiência é 
marcada pela expectativa da tranquilidade e do ambiente natural e autêntico. Adicionalmente, são 
atraídos pelas marcas locais e as temáticas subjacentes.  
Neste sentido, os locais rurais mantêm uma política de localização e diferenciação à medida que as 
conectividades globais são desempenhadas e negociadas através de permanências relativas na 
vida quotidiana das pessoas (Heley & Jones, 2012). 
 

1.1.  A Economia Criativa e a Economia Circular em ambientes rurais 

A Economia Criativa tem sido predominantemente explorada no contexto urbano, muito por 
inspiração das teorias e das práticas de investigação de Richard Florida. Característica do 
capitalismo pós-industrial contemporâneo, a tese de Florida (2002, 2012) reporta-se à economia do 
conhecimento, inovação, tecnologia da informação e à propriedade intelectual produzida e veiculada 
em todos os setores económicos (Gibson, 2010). As cidades, bairros culturais e centros culturais 
são então entendidos como lugares criativos e desejáveis, os quais atraem negócios, consumidores 
e residentes. Não obstante, Mayes (2010) identificou produções criativas e uma vida cultural rica e 
vibrante numa comunidade rural na Austrália, levando-o a questionar a tese de Florida e dos seus 
contemporâneos a propósito das metrópoles serem consideradas o epicentro da concentração de 
classes e práticas criativas.  

Por sua vez Bell & Jayne (2010) apontaram para a emergência da produção discursiva nas esferas 
adadémica e política, ilustrando aspetos do “creative countryside”. Não podemos falar numa escala 
semelhante, porém as práticas artísticas em ambientes rurais e a economia criativa rural estão a 
suscitar cada vez mais interesse sob o ponto de vista das políticas estruturais territoriais e da 
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investigação académica (Bell & Jayne, 2010; Burns & Kirkpatrick, 2008; Cloke, 2007; Comunian et 
al., 2010; Cooper et al., 2009; Drda-Kühn & Wiegand, 2010; Duxbury & Campbell, 2011; Gibson, 
2012; Harvey et al., 2012; Roberts & Townsend, 2016; Santos Silva et al., 2018; Scott, Rowe, & 
Pollock, 2018; Silva & Figueiredo, 2013; Soini et al., 2012; Thomas, Lowe, Fulkerson, & Smith, 2011; 
Townsend, Wallace, & Fairhurst, 2015; Townsend, Wallace, Fairhurst, & Anderson, 2017; White, 
2010). 

Desde os anos 80 do Séc. XX que o modo de encarar a dicotomia rural-urbano se situa numa 
dimensão do “mundo rural não agrícola”. A nova realidade tem invocado, desde então para a 
“valorização do património”, cujas tendências “convergem num mesmo sentido” (Ferrão, 2000, pp. 
47–48):  
 

• movimento de renaturalização, centrado na conservação e protecção da natureza, aspectos 
agora hipervalorizados no âmbito do debate sobre os processos de desenvolvimento sustentável;  

• a procura de autenticidade, que leva a encarar a conservação e a protecção dos patrimónios 
históricos e culturais como vias privilegiadas para valorizar memórias e identidades capazes de 
enfrentar as tendências uniformizadoras desencadeadas pelos processos de mundialização;  

• a mercantilização das paisagens, como resposta à rápida expansão de novas práticas de 
consumo decorrentes do aumento dos tempos livres, da melhoria do nível de vida de importantes 
segmentos da população e, como consequência, da valorização das actividades de turismo e 
lazer.  

 

Similarmente, a cultura pode estimular as zonas rurais, dando nova vida às infra-estruturas 
abandonadas: “Breathing new life into the dead infrastructures of factories and power stations, 
dockyards and tram depots, schools, barracks and banks” (OECD, 2018b, p. 22). 

Na mesma linha deste preceito, salientamos as boas práticas desenvolvidas nas localidades que 
são o focus de investigação do nosso estudo de caso (capítulos IV e V): em Alfândega da Fé, e.g. 
antigas escolas primárias foram convertidas, umas em alojamento de turismo rural, outras 
destinadas a lares/centros de dia para idosos; em Ponte de Sor, e.g. a antiga fábrica de moagem e 
descasque de arroz é, desde de 2009, o Centro de Artes e Cultura, o qual congrega, entre outras 
valências, o Centrum Sete Sóis Sete Luas. 

A história económica de localidades industriais revelou como o conhecimento tácito, bem como 
formal, pode circular entre empresas e instituições, com base no património cultural intangível e 
facilitado por uma atitude proativa dos governos locais. Estas relações intangíveis, que têm sido 
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designadas de capital social, implicam um sentido de partilha do património como commons (OECD, 
2018b).  

De uma forma geral, as artes e o património cultural podem ter um papel importante na promoção 
dos territórios, na interpretação do valor da territorialização e no envolvimento das comunidades 
locais (Fassi & Sedini, 2017): 
 

The connection between arts and cultural heritage can be particularly fruitful for the mutual advantages 
that both create for the other. Culture and creativity have been crucial pillars for the valorization of 
cities, regions and nations. Arts and culture both in their tangible and intangible manifestations are:  

- economic factors able to have a great footprint on the economy of cities, regions and nations;  

- (…) probably the most effective elements able to give shape or to take part in the definition of the 
image (brand) of a place; 

- (…) means to develop good communication among different groups of citizens and therefore favor 
social integration. (Vicari Haddock citado in Fassi & Sedini, 2017, p. 38) 

 

Especificamente, em ambientes rurais, segundo Townsend, Wallace, Fairhurst e Anderson (2017), 
as indústrias criativas têm potencial para impulsionar a economia local: pode contribuir para o 
turismo, assumindo a ruralidade como um lugar para visitar. No mesmo sentido, (Cloke, 2007) 
destacou o desenvolvimento da criatividade como prática do turismo rural. De facto, as 
particularidades dos lugares rurais podem constituir um atrativo turístico e as paisagens podem 
inspirar artistas, bem como servir de base para a criação de produtos/serviços criativos destinados 
aos habitantes locais e aos turistas: “The performing arts, including festivals, concerts, and regional 
touring shows can provide ongoing sources of income generation for individuals and small 
businesses through tourism” (McHenry, 2011, p. 70). 

A OECD (2018b) sublinha que muitas comunidades querem beneficiar do valor instrumental da 
atividade cultural local, para promover o bem-estar, a qualidade de vida e o desenvolvimento 
económico. Para além disso, “ 'Community-based arts', in the broad sense of close links between 
the arts and their social contexts, are a current issue in cultural policies of developed countries, 
covering a wide range of features” (Santos Silva et al., 2018, p. 257). 

Por isso, é premente considerar que não poderá haver cisão com os valores intrínsecos e 
instrumentais locais. Nesta linha de pensamento, para Duxbury e Campbell: 
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Arts, culture, and heritage are (…) a foundation upon which the future of these rural/small communities 
rests (…) The growing recognition of artists, creators, and entrepreneurial creative businesses as 
potential residents and businesses in rural areas seeking to diversify their economic base offers a 
widening opportunity to re-think the contributions of arts and creative activities to these communities. 
(2011, p. 111-113) 

 

A par do crescente interesse pelos ambientes rurais, evidenciamos ainda a SUSPLACE, uma rede 
de pesquisa multidisciplinar com cinco áreas temáticas (Inclusive Places, Resilient Places, 
Connected Places, Greening Economies, Pathways to Sustainability). A SUSPLACE explora, a nível 
local, o modo como as pessoas, as políticas e as práticas podem apoiar transformações 
conducentes a futuros mais sustentáveis. “It is a Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative 
Training Network funded by the European Commission and supports 15 Early Stage Researchers, 
six academic partners, and seven non-academic partners in collaborative and interdisciplinary action 
research” (SUSPLACE, 2015). Como resultado de práticas e experimentações coletivas para 
estimular a sustentabilidade (também baseadas em métodos criativos e nas artes), emerge o toolkit 
Arts-Based Methods for Transformative Engagement: são exercícios compostos por técnicas que 
visam apoiar novas formas de pensar e gerar sociedades regenerativas, convidando os 
participantes/comunidades locais a não ficarem reféns de visões e padrões antropocêntricos e, 
assim, extrair os seus próprios valores, intenções e senso ecológico (Pearson et al., 2018).  

Com base no estado da arte, evidenciamos que as práticas criativas podem melhorar a 
sustentabilidade social das comunidades. À semelhança do que sucede em meios urbanos, estas 
são igualmente importantes para a qualidade de vida das pessoas que vivem em áreas rurais, pois 
permitem a expressão da identidade e da coesão social (Duxbury & Campbell, 2011; McHenry, 
2011; Pearson et al., 2018; L. Roberts & Townsend, 2016; Santos Silva et al., 2018; Townsend et 
al., 2017). 

A cultura no espaço rural deverá, portanto, ser co-produzida por atores, recursos, estruturas e 
representações (Diagrama 6) conforme descreve Soini et al. (2012). Os atores rurais são pessoas 
que vivem em áreas rurais e detêm papeis diferentes no nestes contextos e no desenvolvimento 
territorial. Para algumas pessoas a área rural atua apenas como local de moradia, permanentemente 
ou em tempo parcial. No plano do desenvolvimento rural, alguns dos habitantes são ativos em 
associações e outros podem participar na vida social e política ao nível regional, nacional ou mesmo 
internacional. Neste contexto, reportamo-nos ainda a uma nova realidade ou perfil do habitante rural: 
os novos rurais. Estes são os “indivíduos provenientes de meio urbano que, motivados por razões 
socioeconómicas, culturais e/ou ambientais, mudaram pela primeira vez ou regressaram ao meio 
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rural, sendo que residem e/ou exercem actividades agrícolas ou não agrícolas no campo” (Roca, 
2011, p. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 6 | A cultura no espaço rural: relações entre atores, recursos, estruturas e representações. 
Créditos | Soini et al. (2012, p. 6). 

 

Noutro quadrante situam-se os recursos rurais, os quais são categorizados sob os tópicos de capital 
natural, social, cultural e financeiro, e do ponto de vista da sustentabilidade, é crucial manter todos 
estes capitais. Historicamente, o capital natural, ou seja, os recursos naturais constituíram uma base 
para o desenvolvimento rural e da cultura local. Segundo Soini et al. (2012) embora o significado 
económico dos recursos naturais tenha diminuído para a subsistência rural durante as últimas 
décadas, os recursos naturais são o capital, que mais fortemente faz a diferença entre áreas rurais 
e urbanas. Os recursos naturais constituem também uma importante fonte de capital financeiro, não 
apenas para as áreas rurais, mas para toda a sociedade. O capital social refere-se às várias formas 
de vida social e cooperação, confiança, redes, património natural e cultural, criatividade, sentido do 
lugar e conhecimento baseado no lugar. Considerando a produção e reprodução do capital cultural 
rural, os habitantes rurais são naturalmente os recursos mais importantes. 

No que concerne às estruturas rurais, estas podem ser entendidas como fatores físicos, 
económicos, sociais e culturais, que regulam as atividades no espaço rural. Enquanto as 
representações dizem respeito ao sentido do lugar, i.e. às interpretações que se fazem do rural ou 
da ruralidade, tais como a arte, os mass media, as investigações, os mapeamentos, entre outras 
formas de revelar o lugar. Esta formulação de ideias (ou novas ideias) converge para o sentido de 
ruralidade, que afeta o comportamento dos atores rurais, a formação de estruturas e recursos, bem 
como a imagem do espaço rural. 
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Salientamos que neste modelo as fronteiras entre atores, estruturas, recursos e representações são 
transponíveis: os atores podem converte-se em estruturas, recursos e representações. Neste 
sentido, Soini et al. explicam que “how rural is represented in the art, is affected by power 
relationships. Depending on the power actors hold, they are able to shape values” (2012, p. 6). Por 
isso, a ruralidade oferece qualidades que não podem ser encontradas em ambientes urbanos, 
particularmente no que concerne à paisagem, tranquilidade, estilo de vida mais equilibrado e uma 
vida comunitária mais coesa. 
Neste contexto, há um reconhecimento da importância da cultura e das indústrias criativas para o 
desenvolvimento local. A cultura é integrada estrategicamente em diversas áreas, como a inovação, 
a sustentabilidade, o turismo e a inclusão social. Os lugares devem basear-se nos seus perfis únicos 
e usar a cultura como um meio de diferenciar a sua oferta das outras, aumentando assim a vantagem 
competitiva (Eurocities, 2015, 2016, 2017; Hospers, 2003). Todas as localidades têm necessidades 
e características distintas o que lhes confere a sua singularidade. Por isso, o modelo ou os modelos 
pensados a partir dos grandes aglomerados urbanos, não podem ser transpostos para estes 
contextos rurais. Munro (2016, p. 9) reforça que “ ‘importing’ models from urban contexts is alienating 
and frustrating for rural creatives and targeted, rural-specific intervention is required.” Mesmo no 
universo rural cada localidade tem os seus próprios traços, recursos e problemáticas. Harvey, 
Hawkins e Thomas corroboram:  
 

Considering that the creative industries often trade on the relationship between distinctive products 
and specific place-based identities, it is important that we take ‘place’ seriously in our studies of the 
sector. Rather than trying to seek a policy blueprint that might fit all sites, we should recognise the 
worth of tightly focused descriptions that are built from the ground up, and which draw from 
ethnographic methodological approaches. (2012, p. 10) 

  

Sendo assim, não pode haver uma abordagem one-size-fits-all (Eurocities, 2015, 2016). Embora 
possam existir características similares, há sempre alguma particularidade que difere. E é partindo 
dessas diferenças que se deverá configurar ou materializar a ação para o desenvolvimento local e 
para a sustentabilidade. Na transição para uma economia mais ecológica, mais commumente 
designada de Economia Circular, não deverá igualmente existir uma solução “tamanho único para 
todos”. Cada território tem as suas particularidades e recursos, os quais devem ser pensados nesta 
lógica. A Economia Circular é também uma forma de economia criativa e inteligente, já que 
enquadra ações colaborativas e de partilha num dado universo territorial. 
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1.1.1. Entre a utopia e a realidade: traços rurais de criatividade e circularidade 

Uma realidade mais contemporânea reflete o surgimento de novas formas de subsistência baseadas 
nos recursos e know-how rurais, como o turismo, a paisagem, os serviços sociais e culturais, as 
produções tecnológicas e bioenergéticas (Mikkola, Randall, & Hagberg, 2016). Em relação à 
regeneração territorial, observámos que estes lugares de matriz rural estão igualmente a investir em 
áreas como as artes, a saúde, o património, o design e a arquitetura, porém com o enfoque nas 
singularidades locais. Neste contexto, considerámos alguns exemplos.  
Na Irlanda, destacamos o Heritage Council (2017) que, no âmbito do National Planning Framework 
2040, desenvolve programas e iniciativas que auxiliam o planeamento do futuro de diversas áreas 
rurais, incluindo planos colaborativos de interesse público, bem como o desenho e produção de 
Toolkits liderados pelas próprias comunidades. Estes programas colaborativos de regeneração de 
aldeias e de cidades de pequena dimensão exercem dinâmicas, designadamente de intervenção 
em paisagens deterioradas e abandonadas ou antigos edifícios – e.g. o programa Traditional Farm 
Buildings Scheme, o Fethard Horse Country Experience (Fig. 27) e o Community-led Village Design 
Statement Toolkit (Fig. 28). 
 
 
 

 

 

 

 
 

Figura 27 | Tholsel Building (Golden Vale, Munster): experiências interativas de cultura, património e história local 
Créditos | Fethard Horse Country Experience (2018), retirado de http://fhcexperience.ie/gallery/  
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Figura 28 | Community-led Village Design Statement Toolkit 
Créditos | The Heritage Council (2012), retirado de https://www.heritagecouncil.ie/projects/community-led-village-
design-statements  

 

Salientamos o facto de as tecnologias digitais adicionarem valor ao processo de desenvolvimento 
da Economia Criativa e da Economia Circular, “By connecting people and places, businesses and 
services irrespective of the physical location” (Townsend et al., 2015, p. 171). 

Na Finlândia, sublinhamos o programa multidisciplinar KULKEMA, cuja investigação reporta ao 
período 2007-2010. Partindo dos estudos de caso agregados ao KULKEMA (Anexo 13), Soini et al. 
(2012) identificaram duas abordagens principais:  

1) A cultura com valor intrínseco no desenvolvimento sustentável  
2) A cultura como instrumento para alcançar as dimensões ecológica, económica e social da 

sustentabilidade no desenvolvimento rural. 

O estudo também revelou que a cultura no desenvolvimento sustentável se relacionada com o 
contexto, i.g. tempo e local específicos. A fim de promover a compreensão do papel operacional da 
cultura no desenvolvimento sustentável em ambientes rurais, Soini et al. (2012) argumentaram que 
é necessário identificar contradições, processos, condições e fronteiras, onde a cultura é praticada 
e negociada em relação ao desenvolvimento sustentável. A cultura sustenta muitas contradições 
relacionadas com a continuidade, localidade/localização, diversidade e direitos (culturais). 
Adicionalmente, o estudo permitiu-lhes inferir que a cultura tem múltiplos papéis no que concerce à 
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procecussão de objetivos de sustentabilidade ecológica, económica e social. A cultura é, pois, 
entendida como integradora das três dimensões de sustentabilidade (Diagrama 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 7 | Tríade do desenvolvimento cultural sustentável e dimensões 
Créditos | Soini et al. (2012, p. 12). 

 

 Soini et al. (2012, p. 8) clarificam que: 

• a sustentabilidade ecológica concerne aos conhecimentos e práticas culturalmente 
determinados no seio da comunidade, i. e. perceções e relações com a natureza, 
biodiversidade e uso sustentável dos recursos naturais. A cultura torna-se, por issso, num 
fator crítico para a sustentabilidade rural; 

• a sustentabilidade económica pressupõe a viabilidade económica, harmonizando os aspetos 
sociais e ambientais. Assim sendo, a cultura rural tangível e intangível compreende ativos 
para novos meios de subsistência, produção primária e serviços, e.g. o património cultural e 
natural rural tem sido utilizado como forma de impulsionar o turismo; 

• a sustentabilidade social é entendida como o conjunto de ações cujo pensamento dominante 
é a participação e a inclusão social, o trabalho, a educação e a saúde. Neste caso, a cultura 
é também uma componente, atendendo ao facto da sustentabilidade destes fatores e destas 
práticas sociais ser regulada por costumes e normas. Simultaneamente, o sentido de 
pertença perante a herança cultural constitui um aspeto importante do bem-estar.  

As dimensões ecológica, social e económica estão interrelacionadas com a cultura, e a mudança 
em qualquer uma delas afetará as outras dimensões da sustentabilidade. Trata-se, portanto, do 
desenvolvimento culturalmente sustentável, em que a transição para uma sociedade mais 
sustentável pressupõe mudanças nos sistemas culturais. 
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Comparativamente, em Portugal, Santos Silva et al. (2018), partindo do estudo de caso baseado na 
companhia de teatro profissional Comédias do Minho, desenvolvido entre 2009 e 2014, discutem os 
desafios e as oportunidades da cultura como um instrumento de sustentabilidade rural. Os 
resultados aludiram para o seguinte: 
 

(i) the bottom-up method, combining the professional ideal of a theatre company and the political and 
institutional concerns of elected officials; (ii) the regional scale, for the critical mass it was able to 
generate; (iii) the non-localist territorial approach, territorial in the sense of deeply rooted in the local 
society and non-localist in the sense of opening the former to the influences of a much wider social 
environment; and (iv), the twin dimensions of an artistic activity, situated in, and referring to, the 
national world of art, and of a community development project, attentive to local identities and 
resources and focused on long-term and long-lasting networking” (Santos Silva et al., 2018, p. 257-
258). 

 

Focalizando os impactos produzidos pela intervenção artística que englobou cinco municípios do 
Noroeste de Portugal, Santos Silva et al. (2018) demonstraram que num contexto de 
sustentabilidade rural, o papel da cultura não está necessariamente limitado pelas condições de 
perifericidade territorial visto que a cultura é: 

• uma dimensão crucial do desenvolvimento humano; 

• um recurso para o desenvolvimento; 

• um meio produtivo para melhorar a participação social no desenvolvimento.  

Para além disso, a cultura ancorada no desenvolvimento sustentável enfrenta as mesmas 
tendências em todo o mundo (CHCfE Consortium, 2015; Gustafsson & Mellár, 2018), sendo certo 
que no contexto rural tal entendimento e ações são igualmente praticáveis e desejáveis. 

No que tange à autossustentabilidade, concordamos com os autores ao defenderem como 
elementos-chave para a sustentabilidade em territórios de baixa densidade, “Partnership without 
dependency, territorialisation without localism, and social concerns without dropping out the artistic 
intention and way of doing” (Santos Silva et al, 2018, p. 258). 

Sob a perspetiva de analisar e interpretar a emergência, o desenvolvimento, a inserção e os efeitos 
de um determinado projeto num determinado território, Santos Silva el al. (2018) consideraram 
esses processos como totalidades significativas para interpretações mais amplas de cultura, política 
e desenvolvimento. Por isso, descrevem o Comédias do Minho como um projeto único, pois “(…) In 
the European context, it is infrequent that this kind of comprehensive and territorialised approach is 
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launched by the municipalities themselves.” Já em Portugal, “(…) Comedias' singularity stresses the 
innovative action of local authorities, establishing the theatre company and directly setting up the 
basis for a regional artistic project” (Santos Silva et al., 2018, p. 257). 

No contexto de investigação-ação da rede SUSPLACE, salientamos também no contexto português 
o documentário Lugar Sentido: Carvalhal de Vermilhas, o qual foi desenvolvido no âmbito da 
investigação “Embaixadores do Lugar”. O documentário/investigação académica é o resultado final 
de uma co-produção entre os investigadores, a Associação Binaural e os participantes do vídeo 
(comunidade local). Trata-se de um multi-método visual colaborativo, realizado com 11 habitantes 
locais que, durante os tiroteios, viveram em Carvalhal de Vermilhas (Vouzela, Portugal). A 
intervenção “visou explorar as vantagens e desvantagens de introduzir e ou fortalecer a participação 
cívica no planeamento e desenvolvimento turístico. (…) A comunidade local foi convidada para um 
exercício de reflexão acerca das várias características que compõe o lugar, bem como sobre as 
conexões socio-culturais de cada indivíduo com esse mesmo lugar” (ART&TUR, 2018). 
Acrescentamos que este documentário integrou a edição de 2018 do ART&TUR – Festival 
Internacional de Cinema de Turismo.  

No projeto de investigação “Embaixadores do Lugar”, o estudo de caso centrou-se apenas numa 
das perguntas de investigação: como é que os Embaixadores do lugar gostariam de co-criar uma 
marca do lugar e quais narrativas coletivas que podem comunicar melhor essa marca? (SUSPLACE, 
2017a) 

O método compreendeu as seguintes etapas (SUSPLACE, 2017b): 
1) Partindo da questão “o que torna esta aldeia especial?”  dirigida aos participantes/habitantes 

da aldeia, emergiu um grupo de histórias/narrativas individuais sobre o local e a sua 
identidade (coletada e gravada em vídeo);  

2) os participantes selecionados assistiram individualmente aos seus próprios vídeos curtos 
para atestar sua precisão e compartilhar seus sentimentos e impressões sobre o assunto 
(elucidação do filme);  

3) atividade com todos os participantes divididos em dois grupos. Os mesmos assistiram ao 
filme composto (todas as histórias foram reunidas pela investigadora e pela associação 
Binaural). 

Este exercício permitiu aos participantes/habitantes “reclamar o poder decisório e assumir 
responsabilidade pelo seu território, através da partilha dos seus valores e narrativas que devem 
ser a base de qualquer iniciativa de promoção turística” (ART&TUR, 2018). 
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Na transição para a Economia Cicular, em 2016, na Austrália, o Tweed Shire Council, no âmago da 
POLISPLAN, apresentou um projeto piloto “Rural Villages Strategy”, cujos objetivos estratégicos 
estão em linha com o nova paradigma económico da sustentabilidade (Tweed Shire Council, 2016, 
p. 5): 

2. Assegurar que o futuro das aldeias se processa em prol de estratégias ambientais, de 
resiliência social e económica, e de sustentabilidade; 

3. Identificar iniciativas e oportunidades baseadas nos principais recursos das aldeias 
(pessoas, cultura e natureza); 

4. Fomentar ações que determinem as aldeias como centros criativos; 
5. Garantir que as atuais e as futuras necessidades são consistentes com as visões e 

aspirações da comunidade, e que se baseiam em princípios de sustentabilidade; 
6. Estabelecer uma estrutura de planeamento estratégico a longo prazo em ambientes rurais. 

Para enfrentar os desafios espoletados, existe uma forte expectativa das comunidades rurais em 
fundamentar o planeamento do futuro numa abordagem semelhante e inovadora, adaptada ao 
contexto local (Tweed Shire Council, 2016). Em resposta, o “Rural Villages Strategy” defendeu a 
implementação de um movimento regenerativo como um conceito que orienta o desenvolvimento 
do futuro nas aldeias, e o qual pressupõe (Tweed Shire Council, 2016, p. 16): 

1. Goals focus on regenerative capacity15; 

2. Place and Potential16; 

3. Partnering with Place17; 

4. Progressive Harmonisation18. 

Partindo destes exemplos, acreditamos que, tal como as artes, o Service Design Thinking enquanto 
processo criativo pode igualmente apoiar a transição para a Economia Circular e produzir efeitos 
mais direcionados e duradouros em ambientes rurais. Simultaneamente, como metodologia que 
incorpora técnicas co-criaticas e colaborativas, pressupõe um maior envolvimento das 

                                                
15 New development strives for net-positive impacts on human and environmental health, rather than simply causing less 
damage. It considers restoration and maintenance of the ecological capacity, ecosystem services, and the social fabric of 
communities. Regenerative goals are defined by and tailored to the scale of the development and are locally embedded to 
support ongoing co-evolution of the built, cultural and natural environments. 
16 New development understands its relationship to place, responds to its character and establishes a relationship between 
people and natural environment. It focuses on identification of the natural, social and economic benefits that can be created 
through a project. This includes not only environmental, but socio- economic benefits as well, such as response to demands 
and needs for a variety of housing for different age and income groups. 
17 Regenerative development does not end with the delivery of the final drawings and approvals, or even with the built project. 
It includes putting in place, during the development and design process, what’s required to ensure that the ongoing 
regenerative capacity of the project, and the people who inhabit and manage it, is sustained through time. 
18 Regenerative approaches seek to increase the harmony between human and natural systems, and require indicators and 
metrics that can track dynamic, holistic and evolving processes. It includes consultation with the community at the early stage 
of the design process. 
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comunidades, logo um melhor conhecimento da realidade, das necessidades e dos interesses em 
geral. O Design pode, portanto, assumir-se como um ativador de condições que favoreçam 
processos resilientes (Fassi & Sedini, 2017). 

 

2. Service Design Thinking e o novo paradigma da sustentabilidade  

As preocupações com a sustentabilidade decorrem desde a declaração de Estocolmo em 1972. 
Mais tarde, em 1987, o conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado pela World 
Commission on Environment and Development de forma integrada e sistémica, relacionando as 
dimensões ambiental, económica e social e remetendo para questões de ordem cultural, política e 
humana. Assim, a definição de sustentabilidade mais citada diz respeito ao conceito presente no 
Relatório Bruntland de 1987 Our common future: “Development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (United Nations, 
1987, p. 41). A necessidade de ação consciente, deliberada e planeada foi enfatizada quando se 
considerou o desenvolvimento económico. Por via da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, baseada em três elementos principais (crescimento económico, inclusão social e 
proteção ambiental), a ONU lançou, em 2015, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 
o horizonte 2030 (United Nations, 2015). 

Nesse sentido, a sustentabilidade é uma capacidade da utilização inteligente e a melhoria dos 
recursos, abrindo caminho para que uma geração resolva os seus problemas e satisfaça as suas 
necessidades sem comprometer o ‘futuro comum’ (Lewis et al. 2001).  

O Service Design Thinking em relação aos aspetos do novo paradigma da sustentabilidade, bem 
como às preocupações a este associado, é aplicado para se referir resposta efetiva das 
necessidades do utilizador de serviços num território. Segundo Tonkinwise (2008) uma das metas 
mais pronunciadas por investigadores e decisores políticos para um futuro mais sustentável é que 
os países desenvolvidos prestassem serviços segundo os seus estilos de vida, usando 1/10 da 
quantidade de materiais necessários. A mais conhecida das medidas da sustentabilidade territorial 
é a chamada pegada ecológica, que converte quantidades de bens consumidos durante um 
determinado período, em quantidade de terra nominalmente necessária para produzir esses bens.  

Em geral, se todos no mundo tivessem estilos de vida como a maioria das populações dos grandes 
centros urbanos, a área de terra necessária seria equivalente de três a sete planetas Terra 
(Tonkinwise, 2008). 

De acordo com documento The New Urban Agenda (Habitat III, 2017) e com o Guia Historic Urban 
Landscape (HUL) (UNESCO, 2016) estima-se que até 2050 70% da população esteja concentrada 
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em grandes centros urbanos. Por outro lado, os ambientes rurais são considerados locais 
sustentáveis para viver e trabalhar, suscetíveis ao reforço da prosperidade rural e da viabilidade das 
zonas rurais (Fleming, 2013; INTELI, 2011; Lorentzen & van Heur, 2012; Selada, Cunha, & Tomaz, 
2011, 2012). Estas estão entre as ações mais urgentes para o pós-2020, uma vez que o 
desenvolvimento territorial mais equilibrado pode constituir a base para alcançar uma maior 
sustentabilidade socioeconómica e ambiental (Council of Europe, 2017; ESPON, 2017; European 
Network for Rural Development, 2016) 

Com efeito, e como já menconámos, o Design pode ser alocado ao contexto da Economia Circular 
enquanto um mecanismo de resolução dos wicked problems. Entendemos, nesta conformidade, à 
semelhança daquilo que foi discutido no capítulo 1, que os wicked problems convencionais são 
simultaneamente os problemas em que o Design pode intervir, através do pensamento e do 
processo de resolução de problemas. 

Neste contexto, Nguyen e Hughes (2005) estabelecem um paralelismo entre os princípios da 
sustentabilidade e o papel do Design Thinking (Tabela 6). 

 

Tabela 6 | Relação dos princípios da sustentabilidade com o Design Thinking 
 

 Fonte | Autoria própria, a partir de Nguyen & Hughes (2005). 

 

Em termos sistémicos, o Design Thinking converge entre vários domínios, pela visão do pensamento 
sistémico e processual. O Design Thinking é assim compatível com o pensamento sistémico através 
da compreensão de padrões que requerem visualização e mapeamento. Uma das bases do 
desenvolvimento sustentável diz respeito às gerações futuras. Por isso, na perspectiva cíclica a 
ideia de transferência aplica-se não apenas aos recursos, mas também ao conhecimento. Isto 

Princípios da Sustentabilidade            Design Thinking 

Pensamento sistémico: o todo é afetado por cada parte. 
Gestalt: o entendimento das partes como um todo 
(pensamento sistémico). 

(Visão holística dos problemas e das oportunidades)  

 
Perspetivas cíclicas: A aprendizagem ocorre através de 
loops de feedback e herança geracional de 
conhecimento. 
 

 
Iteração: a metodologia processual é cíclica, compreendendo 
continuamente divergência – convergência, insight e 
resolução de nova informação. 
 

Pensamento comunitário: responsabilidade social para 
projetar decisões. Colaboração: Respeito pela diversidade (em co-criação). 
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remete-nos para o preceito das culturas sustentáveis: numa dinâmica antropológica o conhecimento 
é transferido de geração em geração, através da narração de histórias e vivências.  Isto diz respeito 
ao conceito de memória, o qual se relaciona igualemte com a criatividade: “If creativity is essential 
in the search for sustainability, then memory is in turn vital to creativity” (Center for Ecoliteracy citado 
in Nguyen & Hughes, 2005, p. 9).  

Com efeito, impulsionado pela criatividade, o conhecimento pode ser veiculado de forma mais 
imediata e eficaz. Comparativamente, no Design o pensamento cíclico está relacionado com a 
iteração. Por isso, o Design explora o conhecimento acumulado ao desenvolver construções (ideias 
ou materialização de ideias) sobre os sucessos e fracassos das “gerações”/versões anteriores. A 
natureza cíclica do Design Thinking (convergência e divergência, insight e resolução de problemas) 
está assim de acordo com o princípio cíclico da sustentabilidade (Nguyen & Hughes, 2005). 

Para Manzini (2008), o Design aliado à sustentabilidade engloba sistemas que devem ir ao encontro 
das necessidades dos indivíduos, cujos produtos e serviços não perturbem os ciclos naturais, nem 
fragilizem o capital natural. O pensamento e a prática comunitária são uma parte essencial dos 
princípios da sustentabilidade. A empatia, o respeito, a cooperação e a aceitação são alguns dos 
termos que emergem no discurso da UNESCO e da ONU para alcançar a sustentabilidade.  

Simultaneamente estes preceitos são uma apreciação da diversidade ao promover a criatividade, 
uma vez que “creation draws on the roots of cultural tradition, but flourishes in contact with other 
cultures” (UNESCO citada in Nguyen & Hughes, 2005, p. 9). De uma forma transversal, a 
criatividade e as práticas colaborativas e co-criativas fazem parte da metodologia processual do 
Design Thinking. 

O Service Design Thinking, no universo dos negócios criativos, funciona em linha com os princípios 
da sustentabilidade. Como operadores culturais, os designers aplicam o seu processo centrado no 
utilizador, dando primazia ao respeito mútuo, empatia e ética, excluindo premissas ou estereótipos 
preconcebidos ao trabalhar com comunidades, por exemplo rurais (Hernandez, 2016). 

Para Fuad-Luke (2009), 
 

The design activist must aim for and encourage others to co-design robust ecosystems whatever the 
location, from urban city centre to suburb or remote rural setting. 
Regeneration and renewal is also about restoring our fractured and unequal societies. This requires 
inclusion of a wider range of actors and stakeholders in the design and decision-making processes. 
Communities are creative if given the right encouragement and resources to prove it. Designers’ 
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FIG 2 Design is based on cultural, social and 
economic values18

manufacturing in accordance with 
the principles of ecologically and 
socially responsible development. 

Cultural, social and economic 
values have informed and guided 
the work of the Design Leadership 
Board. Th ese are:

1 cultural identity – Cele-
brating diversity and a responsi-
ble European identity; tapping 
into Europe’s unique continuity 
of culture and heritage; synergy 
through complementarity. 

2 quality of opportunity 
– Considering social equity 
as a characteristic enabling 
European smart, sustainable and 
inclusive growth; continuously 
striving for excellence.

3 responsible economy 
– Resource responsibility; 
eff ectiveness; effi  ciency; respon-
sibility in action, including 
accountability; social respon-
sibility in entrepreneurship, 
ethics and trust; professional-
ism; prosperity; community.

QUALITY OF OPPORTUNITY

Equality, Prosperity, Ethics, 
Well-being, Community, 

Quality of Life

Eff ectiveness, Effi  ciency, 
Resilience, 

Professionalism

RESPONSIBLE ECONOMY

Diversity, Ingenuity, 
Agility, Continuity, 
Complementarity

CULTURAL IDENTITY

18 Design Leadership Board meeting, January 2012

potential to assist these communities in realizing new visions is considerable, but it needs bringing to 
life on the ground. (p. 195) 

 

No âmago do European innovation system, o European Design Leadership Board reconheceu o 
design como forma de viabilização do crescimento sustentável para uma maior prosperidade, bem-
estar e competitividade: “Economic uncertainty provides an impetus for developing new approaches 
to product and service innovation and for reforming manufacturing in accordance with the principles 
of ecologically and socially responsible development” (Thomson & Koskinen, 2012, p. 27). Os 
valores culturais, sociais e económicos (Fig. 29) estão na base da legitimação do Design como 
estrutura para a inovação e para o desenvolvimento sustentável. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 29 | O Design baseado em valores culturais, sociais e económicos  
Créditos | Thomson & Koskinen (2012, p. 28). 

 

A Comissão Europeia assumiu que o Design desempenha um papel central, na maioria das 
empresas, na tomada de decisões estratégicas, especialmente nas Pequenas e Médias Empresas 
e nas empresas tradicionais que se situam fora dos setores criativos (Comissão Europeia, 2009, 
2013b; Dervojeda et al., 2014; Thomson & Koskinen, 2012). E, em particular, a Comissão Europeia 
reconheceu que “service design is a key driver of service innovation, social innovation and use 
centred innovation” (Dervojeda et al., 2014, p. 6): 

• a inovação pelo Design contribui para a qualidade de vida dos indivíduos; 

• o Design de serviços e de produtos, baseado em valores culturais, sociais e económicos, 
corresponde a processos social e ecologicamente responsáveis, e centrados nas pessoas. 
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As empresas e organizações cujo pensamento do Design (Service Design Thinking) está ancorado 
em princípios do desenvolvimento sustentável, contribuem para o bem-estar social e ambiental, ao 
mesmo tempo que oferecem novas perspetivas e favorecem novos mercados e novas 
oportunidades (tanto local como globalmente) (Thomson & Koskinen, 2012). 
 

O Design, recorrentemente associado com a estética, é cada vez mais reconhecido como uma 
actividade com capacidade para trazer ideias para o mercado, transformando-as em produtos user-
friendly, atraentes e de alta qualidade. Quando aplicado a serviços, sistemas e organizações, o design 
centrado no utilizador estimula a inovação dos modelos de negócio, a inovação organizacional e 
outras formas de inovação não tecnológica. (GEPAC, 2011, para. 1) 

 

À semelhença daquilo que já apresentamos no capítulo anterior, o futuro passa cada vez mais por 
transitar para a Economia Circular. Por isso deve-se optar cada vez mais pela regeneração, pelo 
aluguer, arrendamento ou trocas, em vez de acumular produtos. Assim, a Ellen McArthur Foundation 
e o World Economic Forum (citados in COTEC Portugal, 2016) defendem a ‘servicialização’. Este é 
o processo pelo qual se transita da venda de produtos para a venda de serviços, usufruindo dos 
produtos. Segundo Ellen McArthur, fundadora da Ellen McArthur Foundation “uma economia circular 
é aquela que se restaura e regenera por meio do Design” (citada in COTEC Portugal, 2016, p. 23). 

John Heskett (2008, 2009) já defendia ser necessário um conceito mais abrangente de economia 

inovadora – a contribuição económica do design – implicando a capacidade de traduzir conceitos 

criativos em produtos e serviços viáveis que melhorassem a vida dos utilizadores: o processo de 
tradução em realidade tangível é o cerne da questão, sendo que de um prisma estão as ideias 
inovadoras, do outro está a concretização da inovação. Para ele, o design assumiu-se como um 
instrumento vital de mudança, com um papel crucial de humanizar a tecnologia, levando a uma 
economia inovadora. No seu entendimento “The relationship in cultures between, on one hand, a 
capacity to innovate in matters of substance affecting the most fundamental aspects of life and, on 
the other, the politics of freedom” (Heskett, 2009, p. 8). Para além disso, Heskett questionou: O 
design é parte da solução dos wicked problems que enfrentamos, ou um elemento banalizado 
desses problemas?  

Segundo o estudo da EY (2012), o Design testemunhou o surgimento do utilizador como co-criador: 
“involving customers (...) make consumers business partners” (p. 3). O facto das organizações se 
concentrarem cada vez mais no desenvolvimento de processos colaborativos com os utilizadores, 
permite-lhes encontrar novas oportunidades e ideias, as quais se convertem posteriormente em 
serviços, programas e ações que garantem uma satisfação mútua. 



 

 125 

Para além disso, Heskett argumentou que o design se manifestou crucial na introdução de 
mudanças que fossem significativas na vida das pessoas e, simultaneamente, capazes de criar 
fontes de competitividade para as empresas. “It is in understanding this arena and its human 
problems, potential and challenges that design is of crucial” (Heskett, 2008, p. 83): o papel do design 
articulado com a teoria económica no contexto de utilização e o impacto dos produtos, 
comunicações, ambientes, serviços e sistemas na vida das pessoas – utilizadores satisfeitos, 
organizações conceituadas. Tal favoreceu novas oportunidades para o turismo rural criativo, 
aproveitando a cultura dos lugares (Levick-Parkin, 2013).  

Assim, conforme Stickdorn e Zehrer (2009) à semelhança dos serviços em geral, a competitividade 
dos serviços culturais e turísticos dependem, em última instância, da satisfação do cliente. O 
processo da experiência do serviço (individual ou social) acontece nas fases pré-serviço - serviço - 
pós-serviço (Stickdorn & Frischhut, 2012). Por isso a satisfação do cliente é determinada pela 
avaliação das expectativas em relação ao serviço em contraste com as experiências reais do serviço 
ao longo do processo na sua totalidade – perceção da qualidade do serviço (Stickdorn & Zehrer, 
2009). Para além disso, a forma como o serviço é apresentado aos utilizadores, nas dimensões pré-
serviço - serviço - pós-serviço, afeta a imagem de um destino turístico e, consequentemente, 
também a qualidade do serviço percebido de forma holística. Paralelamente, Stickdorn e Zehrer 
(2009) referem que os destinos bem-sucedidos combinam diversos serviços, que podem ser 
estruturados segundo os seis “A’s” dos destinos turísticos: Atrações, Acessibilidade, Amenidades, 
Atividades, (Serviços) Auxiliares e Available (pacotes disponíveis). E embora esses serviços sejam 
fornecidos por várias empresas descentralizadas dentro de um destino, a gestão holística de um 
destino é crucial para o sucesso do turismo sustentável. 

Por isso, é emergente criar conceitos e estratégias de qualidade centradas na comunidade (Levick-
Parkin, 2013), apoiadas por redes e pela cooperação entre agentes de várias esferas, 
concretamente da hélice quíntupla – cuja interação é organizada segundo academia, governo, 
empresa, sociedade civil e ambiente (ver 3.2., capítulo III).  

Porém, Levick-Parkin considera que é simples abordar a necessidade de criação de estratégias 
integradas e regionais nestes contextos, mas questiona “how can it be ensured that they are equally 
meaningful to the visitor and to the host communities & their SMEs” (2013, p. 2). A proposta passará, 
portanto, por concretizar o processo do Service Design Thinking, uma vez que pressupõe todas as 
partes interessadas como co-criadores. O Service Design Thinking é, pois, um processo criativo 
baseado nas experiências dos utilizadores, permitindo melhorar um serviço existente ou criar um 
novo negócio. Os utilizadores e as partes interessadas estão diretamente envolvidos na resolução 
criativa de problemas, num processo de co-criação. O processo deverá então ser executado a partir 
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de uma estrutura e conjunto de estratégias centradas na comunidade, o qual promova a integridade 
e a integração sociocultural desta.  

Neste contexto, Briassoulis (citado in Levick-Parkin, 2013) argumenta que o turismo responsável 
tem o dever de minimizar a alteração cultural, sob pena de se perder os valores tradicionais e a 
autenticidade dos territórios. Sobre a autenticidade vários autores tinham já discutido a sua 
perspetiva. Dean MacCannell (1973, 1976 [2013], 2016) reivindicou a ‘estrutura social’, 
diferenciando “front” e “back regions”. Assim, aquilo que por vezes era visível e revelado ao turista 
(região da frente) não correspondia muitas à verdade e à autenticidade do lugar. A ‘verdade’, 
‘realidade’ e ‘intimidade’ dizia então respeito à região de trás, àquilo que era genuíno e autêntico, 
enquanto a região da frente era considerada ‘falsa’. Numa referência similar, Umberto Eco (1986) 
em Travels in Hyper Reality desconstrói as fronteiras do pensamento de autenticidade entre 'cópia' 

e 'original' e 'sinal' e 'realidade'. No mesmo sentido, Yvette Reisinger e Carol J. Steiner legitimam 
que embora os turistas possam pensar que a sua experiência é autêntica, tal pode não corresponder 
à realidade: “(...) the object of their experience may be false or staged, an imitation or simulation. 
(…) objects that are false or staged cannot be objectively authentic, even if tourists judge them to be 
so” (Reisinger & Steiner, 2006, p. 69). Podemos ainda, neste enquadramento, associar o conceito 
de “Simulacros”, de Baudrillard (1991), já que para ele o mundo estava concebido como um código 
da metafísica, não havendo mais nenhum referencial, ou seja, o processo contraditório de 
verdadeiro e falso, e a fronteira entre real e imaginário tinha sido dissipada.  

Já Levick-Parkin (2013) considera que a autenticidade e os valores culturais devem ser uma 
prioridade no âmbito da sustentabilidade e da comercialização da cultura rural, argumentando que 
tal não é apenas vital por razões éticas fundamentais, mas é igualmente a razão de ser do turismo 
cultural rural e é, em paralelo, economicamente mais viável.  

Para nós, esta análise faz igualmente sentido, uma vez que, atualmente, os ecossistemas rurais já 
são entendidos como lugares que promovem a restruturação social e económica através de 
atividades turísticas e de trocas culturais (Silva & Figueiredo, 2013).  

Mais uma vez reportamo-nos ao Arts-Based Methods for Transformative Engagement: A Toolkit, o 
qual abrange conhecimentos provenientes dos domínios criativos, nomeadamente do Design 
Thinking. Neste caso, definem ‘mentes transformativas’ como lentes ou molduras cognitivas 
específicas que são úteis para orientar e motivar as pessoas para a mudança social (Pearson et al., 
2018). Este processo resulta na Teoria U (Fig. 30) como uma estrutura organizacional: 
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Figura 30 | Teoria U 
Créditos | (Pearson et al., 2018, p. 5). 

 
A Teoria U compreende cinco etapas – Convocação (warm-up), Observar, Refletir, Agir, Harvest 
(consolidação): 

• Convocação: envolver os participantes e conectá-los rapidamente entre si e ao conteúdo do 
evento por meio de uma atividade de warm-up. 

• Observação: centra-se na compreensão da realidade individual e coletiva, no que diz 
respeito ao assunto em questão, tanto ao nível emocional como empírico. 

• Refletir: base do processo de transformação da Teoria U. Deixar que perspetivas menos 
familiares contribuam para novas formas de compreensão e novos insights. É uma 
capacidade chave de liderança em sustentabilidade. 

• Ação: é composta de várias subfases, incluindo cristalização, jogos criativos/brainstorming 
estruturado e, finalmente, decidir sobre planos práticos para aplicar ideias em ações 
transformadoras. É importante solidificar os insights obtidos na observação e reflexão 
profundas. Assim, a emergência da fase reflexiva é iniciada pela cristalização de amplas 
intenções e princípios. Em seguida, o imperativo é iterar. Finalmente, insights, ideias e 
protótipos são reduzidos e conetados com planos para os próximos passos concretos e 
ações futuras. 

• Consolidação: resumir as lições aprendidas, reflexões, insights ou planos, a fim de recuperá-
las no dia-a-dia. 

(Anexo 14 – exemplo de um workshop desenvolvido a partir do estudo de caso: soluções criativas 
e inovadoras para uma quinta abandonada, Holanda).  
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Assim,  
 

Service design is capable of creating opportunities, identifying and solving problems and can enable 
the design of a framework in which peak experiences can occur. Although it may not be able to 
completely control the delivery of these experiences, this may offer in itself an opportunity to maintain 
the authenticity of these peak experiences or service-moments. If it can create a framework of micro-
supporting experiences that create conditions conducive to the ‘natural’ occurrence of peak 
experiences, these peaks may more likely to be judged as having the authenticity and integrity so 
valued by visitors. (Levick-Parkin, 2013, p. 4) 

 

O Service Design Thinking enquanto recurso pode ser usado como facilitador de experiências em 
vários campos – na educação, no envolvimento/participação da comunidade ou em ambientes 
empresariais e profissionais, entre outros. Para ilustrar esta conceção, retomamos mais uma vez o 
projeto de investigação referenciado na secção anterior: Embaixadores do Lugar. Tendo como base 
a questão ‘como é que os os Embaixadores do lugar gostariam de co-criar uma marca do lugar e 
quais narrativas coletivas que podem comunicar melhor essa marca?’, podemos dizer que a 
investigação se desenvolve, aplicando algumas técnicas do Design Thinking: 1) as narrativas visuais 
e 2) a oficina reflexiva. 

1) Narrativas visuais (Fig. 31): Para responder à questão formulada, aplicou-se uma 
metodologia multimétodos visuais que visa dar voz às comunidades locais, permitindo-lhes 
partilhar as narrativas / histórias sobre o seu lugar. O vídeo mostra três narrativas que, 
segundo os participantes, representam melhor a sua comunidade e identidade. As narrativas 
podem ajudar a impulsionar o orgulho das comunidades, o sentimento de pertença e a auto-
identidade; e criar um impacto tangível no território, proporcionando uma oportunidade de 
diálogo e co-criação de conhecimento entre as comunidades, o que pode impulsionar a 
iniciativa local de moldar o local;  

2) Oficina reflexiva (Fig. 32): Para além das narrativas, desenvolveu-se um workshop para 
promover a reflexão e o diálogo entre os participantes do projeto. Na oficina, os participantes 
assistiram a um filme composto com cada história individual que foi editada pelo investigador 
e pela associação audiovisual local Binaural-Nodar, para trazer uma narrativa coletiva da 
história de cada um deles.  
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3)  

 
 
 
 
 

Figura 31 | Narrativas visuais 
Créditos | SUSPLACE, retirado de https://www.sustainableplaceshaping.net/place-based-narratives-preliminary-
results-of-the-application-of-a-visual-multimethod-methodology-2/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 32 | Oficina reflexiva 
Créditos | SUSPLACE, retirado de https://www.sustainableplaceshaping.net/place-based-narratives-preliminary-
results-of-the-application-of-a-visual-multimethod-methodology-2/  
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Assim sendo, considerando que o Service Design Thinking é uma perspetiva centrada no cliente, a 
abordagem revela a necessidade de colaboração de diferentes atores envolvidos no 
desenvolvimento dos produtos turísticos e nos ecossistemas dos serviços (Stickdorn & Frischhut, 
2012, p. 39). Porém, tendo em vista os propósitos da sustentabilidade e das práticas colaborativas 
e co-criativas, concordamos com Levick-Parkin (2013) quando propõe substituir o termo cliente, 
estabelecendo o foco na comunidade. Levick-Parkin recupera a ideia de Goodwin (2009, 2010) e 
Fardini (2013), e reconstrói o termo comunidade, entendendo-a como a comunidade local e/ou a 
comunidade visitante, no sentido de criar melhores lugares para se viver e se visitar.  

Nesta acepção, podemos então inferir que o Turismo Criativo, de experiências e autêntico, depende 
muito da comunidade local. Salvaguardamos, por isso, a nossa posição no que concerne a estas 
práticas, as quais devem perentoriamente contrariar fenómenos de gentrificação: não é possível 
entender a cultura local sem as comunidades locais, como não é possível cumprir propósitos de 
sustentabilidade sem o capital humano pertencente ao lugar (CHCfE Consortium, 2015; Cultural 
Base, 2017; Dessein et al., 2015; Gustafsson & Mellár, 2018; Santos Silva et al., 2018; Soini et al., 
2012; UNESCO, 2017b; United Nations, 2015). E assim, sublinhamos o argumento de Levick-Parkin 
(2013) que apenas as comunidades anfitriãs estão totalmente enraizadas e capacitadas para 
proporcionar experiências de forma consistente e autêntica.  

 

2.1. As comunidades criativas e a competitividade dos lugares 
Temos enfrentado o surgimento de uma nova era caracterizada pela crescente relevância do 
conhecimento, da criatividade e da inovação, bem como a crescente importância de regiões e 
cidades como lugares de competitividade territorial. Esta crescente relação entre criatividade e 
território leva à introdução do conceito de Ecossistema Criativo que gera crescimento e 
desenvolvimento socioeconómico, e compreende três componentes interligados: economia – 
indústrias criativas, lugar – espaços criativos e pessoas – talento criativo. Tal interação depende em 
grande parte dos sistemas de governação dos territórios e de programas institucionais específicos 
(INTELI, 2011).  

Num quadro mais recente dos wicked problems, resultado da recessão económico-financeira global, 
as comunidades rurais foram severamente atingidas. Porém, aquelas que abordaram o 
desenvolvimento económico, legitimando os pontos fortes da comunidade e os recursos locais 
existentes, obtiveram um desempenho melhor do que as comunidades que impeliram a atração de 
empresas, recorrendo ao tradicional “recrutamento industrial” (Morgan, Lambe, & Freyer, 2009, p. 
5). Como alternativa, Morgan et al. consideraram a aborgdagem “home-grown” que, para o 
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desenvolvimento económico, explora mais eficaz e eficientemente a alavancagem dos ativos locais, 
em vez de se concentrar primordialmente na atração de investimentos exógenos (idem). 

A fim de aumentar a capacidade da cultura e da criatividade, no campo da experimentação, inovação 
e crescimento, é necessário promover o desenvolvimento de uma infraestrutura adequada a nível 
local, regional e nacional, contribuindo para o surgimento de comunidades criativas (Comissão 
Europeia, 2010, 2012a, 2012b, 2014, 2017; KEA, 2009): 

• O setor cultural e criativo precisa de espaços de rede e de colaboração - físicos ou virtuais, 
temporários ou permanentes - que possam atuar como centros profissionais que oferecem 
um conjunto de conhecimentos e recursos particularmente relevantes em setores 
caracterizados por um número crescente de freelancers e nanoempresas; 

• As empresas do setor cultural e criativo requerem ambientes multidisciplinares onde possam 
articular uma ação dinâmica e construtiva entre os atores da Hélice quíntupla; 

• As antigas infraestruturas industriais ou outros espaços desativados dos territórios podem 
ser convertidas em clusters de inovação e criatividade, fomentando assim a alavancagem 
para o desenvolvimento económico local, a regeneração do território, a atratividade territorial 
e regional e o desenvolvimento rural. 

A relação entre as comunidades e o lugar pode ser fortalecida através dos processos criativos: os 
‘sentidos do lugar’ e o modo como esse lugar ‘afeta as nossas vidas’ (Hartung, 2018). Lippard 
(1997), através de uma visão holística, defende que o lugar é mais do que um espaço geográfico: o 
lugar compreende a paisagem, bem como o espaço combinado com memória, cultura, história, 
ideologia e vivências. Fundamentalmente é a nossa relação com os lugares e as histórias que estes 
incorporam que definem o lugar (idem). É, pois, a identificação e sentido de pertença, decorrente 
das experiências vivenciadas. 

Similarmente, Norberg-Schulz (citado in Lupo, 2011, p. 132) definiu o genius loci, o "espírito do 
lugar", como o caráter distintivo de um território: o lugar, como um "fenómeno qualitativo total", é 
designado por substantivos, o caráter adjetivo e o espaço, como um sistema de relações, por 
preposições. Concomitantemente, é o caráter do "espaço vivido", no qual se condensam as formas 
gerais de ocupação dos indivíduos: visualização e simbolização da estrutura natural como 
processos gerais de povoamento, orientação através de estruturas espaciais que facilitam o 
desenvolvimento de uma boa imagem ambiental (Lynch citado in Lupo, 2011, p. 132).  

Na configuração dos territórios, os recursos endógenos podem estabelecer-se como uma vantagem 
competitiva na era da globalização e da sustentabilidade para as comunidades locais, mas também 
para os turistas (Hospers, 2003). 
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A capacitação comunitária nas comunidades rurais decorre da importância de responder a desafios 
e novas oportunidades para promover o desenvolvimento económico local e, simultaneamente, da 
condição de bem-estar dos seus habitantes. No entanto, embora a capacitação da comunidade seja 
uma componente essencial na identificação de oportunidades e como resposta à volatilidade 
económica, o alcance de tal capacidade é um desafio comum enfrentado pelas comunidades rurais: 
“The question for rural communities is how to be intentional about taking fuller advantage of these 
local assets” (Morgan et al., 2009, p. 5). Para os autores a abordagem “home-grown” considera três 
dimensões cujo foco é o capital social (empreendedores, trabalhadores, aposentados e líderes 
comunitários) (Morgan et al., 2009, p. 6–9): 

• Place-based development (desenvolvimento baseado nos lugares): diz respeito às 
características singulares e distintivas de um determinado local. Tais características incluem as 
amenidades naturais ou ambientais, o património cultural de uma comunidade, as tradições, as 
artes e ofícios e infraestruturas específicas do lugar, as quais são muitas vezes utilizadas para 
promover o turismo em ambinetes rurais. Muitas características distintivas de uma comunidade 
estão ligadas à sua qualidade de vida e à autenticidade. As comodidades de qualidade de vida 
são fundamentais para a criação de lugares nas áreas rurais, pois essas áreas tentam construir 
comunidades vibrantes, valendo-se de seus ativos localizados e de fontes exclusivas de 
vantagem competitiva. 
• Economic gardening: descreve o conjunto de atividades “growing your own” destinadas aos 
empresários locais e as pequenas empresas, as quais possam criar um ambiente de 
crescimento. Nesta dimensão, incluem os negócios inteligentes; as infraestruturas (físicas, de 
qualidade de vida e intelectuais; e o capital social (relações e redes de cooperação); 
• Criatividade e formação de talentos: envolve a promoção de um ambiente propício a ideias 
criativas, bem como à inovação (individual ou organizacional). Visa dotar a comunidade para a 
consciencialização das suas competências e para o aumento do conhecimento: “An environment 
that supports individuals and firms who use art or design in their products and services.”  

Como resultado, “building local capacity to manage economic change is important in rural 
communities in helping them to connect valuable ideas, resources and opportunities to achieve 
prosperity” (Stolarick, Denstedt, Donald, & Spencer, 2010, p. 246). 

A resiliência é cada vez mais referenciada no quadro das políticas estratégicas em relação ao 
desenvolvimento rural e comunitário. A resiliência comunitária pode ser entendida, segundo Kristen 
Magis (citada in Roberts & Townsend, 2016, p. 201), como a existência, desenvolvimento e 
envolvimento de recursos comunitários por membros da comunidade que intencionalmente 



 

 133 

desenvolvem a capacidade pessoal e coletiva para responder e influenciar mudanças, sustentar e 
renovar a comunidade e desenvolver novas trajetórias para o futuro das comunidades. 

Nesse contexto, as comunidades desenvolvem proativamente capacidades de adaptação às 
mudanças decorrentes dos problemas de perda de serviços e infraestruturas, privação económica, 
migração de jovens, entre outras. É essa capacidade adaptativa que exige das comunidades rurais, 
conforme os seguintes autores (citados in Roberts & Townsend, 2016, p. 201): 
 

• repeated mechanisms and multiple pathways for capacity building (Skerratt 2013);  

• diversification in terms of economic sectors and the socio-demographic make-up of the community 
(Sherrieb et al. 2010; Franklin et al. 2011);  

• social capital in the form of networks of trust, reciprocity, collective outlooks, values and action 
(Sherrieb et al. 2010; Poortinga 2012; Wilson 2012);  

• community leaders who are able to identify funding sources, mobilise and network (for) the 
community (Berkes and Ross 2012);  

• efficacy and agency, the belief that change can be achieved by the community (Magis  
2010; Berkes and Ross 2012);  

• a ‘sense of place’ and collective pride in their community, which encourages the  
local multiplier effect (Graugaard 2012).  
 

As comunidades criativas devem estar profundamente enraizadas neste entendimento, 
maximizando a utilização de recursos, talentos e competências locais, ao mesmo tempo que se 
relacionam com outras iniciativas similares (Daniel, Horwitz, MacPherson, & Prato, 2010; Jégou & 
Manzini, 2008; Manzini, 2009, 2015; Meroni, 2007). Essa conexão permite que cada região, local e 
internacionalmente, partilhe experiências e encontre soluções para os problemas (wicked problems) 
comuns, de forma colaborativa (idem). 

Desde modo, Manzini (2009, 2015) defende o Design colaborativo em diálogo com a capacitação 
criativa das comunidades locais, como um caminho seguro para a sustentabilidade. O autor tinha já 
estabelecido uma ligação das comunidades criativas com a definição apresentada por Poincaré, 
clarificando que, se para Poincaré a criatividade significa unir elementos pré-existentes em 
combinações novas e úteis, então as “minorias ativas” podem ser apelidadas de “comunidades 
criativas” (Manzini, 2007, p. 14).  

Manzini explica que as comunidades criativas têm muitos traços comuns: estão profundamente 
enraizadas num lugar, fazem bom uso dos recursos locais e, direta ou indiretamente, promovem 
novas formas de intercâmbio/partilha social. Ao mesmo tempo, ao estarem ligados a redes de 
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iniciativas semelhantes que estão em curso noutras localidades, permite-lhes trocar experiências e 
partilhar problemas ao nível internacional. Sobre este aspeto, referimo-nos ao efeito do glocal que, 
segundo Manzini (2007), transforma as comunidades em entidades que não meramente locais. 
Simultaneamente, as novas soluções que alinham os interesses individuais com os interesses 
sociais e ambientais podem ter um efeito sustentável. Conforme esta última reflexão, estabelecemos 
então um paralelismo com a definição geral de comunidades criativas: “Groups of innovative citizens 
organizing themselves to solve a problem or to open new possibilities, and doing so as a positive 
step in the social learning process towards social and environmental sustainability” (Meroni e 
EMUDE citados in Franqueira, 2007). Assim sendo, enquanto grupos de cidadãos individuais que 
pensam e concretizam “fora da caixa”, são considerados como um importante motor para a inovação 
sustentável (EMUDE citado in Meroni, 2007, p. 5). Estas conceções, embora tenham tido origem no 
contexto urbano, notamos que faz todo o sentido quando enquadramos os wicked problems dos 
ambientes rurais. 

Acrescentamos que as comunidades criativas organizam serviços colaborativos, cujas práticas 
visam promover a participação do cidadão e garantir um elevado nível de envolvimento do utilizador 
(Jégou & Manzini, 2008). Assim sendo, disponibilizando serviços e sistemas de partilha junto dos 
indivíduos e grupos, estabelece-se relações de proximidade entre produtores e utilizadores. 
Consequentemente, as comunidades descobrem o potencial de autoconfiança. 

Paralelamente, podemos enunciar a operacionalidade do commons, um sistema de gestão dos 
recursos comuns, baseado nas práticas e necessidades da sociedade civil e do meio ambiente, o 
qual pode ser acionado nos níveis local, regional, nacional e global, colaborativamente e de modo 
sustentável (Jégou & Manzini, 2008). O commons pode pertencer à classe de recursos relacionais, 
e.g. os recursos naturais podem oferecer oportunidades de socialização, os recursos e os 
conhecimentos culturais podem oferecer inclusividade (Pieraccini; Hess & Ostrom citados in Setti & 
Garuti, 2018, p. 4). E as relações e práticas sociais podem desencadear processos que geram 
commons (Euler, 2015, 2018). 

A dimensão espacial e a estrutura da comunidade são cruciais para entender o modo como as 
condições ambientais e a interação dos membros afetam os bens culturais. Para além disso, 
nenhum uso sustentável de um bem comum é possível sem a definição de limites, incluindo limites 
de seu grupo de utilizadores (Ostrom, 1999,1990). Por outro lado, Setti e Garuti argumentam que:  
 

(…) the corpus of normative contributions centered on the dual notion of “access and use” reveals the 
complexity of commons’ property regimes, institutional agreements, and management patterns 
[Bromley, 1992 ] but offers no cogent specification about the reason that commons should be 
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nondiscriminatory (“difficulty of exclusion” [Ostrom, 2010] p. 645) or which qualities can define them 
apart from divisibility, rivalry, and subtractability. (2018, p. 4) 

 

Tradicionalmente, estes limites estão fortemente enraizados no espaço físico e na geografia dos 
lugares. Em particular, os recursos culturais tradicionais, expressos pelas comunidades, geralmente 
dependem dos recursos naturais de determinados lugares (Santagata, Bertacchini, Bravo, & 
Marrelli, 2011). A expressão cultural e artística a partir da perspetiva do "commons" demonstra o 
modo como a identificação de culturas, em concreto os recursos partilhados, é útil para elicitar os 
principais fatores, dilemas e wicked problems que afetam a produção e a evolução da expressão 
cultural (Santagata et al., 2011). A vida e as atividades dos membros de uma comunidade estão 
estreitamente vinculadas com a disponibilidade e a utilização de recursos naturais específicos, cujas 
culturas representam o espectro de conhecimento e práticas desenvolvidas pelas comunidades para 
se adaptar ao meio ambiente e gerir os recursos naturais (Bertacchini, 2012). 
 

As a result, the risk of degradation of traditional cultures as Cultural Commons not only might depend 
on the loss of cultural traits, but also on the exhaustion of or loss of access to the natural resources 
upon which the traditional culture is based. (Santagata et al., 2011, p. 5) 

 

A propósito das investigações científicas, os lugares resilientes são uma das áreas temáticas de 
investigação da SUSPLACE. Enunciamos então a gestão do commons alocada a este domínio de 
investigação, que objetiva compreender o papel do commons e obter um entendimento de como e 
o por quê das comunidades se envolvem em diferentes níveis do comum, são essenciais para definir 
estratégias que promovam e legitimem este direito antigo (commons) dentro da sociedade 
contemporânea (SUSPLACE, 2015b): o surgimento de comunidades comuns em busca de 
instituições comuns; a institucionalização significa que as práticas comuns se tornam parte do 
comportamento padronizado de uma comunidade, que as reproduzem com as suas relações sociais 
quotidianas.  

Associada a esta ideia de commons remetemos para a conceptualidade de património como recurso 
comum. Proveniente do étimo latino patrimonium, cujo significado original remetia para o conjunto 
de bens pertencentes ao pater (pai) – bens de família, herança – o conceito de património 
atualmente ainda é associado, stricto sensu, ao conjunto de bens que constitui a herança familiar. 
Contudo, é no seu lato sensu que o conceito adquire, hoje, relevância e significado: herança comum 
de um povo ou sociedade (Ribeiro, 2017, A1, p. 17). 



 

 136 

Baseados no commons, os avanços tecnológicos vieram então contribuir para um declínio nos 
custos de produção, comunicação e coordenação da informação (Benkler citado in Santagata et al., 
2011, p. 6). Nestes critérios, as comunidades transnacionais e internacionais protagonizam as novas 
estruturas relacionais num mundo globalizado. Não necessariamente confinadas à proximidade 
física, estas emergem em contextos diferentes, como nas empresas, no ativismo político e no 
conhecimento científico. A partilha de ideias, os interesses, os pontos de vista e os objetivos 
comuns, bem como o poder coesivo, tendem a ser a identidade dos membros de uma comunidade 
criativa concreta. Similarmente, Roberts e Townsend (2016) consideram que este propósito pode 
contribuir para a resiliência da comunidade através do exemplo das economias criativas rurais, 
explicando que o capital digital associado ao capital social e cultural se refere aos recursos e 
benefícios que podem ser aproveitados pelas comunidades: da infraestrutura da Internet às 
informações online, dos modos de comunicação e ferramentas à alfabetização e competências 
digitais. 

Nesta perspetiva, é necessário diferenciar entre uma comunidade e uma simples rede de agentes. 
A complexidade de implementar soluções de sustentabilidade de forma eficaz em escalas globais, 
nacionais, regionais e locais requer uma compreensão estruturada do sistema, e.g. em alternativa 
ao modelo económico de natureza predominantemente linear e capitalista, no modelo da Economia 
Circular as empresas relatam os objetivos competitivos de sustentabilidade económica, ecológica e 
social. Nos ambientes rurais, a sustentabilidade social é, neste sentido, igualmente uma promoção 
da resiliência das pessoas, as quais vão acurando o seu know-how e know-who (Tonkinwise, 2008). 
Por isso, 
	

(…) sustainable design then becomes the project of finding these attempts by people to create new 
systems of provision not currently offered by mainstream markets, and redesign them so that they are 
more sustainable, and more desirable to other people less ideologically committed than those who 
initiated them. (Manzini citado in Tonkinwise, 2008, pp. 385) 
 

E no nosso entendimento esta ideia proconizada por Manzini pode naturalmente ser evidenciada e 
explorada em ecossistemas rurais. 
Já a abordagem community-based tourism (turismo baseado na comunidade) é tanto uma ideia 
quanto uma abordagem para o desenvolvimento e o planeamento do turismo. A noção baseia-se 
no pressuposto de que a sustentabilidade do turismo requer o envolvimento daqueles que são 
afetados pelo desenvolvimento – as comunidades locais. As abordagens do community-based 
tourism, de um modo geral, colocam como ponto de partida a preocupação com as necessidades e 
desejos dos membros da comunidade anfitriã (Bertacchini, 2012; Mair, 2016; Santagata et al., 2011). 
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Portanto, entendemos o commons como um processo dinâmico de negociação e de gestão das 
regras de utilização dos bens comuns. Um processo que requer responsabilidade na partilha entre 
as comunidades. 
 

2.2. Práticas colaborativas: Design Colaborativo, Serviços Colaborativos e Co-criação  
Para explorar as práticas colaborativas, do co-design e da co-criação em simbiose com o 
desenvolvimento de novos serviços, as noções que emergem quando efetuamos leituras 
exploratórias sobre Design para inovação social (Manzini, 2007) têm sido os serviços colaborativos 
(Meroni, 2007; Manzini, 2007, 2009; Jogou & Manzini, 2008). 

Neste contexto podemos enquadrar o Design Participativo como aquele que descreve uma 
abordagem colaborativa para o desenvolvimento de produtos, serviços, espaços ou sistemas e que 
inclui a participação das partes interessadas no processo criativo (Dust & Jonsdatter, 2008). Os 
vários indivíduos que partilham tal interesse na resolução de um problema são convidados a fazer 
parte da equipa de design, integrando o processo de Design Thinking. Uma abordagem baseada na 
colaboração criativa entre produtores, designers, utilizadores e demais interessados no contexto, 
conduzirá a resultados mais eficazes, mais apropriados e mais desejáveis (idem). 

Mais recentemente, como já tivemos oportunidade de explorar no capítulo I, a abordagem começou 
a ser aplicada para efetuar mudanças na cultura organizacional (Brown, 2008, 2009; Brown & Wyatt, 
2010; Kelley & Kelley, 2013). Os métodos e o pensamento de design apoiam/suportam o processo 
para alcançar soluções que tem origem nas organizações (dirigentes e/ou funcionários, ou os 
próprios utilizadores) (Dust & Jonsdatter, 2008). 

Neste entendimento, convém clarificar algumas terminologias associadas aos processos 
colaborativos. Notadamente, embora os termos co-design e co-criação sejam ainda hoje 
frequentemente confundidos e/ou tratados como sinónimos um do outro, na verdade padecem de 
combinações diferentes.  

A co-criação refere-se a qualquer ato de criatividade coletiva, ou seja, à criatividade que é partilhada 
por dois ou mais indivíduos, enquanto o co-design diz respeito à criatividade coletiva que é aplicada 
ao longo de todo o processo de design (Fig. 33) (Sanders & Stappers, 2008).  

Segundo os autores, o co-design, num sentido mais amplo, reporta-se à criatividade dos designers 
e de não designers que, colaborativamente, trabalham no processo de desenvolvimento de design.  
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Thus, co-design is a specific instance of co-creation. (…) Co-creation is a very broad term with 
applications ranging from the physical to the metaphysical and from the material to the spiritual, as can 
be seen by the output of search engines. (Sanders & Stappers, 2008, p. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 33 | Human-centred design research, conforme a prática do Design e o desenvolvimento de produtos e 
serviços. 
Créditos | Sanders e Stappers (2008, p. 2). 

 
Por isso, segundo Cipolla, Melo e Manzini (2015) o termo “colaborativo” surgiu perante a 
desconstrução da aborgadem social da prestação de serviços (interação interpessoal em serviços), 
criando novas colaborações e transformando todos os participantes em co-produtores ativos de 
benefícios comummente reconhecidos. Estas novas formas de interação interpessoal deram então 
origem aos serviços relacionais: “Where participants needed not only to be operationally active and 
collaborative, but also intentioned and willing to relate to, and interact with, one another in an 
intensely interpersonal way” (Cipolla, Melo & Manzini, 2015, p. 130). 

No seguimento destas práticas e processos colaborativos, Buber, Cipolla, Melo e Manzini, 2015, p. 
137–138) por via do projeto Light Recicla distinguiram (1) serviços colaborativos experienciais de 
(2) serviços colaborativos relacionais: 

(1) trata-se de uma dinâmica "vertical" em que a co-criação se realiza entre os utilizadores dos 
serviços (habitantes das favelas) e os promotores/operadores do serviço Light Recicla; 

(2) também conotado como colaboração “horizontal”, é uma forma de colaboração entre os 
utilizadores dos serviços (utilizadores/co-produtores de serviços): “Encounters between 
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service users and service frontline employees at the collection point, where the formalised 
interactions (in exchanging waste for electricity credits). E (…) encounters between peers”. 

Por serviços colaborativos Daniel et al. (2010, p. ix) também designam “Services which are designed 
and utilized on a local scale, to meet specific needs in the community and create more sharing, and 
exchange of resources through innovation and participation.” 

Portanto, podemos argumentar que a participação é antes um comportamento que é percebido 
através da mobilização de indivíduos. E na logica dos ambientes rurais, este entendimento deverá 
compreender uma dinâmica relacional e experiencial que englobe as partes interessadas e num 
processo onde ingteragem os atores da hélice quíntupla (ver ponto 3.2., capítulo III). Esta visão para 
a nossa investigação é fundamental, considerando a pretensão da criação de serviços culturais e 
turísticos a partir da paisagem e da cultura local, aplicando os métodos do Service Design Thinking. 

Numa posição similar, Franqueira (2007) defende a atuação dos designers no contexto 
governamental e organizacional: diferentes atores envolvidos nesses novos cenários, onde os 
designers devem trabalhar com um governo, uma organização sem fins lucrativos, uma entidade 
local, uma comunidade ou um empreendedor social. 

É importante referirmos que a falta de envolvimento das partes interessadas na conceção da 
estratégia de desenvolvimento da cultura e do turismo em contextos rurais impede o 
estabelecimento das "lógicas da sustentabilidade" (Janschitz & Zimmermann citados in Zarokosta & 
Koutsouris, 2014, p. 40). Por exemplo, a participação limitada dos empresários locais tem pelo 
menos duas repercussões (Zarokosta & Koutsouris, 2014, p. 40):  

1) enfraquece a colaboração entre eles, assim como entre eles e atores externos e, assim, a sua 
capacidade de perceber e utilizar oportunidades empresariais que, por sua vez, estimulariam o 
pensamento inovador e fortaleceriam a sua disposição de participar nos processos de 
desenvolvimento;  
2) limita a capacidade da comunidade local apreender o “real significado” das várias intervenções 
de desenvolvimento, de se orientar para a exploração das soluções mais adequadas em relação 
às suas necessidades e problemas, para tomar decisões e controlo, como é o caso dos 
processos de desenvolvimento da cultura e do turismo. 

Por outro lado, a divergência de pontos de vista – entre stakeholders e indivíduos que integram os 
processos participativos – pode constituir um problema. Bramwell e Haven-Tang & Jones (citados 
in Zarokosta & Koutsouris, 2014, p. 37) advertem que:  
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Collaboration and networking are not easily attained due to factors such as: the diversity of relevant 
actors and their varied interests and priorities; the lack of time, resources, knowledge/expertise and 
training, and lo- cal attachment; a mentality of low engagement in wider destination development 
processes; and the avoidance of pursuing commercial objectives by particularly small-scale 
businesses. 

 

Neste sentido, entendemos ser necessário encontrar um entendimento comum entre as partes 
interessadas (Ness, Aarstad, Haugland, & Grønseth, 2014), no que concerne a vantagens 
“colaborativas” versus “competitivas” (Fyall, Garrod, & Wang, 2012) e ter por base as capacidades 
adaptativas existentes, incluindo a introdução de abordagens e aprendizagens colaborativas (Jégou 
& Manzini, 2008; Ness et al., 2014; Roberts & Townsend, 2016). 

Este é claramente um novo papel para o Design e para os designers, que surge desta nova 
realidade: Service Design Thinking e sustentabilidade em ambientes rurais. Para Franqueira (2007) 
o design atua como uma membrana e um filtro através do qual é possível disseminar diversos tipos 
de microssistemas, possibilitando a criação de um macrossistema que não é uma soma das várias 
partes, mas um todo constituído por múltiplos sistemas e redes. Decidimos então adaptar e transferir 
esta ideia, segundo a configuração e o espectro da ruralidade. Tanto mais que, ao aplicarmos o 
processo do Service Design Thinking na criação de um serviço cultural e turístico em ambientes 
rurais, a condução de microssistemas para macrossitemas fará todo o sentido. As particularidades 
da localidade (cultura e paisagem) e das comunidades locais (pensamentos e formas de estar) 
determinam as técnicas, bem como os resultados decorrentes da intenção experiencial e relacional. 
A atuação colaborativa microssitémica entre o poder local, as parcerias locais e internacionais, a 
academia, a comunidade local, os visitantes, e as preocupações que decorrem da sustentabilidade, 
convergem para um macrossitema.   

 

2.2.1. Práticas comunitárias, colaborativas e sustentáveis em ambientes rurais  

– Leituras territoriais  

Tal como Manzini designou “ ’Creative communities’ in both developed and developing nations are 
groups of people who establish systems for the shared-use of products (…) or for the procurement 
of less ecologically impacting goods, such as locally produced, organic, and/or fair trade” (2007, p. 
14). 

Estas práticas correspondem a processos de competitividade territorial face a outros cenários, ao 
mesmo tempo que favorece o bem-estar das comunidades. No Reino Unido, no âmbito do Doot 07 
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(programa nacional de inovação com projetos comunitários, eventos e exposições, desenvolvido 
com pessoas da região) abordaram-se duas questões: ‘como poderia ser a vida num mundo 
sustentável? como pode o design pode ajudar-no a chegar lá? Entre outros, remetemos para dois 
projetos que se enquadram no universo dos ambientes rurais (Thakara, 2008, p. 197): 

a. O projeto Move Me, por exemplo, abordou a necessidade de mobilidade e acesso numa 
comunidade rural em Northumberland. Em termos de políticas, o projeto analisou a 
intensidade do transporte, o acesso rural e a eficiência dos recursos. O Move Me investigou 
aspetos práticos para melhorar a vida diária da comunidade, projetando um serviço de 
transporte confiável e sustentável, sem adicionar mais carros ou construir novas estradas; 

b. Turismo sustentável - Um acampamento de design internacional reuniu jovens designers, 
estudantes seniores, artistas visuais e jovens profissionais de todo o mundo. Foram criadas 
equipas: a cada uma delas foi atribuída uma localidade diferente, solicitando-se que 
investigassem como o turismo sustentável poderia ser desenvolvido e implementado nesse 
território. Um grupo trabalhou com a comunidade rural e a herança industrial de North 
Pennines num projeto intitulado Revealing the Invisible. O conceito envolveu instalações 
artísticas de iluminação noturna, que evocavam as minas como principal património de 
Allendale, destacando estruturas industriais que estavam em ruínas ou que, nalguns casos, 
desapareceram completamente. Um outro grupo investigou o conceito de geração de 
energia como espetáculo visual e atração turística, tendo como questão de fundo “a energia 
eólica pode ter um efeito positivo na paisagem e no turismo?”  

Em portugal destacamos as práticas comunitárias em Rio de Onor e as ações sustentáveis em Cem 
Soldos, notadamente com o evento Bons Sons: 

a. Rio de Onor (Fig. 34) é uma aldeia comunitária que está inserida no Parque Natural de 
Montesinho, concelho de Bragança. Com 45,4 km² de área e uma densidade populacional 
de 1,7 hab/km², conforme os dados de 2011 (Matos, Fonseca & Associados & Cunha, 2014). 
Rio de Onor faz fronteira com Espanha, sendo que do lado de Portugal é Rio de Onor, do 
outro, Rihonor de Castilla. A aldeia raiana é atravessada pelo rio com o mesmo nome, 
também conhecido como rio Contensa, havendo neste território uma praia fluvial. 
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Figura 34 | Rio de Onor 

Créditos | Food and Travel Portugal (2017), retirado de https://foodandtravelportugal.pt/rio-de-onor-a-aldeia-numa-

area-protegida/  

 
Destacam-se em Rio de Onor — como noutras formas sociais de similar estrutura e organizac ̧aõ sociecono ́mica 

— treŝ planos ou eixos principais e igualmente determinantes da organizac ̧aõ social e te ́cnica do trabalho, 

identificav́eis pelo tamanho dos grupos em acc ̧a ̃o, o formalismo da sua constituic ̧aõ e as relac ̧oẽs que os seus 

membros mantem̂ entre si, o objecto e a finalidade do trabalho. Distinguem-se e manifestam-se separadamente, 

do mesmo modo que se combinam e articulam ao longo do ciclo anual das actividades da aldeia, sucedendo-se 

e/ou sobrepondo-se no tempo. (Brito, 1990, p. 511) 

 
A partilha e o comunitarismo entre os dois povos caracterizava-se, conforme descreve a Food 
and Travel Portugal, por “métodos próprios de organização, formas criativas de escapar ao 
isolamento e de resolver em comum os problemas que eram de todos e resolvidos no conselho 
da aldeia” (Food and Travel Portugal, 2018, para. 2). 

Salientamos que em Rio de Onor/Rihonor a conduta comunitária foi sempre definidas por ambos 
os povos e, atualmente, o comunitarismo ainda resiste (Matos, Fonseca & Associados & Cunha, 
2014): os trabalhos ainda são coletivos, como são partilhados o gado e o sistema de eleições 
(Brito, 1990, 1999; Food and Travel Portugal, 2018). Aquando de más práticas comunitárias 
funcionava o regime de multas. E segundo estas práticas, nas localidades “nunca se usou a 
palavra fronteira” (Food and Travel Portugal, 2018, para. 4). Em termos patrimoniais ancestrais 
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destacamos o rionorês e a festa dos Reis: da tradição ancestral e da partilha entre os habitantes 
das aldeias dos dois países surge o rionorês, um dialeto que nasceu da fusão do castelhano e 
do português e que, ainda hoje, é falado na aldeia; a festa dos reis tem lugar a 6 de janeiro e 
trata-se de um rito da puberdade no qual participam os rapazes solteiros (ATA - Associação do 
Turismo de Aldeia, 2014; Food and Travel Portugal, 2018).  

Outros elementos patrimoniais que configuram o território de Rio de Onor é a Ponte Romana, a 
Igreja Matriz, bem ainda o forno, a forja e os moinhos comunitários. Rio de Onor / Rihonor é uma 
simbiose da natureza e do trabalho dos seus habitantes. Trata-se de um regime de partilha e 
entreajuda de todos os habitantes: partilha dos fornos comunitários, de terrenos agrícolas 
comunitários, da criação de gado (Brito, 1990, 1999; Food and Travel Portugal, 2018). E estas 
práticas de subsistência foram sempre o motor económico e gastronómico da região.  

b. Cem Soldos com Bons Sons, comunidade criativa?  
Cem Soldos (Fig. 35) localiza-se na freguesia da Madalena, concelho de Tomar, Portugal. 
Percorrendo a estrada nacional 349-3, Cem Soldos dista 5 km de Tomar e 12 km de Torres 
Novas. Atualmente, com cerca de 1.000 habitantes, Cem Soldos rege-se segundo o espírito 

comunitário19 e mantém as suas tradições vivas e atuais, registando o envolvimento da 

poupulação nas atividades locais (Bons Sons, 2018a). 
 
 

 

 

 

 
 

Figura 35 | Cem Soldos 
Créditos | Carlos Manuel Martins/Bons Sons (2014), retirado de http://www.bonssons.com/i/2018/PR-BS-
20180726.html e http://www.bonssons.com/scocs/  

 
Em 28 de Maio de 2006, inserido no evento “Acontece Cem Soldos”, surge em Cem Soldos o Bons 
Sons, um festival bienal de Verão que, a partir de 2014, iniciou um ciclo anual, contabilizando, entre 
2006 e 2018, nove edições. Sendo organizado/suportado pela associação cultural local SCOCS 

                                                
19 Aldeia Cultura é o programa de desenvolvimento local, liderado pela associação cultural SCOCS, cujo projeto-embaixador 
é o BONS SONS. Tem como principal objetivo a manutenção da qualidade de vida das pessoas da aldeia, baseada no 
trabalho e partilha comunitários e no uso da malha urbana de Cem Soldos; (ver apêndice 2). 
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(Sport Club Operário de Cem Soldos) e pelos seus próprios habitantes, o Bons Sons assume-se 
como “uma plataforma de divulgação de música portuguesa”, dando a possibilidade do público 
descobrir “projetos emergentes” e “músicos consagrados” (Bons Sons, 2018c, p. 6). 

Por via do voluntariado, o Bons Sons mobiliza os habitantes da aldeia de Cem Soldos: 
 

(...) empregando diferentes gerações de moradores em distintos papéis no acontecimento do festival. Passa-se 

dentro da malha aldeã de Cem Soldos, prometendo ao visitante que terá acesso aos locais quotidianos de quem 

o recebe, assim como poderá conviver de perto com a população da aldeia. A ideia de “aldeia” é aqui 

emblematizada e tornada sinónimo de “revisita ao passado”, à história e àquilo que está em vias de extinção na 

contemporaneidade: tempos mais lentos, a “magia” do saber fazer, a qualidade de um fazer manual, uma aura de 

contra-industrialização. Esta oportunidade de experiência de vidas demonstra-se apetecível para os citadinos, ou 

para aqueles que se distanciaram destas formas de vida e apenas conhecem relatos dela como algo distante e 

mítico. Paradoxalmente, para o habitante da aldeia este festival simboliza uma ideia de progresso, de emancipação 

e crescimento. Representa uma possibilidade de transgredir esta ideia de “aldeia” que é atraente ao visitante. 

Apresenta um seguimento, e um exponente máximo, de um movimento associativo que se desenrola há vários 

anos e que pretende criar espaço de “contemporaneidade” na aldeia. (Costa, 2011, p. 3) 

 
Durante os dias do Festival, o visitante é convidado a viver a Aldeia, conhecer os seus habitantes, 
partilhar os seus lugares e tradições, promovendo “uma relação de proximidade com o seu público, 
envolvendo a população na realização do Festival” (Bons Sons, 2018b, para. 2): 

 
(…) São os habitantes de Cem Soldos que produzem e realizam o BONS SONS. Este Festival vive 
do envolvimento e dedicação de uma vasta equipa de voluntários que coordenam e materializam 
todas as suas áreas. Desde que surgiu, tem conseguido promover a capacitação da população, 
nomeadamente através da formação contínua da sua equipa. Pretende-se que o projecto constitua 
uma mais-valia e deixe legado, valorizando as qualidades profissionais da comunidade e promovendo 
a fixação dos mais jovens.  

 

A Aldeia de Cem Soldos é fechada e o seu perímetro delimita o recinto que acolhe 8 palcos, cada 
um dedicado a uma linha programática, integrados em ruas, praças, largos, na igreja e noutros 
equipamentos/espaços da localidade. Em termos de sustentabilidade, destacamos os projetos 
sociais: Lar Aldeia e Casa Aqui Ao Lado (Anexo 15), e o plano ecológico desenvolvido em torno do 
festival. 
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Com efeito, o Bons Sons assenta em propósitos como: 

• o desenvolvimento local, através da fixação dos mais jovens e da potenciação da economia 
local; 

• a valorização e a capacitação da população local, a criação de postos de trabalho e a 
promoção do espírito comunitário. 

Para além disso, podemos observar que o Bons Sons, numa lógica sem fins lucrativos, se propõe a 
aplicar as receitas geradas “em iniciativas sociais e culturais que beneficiem a aldeia de Cem Soldos 
e a qualidade de vida da sua comunidade” (Bons Sons, 2018b). 

No que concerne ao plano ecológico, a organização mantém-se empenhada no crescimento 
sustentado do evento, “sem diminuir o sentimento de pertença dos habitantes” locais, tem 
desenvolvido “estratégias de sensibilização para a reutilização de materiais, diminuição da produção 
de resíduos e implementação de sistemas de recolha e tratamento mais eficientes” (Idem, Plano 
ecológico, para.1). 

Dando continuidade às edições anteriores através de boas práticas (mitigar o volume de resíduos 
no recinto e reduzir o risco de incêndio, distribuindo gratuitamente cinzeiros portáteis), em 2018 o 
Bons Sons lançou: 

• iluminação – investimento em lâmpadas LED; 

• a pulseira-sistema de pagamentos sem dinheiro físico – os visitantes carregavam a pulseira 
com o valor necessário para pagar o que consumissem no recinto do festival; 

• casas de banho mais ecológicas20; 

• o Kit de loiça comestível (Fig. 36) – pratos de base biológica, feitos a partir de farelo de trigo, 
pela empresa polaca Biotrem. A loiça é biodegradável, cujo processo de compostagem leva 
apenas 30 dias; 

• a garrafa Fill Forever (Fig. 37) – 100% reutilizável, reciclável e nacional, a garrafa surge no 
Bons Sons em parceria com os SMAS Tomar. Em termos de design, inspirado numa cascata 
de água, o processo de produção do recipiente tem um baixo consumo energético e o 
gargalo e a tampa foram otimizados para serem mais leves para o ambiente; 

                                                
20 “as WC secas foram reforçadas e introduzidos urinóis-fardo de palha em toda a zona do campismo. Esta alternativa não 
requer a utilização de água para descargas desnecessárias e evita a passagem de resíduos pela estação de tratamento de 
águas. Desta forma, a pegada ecológica diminui e é valorizado um ciclo natural: os resíduos da WCeco, bem como os fardos 
de palha que vão absorver os líquidos, juntamente com coberto vegetal do próprio terreno, serão decompostos e 
transformados em matéria orgânica fértil que a população poderá utilizar, passado um ano, nas suas hortas, jardins ou 
sistemas agro-florestais” (Bons Sons, 2018a). 
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• os copos reutilizáveis - esta medida vem eliminar totalmente os copos descartáveis de 
cerveja e refrigerantes. E com o apoio da Super Bock promoveram a utilização de copos 
reutilizáveis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36 | Kit de loiça comestível e biodegradável  
Créditos | Bons Sons (2018), reterido de http://www.bonssons.com/i/2018/PR-BS-20180726.html  

 
 

  
Figura 37 | Garrafa Fill Forever 
Créditos | EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, AS (2018), retirado de 
https://www.epal.pt/EPAL/docs/default-source/default-document-library/fill-forever-1-jpg.pdf?sfvrsn=8  

 
 

3. Design e inovação social em ambientes rurais 
No capítulo um tivemos oportunidade de enquadrar o conceito de inovação. Como verificámos, a 
inovação diz respeito ao novo, ao significativo, a algo que é melhorado (produto ou serviço), ou em 
termos processuais como métodos e práticas, sendo que a condição de inovação diz respeito a 
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externelidades (aplicação e materialização do novo e o modo como o público reage e responde à 
ação do novo) (OECD & EUROSTAT, 2005; Wesselius & Pobiner, 2008). 

A definição de inovação social ainda é vaga, admitindo alguma complexidade e 
multidimensionalidade (Bruglieri, 2018; Melece, 2015). Conforme Villari (citada in Parente & Sedini, 
2017), a inovação social no contexto do Service Design, é um conceito amplo que, em termos 
práticos, implica transformação e mudança, e repercute em aspetos económicos, sociológicos, 
políticos e mercadológicos. 

Concretamente, a inovação social é considerada como um conceito que estimula os indivíduos a 
explorar e a implementar ideias novas, e diz respeito, portanto, ao savoir-faire da sociedade em lidar 
com os vários desafios societais.  

No caso da inovação social em ambientes rurais, salientamos a posição de Tirziu e Vrabie (2017): 
os atores envolvidos no processo de desenvolvimento da inovação social representam um elemento 
muito importante, destacando o facto de que, ao nível local, existem várias formas de desenvolver 
parcerias para produzir inovações sociais. Para além disso, os autores explicam que essas 
inovações são implementadas para apoiar certas formas de desenvolvimento em relação às 
comunidades rurais ou para mitigar as consequências negativas que advêm quando os processos 
estão a ser reestruturados.  

Com efeito, a co-criação em comunidades rurais resulta em experiências e resultados 
qualitativamente diferentes da co-criação praticada em contextos urbanos (Wang, Bryan-Kinns, & 
Ji, 2016). Mulgan, Tucker, Rushanara e Sanders desenvolveram uma teoria, a partir da qual 
descreveram as principais diferenças (citados in Wang et al., 2016, p. 39): 
 

• Social innovations are usually new combinations or hybrids of existing elements, rather than being 
wholly new in themselves.  
• Putting social innovations into effect usually involves cutting across organizational, sectoral or 
disciplinary boundaries (and often tapping into new sources of value by arbitraging ideas and 
knowledge).  
• Social innovations, unlike most technological ones, leave behind compelling new social relationships 
between previously separate individuals and groups. 

 

No caso da inovação social coligada com o Design, o debate tem sido conduzido para um conjunto 
de ações correspondestes ao Design Participativo (Manzini & Rizzo citados in Parente & Sedini, 
2017, p. S3050): 
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- Both consist of very dynamic processes which include co-design activities that are also oriented 
towards establishing participants’ approval; 
- Designers can participate in these activities as facilitators but also as conductors and project creators; 
- Co-design activities are very complex and need artifacts which were explicitly taught and designed.  

 

Franqueira (2007) falava então do papel do designer, emergindo das inovações sociais, como parte 
da comunidade com a qual estão a trabalhar. Partindo das ideias e do processo do Design “can 
create interesting spin-offs (...) promoting services or product-services systems innovations” 
(Franqueira, 2007, p. 11). 

Em áreas urbanas e rurais, as mudanças no estilo de vida exigem e determinam inovações: os 
mesmos padrões de qualidade e o bem-estar devem compreender procedimentos que equilibrem 
igualdade e diversidade (Evers & Ewert, 2015). Do ponto de vista rural, de acordo com Butkeviciene 
(citado in Tirziu & Vrabie, 2017), a inovação social tem sido o novo conceito para as comunidades 
rurais, pois são usados novos métodos de desenvolvimento, ações comuns que podem ajudar a 
facilitar o alcance dos objetivos e novos tipos de atividades que se baseiam em novas formas de 
organização. Existem, pois, três grandes desafios de alcance global que requerem ação a nível da 
EU (Hubert citado in Melece, 2015, p. 146): 
 

1) a green challenge: the need to change current ways in which essential natural resources are used;  
2) an inclusive challenge: the need to anticipate and adapt to societal changes, including political, 
cultural, demographic and economic transformations in order for the EU to develop into a knowledge 
society;  
3) a smart challenge: the need for more effective and transparent governance in the EU and the world 
with the creation of accountable forms of governance able to anticipate and adapt to the future; and in 
such a way to respond to common challenges.  

 

A inovação social, particularmente nas áreas rurais, concentra-se na solução bem-sucedida de 
diferentes questões sociais, económicas, políticas e ambientais (Melece, 2015, p. 150): os 
benefícios da inovação social baseados na produção agrícola e outras atividades rurais, assinalam-
se através, e.g. da redução das alterações climáticas, da conservação da biodiversidade, dos 
ecossistemas e paisagens locais, do incremento da circulação de alimentos locais frescos e 
saudáveis, entre outras práticas. 
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No quadro da inovação social, o Design Activism tornou-se um tópico de crescente interesse 
(DiSalvo, 2010; Fuad-Luke, 2009; Markussen, 2013; Thorpe, 2008). O termo Design Activism, está 
intrinsecamente ligado ao ativismo como forma de catalisar, encorajar ou provocar mudanças. 
Geralmente, o Design Activism é definido como o Design que desempenha um papel central em (i) 
promover mudança social; (ii) aumentar a consciencialização sobre valores e crenças (mudança 
climática, desígnios da sustentabilidade) ou (iii) questionar as restrições da produção em massa e 
do consumismo sobre a vida quotidiana das pessoas (Markussen, 2013, p. 38). 

Neste contexto, o Design Activism não está confinado a uma única disciplina: alguns autores 
inclusivamente entenderam o conceito a partir de teorias da sociologia (Thorpe, 2008) ou da política 
(DiSalvo, 2010). 

Do mesmo modo o Design Activism foi beber de certos movimentos artísticos, como o avant-garde, 
o "intervencionismo social" e a "arte comunitária”. À luz destas observações, Markussen contrata 
uma posição do Design Activism, apresentando uma estrutura conceptual descrita como "estética 
disruptiva":  
 

(…) to this dichotomous notion of political dissensus, aesthetic dissensus is not about an institutional 
overturning or overtaking of power. The ultimate goal is not the realisation of grandiose social utopias 
through violent acts, riots or revolution, but a non-violent unsettling of the self-evidence with which 
existing systems of power control and restrict the unfolding of our everyday behaviour and interaction. 
The disruptive character of the aesthetic dissensus lies in the subtle way it cuts across and exposes 
hierarchies—hierarchies that control both practice and discourse—so that zones can emerge where 
processes of subjectivzation might take place. (2013, pp. 45–46) 

 

Por um lado, o Design Activism tem um potencial político para interromper ou subverter os sistemas 
existentes de poder e autoridade, aumentando assim a consciência crítica das formas de viver, 
trabalhar e consumir; por outro lado, o Design Activism partilha um potencial estético com o ativismo 
da arte na sua capacidade de criar uma relação entre o comportamento e as emoções dos indivíduos 
(Markussen, 2013). 

No contexto do ativismo, o DesignX21 é patenteado como um campo de metodologias avançadas 

de Design, aplicáveis a todos os tipos de problemas complexos do sistema, nos domínios social e 
ecológico. John Flach, Jeremy Myerson e Peter Jones (2015) em resposta ao artigo “DesignX: 
Complex Sociotechnical Systems” (Norman & Stappers, 2015, p. 106),  observam que o Design e a 

                                                
21 Ver manifesto do DesignX – Anexo 16. 
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implementação deste não são apenas da competência dos designers, mas envolvem uma 
colaboração criativa entre a multiplicidade de atores e partes interessadas. e.g.: 
 

The position of DesignX seems resonant as a problematic of system challenges for which design 
theory, practice, and pedagogy remain currently insufficient to the task. In this regard, I consider 
DesignX a challenge trade space for resolution of the most modern, that calls for a more deliberative, 

systematic, and scientifically-informed multidisciplinary challenge. (Jones22, 2015, p. 104 in Norman & 

Stappers, 2015).  

 

É na simbiose com o Design que a inovação social, enquanto processo, procura responder às 
necessidades sociais, partindo da mudança de comportamento dos indivíduos de uma determinada 
comunidade (Freire & Oliveira, 2017). Os resultados obtidos devem favorecer o tecido territorial, no 
qual se inclui o capital social. No nosso ponto de vista, a atuação do design activism como forma de 
consciencialização das comunidades, em harmonia com o paradigma da sustentabilidade, é 
consonante com as soluções capacitantes preconizadas por Manzini: 
 

A system that provides cognitive, technical and organisational instruments so as to enable individuals 
and/or communities to achieve a result, using their skills and abilities to the best advantage and, at the 
same time, to regenerate the quality of living contexts, in which they happen to live. (citado in Manzini 
& Tassinari, 2013, p. 225) 

 

As soluções capacitantes são próprias para favorecer inovações sociais, contribuir para a 
constituição de uma comunidade criativa e torná-la mais duradoura (Manzini, 2008). Em linha com 
esta perspetiva, no âmbito de uma comunidade ou serviço colaborativo, Meroni e Sangiorgi definem 
as soluções capacitantes como “solutions and artefacts that enable people to cooperate in achieving 
a given result in a given context” (2011, p. 148).  

A mudança social é um objetivo fundamental do processo de inovação. E, por isso, as inovações 
sociais são consideradas o resultado desejado, a ferramenta e a abordagem que, através do 
envolvimento das comunidades, ajudarão a resgatar as sociedades rurais (Tirziu & Vrabie, 2017). 
Para este propósito, as comunidades devem ser encorajadas e estimuladas para 
desenvolver/encontrar soluções capacitantes (Fig. 38). 

                                                
22 Excerto da resposta de Peter Jones “Designing for X: The Challenge of Complex Socio-X Systems”, em resposta ao artigo 
de Donald A. Norman e Pieter Jan Stappers. 
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Figura 38 | Níveis para a formação de uma comunidade criativa através de soluções capacitantes  
Créditos | Freire & Oliveira (2017, p. 129). 

 

Segundo os autores, a inovação social nas áreas rurais tenta realizar objetivos, como:  
a) a mudança de atitudes - direcionada para o princípio “bottom up” e ideias comuns;  
b) consolidação e desenvolvimento comunitário - o novo deve ser criado em conjunto; também 
deve haver uma mobilização em relação às ações comunitárias;  
c) novos conhecimentos - o potencial educativo;  
d) proteção ambiental, novas formas organizacionais e melhoria da qualidade de vida - são 
aspectos que devem ser levados em consideração, principalmente para auxiliar o processo de 
melhorar a qualidade de vida. 

Di Lacovo & Colosimo (citados in Pires, Pertoldi, Edwards, & Hegyi, 2014, p. 9) confirmaram que as 
áreas rurais estão a mudar rapidamente. Por sua vez Jean (citado in Pires et al., 2014, p. 9) defende 
que é necessária uma mudança de paradigma para uma melhor compreensão da inovação rural: 
aprender com as pessoas e com as comunidades rurais, isto é, as inovações que implementam para 
enfrentar desafios de desenvolvimento rural multifacetados.  

Podemos então depreender, conforme já foi observado nas secções anteriores, que o principal ator 
no desenvolvimento da inovação social em ambientes rurais é a comunidade. O capital humano, 
portanto, a realização bem-sucedida de inovações sociais depende muito das características do 
lugar e da respetiva comunidade. Paralelamente, os operadores estéticos do design (designer e não 
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designers) podem ser entendidos como importantes mediadores ou interfaces entre tradição e 
modernidade.		

Neste sentido, o conceito de criatividade surge para imaginar novos futuros e tornar essas 
imaginações concretas em lugares “reais" por exemplo, ecovilas (SUSPLACE, 2015a, para. 4). 
Neste caso, a inovação social refere-se ao processo pelo qual a inovação contribui para a mudança 
social: uma mudança para uma "consciência ecológica” (Idem, para. 2). No contexto dos lugares 
inclusivos, a SUSPLACE desenvolve investigação sobre as ecovilas e as formas de vida 
sustentáveis. O objetivo deste campo de investigação é analisar o potencial das ecovilas como 
inovações sociais transformadoras e se as ecovilas como lugares são entendidas relacionalmente.  

No âmbito da inovação social e da sustentabilidade, a área temática Resilient Places, da 
SUSPLACE, tem como principais objetivos são desenvolver modos de inovação para locais 
ecológicos, e contribuir para a governança efetiva de sistemas sócio-ecológicos e sustentabilidade 
a longo prazo, com base no pressuposto de que abordagens baseadas em locais fortalecerão a 
resiliência de áreas contra pressões globais.   

Em Portugal, no contexto da inovação social em ambientes rurais focamos a investigação/livro, 
desenvolvido no âmbito do projeto RUR@L INOV – Inovar em Meio Rural. O projeto visou identificar 
e descrever os processos de inovação e caracterizar o perfil das organizações e dos inovadores, 
bem como da sua envolvente: foram selecionados 21 casos, sendo que 15 correspondem a 
organizações do setor privado e cinco são organizações sem fins lucrativos. As organizações 
encontram-se agrupadas por setores de atividade diversos: os setores tradicionais das áreas rurais 
(agricultura e agro-indústria), turismo, comércio e os serviços, e por ‘outras indústrias’ como a nano-
organização à grande empresa (Madureira, Gamito, Ferreira, & Portela, 2013). 

Observamos, contudo, que o papel da transformação interna até ao momento não tem sido 
suficientemente abordado nas investigações académicas, assim como os investimentos em áreas 
rurais ainda é manifestamente frágil (Campos & Baptista, 2013; Eurostat, 2015, 2016, 2018; 
Madureira et al., 2013; OECD, 2013, 2018b, 2018a; D. S. da Silva & Figueiredo, 2013; SUSPLACE, 
2015a). 

 

3.1. O Design como estratégia territorial 
O Design deve ser um dos elementos chave das políticas estratégicas territoriais, pois é uma 
disciplina voltada para a geração de produtos, comunicações, ambientes e serviços, que podem ser 
combinados em sistemas capazes de criar e agregar valor económico (Heskett, 2009). 
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Especificamente o Design para os territórios (Design for Territories) coaduna-se com as vertentes 
do Design já enunciadas nesta tese. O Design para os territórios é um campo bastante recente, 
tendo sido delineado no final dos anos 90, aquando do debate cultural motivado pela transformação 
económica, produtiva e social das grandes cidades, a par com outras áreas de investigação como 
o marketing territorial, o marketing cultural, a economia de experiências e os grandes eventos. Nesta 
discussão surgiram três abordagens – “Design in / of / for the territory” (Parente & Sedini, 2017, p. 
S3049) – que gradualmente expandiram a observação do território como um contexto do Design. 
Por isso, o Design para os territórios inclui e amplia o campo de intervenção segundo as abordagens 
do Design em/de territórios: “There is a shift from the physicality of products, to the idea of territory, 
up to the relationship with the users” (Idem).  

No âmago destas matérias, surge a questão do Design como DesignX. É uma posição mais radical 
e disruptiva do Design, e uma nova abordagem baseada em evidências para resolver ou mitigar os 

problemas complexos que, atualmente, a humanidade enfrenta23. Partindo da sua experiência, 

Jones (2015) traz para a discussão a ênfase social, propondo em vez de DesignX uma perspetiva 
“Sócio-X” (Norman & Stappers, 2015, p. 106).  

No seguimento do manifesto do DesignX, a investigação em Design for Territories, desenvolvida 
por Parente & Sedini (2017), apresenta características distintivas: 

• O Design tem uma abordagem sistémica do assunto e é capaz de ter um papel direcional; 
• O Design é capaz de conceber soluções inovadoras; 
• O Design coloca os indivíduos como ativos fundamentais do processo; 
• O Design é capaz de mediar, visualizar e transmitir a mensagem. 

Por isso, a co-criação, que inclui pessoas locais e visitantes, deve ser considerada essencial ao 
desenvolver estratégias regionais (Levick-Parkin, 2013). A propósito dos valores culturais e do 
desenvolvimento turístico em territórios rurais podemos dizer que a relação entre turismo e cultura 
pode ajudar os destinos a tornarem-se mais atraentes e mais competitivos. Com efeito, o Service 
Design Thinking pode facilitar a criação de identidades sustentáveis (idem).  

Desde o advento da produção em massa, a diferenciação passou a ser um aspeto de elevada 
relevância. Um lugar autêntico e criativo é aquele que pode ser distinguido de entre outros lugares 
(Hospers, 2003): mostrando o potencial de seu território; melhorando a qualidade de vida dos 
habitantes; e aumentando a sua atratividade através de características únicas. Num mundo 

                                                
23 DesignX requires new skills and knowledge. It requires combining the expertise of multiple disciplines, forming and leading 
teams with different backgrounds, interests and values. It requires the understanding of these complex systems. 
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progressivamente globalizado, o Design envolve práticas inovadoras que integram, comunicam 
(técnicas de marketing e interpretação) e experimentam a cultura individual do lugar. 

O Service Design Thinking pode oferecer estratégias que podem fortalecer a cultura local e ajudar 
a inovar as ofertas turísticas, usando os seus processos inerentemente co-criativos e as abordagens 
centradas no utilizador. As comunidades rurais são particularmente adequadas à diferenciação 
cultural, pois o seu relativo isolamento muitas vezes significa que os seus valores e práticas culturais 
tradicionais ainda estão relativamente intactos (Levick-Parkin, 2013). 

Falando sobre os objetivos do design estratégico para a resiliência, identificamos o envolvimento 
das comunidades, o desenvolvimento de estratégias económicas a longo prazo e a influência na 
agendas políticas (Fassi & Sedini, 2017, p. 44). 

Mas desenvolver e implementar estratégias culturais que tenham um impacto real no 
desenvolvimento económico e na coesão social continua a ser desafio para os territórios. Há, por 
isso, vários fatores que precisam de ser acionados para alcançar os resultados desejados. Incluímos 
como vetores:  

• uma estratégia de cooperação entre órgãos locais e regionais; 

• cooperação entre vários atores locais das esferas pública e privada; 

• medidas de capacitação, envolvendo partes interessadas e especialistas (comunidades 
locais, artistas, académicos/investigadores, empresas, gornerno local). 

É neste sentido que defendemos uma articulação conjunta assente no princípio DesignX “thinking 
by doing”, o qual visa melhorar as ferramentas necessárias para facilitar as ações dos indivíduoas, 
das organizações e, em geral, das sociedades, no desenvolvimento de sistemas e procedimentos 
que atendam às principais necessidades humanas e sociais: “DesignX builds upon the design 
profession's emphasis of thinking by doing, thinking by drawing, sketching, testing, and making 
coupled with intensive observational techniques, deep analyses of the entire system, and repeated, 
iterative testing, reflection and modification” (Friedman, Norman, Stappers, Voûte, & Whitney, 2014, 
para. 6). 

Em conformidade com o exposto anterior, completamos a nossa perspetiva, salientando a 
pertinência do modelo da Hélice Quíntupla em ambientes rurais. Consideramos que este modelo, 
aliado aos processos criativos do Design para os territórios (Service Design Thinking e Design 
estratégico com a tónica do DesignX) se converte num importante contributo para a construção da 
sustentabilidade em ambientes rurais. 
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3.2. Estratégia Regional e os atores da Hélice Quíntupla 
A política de coesão salientou o seu contributo para “dinamizar as economias locais em declínio”, 
enquanto pilar de investimento para alcançar a competitividade e o crescimento (Comissão 
Europeia, 2010, p. 14)24. A ênfase direcionou-se para a conceção, a nível local e regional, de 
estratégias de investimento que conduzissem a uma maior competitividade (local e regional) e à 
criação de emprego, alinhadas com as prioridades europeias da Estratégia Europa 2020, em 
concreto na combinação de diferentes objetivos temáticos e de fontes de financiamento – do 
COMPETE, FEDER, FEADER, FSE, LEADER, Política de Coesão e QREN (Comissão Europeia, 
2010, 2011, 2012b, 2012a, 2013a, 2014a, 2017; D. S. da Silva & Figueiredo, 2013). Tendo havido 
um reconhecimento deste potencial não estar suficientemente aproveitado, “A Política de 
Desenvolvimento Rural financiada pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER)” visou dar apoio “à cultura, nomeadamente através da preservação do património rural, 
incluindo a renovação de aldeias, a protecção do património natural e cultural e a promoção de 
actividades de lazer” (Comissão Europeia, 2010, p. 14). Similarmente as ações e parcerias locais 
LEADER nas áreas rurais foram igualmente mencionadas para dar resposta nesse sentido, “dado 
que a cultura proporciona diversificação económica e qualidade de vida nas zonas rurais” (idem). 

Nesse sentido, experiências recentes das apelidadas políticas inovadoras de desenvolvimento 
económico em áreas rurais encontram fundamento nos conceitos de inovação social e cultural. Esta 
ampliação do desígnio da inovação torna-se um grande desafio para os atores regionais tradicionais 
(Morgan citado in Pires et al., 2014, p. 7).  

Sendo o DesignX considerado uma nova abordagem aos problemas que envolvem sistemas 
complexos, torna-se adequado que indivíduos com diferentes capacidades e competências 
trabalhem em conjunto, de forma criativa e confiável (Friedman et al., 2014). O princípio subjacente 
é que as regiões têm de ser inovadoras para partilhar a prosperidade numa economia cada vez 
mais globalizada e responder aos desafios da sociedade.  

Identificamos por um lado o modelo de inovação Helix (Hélice) por este se basear na abertura dos 
processos de inovação à sociedade civil (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). A hipótese deste modelo, 
delineando uma estratégia de inovação, requer a participação da comunidade no processo de 
planeamento. Por outro lado e de forma similar, o DesignX, assume-se como a compilação e a 
expansão do trabalho que se está a operar por inúmeras organizações, privadas e públicas, 
universidades e empresas (Friedman et al., 2014). 

                                                
24 O surgimento de “novas atividades econoḿicas”, que gerasse “novos postos de trabalho sustentav́eis” e aumentasse a 
“capacidade de atracca̧õ das regioẽs e cidades europeias” (Comissão Europeia, 2010, p. 14). 
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O sistema de cooperação social define-se com base no modelo da Hélice Tripla (Triple Helix), que 
consiste numa combinação de academia (sistema educacional), indústria (sistema económico) e 
governo (sistema político). Os autores deste modelo Etzkowitz e Leydesdorff (2000) referem-se às 
relações academia–indústria–governo, ligando a criação e a troca de conhecimento entre esses três 
subsistemas. Carayannis e Campbell (2009) reconheceram a dinâmica não-linear dentro da Triple 
Helix e a estenderam para a Quadruple Helix: A Triple Helix é ampliada dentro da Quadruple Helix 
para incluir o público e a sociedade civil como um quarto subsistema. O público suporta a difusão 
do conhecimento num estado (estado-nação), mas o público cultural com seus valores, 
experiências, tradições e visões, também promove o conhecimento para a sociedade do 
conhecimento (Carayannis, Barth, & Campbell, 2012; Carayannis & Campbell, 2009, 2010; 
Carayannis & Rakhmatullin, 2014). 
 

The Quadruple Helix model is based on the Triple Helix model and adds as fourth helix the ‘public’, 
more specifically being defined as the ‘media-based and culture-based public’ and civil society. This 
‘fourth helix associates with “media”, “creative industries”, “culture”, “values”, “lifestyles”, “art”, and 
perhaps also the notion of the “creative class”. (Carayannis & Campbell citados in Carayannis et al., 
2012, p. 4) 

 

É, pois, uma mudança de paradigma que envolve diretamente a sociedade cicvil (utilizador final) na 
formulação das estratégias.  

De uma forma mais completa, a Quintuple Helix inclui o ambiente natural como um novo subsistema 
dos modelos de conhecimento e de inovação. Neste domínio, o ambiente natural é considerado um 
elemento central por ser uma fonte insubstituível para a sobrevivência dos indivíduos (Carayannis 
et al., 2012; Carayannis & Campbell, 2009, 2010; Carayannis & Rakhmatullin, 2014) (Anexo 17, Fig. 
1). As novas tecnologias ‘verdes’ e os processos inovadores revelam-se meritórios no 
desenvolvimento sustentável (Carayannis et al., 2012). A proteção ambiental e da biodiversidade 
impulsiona o conhecimento e a inovação em direção a uma economia sustentável e social, em que 
todos os atores são parte integrante e responsáveis na formulação das estratégias de 
desenvolvimento local (Carayannis et al., 2012; Carayannis & Campbell, 2009, 2010; Carayannis & 
Rakhmatullin, 2014). Ecologicamente sensível, este modelo – Quintuple Helix – compreende a 
necessidade da transição sócio-ecológica da sociedade (Anexo 17, Fig. 2). 

Paralelamente, o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo é o principal objetivo de várias 
iniciativas, estratégias e programas da União Europeia (Carayannis & Rakhmatullin, 2014). Porém, 
verificámos que a economia circular não foi reconhecida como domínio de ação prioritário na União 
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Europeia – Horizonte 2020 – embora a economia circular tenha sido observada como motor do 
desenvolvimento regional sustentável (Comissão do Desenvolvimento Regional, 2018; Comissão 
Europeia, 2015, 2018a; Hartung, 2018). Neste seguimento, a ação União Europeia vaticina a 
inclusão da economia circular na política de coesão pós-2020 (Comissão do Desenvolvimento 
Regional, 2018).  

Com efeito, o modelo da Hélice Quíntupla representa um sistema em que as metas e as estratégias 
de inovação devem integrar a opinião pública nos processos de criação de conhecimento, indústrias 
criativas, políticas, estilos de vida, cultura, valores e normas, com base no diálogo com os cidadãos 
(Pires et al., 2014). Com a hélice do ambiente natural, o "desenvolvimento sustentável" e a "ecologia 
social" tornam-se constituintes da inovação social e da produção de conhecimento (Carayannis & 
Campbell, 2010, p. 62). Para além disso, Carayannis e Campbell descreveram que o 
desenvolvimento sustentável pode significar “eco-inovação” e “eco-empreendedorismo” (idem, p. 
63).  

Salientamos ainda que no modelo da Hélice Quíntupla, a quinta hélice não representa um ator real, 
mas o ambiente natural. Por isso, compreende o sistema educacional, o sistema económico, o 
ambiente natural, o público e o sistema político baseados nos media e na cultura (Fig. 39).  

Cada hélice funciona como um sistema que fornece informações de forma circular, criando uma 
base para a criação de conhecimentos necessários para a transformação/transição para a 
sustentabilidade. 

 

 
Figura 39 | Hélice Quintupla: funções e efeitos dos investimentos em educação para a sustentabilidade.  
Créditos | Carayannis et al. (2012, p. 8). 
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Portanto, a abordagem da Quintuple Helix, i.e., o meio ambiente como ativo para o desenvolvimento 
de áreas rurais, refere-se a uma perspetiva mais ampla de transformações socioecológicas e 
ambientes naturais (Campbell, Carayannis e Rehman 2015). Bikse e Rivza (2017), por exemplo, 
concluiram que a cooperação entre instituições de várias naturezas, conduz a resultados positivos, 
especialmente se essa cooperação for orientada para incrementar ações inovadoras, 
independentemente de envolver a produção em larga escala ou em termos de empreendedorismo 
individual ou de pequenas empresas. De modo similar, Provenzano, Arnone e Seminara (2016) a 
partir da aplicação da Estratégia de Especialização Inteligente (S3 - Smart Specialization Strategy25) 
e do Modelo da Hélice Quintupla demostraram a importância de vincular o processo de inovação 
com os territórios rurais: baseados nos princípios do desenvolvimento sustentável, consideraram 
alguns indicadores ambientais e setoriais da Sicília e destacaram o papel das áreas rurais no quadro 
da competitividade.  

 

4. Lugares e espaços: criatividade em ambientes rurais 
Caves (2000) e Florida (2012) ilustraram como as ligações entre capital criativo, qualidade de vida 
e competitividade tornaram as indústrias criativas num fator económico. À medida que as indústrias 
criativas continuam a ocupar um lugar central na economia, há uma necessidade de enfatizar os 
ativos intangíveis e as redes relacionais. 

No nível organizacional, o tipo de ambiente de trabalho torna-se crucial26. Mais uma vez enunciamos 

a perspetiva de Csikszentmihalyi (2014) quando se refere ao estado de fluxo experimentado após a 
percepção da existência de oportunidades de ação e o estado de felicidade quando as mesmas são 
correspondidas pelas suas capacidades. A cultura organizacional deve ser, por isso, um espaço que 
valoriza explicitamente a criatividade e a inovação. 
No nível macro, como as cidades estão em constante mutação e volubilidade, existe uma 
necessidade de compreender a dinâmica do sistema, as estruturas sociais nas quais se baseia, os 
tipos de transformações laborais, os efeitos na comunidade, bem como a configuração territorial. As 
cidades são cada vez mais valorizadas como centros de experiência, estilo de vida, conforto e 

                                                
25  “S3 is seen as a key instrument to increase the efficiency of European investments in research, innovation and 
entrepreneurship, as well as a way to ensure an effective use of public funds, so much so that the existence of an S3 strategy 
is an ex-ante conditionality for support to innovation measures from the European Regional Development Fund” (Pires et al., 
2014, p. 4). 
26 A importância do ambiente de trabalho na geração de contexto de criatividade está alinhada com as descobertas realizadas 
por Amabile (1996) sobre um grupo, confirmando que os estímulos ambientais favorecem a criatividade no local de trabalho. 
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entretenimento (Florida, 2012) e são vistas como cruciais no desenvolvimento e utilização do capital 
criativo como um recurso. 

Não obstante, de uma forma mais particular, compreender o que constitui o conjunto de empresas 
e pessoas criativas numa área rural é o primeiro passo para apoiar o desenvolvimento baseado na 
criatividade (Morgan et al., 2009, p. 9). 

Similarmente: 
  

creative clusters, such as design (...) can also be used to anchor and embed creative content in specific 
places. Requiring creative start-ups in receipt of public funding or support, to operate in a location for 
a specific period of time or to link their branding strongly to the location, may further help create a link 
between the product and the place. (OECD, 2014, p. 23) 

 

Frequentemente existe uma simbiose entre “classes criativas” e o desenvolvimento económico 
(Florida, 2012). Florida (citado in Pires & Saraiva, 2017, p. 121) “Reitera que para o desenvolvimento 
dos territórios se deva contemplar a qualidade do lugar, compreendendo três dimensões“ (Fig. 40): 

1) o que existe no lugar – combinando o ambiente construído com o ambiente natural;  
2) quem está no lugar – diversidade de pessoas que podem integrar uma comunidade;  
3) e o que acontece no lugar – vida cultural vibrante nas ruas, bares, arte, música.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 40 | Criatividade e desenvolvimento do território: três dimensões 
Créditos | Pires (2017), a partir dos elementos de Florida (2012) 
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Na generalidade, as práticas discursivas sobre os territórios criativos, associam-nas a conjuntos 
urbanos de grande dimensão e de elevada concentração de criatividade. Partindo desta acepção, 
poucas cidades ou localidades no mundo poderiam inscrever-se neste desígnio. Neste contexto, 
destacamos mais uma vez o estudo A dimensão económica do setor cultural segundo as Contas 
Satélite da Cultura Europeias (Apóstolo, 2016), que contraria a vocação da Criatividade estar 
exclusivamente associada aos grandes aglomerados urbanos: 

• Seria expectável que os países mais desenvolvidos e/ou urbanizados tivessem melhor 
desempenho na produção cultural, sendo que está predominantemente associada aos 
grandes aglomerados urbanos (Florida, 2002, 2012); 

• Para além disso não foi encontrada uma correlação relevante entre o peso do setor cultural 
e o PIB per capita, nem com o nível de urbanização; 

• Considerando os efeitos da globalização e das tecnologias de informação e comunicação, é 
possível que cada vez mais se dissipe a dicotomia urbano-rural. 

Deve perfilhar-lhe, por isso, um modelo assente nas características destes lugares e na sua 
autenticidade, considerando as suas potencialidades únicas face a outros cenários (Fleming, 2013; 
INTELI, 2011; Lorentzen & van Heur, 2012; Selada et al., 2011, 2012). 

Paralelamente, estudos e projetos artísticos já desenvolvidos em ambientes rurais ratificaram que a 
criatividade dos lugares não corresponde a um fenómeno unicamente urbano. Os contextos rurais 
são detentores de potencial criativo e também capazes de atrair novos investimentos que favorecem 
a inovação social (Bianchini, Bailey & Medlyn 2012; Burns & Kirkpatrick, 2008; Drda-Kühn & 
Wiegand, 2010; White, 2010). 

Por sua vez, as relações entre o lugar e a economia criativa podem influenciar o processo criativo: 
a autenticidade e os recursos das localidades, a par da sustentabilidade dos territórios rurais, podem 
constituir-se como vantagens competitivas (Comunian et al., 2010; Dessein et al., 2015). 

A cultura poderá ter uma relação relevante com a satisfação de vida e o bem-estar/felicidade 
percepcionados subjetivamente pelos indivíduos, já que os países com maior pontuação no índice 
satisfação de vida tendem a exibir maior peso da cultura na economia. Existe uma forte possibilidade 
de a cultura influenciar a felicidade das sociedades, acompanhando o impacto sobre a valorização 
cultural e criativa num território. Sobre esta questão da felicidade, Csikszentmihalyi (2014) refere-se 
ao estado de fluxo que visa explicar o tipo de envolvimento/tarefas. Em certos momentos e lugares, 
a originalidade é estimulada. O fluxo é experimentado quando as pessoas percebem a existência 
de oportunidades de ação, como sendo uniformemente correspondidas pelas suas capacidades. O 
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estado de fluxo acontece quando as atividades ou tarefas são desempenhadas com muita 
concentração e dedicação, e, posterioemente, desse fluxo resulta o estado de felicidade (Idem). 

Um outro aspecto a salientar, a par da configuração dos territórios e da criatividade dos lugares, é 
o fator proximidade-acessibilidade. Esta relação é também uma oportunidade para a configuração 
de zonas de baixa densidade ou territórios rurais: a dicotomia urbano-rural dá lugar à perspetiva 
“smart urban-smart rural”, favorecendo a coesão territorial e o empreendedorismo no setor cultural 
e criativo (Selada & Cunha, 2008; Selada, Cunha & Tomaz, 2012; Burns & Kirkpatrick, 2008; Gibson, 
2012; OCDE, 2013; URBACT, 2015). 

Importa compreender que o modelo do setor cultural e criativo em contexto rural não deve replicar 
o modelo originário dos grandes centros urbanos. Logo, a criatividade em territórios rurais ou 
cidades de baixa densidade não deve consubstanciar-se apenas pela considerável atração de 
classes e fenómenos criativos. É fundamental desenvolver um modelo que se coadune com a 
realidade de uma localidade rural, valorizando os recursos distintivos do lugar (Fleming, 2013). 

Para além disso, em ambientes rurais “Creativity and talent are not as easy to detect using traditional 
indicators such as patents and advanced degrees; rather they are observed in the individuals and 
firms who use art or design in their products and services (Morgan et al., 2009, p. 9). 

A principal estratégia para abordar as questões estruturais de um território, no âmbito da economia 
criativa, tem sido organizar, agrupar, rentabilizar e valorizar os recursos do setor cultural e criativo 
como um todo: lugares, redes, clusters, hubs, espaços criativos entre outros.  

 

4.1. Considerações gerais sobre redes, clusters, hubs e espaços criativos 

Sobre as relações, redes e lugares criativos salientamos a Creative Cities Network, rede criada em 
2004 pela UNESCO com as categorias: Artesanato e Artes Populares, Design, Cinema, 
Gastronomia, Literatura, Música e Media. Orientada segundo a Agenda 2030, a ação da UCCN 
direciona a cultura e a criatividade como fatores-chave para o desenvolvimento urbano sustentável 
e reforça a necessidade de “close cooperation with governments, civil society, the private sector and 
academia” para o Desenvolvimento Sustentável - “The successful implementation of the Agenda 
means standing together to protect the planet and our societies through sustainable actions – 
prosperous societies where every individual matters” (UNESCO citada in Pires et al., 2017a, p. 
1177).  
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No âmbito da UNESCO Creative Cities Network destacamos o contexto português, cujas duas 
primeiras cidades integradas na rede (Óbidos – Literatura e Idanha-a-Nova – Música) são de 
pequena dimensão (UNESCO, 2015). 

O trabalho em rede, com partilha de conhecimentos e recursos, e interação são características dos 
criativos, sendo que a clusterização dos seus negócios permite uma escala maior desse trabalho 
em rede e a obtenção de economias de escala. Em muitos locais os clusters foram desenvolvidos 
com o intuito de incentivar a regeneração de zonas urbanas desfavorecidas, maximizando o seu 
potencial para aumentar o desenvolvimento económico local e melhorar as condições de vida dos 
residentes. 

No que concerne à noção de cluster, a definição mais mencionada provem de Michael Porter: 
 

is a geographically proximate group of interconnected companies and associated institutions in a 
particular field, linked by commonalities and complementarities. The geographic scope of a cluster can 
range from a single city or state to a country or even a network of neighboring countries. (…) Clusters 
also often include firms in downstream industries (that is, channels or customers); producers of 
complementary products; specialized infrastructure providers; government and other institutions 
providing specialized training, education, information, research, and technical support (such as 
universities, think tanks, vocational training providers); and standards setting agencies. (…) Finally, 
many clusters include trade associations and other collective private sector bodies that support cluster 
members. (Porter, 2000, p. 16-17) 

 

Os clusters industriais são grupos regionais de empresas que estão ligados ao processo de 
produção e podem ter necessidades semelhantes à tecnologia, infraestrutura, serviços e um 
conjunto partilhado de recursos. Esta análise mostra como a economia regional está a funcionar e 
onde os vínculos críticos devem manter ou construir essa economia. Porter (2000) argumentou que 
a produção de Indústrias culturais e criativas e a sua relação com a proximidade geográfica pode 
aumentar a eficiência e o crescimento da produtividade e promover o desenvolvimento sustentável. 
Um aspecto específico do crescimento da produção criativa dentro de um contexto urbano deriva 
da existência de externalidades de aglomeração: as repercussões benéficas que se acumulam às 
empresas próximas umas das outras. Porter considera que os clusters afetam a competitividade de 
três formas, ao incrementar a produtividade das empresas num determinado território, dando-lhes 
uma direção e um novo ritmo de inovação, que sustenta um futuro aumento de produção e, por 
último, estimula a formação de novos negócios, o que expande e fortalece o próprio cluster (Porter, 
2000). 
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Tal como em meios urbanos, também em territórios rurais, há uma série de espaços coletivos 
caracterizados por uma nova mistura de elementos públicos e privados, como salas de reunião de 
bairro, parques ou jardins partilhados e espaço de trabalho conjunto. Tais espaços coletivos e de 
partilha são usados por todos os tipos de comunidades criativas. 
 

Collective spaces are facilities that can be used by communities for mixed public private functions thus 
addressing the meta-demand on “sheltering”. Collective spaces are not completely public but jointly 
managed by a group of people either living closely together or driven by a common interest. (Warnke 
& Luiten, 2008, p. 178). 
 

Por vezes os lugares surgem de espaços puramente públicos, outras vezes surgem de privados 
(e.g. em Alfândega da Fé, antigos silos agrícolas foram convertidos em alojamento turístico) e de 
fontes comerciais (e.g. tal como já mencionámos anteriormente a Antiga Fábrica de Descasque e 
Moagem de Arroz desde 2009 foi transformada no Centro de Artes e Cultura. De uma função 
comercial passou a assumir funções sociais: o centro de Artes e Cultura agrega o Centrum Sete 
Sóis Sete Luas, a Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, o Teatro da Terra, a Biblioteca 
Municipal, o Aquirvo Municipal, o Centro Museológico de Arqueologia Industrial, o Serviço Educativo 
e o FabLab Alentejo. 

Para a estratégia Europa 2020 reconheceu-se a importância da cultura e da criatividade como motor 
de desenvolvimento local, enfatizando-se a criação de novos espaços de experimentação, inovação 
e o espírito empresarial no setor cultural e criativo. Estes espaços seriam pensados como Living 
Labs. Os Living Labs compreendem processos de envolvimento abertos e centrados no utilizador, 
onde todos as partes interessadas estão envolvidas na criação e na experimentação de inovações 
(Ståhlbröst & Holst, 2012), capazes de gerar novas dinâmicas de sustentabilidade territorial 
(Comissão Europeia, 2010).  

 
Living Labs refers to user-centred, open innovation ecosystems based on a systematic user co-
creation approach integrating research and innovation processes in real life communities and settings. 
In practice, Living Labs place the citizen at the centre of innovation, and have thus shown the ability to 
better mould the opportunities offered by new ICT concepts and solutions to the specific needs and 
aspirations of local contexts, cultures, and creativity potentials. (ENoLL, 2016, p. 12) 
 

The Helsinki Conference proposed renewal of the European innovation system to create a new open, 
user-centric and networked innovation environment in Europe. As a first step the EU and national 
stakeholders should create a European-wide network of Living Labs through which emerging 
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knowledge-intensive services, businesses, markets, technologies and even industries for jobs and 
growth can be developed, tested and validated. (The Helsinki Manifesto, 2009, p. 3) 

De acordo com a Rede Europeia de Living Labs (ENoLL – European Network of Living Labs), entre 
a criação desta rede, em 2006, até 2018, Portugal dispõe de 18 projetos (17 no continente e 1 na 
Região da Madeira) (Fig. 41): 

 

• Agueda Living Lab 
• Creative Media Lab (media digital – INTELI – Inteligência em Inovação – Maia); 
• ECO LivingLab@Chamusca 
• FIAPAL Living Lab (FIAPAL – Fórum da Indústria Automóvel de Palmela – Palmela); 
• ISaLL – Intelligent Sensing and Smart Services Living Lab (Coimbra) 
• Lighting Living Lab (Águeda) 
• Lisboa Urban Living Lab 
 
 
• Living Lab da Cova da Beira (Fundão) 
• Living Labs Minho (Guimarães) 
• Madeira Living Lab (Região da Madeira) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41 | Linving Labs em Portugal 
Créditos | Elaboração própria, a partir dos dados da ENoLL, retirado de https://enoll.org/network/living-labs/ e 
https://enoll.org/network/historically-labelled-living-labs/  
 

Em termos de espaços criativos, no âmbito da criatividade em localidades de pequena ou média 
dimensão, a INTELI (2011) definiu cinco tipologias: Residências Artísticas, Incubadoras de 
indústrias criativas, Espaços coworking, Fab-Labs, Espaços culturais (alternativos ou low-cost). 

A vontade de aprofundar o valor das ideias e como estas podem ser motivadoras para territórios 
semelhantes, levou o município de Óbidos a concorrer, e liderar, na Europa a rede Creative Clusters 
(in Low Density Urban Areas). A Creative Clusters, cujo projeto decorreu entre 2008 e 2011, 
desenvolveu-se no âmbito do Programa URBACT II da Comissão Europeia, e pretendeu mostrar 
que a criatividade pode atuar como uma força motriz para o desenvolvimento económico não só de 

• Smart Rural Living Lab (Penela) 
• SMoLL - Smart Seia Mountains Living Lab (Seia) 
• Sport Living Lab Lisboa – VIDELLL (FMH – Lisboa) 
• Sustainable Construction Living Lab (Sintra) 
• Ubiquitous / Invisible Computing Living 
Lab (Ubiwhere – Aveiro) 

 
• RENER Living Lab (energias 
renováveis – INTELI, Inteligência em 
Inovação – Lisboa) 

 
• SJM-ILL – S. João da Madeira 
Industrial Living Lab (Sanjotec – 
Parque de C&T de S.J. da Madeira, S. 
João da Madeira) 

•  Network of creative living labs – Crealab (rede de   de 
experimentação com enfoque no modelo Linving Lab – 
INTELI – Inteligência em Inovação (Portugal) – líder da 
parceria, CLAND- Cluster Digital e Audiovisual de 
Andaluzia (Espanha), FUNDITEC - Fundação para o 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Espanha), 
Fundación Maimona (Espanha), Município de Penela 
(Portugal) e Comunidade de Aglomeração de Grand 
Angoulême (França) 
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grandes cidades, como também de localidades de baixa densidade. A rede contou com parceiros 
da Finlândia – Jyvaskyla; Inglaterra – Barnsley; Espanha – Enguera; Itália – Reggio Emilia e 
Viareggio; Mizil – Roménia; Hungria – Hodmesovasarehly; Portugal – Óbidos e INTELI (INTELI, 
2011). A principal mais-valia da rede Creative Clusters traduziu-se na transferência do “modelo da 
cidade criativa” de Florida (2002, 2012), muito centrado em grandes metrópoles, para áreas urbanas 
de baixa densidade. Este projeto permitiu igualmente, em termos de desenvolvimento social e 
económico, explorar a capacidade da questão criativa em vilas de pequena e média dimensão, bem 
como uma oportunidade para repensar o desenvolvimento rural (INTELI, 2011). 

Destacamos ainda um outro exemplo mais recente, o Douro Creative Hub. Tendo duração prevista 
até abril de 2019, este projeto tem vindo a promover, desde 2017, a atividade criativa, apostando 
na diferenciação, na criação de oportunidades de negócio e no talento das pessoas de 19 municípios 
da Região Demarcada do Douro. Mobilizando a comunidade no sentido da fundação de um cluster 
de Indústrias Criativas, o Douro Creative Hub (promovido pela Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro) nasce com o objetivo de identificar, dinamizar e promover atividades no âmbito das 
Indústrias Criativas na região NUT III Douro, aferindo o seu valor na economia global e servindo de 
catalisador para um futuro Polo de Indústrias Criativas (Douro Creative Hub, 2018). 

O projeto divide-se em 4 ações: Prémio Douro Criativo, Levantamento dos Criativos do Douro, 
Creative Camp e Mercado Criativo. Apoiado nestes pilares e em conjunto com outras atividades de 
menor dimensão como palestras e workshops, ambiciona-se o aumento do número de empresas 
no âmbito criativo e a elaboração de um documento estratégico que seja catalisador de um futuro 
Polo de Indústrias Criativas. 

No contexto da economia circular, a recuperação de todos os espaços não utilizados ou 
subutilizados visa a sua transformação em co-working, co-housing, commons management em 
espaços de proximidade e maximização do valor social complexo a longo prazo. 

Numa outra forma de expressão cultural, o distrito cultural é, segundo Santagata et al. (2011) 
adequado para expressar o cultural commons localizado em áreas geográficas concretas e baseado 
em recursos naturais. Um distrito cultural é por isso um repositório geográfico de expressão ou 
produto cultural específico, cuja cultura idiossincrática depende muitas vezes dos recursos tangíveis 
e intangíveis locais de uma determinada área. 

Com base nos conhecimentos teóricos e estudos empíricos sobre o surgimento de clusters criativos 
em áreas de baixa densidade, Selada et al. (2012, p. 45) identificam três dimensões e subdimensões 
essenciais: 
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• A governança é uma dimensão transversal e central na promoção de clusters criativos em 
pequenos quadros urbanos. Relaciona-se com a liderança e a gestão de lugares, mas também 
se refere à coordenação de atores, políticas inovadoras e criativas e participação pública; 

• A dimensão dos recursos endógenos compreende três subdimensões:  

1) o ambiente natural e construído refere-se ao património natural, arquitetónico e 
arqueológico, componentes importantes para atrair pessoas criativas. Isso engloba a 
arquitetura do lugar, a paisagem, a imagem, o clima, os espaços públicos e outros 
aspectos tangíveis e naturais - amenidades naturais e histórico-culturais; 

2) o capital social e simbólico - está fortemente ligado à comunidade e às suas interações 
sociais. Esta subdimensão está relacionada com as amenidades simbólicas e com a 
população local que vive e trabalha nestes ecossistemas, originando a atmosfera social 
do lugar – o "genius loci" e o património imaterial, como as memórias e a identidade local; 

3) a subdimensão das atividades económicas e culturais está associada ao clima de 
negócios, empresas, nível de empreendedorismo, atividades e conhecimentos 
económicos locais, infra-estruturas culturais e criativas – são as amenidades construídas 
(saúde e serviços sociais, hotéis, restaurantes, bares, museus, galerias de arte, eventos, 
entre outras); 

• A dimensão da conectividade é um fator crítico para o sucesso de contextos rurais criativos, 
uma vez que promove a cooperação entre trabalhadores criativos, atividades, recursos e 
territórios (estruturas rurais e metropolitanas). Esta dimensão engloba acessibilidades virtuais 
(comunicações digitais) e físicas. 

À semelhança de outros autores já supra referenciados, na perceptiva de Santagata et al. (2011) o 
cultural commons enraizado no espaço físico não torna a proximidade física ou a interação direta 
condição sine qua non para uma comunidade desenvolver e impulsionar o seu património cultural. 
Neste caso, “Space losses its physical dimension and the linkages between members and the 
characteristics of the community become the relevant framework for understanding the cultural 
commons dynamics” (Santagata et al., 2011, p. 5). 

Os lugares criativos parecem então ser caracterizados por três características principais (André & 
Abreu, 2009, p. 106): 

1) diversidade sociocultural, geralmente como consequência da abertura para o exterior, 
encorajando a criação de novas "pontes" e "tráfego";  

2) tolerância, no sentido de minimizar os riscos inerentes à inovação;  
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3) democracia, no sentido de capacitar e incentivar os cidadãos a participarem ativamente. 

Adicionalmente, o trabalho em rede e a cooperação (local, regional, nacional e internacional) são 
essenciais para garantir a subsistência das comunidades nas áreas rurais.  

 

4.2. Smart rural e a sustentabilidade dos territórios  
À semelhança da cidade criativa, a conceptualidade dos lugares inteligentes tem a sua origem nas 
cidades, conforme apresentámos no capítulo 1, com Komninos (2006), La Rocca (2014), Cohen 
(2015), Florida (2002, 2012), Landry (2011) e Wolfe (2017), a cidade inteligente pode ser 
considerada como um termo abrangente. A chavão ‘smart city’ ocorreu pela primeira vez na década 
de 1990, quando suportava fortes conotações técnicas, uma vez que denotava a aplicação de novas 
tecnologias às cidades. No entanto, ao longo dos anos, as necessidades pessoais e comunitárias 
emergiram, de tal modo que as TIC foram aplicadas com o objetivo de melhorar os sistemas urbanos 
e, portanto, a qualidade de vida dos indivíduos (O'Grady & O'Hare e Batty et al. citados in Albino et 
al. 2015).  

Não obstante, notamos que as áreas rurais diferem das cidades em relação às suas características 
específicas, desafios e problemas, tal como já exploramos. 

Sublinhamos que a política e a investigação não devem considerar apenas os desafios e problemas 
das cidades inteligentes. Atualmente já se observa o campo de ação e de pesquisa em torno do 
Smart rural. 

Na União Europeia, a base da abordagem da política regional de inovação é a especialização 
inteligente, mais especificamente, a promoção de Estratégias de Especialização Inteligente (S3 – 
Smart Specialization Strategies) para estruturar e priorizar os investimentos em investigação e 
inovação (Pires et al., 2014): 
 

The smart specialisation concept can be used in all regions [being aware that] the application of the 
concept in a regional context has to be approached with care because the economic and institutional 
context varies considerably between and within European regions" (European Commission citada in 
Pires et al., 2014, p. 2). 

 

As áreas rurais precisam de desenvolver estratégias de diversificação económica para promover a 
resiliência local, concentrando-se em aproveitar os recursos endógenos e, quando possível, 
encorajando os empresários a instalarem-se nas regiões rurais (EPSON, 2017). Como resposta 
política será crucial desenvolver estratégias inteligentes de diversificação para a inovação regional. 
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As oportunidades relacionam-se com a crescente procura por alimentos de qualidade, saudáveis e 
biológicos; mudanças nos padrões turísticos e residenciais; e as novas políticas de apoio rural 
(idem). 

As cidades de pequena dimensão e inclusivamente as áreas rurais podem atrair pessoas criativas, 
baseadas principalmente na qualidade de vida e nas amenidades do território. Estas vantagens 
constituem um conjunto de características únicas dos territórios, com valor estético, social e 
económico, e podem ser classificadas como ativos naturais, culturais, simbólicos e construídos 
(INTELI, 2011). As pessoas procuram cada vez mais estilos de vida sustentáveis e saudáveis, dando 
prioridade ao bem-estar, espírito comunitário, identidade, autenticidade, mas também à 
disponibilidade de serviços.  

No entanto, as preferências por locais baseados em amenidades variam de acordo com os 
diferentes segmentos da classe criativa e outros fatores, como idade, estilo de vida, estágio da vida, 
atitude pessoal e circunstâncias. Comunidades pequenas tendem a atrair principalmente famílias 
jovens, mudanças de carreira na meia-idade e aposentados ativos. Podemos referir, nesta 
conformidade, o Programa Novos Povoadores (Portugal), cuja ideia emergiu em 2005, como rede 
portuguesa que apoia a transição de famílias para ambientes rurais. Em concreto, o processo de 
apoio ao “repovoamento de territórios rurais com famílias empreendedoras” iniciou em 2013, e 
considera e considera os seguintes trâmites (Fig. 42):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42 | Processo de adesão / constituição ao repovoamento de territórios rurais 
Créditos | Novos Povoadores (2016). Retirado de https://www.novospovoadores.pt/projecto/etapas/index.html  
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Os resultados obtidos e contabilizados até dezembro de 2017, compreenderam (conforme dados 
do Anexo 18) 160 famílias transferidas com sucesso para contextos rurais, 161 empresas e 213 
novos postos de trabalho. 

A presença de pessoas criativas está associada à criação de empregos e ao crescimento em 
pequenas comunidades. O empreendedorismo pode ser o mecanismo pelo qual o conhecimento de 
talentos é assimilado pela economia local. Na verdade, o espírito empreendedor da classe criativa 
induz o desenvolvimento de negócios criativos, como Artes, Música, Design e Software, entre 
outros. Para além disso, as Indústrias Criativas fornecem elementos inovadores na conjuntura das 
economias locais: agricultura, artesanato, têxteis, turismo ou gastronomia – os chamados spillovers 
de conhecimento (INTELI, 2011). 

Destacamos então o projeto “Indústrias Culturais e Criativas em Espaços Rurais”, desenvolvido no 
âmbito do Programa Rede Rural Nacional, cujo objetivo foi sensibilizar para a realidade de 
empreendedorismo cultural e criativo em espaços rurais de todo o Noroeste de Portugal. Este 
projeto permitiu, neste universo geográfico, mapear e criar uma base de dados, identificar e divulgar 
boas práticas e apoiar/premiar associações. Em novembro de 2012 a Rural Criativa apresentou os 
resultados preliminares referente às ICCER: 28% Património Histórico, Cultural e Natural, 17% 
Artesanato, 11% Edição, Música, Serviços de Software e 6% Publicidade, Design, Cinema, Rádio e 
TV. Verificou-se ainda que os eventos culturais e criativos que predominam são: Artes Cénicas – 
26,6%, Música – 17,7%, Gastronomia – 16,5%, Artesanato – 12,7%; Os recursos financeiros são 
apontados pelas empresas e pelos espaços de difusão cultural e criativa como os principais 
constrangimentos (90%) no contexto das Indústrias Culturais e Criativas em Espaços Rurais 
(Adriminho, 2012). 

Para além da espontaneidade associada a alguns destes processos criativos, as políticas de 
desenvolvimento local têm o papel de produzir condições favoráveis, infra-estruturas e programas 
de apoio, induzindo a atração e retenção de pessoas criativas e o surgimento de negócios criativos 
(INTELI, 2011). 

Assim, as pequenas áreas territoriais, considerando às suas vantagens, também têm um papel a 
desempenhar na Economia Criativa. As localidades podem, por via de Classes Criativas, constituir 
desígnios de inovação e smart, embora de diferentes formas relativamente aos centros urbanos 
(idem). 

Impulsionado tanto pela emergência de novos mercados de consumo para produtos e serviços 
adaptados ao envelhecimento das populações, como pela necessidade de melhorar a 
sustentabilidade das despesas públicas relacionadas com o envelhecimento, o encolhimento das 
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regiões rurais também é ideal para capitalizar a economia “verde" (ESPON, 2017). No contexto do 
rápido esgotamento dos recursos naturais e das pressões ambientais, a relevância da economia 
verde para as áreas rurais é mais ampla do que apenas a agricultura e a silvicultura, mas também 
está ligada a outras políticas ambientais e económicas da UE, incluindo a Economia Circular (idem). 

Destacamos ainda outros exemplos. O conceito Smart Villages vem ancorado à Declaração Cork 
2.0 “Uma Vida Melhor nas Zonas Rurais”. Instituida pela Comissão Europeia e pelos Estados-
Membros em 2016, a Declaração Cork 2.0 inclui um manifesto de 10 pontos para melhorar a 
qualidade de vida nas zonas rurais. As aldeias são os alicerces das economias e sociedades rurais, 
onde os serviços e as infraestruturas se podem concentrar. O planeamento estratégico é importante 
no contexto das regiões em declínio, onde os serviços podem ser partilhados entre locais acessíveis 
para fornecer centros de serviços multifuncionais, otimizar recursos partilhados e maximizar o 
impacto das tecnologias na prestação de serviços públicos. 

O plano de ação Cork 2.0 inclui uma série de acções concretas que incluem o desenvolvimento do 
conceito das Vilas Inteligentes (rurais), que visa ajudar as regiões rurais a tornarem-se "inteligentes" 
através da promoção das tecnologias digitais, apoiando as empresas rurais e melhorando a 
qualidade de vida das comunidades.  

Nesta linha de pensamento identificamos no contexto português os seguintes programas/redes: 
1. O Smart Rural, Smart HIESE – Programa Estruturante de Suporte ao Empreendedorismo de 

Base Rural constitui-se como um projeto estruturante de empreendedorismo e inovação 
rural, alavancando o HIESE (Habitat de Inovação Empresarial nos Sectores Estratégicos) 
enquanto espaço preferencial para a criação de ideias inovadoras e de iniciativas 
empresariais em meio rural, pela geração de oportunidades e difusão de conhecimento nesta 
área; 

2. Programa Estratégico da Rede de Cidades Criativas, constituída por 14 municípios 
portugueses de pequena e média dimensão: Abrantes, Águeda, Aveiro, Caldas da Rainha, 
Castelo Branco, Évora, Fundão, Guimarães, Montemor-o-Novo, Penela, Pombal, São João 
da Madeira e Tavira;  

3. O smart cities network com 27 municípios de Portugal, entre os quais destacamos Alfândega 
da Fé; 

4. O Smart Rural Living Lab em Penela, o Living Lab da Cova da Beira no Fundão e o SMoLL 
- Smart Seia Mountains Living Lab em Seia, provenientes das iniciativas Living Lab e 
membros da ENoLL - European Network of Living Labs. 
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4.3. Paisagem e traços culturais rurais: as intervenções mínimas do Design 

A Comissão Europeia (2011, 2018b) defendeu que os valores ecológicos, a qualidade ambiental e 
os bens culturais são cruciais para o bem-estar e para as perspetivas económicas, oferecendo 
oportunidades de desenvolvimento únicas.   

A propósito das novas economias que encontram terreno fértil nos ambientes rurais, Hart citado in 
Bianchini, Bailey e Medlyn (2012), e Hunter citado in Sherman (2015), consideram o termo “pós-
agrícola” como uma nova estética rural, clarificando que não significa o fim da agricultura como tal. 
Apelam, pois, para a necessidade de reconsiderações e debates mais amplos sobre o futuro da 
agricultura no contexto das necessidades e expectativas culturais, sociais e económicas da 
sociedade. Com efeito, a escala dos fatores económicos, ambientais e demográficos que agora 
afetam as áreas rurais está a mudar a sua configuração e a sua função (idem): paisagens rurais, 
práticas agrícolas e padrões de ocupação humana.  

Por sua vez, estes contextos oferecem novas oportunidades criativas e desafios intelectuais para 
profissionais e empresas que colaborativamente trabalham com as comunidades locais para 
formular paisagens e economias rurais pós-agrícolas. Conforme enunciámos anteriormente nas 
secções 3 e 3.1., a inovação social aplicada aos territórios pode ser considerada como um dos 
objetivos e campos de ação/intervenção do Design. Trazer o Design para o debate da inovação em 
territórios rurais compreende reformular e melhorar um status quo económico, social e ambiental 
(Parente & Sedini, 2017), que atende às reflexões em torno da paisagem e dos traços culturais 
rurais. Salientamos, por isso, um conjunto fundamental de noções que refletem a escala territorial e 
que remetem para a crescente hibridez entre património imóvel, móvel e imaterial: paisagens e 
cultura (Barranha, 2016). Com efeito,  
 

A partir do século XXI, as cartas e convenções internacionais passam a refletir um conjunto de 
questões relacionadas com a patrimonialização da natureza e a protecção das paisagens culturais, 
entendidas como “testemunhos da relação evolutiva das comunidades e dos indivíduos com o seu 
meio ambiente”, cuja conservação deve considerar “aspectos humanos e naturais, integrando valores 
materiais e intangíveis” (Carta de Cracóvia in Barranha, 2016, p. 110).  
 

No que concerne à paisagem, em 1995, “Reconheceu-se a importância da paisagem na 
preservação da memória de um povo e da sua identidade cultural” (Recomendação do Conselho da 
Europa citada in Ribeiro, 2017, p. Anexo 1-28 [tradução livre do autor]), relativamente à necessidade 
de “se atingir um equilíbrio harmonioso de relações entre a sociedade e o seu meio ambiente, com 
vista à promoção do desenvolvimento económico sustentável”. Já em 2000,  
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Com a Convenção Europeia da Paisagem, onde se lhe reconhecem (à paisagem) “importantes 
funções de interesse público, nos campos cultural, ecológico, ambiental e social”, bem como a 
condição de “recurso favorável à atividade económica”, contributo “para a formação de culturas locais 
[...] para o bem-estar humano e para a consolidação da identidade europeia” e “elemento importante 
da qualidade de vida das populações. (idem) 

 

Da reflexão sobre as origens dos valores culturais da paisagem, Eugenio Turri falou do imprinting, 
como condicionante dos desenvolvimentos subsequentes: “o ato criativo original é o gesto inicial do 
indivíduo – insider ou habitante do lugar – que, no passado, consagrou a sua ordem ao meio 
ambiente, moldou e transformou e, portanto, humanizou o território pela sua ocupação e utilização.  
Sob o ponto de vista antropológico, esta ação permite, hoje, aos habitantes do lugar, enquanto 
testeminhos vivos, legitimar o que é historicamente importante para o lugar onde vivem, numa 
espécie de determinismo geográfico em que a natureza e os gestos humanos se influenciam 

reciprocamente, mesmo a partir de iniciativas individuais”27 (Turri citado in Lupo, 2011, p. 131). 

Neste sentido, o património abrange: 
 

A conjugação das “criações e dos produtos da natureza e do homem que, na sua integridade, 
constituem, no espaço e no tempo, o ambiente em que vivemos. O património é uma realidade, um 
bem da comunidade e uma valiosa herança que pode ser legada e que convida ao nosso 
reconhecimento e à nossa participação”. O património não se limita a um tempo, nem passado nem 
futuro: usamos o património de ontem para construirmos o património de amanhã, porque a cultura é, 
por natureza, dinâmica e está em constante renovação e enriquecimento. (ICOMOS-Canada citado in 
Barranha, 2016, p. 26 [tradução da autora]) 
 

Com base nestes conceitos, alertamos para o que André e Abreu (2009) espelhavam sobre a 
diluição da cultura do passado e a absorção das artes em Montemor-o-Novo pelos novos rurais. A 
contemporaneidade tinha sido apropriada pela comunidade local no sentido de ter contribuído 
decisivamente para dar um novo sentido à ruralidade e um novo sentido de vida comunitária. O 
desenvolvimento das práticas culturais iniciaram um tipo de intervenção a partir dos elementos da 

                                                
27 Tradução e adaptação do original: l’atto creativo originario, come raccontano i miti tribali di tutte le popolazioni etnografiche, 
su cui si stratificano tutti gli sviluppi e sovrapposizioni successive, e ̀ il gesto iniziale del coltivatore, che da insider o abitante 
del luogo, nel passato ha imposto un suo ordine all’ambiente, ha plasmato, modellato e trasformato e quindi umanizzato il 
territorio attraverso l’uso e oggi sa indicare cosa e ̀antico e storicamente importante per il luogo in cui vive, in una sorta di 
determinismo geografico in cui natura e gesti umani si influenzano reciprocamente, anche a partire da iniziative individuali.  
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natureza e da sazonalidade caraterística das cores da paisagem em comunhão com a comunidade 
local.  
Porém, André e Abreu (2009) ressalvam que a gentrificação não é uma característica exclusiva das 
grandes cidades, e pode muito bem ocorrer em espaços rurais como consequência de atividades 
culturais e artísticas e da sua atração estética. Simultaneamente, advertem para novos problemas 
e ameaças que a população local é incapaz de resolver, e que novos valores e atitudes acabam por 
condicionar os laços que unem a comunidade, tal como acontece em contetos urbanos. O benefício 
considerado no discurso de André e Abreu (2009) é que os neo-rurais podem servir como poderosos 
agentes de mudança, transformando os espaços rurais de acordo com a cultura urbana que eles 
carregam consigo, e transformando esses espaços em sinais mercantis e lugares simbólicos 
consumíveis (Hopkins citado in André & Abreu, 2009).  
Com efeito, importa-nos particularmente as noções de Intervenção e intervenção mínima, 
concretamente no que diz respeito ao papel do Design nestes domínios. Segundo Dematteis (citado 
in Lupo, 2011, p. 2), todo lugar corresponde à espacialização de fatos, valores, significados e 
relações sociais.  

Barranha/ICOMOS-Portugal (2016) consideram um conjunto de definições trazidas das cartas e 
convenções sobre o património – (1) intervenção e (2) intervenção mínima: 
 

(1) “qualquer actividade susceptível de causar perturbações ou alterações num lugar ou na sua 
construção.” (ICOMOS citado in Barranha/ICOMOS-Portugal, 2016). 

(2) "baseia-se no respeito pela substância existente, pelo uso, pelas associações e pelos significados. 
Exige uma abordagem cuidadosa no sentido de alterar tanto quanto necessário, mas tão pouco quanto 
possível” (ICOMOS-Austrália, 1979, 1999). 

(2) A intervenção [num sítio com valor patrimonial cultural] deve corresponder ao mínimo necessário 
para garantir a manutenção de valores tangíveis e intangíveis e a continuação do uso inerente a esses 
valores” (ICOMOS, 1993, 2010). 

(2) Intervenção “que garanta a segurança e a durabilidade, com os menores danos possíveis para o 
valor patrimonial.” (Canada’s Historic Places, 2010, p. 254). 

(2) “Fazer apenas tanto quanto seja necessário e tão pouco quanto seja possível. Qualquer 
intervenção deve ser cautelosa. O alcance e a profundidade de qualquer intervenção devem ser 
minimizados. Utilizar métodos de reparação experimentados e evitar tratamentos que possam 
danificar os materiais históricos e o seu significado cultural; as reparações devem ser executadas 
utilizando o mínimo possível de meios invasivos.” (ICOMOS-ISC20C, 2011, Ponto 5.1.). 
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De uma forma mais particular Lupo (2011) descreveu alguns exemplos onde a estratégia do Design 
teve invervenção direta em territórios predominantemente rurais. São dois projetos ligados ao 
melhoramento do património, em harmonia com o conceito de utilização coletiva, cujos vários 
interesses de atores locais e partes interessadas externas convergem para modelos de 
desenvolvimento inovadores compatíveis com o genius loci local: 

• Alojamento temporário (Humac, Croácia): A aldeia de Humac, situada numa posição 
panorâmica no centro da ilha de Hvar, embora esteja praticamente abandonada, representa 
um exemplo emblemático da cultura rural croata e, portanto, uma forma significativa e típica 
de paisagem cultural a ser redescoberta e potenciada. Humac foi destinada a ser ocupada 
apenas sazonalmente, durante os momentos ligados ao cultivo de oliveiras e mais 
recentemente de lavanda: precisamente por estas razões a estrutura da aldeia e as tipologias 
de habitação são muito mais simples do que a arquitetura rural típica. A continuidade ideal 
entre o património do passado e a utilização no futuro concentra-se em atividades 
multifuncionais caracterizadas pela presença temporária, em memória da atividade de cultivo 
sazonal: a proposta previu que a aldeia fosse transformada num Centro Internacional de 
Informação e Educação para congressos, conferências e seminários intensivos; 

• O projeto AgriCult, em Oltrepò Mantovano, interpreta concretamente a possibilidade de 
renovar a produção agrícola através da oportunidade dada pela comercialização de produtos 
minimamente processados, de qualidade e procedência certificadas, num sistema agrícola 
multifuncional que integra a marca, o mercado e o valor turístico do território. A garantia da 
qualidade do produto, deriva diretamente dos valores de marca do "parque agrícola" em 
Mantan Oltrepò, projetado especificamente para comunicação e utilização da área "AgriCult", 
em que o conceito de qualidade é desenvolvido no produto, no meio ambiente e na 
paisagem. 

Neste sentido, o projeto territorial é "descritivo" e é intencional para a geração de modelos de 
transformação (Luppo, 2011), pois representa possibilidades emergentes, introduzindo um equilíbrio 
entre a importância do contexto – com os seus significados e valores que correspondem à perceção, 
ao sentido do lugar e à experiência estética (Jivén & Larkham, 2003; Lichtenstein, 2001; Lippard, 
1997) – e a capacidade de uma visão sustentável (Luppo, 2011). 

Assim,  
 

Nas áreas rurais, o restauro e a modernização do património cultural e natural contribui para o 
potencial de crescimento e a sustentabilidade. A gestão integrada dos recursos culturais e naturais 
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incentiva as pessoas a descobrir e a assumir um compromisso com ambos. (Comissão Europeia, 
2018b, p. 5) 

  

Entendemos este desígnio como o que Lupo (2011) dizia ser a valorização do património rural 
correspondente a um modelo evoluído de agroturismo, em que o desenvolvimento endógeno está 
ligado a uma oferta cultural coerente e sustentável: a autenticidade dos produtos e serviços torna-
se a porta de entrada para o património cultural sedimentado por séculos de atividade agrícola, mas 
também a chave de atualizar as cadeias produtivas dos contextos rurais, dentro de um 
desenvolvimento que considere a estética da paisagem, bem como o suporte económico das suas 
comunidades, elementos distintivos da qualidade dos próprios produtos e do possível estímulo à 
fruição turística e cultural.  

Por isso, dos casos práticos investigados e apresentados, Lupo concluiu que a leitura cuidadosa 
das peculiaridades contextuais como oportunidade de revitalização leva, de tempos em tempos, a 
um processo interpretativo-transformador de ativação do património rural, no sistema de procura e 
oferta contemporâneas, em continuidade com os seus legados históricos, mas aberto à inovação e 
hibridização das suas funções (2011, p. 146). 

A regeneração e a valorização do património cultural e natural europeu exigem enormes 
investimentos. O património cultural é um exemplo de recurso híbrido, cujas ações oscilam entre 
mercado e instituições públicas, e interesse coletivo e individual. A paisagem cultural também 
comporta hibridez, pois resulta da simbiose entre natureza e cultura (Cardoso, 2013; Lassus, 1998).  

A perspetiva do património cultural enquanto bem de consumo abre trajetórias para formas 
inovadoras de negócio, financiamento e governação, capaz de valorizar o património juntamente 
com o ambiente social e natural. A inovação é aqui interpretada na perspetiva da Economia Circular.  

 

4.4. Service Design Thinking, criatividade e circularidade em ambientes rurais: para a 

definição de uma estratégia de Turismo Criativo a partir da paisagem e dos traços 

culturais locais 

A cultura tem um papel central na consecução do desenvolvimento sustentável (Dessein et al., 2015; 
Fusco Girard & Gravagnuolo, 2017; Hosagrahar et al., 2016; OECD, 2018a; Santos Silva et al., 
2018; Setti & Garuti, 2018; Soini et al., 2012). Sem uma cultura de responsabilidade, os Objetivos 
da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável permanecem inativos (Hosagrahar et al., 
2016; UNESCO, 2016, 2017c). 
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Embora a cultura seja colocada no coração da sustentabilidade, e as noções de continuidade, 
local/localidade, diversidade e direitos representem frequentemente o bem normativo no discurso 
do desenvolvimento rural sustentável, Soini et al. (2012, pp. 12–13), partindo dos estudos de caso 
desenvolvidos, revelaram que pode haver muitas contradições, tornando o processo como wicked 
problems: 

• A continuidade pode advir da etimologia da sustentabilidade: sustentar é suportar no tempo e 
no espaço. Porém, as mudanças na sociedade, no meio ambiente e na cultura desafiam essa 
continuidade: algo deixa de existir e algo novo aparece. No espaço rural, a mudança envolve 
atores, estruturas, recursos e representações. Com efeito, apesar da continuidade ser 
considerada importante pelos atores e comunidades rurais (preservação do legado cultural), por 
vezes, no sentido de manter a sustentabilidade, é necessário estabelecer ruturas, para 
harmonizar as mudanças ocorridas; 

• O desenvolvimento impulsionado globalmente no mercado e a mobilidade humana são 
frequentemente vistos como uma ameaça para o desenvolvimento local, para a cultura e para 
a comunidade. A localidade pode ser considerada como um fator que aumenta positivamente a 
sustentabilidade. mas uma localidade forte também pode levar à exclusão social ou a práticas 
ecológicas insustentáveis; 

• A diversidade cultural tem sido enfatizada nos relatórios que se baseiam no desenvolvimento 
sustentável e na cultura (Council of the European Union, 2015; Hosagrahar et al., 2016; 
SUSPLACE, 2017b; UN, 2015; UNESCO, 2006a, 2016, 2017a, 2017c; United Nations, 2015). 
Normalmente, a propósito da diversidade biológica, refere-se que quanto mais diversificado é o 
sistema, mais adaptável (sustentável) às mudanças. A diversidade cultural tem sido considerada 
como uma fonte de criatividade e de inovação e, portanto, a diversidade constitui uma base para 
a reprodução cultural ou até para a sustentabilidade cultural. Também foi sugerido que a 
diversidade dentro da natureza aumenta a diversidade cultural e que a diversidade cultural apoia 
a biodiversidade. Soini et al. (2012) exemplificam com os povos indígenas, onde certo modo de 
vida mantém a diversidade biológica e vice-versa. Porém, no seu estudo, verificaram que a 
diversidade cultural pode desafiar algumas formas de cultura rural e práticas culturais - que têm 
sido tradicionalmente relativamente homogéneas, causando contradições dentro das 
comunidades e entre os atores; 

• O desenvolvimento sustentável implica uma ideia de responsabilidade do meio ambiente, tanto 
a nível individual como comunitário. Encontrar equilíbrio entre direitos e responsabilidades, 
deveres e liberdade é uma das questões mais críticas relacionadas com o desenvolvimento 
sustentável. Porém, existem diferenças no modo como os atores rurais veem os seus direitos e 
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responsabilidades em relação à natureza e à comunidade local, fruto das mudanças nos 
recursos e nas estruturas rurais. 

Similarmente, parafreasenado Figueiredo, Ribeiro (2017) sintetiza as visões contrastantes que 
decorrem da utilização do território rural, opondo residentes e visitantes na configuração de 
diferentes representações e significados do rural:  
 

(i)  entre um rural produtor de alimentos e um rural guardador de paisagens e memórias;  
(ii)  entre um rural espaço de vida e um rural objeto de consumo e espaço de recreio, contemplação 
e conservação;  
(iii)  entre um rural vivido e um rural visitado;  
(iv)  entre um rural utilitário e um rural estético;  
(v)  entre um rural investido do valor de uso e um rural entendido como representação de si mesmo;  
(vi)  entre um rural assumido como recurso e um rural apreendido como símbolo;  
(vii)  entre um rural dotado de dinâmicas próprias e um rural que, para se tornar (ou manter) atrativo, 
é constantemente “recriado ou inventado, segundo lógicas e legitimidades que lhe são estranhas”, e 
transformado em “‘museu de ruralidade’, mas de uma ruralidade idílica para fruição urbana”. (Ribeiro, 
2017, Anexo 1, p. 75) 

 

Conforme Fusco Girard e Gravagnuolo (2017), a produção de novos conhecimentos sobre os 
benefícios multidimensionais do património e da regeneração da paisagem, bem como da promoção 
de uma cultura de responsabilidade para a prossecução do desenvolvimento sustentável são 
propostas notadas como condições necessárias para implementar a Economia circular. Os autores 
referem que a Europa oferece, pois, condições consideráveis para esse efeito, se gerar modelos 
disruptivos. O contexto europeu é então privilegiado com uma vasta história e uma qualidade e 
diversidade de recursos naturais, culturais, simbólicos e construídos (Fig. 43): 
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 Figura 43 | Tipologia de recursos/amenidades no conjunto europeu  
   Créditos | INTELI (2011, p. 51). 

 

A produção de novos conhecimentos sobre os benefícios multidimensionais do património e da 
regeneração da paisagem, bem como da promoção de uma cultura de responsabilidade para a 
prossecução do desenvolvimento sustentável são aqui propostas como condições necessárias para 
implementar uma Economia Circular (Fusco Girard & Gravagnuolo, 2017). Uma questão central é 
como podemos pensar em construir um lugar onde as pessoas trabalhem juntas, convivam, 
cooperem para alcançar objetivos comuns, se não houver educação e consciencialização? Neste 
sentido, referimo-nos à colaboração entre academia / sociedade civil / empresa / governo / território 
(ambiente). Por exemplo, o Programa de Reconhecimento do Património Cultural Imaterial da 
província turca de Kars, é administrado pelo governo central, mas está aberto para reunir contributos 
e permitir a participação das comunidades locais: foram organizadas reuniões comunitárias em 80 
aldeias, o que resultou na transcrição escrita e audiovisual de mais de 10.000 documentos (OECD, 
2018a, p. 35).  

Nesta conformidade, as comunidades locais podem ajudar a sustentabilidade das atividades 
turísticas. Por isso, desenvolver uma marca forte para a área local e respetivos produtos e serviços 
de Turismo Criativo exige uma participação consistente das comunidades. 

Ness, Aarstad, Haugland, & Grønseth (2014) contribuem para o debate, tendo aplicado a teoria de 
redes para explorar o modo como os atores de determinados locais rurais (“rural mountain 
destinations”), através de processos criativos e coloborativos, desenvolvem as suas localidades: 
organizações do setor público (atores organizacionais do município), atores de múltiplos destinos 
(e.g. empresas/atores da indústria que operam em dois ou mais destinos, como 
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fornecedores/promotores de serviços), prestadores de serviços que trabalham nos destinos (e.g. 
empresas de marketing, empresas de consultoria de negócios). Neste conteto, acrescentamos o 
papel da academia (como parceiro), as comunidades locais (atores anfitriões e simultaneamente 
beneficiários) e o ambiente (atmosfera local caracterizada através da paisagem e traços culturais 
locais).  

Assim sendo, o património cultural, que no passado veio da integração entre arte e ambiente 
construído, torna-se condutor de novas formas de comunicação entre cultura e comunidade, 
regenerando tanto a cultura material como imaterial, reconstruindo um clima de confiança e 
cooperação. Isto implica que ss principais partes interessadas devem estar envolvidas neste 
processo (Fusco Girard & Gravagnuolo, 2017, p. 48) sobretudo no que concerne ao:  

• setor de negócios (novos usos / serviços / produtos relacionados com o património cultural e 
natural);  

• setor financeiro (investimento);  

• setor institucional (a herança como commons);  

• setor profissional (projeto para reutilização adaptativa do património cultural). 

Segundo os mesmos autores (Fusco Girard & Gravagnuolo, 2017) há um campo de ação aberto à 
investigação que está relacionado com a exploração das correlações positivas entre a estética da 
paisagem, a valorização individual e bem-estar comunitário, e também a promoção do bem-estar 
como modelo de desenvolvimento “humano” enraizado na cultura. 

No caso do Design para os territórios, Parente e Sedini (2017) também identificaram algumas 
questões, aquando da aplicação dos estudos de caso neste domínio, principalmente relacionadas 
com a necessidade de aprofundamento das fases de Design ex-post, em particular: 

• em relação à avaliação de impacto; 
• relacionados com a fase teórica que deve emergir após a pesquisa-ação (abordagem circular). 

 

Reisinger & Steiner (2006, p. 72) referem que os guias de turismo também podem influenciar o modo 
como os turistas pensam e sentem a relação com os lugares, tornando as suas experiências 
convincentes através do uso de materiais interpretativos, nomeadamente sinalética interpretativa, 
demonstrações, vídeos, livros, comunicação digital, entre outros instrumentos interpretativos. 

Nesse contexto, as cidades de pequena e média dimensão ou mesmo as localidades rurais, apesar 
de compreenderem algumas limitações, têm potencialidades a serem exploradas, como a 
diversificação da economia local, a posição num sistema espacial, a integração em redes regionais 
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e globais, as tendências em direção ao êxodo urbano e à contra-urbanização e um capital territorial 
único (INTELI, 2011).  

A presença e a contribuição económica da cultura nas áreas rurais está frequentemente confinada 
aos festivais, mas os seus efeitos podem ser expandidos pelo reconhecimento de produtos 
artesanais e alimentícios (tal como acontece com a rede 7S7L).  Pode também atrair novas gerações 
de visitantes, os quais podem permanecer mais tempo no local e mais tarde regressar ou 
recomendar. A experiência sensorial dos visitantes revela uma imagem vívida e envolvimento de 
todos os sentidos, intimamente ligados a sentimentos de tranquilidade, harmonia e alegria, capazes 
de marcar as experiências partilhadas, decorrentes do contacto quer com a cultura, quer com a 
paisagem local (Kastenholz et al., 2013), colocando a tónica na co-criação das experiências 
turísticas sustentáveis (Kastenholz, Carneiro, Eusébio, & Figueiredo, 2016). 

Esta tendência pode preservar o património cultural imaterial e criar emprego para as comunidades 
locais (OECD, 2018a). 

Em Portugal, um exemplo deste preceito é a oportunidade de desenvolver modelos de negócio 
através de “A Linha de apoio à valorização turística do interior”. Segundo o Gabinete da Secretária 
de Estado do Turismo (2018) pretende-se promover o desenvolvimento de projetos de investimento 
que tenham em vista produtos com relevância turística e que contribuam para a valorização 
económica de territórios de baixa densidade, sendo suscetíveis de apoio os projetos que contribuam 
para: 

i. A valorização do património e dos recursos endógenos das regiões; 
ii. O desenvolvimento de novos serviços turísticos, no contexto específico do enoturismo, do 
turismo equestre e do turismo militar; 
iii. O desenvolvimento de novos serviços turísticos, no contexto do 
desenvolvimento de rotas, nomeadamente de natureza ou cultural; 
iv. O desenvolvimento de redes de oferta de infraestruturas de apoio ao autocaravanismo. 

A seleção e hierarquização das candidaturas têm por base os critérios (Gabinete da Secretária de 
Estado do Turismo, 2018): 

• Inovação - a natureza inovadora do projeto é avaliada pela sua adequação a uma 
oportunidade, quando o mesmo explore uma nova ideia e apresente uma diferenciação na 
solução preconizada, incluindo no que à digitalização do produto/negócio diz respeito. 

• Criação de valor – deve ser demonstrada, não só a sustentabilidade do projeto, mas também 
a capacidade do mesmo para gerar externalidades positivas, a aferir em função dos novos 



 

 181 

negócios a criar, dos postos de trabalho a gerar, diretos e indiretos, e do potencial 
investimento induzido. 

• Parcerias e redes de oferta – assumem especial relevância os projetos com impacto 
supramunicipal/regional e nacional e o nível de parcerias criadas/consolidadas, que 
promovam sinergias entre atores/produtos e cross-selling e/ou promovam a dinamização/ 
valorização de redes de oferta. 

• Alinhamento estratégico do projeto – deve ser demonstrada a estruturação e coerência do 
projeto face aos objetivos a atingir pela Estratégia de Turismo 2027, o Programa Nacional 
para a Coesão Territorial e as Estratégias Regionais. 

Mais recentemente a Turismo Fundos lançou a 2ª fase de candidaturas ao Programa de 
Investimento em Territórios de Baixa Densidade, tendo em vista a dinamização do investimento, 
através da valorização económica de ativos imobiliários afetos ou a afetar a atividades do setor do 
turismo, bem como a promoção do desenvolvimento e sustentabilidade das economias regionais 
(Turismo Fundos SGFII, S.A., 2018). 

Por conseguinte, através da produção de conhecimento e de uma cultura civil renovada, novas 
oportunidades de negócios podem ser exploradas: novos modelos de financiamento circular podem 
ser experimentados, particularmente no campo do financiamento, bem como novos modelos de 
governança circular, baseados na noção de “património cultural e natural como commons” (Fusco 
Girard & Gravagnuolo, 2017, p. 48). 

 

 

5. Síntese do capítulo   
A mudança demográfica, a nível mundial, está a tornar-se cada vez mais um grande desafio. O 
objetivo de tornar os territórios sustentáveis tem sido descrito no discurso das mais variadas práticas 
de investigação académica, nos relatórios governamentais e não governamentais. Vatincina-se um 
aumento – ainda mais pronunciado – da concentração populacional nos grandes centros grandes 
urbanos, contrastatando com o declínio da densidade populacional nas regiões de matriz rural.  

Nesta linha de pensamento, é fundamental explorar os principais desafios e oportunidades de 
desenvolvimento, e não apenas nos grandes aglomerados urbanos. O potencial produtivo dos 
ambientes rurais é diversificado, sendo por isso importante expandir as estratégias de 
sustentabilidade territorial a estes contextos. Neste sentido, novos desafios e novas utilizações do 
solo têm vindo a ser propostas. Estudos académicos e projetos culturais e criativos, já desenvolvidos 
em territórios de baixa densidade ou rurais, revelam que o setor cultural e criativo também alcança 



 

 182 

resultados profícuos no quadro da sustentabilidade. A qualidade de vida nas localidades de pequena 
dimensão ou lugares com características rurais passa por aproveitar de forma inteligente os 
recursos endógenos, os quais possam ser transformados em produtos e serviços autênticos e de 
excelência. deve perfilhar-lhe ações, produtos e serviços autênticos e assente nas características 
destes lugares (traços culturais, paisagem, comunidades, ambiente, stakeholders) (Duxbury & 
Campbell, 2011; Fleming, 2013; Heley & Jones, 2012; INTELI, 2011; Kastenholz et al., 2016; 
Lorentzen & van Heur, 2012; McHenry, 2011; Munro, 2016; Santos Silva et al., 2018; Selada et al., 
2011; The Economist Intelligence Unit, 2015). Entendemos que tal favorecerá não só as práticas 
nestes contextos, como permitirá alargar o campo de investigação, conhecimento e ação em 
diversos domínios científicos.  
No presente capítulo pudemos verificar que o Design se apresenta em ambientes rurais como um 
instrumento capaz de favorever a inovação territorial na sua dimesão social, cultural, económica, 
turística, fazendo apologia à sustentabilidade (Cipolla et al., 2015; Manzini, 2015; Melece, 2015; 
Stickdorn & Schwarzenberger, 2016; Stickdorn & Zehrer, 2009; Thakara, 2008; Thorpe, 2008). Neste 
contexto, elencámos um conjunto de exemplos (atividades, eventos, projetos, programas, redes, 
hubs, linhas de financiamento e resultados decorrentes destas práticas) que correspondem a 
dinâmicas colaborativas, co-criativas e de partilha, as quais inscrevem na Economia Criativa e 
Circular, e são simultaneamente matéria-prima para o Design. Colocando-se a tónica no smart rural, 
aqui relacionámos igualmente o Service Design Thinking enquanto estratégia e mecanismo qua visa 
a criação ou melhoramento de serviços e produtos em ambientes rurais(Hernandez, 2016; Levick-
Parkin, 2013). Assim sendo, o Design para os territórios, envolvendo um pensamento e uma ação 
mais disruptiva, pode alcançar um valor notável nestes ecossistemas (Fuad-Luke, 2009; Norman & 
Stappers, 2015; Parente & Sedini, 2017) . 
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Capítulo IV – MATERIAL E MÉTODOS  
 

Arts and humanities research changes the ways in which we see the world  
– the past world, the present world and the world of the future.  

It enhances understanding of our times, our capacities and our inheritance.  
Arts and Humanities Research Council (2013, p. 4) 

 
 

1. O estudo de caso 7 Sóis 7 Luas em Alfândega da Fé e Ponte de Sor 

A Economia Criativa e Economia Circular, por definição, têm estado mais próximas do mercado 
atual, porque envolvem a geração de produtos e/ou serviços que atendem a uma ou mais 
necessidades dos indivíduos ou até necessidades de negócio, geralmente num ambiente 
globalmente competitivo e sustentável (Earnshaw et al., 2015). 

A nossa tese confina-se às condições de criatividade e sustentabilidade dos territórios rurais, 
especificamente em Portugal, nas localidades de Alfândega da Fé e Ponte de Sor.  

A relevância da investigação resulta da necessidade de valorização/preservação da singularidade 
patrimonial naqueles ecossistemas e, neste sentido, resulta a questão principal: como pode o SDT 
intervir, favorecendo a inovação social, a visibilidade e a sustentabilidade territorial, 
evitando/contrariando a sua recessão?  

O problema de investigação advém, por um lado, do défice de entendimento do valor instrumental 
da Economia Criativa e Circular, e do Service Design Thinking para o desenvolvimento sustentável 
dos ambientes rurais. Por outro lado, verificámos que a vulnerabilidade dos ambientes rurais face 
aos contextos urbanos ainda é evidenciada quer em termos conceptuais e académicos, quer 
operacionalmente: em matéria de sustentabilidade territorial estes ambientes sempre enfrentaram 
as noções dicotómicas rural-urbano, relacionadas com a baixa demografia, a acessibilidade, o 
êxodo rural, a baixa competitividade e, consequentemente, os escassos investimentos nestes 
territórios. O abandono dos territórios rurais levou igualmente a cenários de desertificação 
populacional e do próprio solo. Estes factos são transversais à maioria dos contextos rurais. Em 
Portugal, as regiões mais afetadas continuam com particular incidência em Trás-os-Montes e no 
Alentejo.  

Todavia, considerando que estes ambientes possuem particularidades únicas e competitivas, 
capazes de fomentar o empreendedorismo criativo e a sustentabilidade territorial, esta investigação 
qualitativa faz-nos ter esta noção: a questão da sua validade não depende de resultados que 
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possam ser replicáveis. Depende antes de mais do grau de aplicabilidade de um processo de 
refinação de dados que leva a um resultado que outras partes interessadas possam aceitar como 
representação de dados. O resultado da análise é, de facto, uma representação e no mesmo sentido 
é a seleção e enfatização dos recursos essenciais: perceção do(s) fenómeno(s) como essência. 

Assim sendo, para compreender melhor o processo/valor instrumental da Economia Criativa e 
circular em ambientes rurais, considerado a aplicação do Service Design Thinking, o nosso campo 
de investigação foi delimitado ao caso da Rede 7S7L em Alfândega da Fé e Ponte de Sor. O objetivo 
foi lançar hipóteses e teorias que possam contribuir para a implementação de um modelo de 
criatividade e sustentabilidade em ambientes rurais. Para desenvolvermos a nossa investigação, 
delineámos um modelo de análise qualitativa (Gray & Malins, 2004), o qual assenta em Creative 
Research methods - Grounded Theory (Collins, 2010). Para além desta orientação, situamos a 
nossa pesquisa à semelhança do exposto na introdução, nas linhas de investigação Research in 
Design Context (Horváth, 2007, 2008) e Research into Art and Design (Frayling citado in Earnshaw 
et al, 2015). Podemos dizer que as noções da investigação em Design em Horváth e Frayling são 
muito próximas, o que nesta dissertação significa um entendimento ligado à construção teórica e 
pesquisa disciplinar analítica (Horváth, 2007, 2008) no que concerne ao papel do Design na 
argumentação da Cultura e do Turismo como serviços, os Insights,  a compreensão e previsões 
(Horváth, 2007, 2008), decorrentes do Design Thinking e do Service Design como processos 
criativos (de Creative Solving Problem). Embora a base seja mono-disciplinar (Horvath, 2007, 2008), 
a investigação cruza com outras áreas disciplinares, pois está assente em perspetivas teóricas com 
carácter social, ético, político, económicos e cultural (Research into Art and Design) (Frayling citado 
in Earnshaw et al, 2015). Com efeito, todo o material coletado respeitante ao lugar do design, como 
processo criativo, enquanto estratégia territorial, bem como área estrutural da política de inovação 
e sustentabilidade capaz de contribuir para as matérias da Economia Criativa e Circular, procede 
das leituras exploratórias e da revisão da literatura.  

Considerados como temas emergentes, se a Economia Criativa e a Economia Circular têm 

suscitado cada vez mais interesse junto da comunidade académica, paralelamente os campos de 

investigação também se têm expandido. Salientamos que a investigação académica em torno do 

setor cultural e criativo tem configurado um desenvolvimento assente em modelos concretos (Potts 

& Cunningham, 2008; Earnshaw et al., 2015), sendo certo que a investigação deve servir tanto os 

propósitos teóricos e como práticos (Collins, 2010). Por isso, esta nossa orientação teórica de 

natureza qualitativa será conducente, em termos de perspetivas futuras, a uma abordagem projetual 

(Clemente, Tschimmel & Pombo, 2017).  

Nesta conformidade Collins (2010, p. 15) define três categorias no domínio da investigação criativa: 
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1. Questão – resposta: proporciona o avanço do conhecimento; De natureza especulativa e de 

reflexão do trabalho de investigação, esta abordagem assenta na identificação de problemas 

para os quais se procuram respostas; procura-se compreender uma questão, estimular o 

debate de ideias, refletir sobre temas e aumentar o conhecimento sobre uma problemática. 

2. Questão – resposta – uso: procura a resolução de problemas; procura novas propostas. 

Nesta categoria a natureza do modelo de investigação é essencialmente aplicativa. Aplicam-

se findings (inovações ou conclusões) a situações concretas, propõem-se soluções para os 

problemas detetados, pondera-se o desenvolvimento de hipóteses de trabalho. A 

investigação informa as boas práticas no terreno.  

3. Questão – resposta – efeito: examina as consequências do assunto investigado. O trabalho 

de investigação examina e avalia as consequências humanas e sociais de determinado 

campo de problemas e de questões, os impactos e as implicações de certos assuntos na 

sociedade.  

 

No que concerne à nossa investigação, segundo as categorias definidas por Collins (2010), 

enquadramos a mesma na primeira e na segunda categoria. Predominantemente na primeira uma 

vez que partimos do pressuposto refletir sobre o fenómeno, aumentar o debate e contribuir para o 

conhecimento sobre uma realidade sociocultural e socioeconomica emergente: economia criativa e 

circular em contextos rurais e a intervenção do Service Design Thinking para o desenvolvimento 

sustentável desses ambientes. Entendemos que, de certo modo, é igualmente tangencial à 

categoria dois, pois como output desta investigação apresentamos uma proposta decorrente da 

teoria, a qual visa ser executada posteriormente num dos territórios em estudo – Alfândega da Fé. 

 

2. A investigação e a produção escrita da tese como processo criativo 

Podemos dizer que as áreas criativas, enquanto campo de investigação, comportam vastos desafios 
e oportunidades, pois encerram um hibridismo disciplinar, bem ainda origens variadas de 
profissionais e investigadores: os desafios e oportunidades ocorrem onde o trabalho transversal e 
interdisciplinar acontece (Earnshaw et al., 2015).  

O trabalho por nós desenvolvido enquadra-se nesse propósito. A presente investigação baseia-se 
num estudo qualitativo que foi realizado entre 2013 e 2019. Esta baliza temporal não se evidenciou 
como um processo de permanente investigação, nem tão pouco o desenvolvimento desta 
investigação obedeceu a uma linearidade processual (Apêndice 3 – Layers da investigação). 
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Similarmente ao que sucede com os processos criativos, a nossa realidade investigativa traduziu-
se num movimento processual com interregnos, determinado por momentos de ordem - caos e 
divergência – convergência (Lerdahl, 2001). Concomitantemente também definimos este processo 
de investigação como um movimento iterativo, a partir do qual a natureza metodológica e os 
métodos associados funcionaram segundo ações que revisão, reformulação e revisitação.  

Se inicialmente traçámos um plano de investigação de base metodológica mista (qualitativa e 
quantitativa) e delimitado ao território de Alfândega da Fé, o facto de nos termos confrontado com 
limitações na recolha de dados, bem como na amostragem e respetiva representatividade dos 
dados, conduziu-nos a reformular a metodologia e os métodos, direcionando a nossa investigação 
exclusivamente pela abordagem qualitativa, e alargando o campo de investigação à localidade de 
Ponte de Sor. 
Passamos por isso a clarificar o nosso percurso de investigação. Na análise quantitativa (Saldaña, 
2009), aplicámos inquéritos às entidades locais (bares, restaurantes, estabelecimentos hoteleiros 
e/ou alojamento turístico, empresas e associações locais), aos residentes e a visitantes de 
Alfândega da Fé. Os pré-testes foram realizados junto de cinco entidades locais (representando as 
categorias enunciadas) e 10 indivíduos, representando residentes e visitantes). O foco da pesquisa 
teve por base o impacto do 7S7L em Alfândega da Fé: a experiência dos utilizadores decorrentes 
das atividades do 7S7L e os efeitos do 7S7L no desenvolvimento local. Consideramos por isso os 
seguintes critérios:  

• Divulgação 

• Grau de satisfação da programação  

• Reforço da imagem local no contexto português e europeu 

• Criação de emprego 

• Aumento das atividades culturais e criativas no local 

• Atração de novos investimentos 

• Promoção do comércio local e da indústria: restaurantes, artesanato e outros produtos locais 

 
Fizemos um levantamento do universo de entidades, população local e visitantes para determinar a 
amostra. Para este efeito, efetuámos uma consulta de dados estatísticos no INE, consultámos 
documentos e bases de dados da cedidos pela Câmara Municipal de Alfândega da Fé. A amostra 
final traduziu-se conforme a Tabela 7. 
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Tabela 7 | Inquéritos por questionário e amostra  

 
Fonte | Elaboração própria (2014). 

 

Verificámos as limitações desde logo neste contexto: no caso dos inquéritos finais aplicados aos 
residentes e visitantes, dos 19 entrevistados, 11 eram residentes e oito eram visitantes. Notámos o 
facto de quatro entrevistados não conhecerem o 7S7L. Já nos inquéritos finais destinados às 
entidades, embora a adesão tenha sido um pouco mais satisfatória, comparativamente com a 
amostra dos inquiridos residentes – visitantes, obtivemos apenas respostas de 10 entidades, entre 
as categorias bares, restaurantes, estabelecimentos hoteleiros e/ou alojamento turístico, empresas 
e associações locais. Para além disso, mencionamos outra dificuldade aquando da auscultação dos 
residentes e visitantes. Salientamos que o fluxo de pessoas que possibilitasse um número 
significativo de participação no inquérito, verificou-se fundamentalmente nos momentos das ações 
programáticas do 7S7L. Contudo, tal resultou na recusa em responder aos mesmos inquéritos 
aquando das ações culturais. Por outro lado, no final dessas ações muitas pessoas não mostraram 
disponibilidade para o efeito.  

Mais tarde, surgiu a oportunidade de implementar o Context Mapping. Através do Context Mapping 
(mapear o contexto), uma técnica desenvolvida em 2005 por um grupo de investigadores da Faculty 
of Industrial Design Engineering, da Delft University of Technology (Holanda), o utilizador é envolvido 
no processo enquanto ‘especialista’ da sua própria experiência (Visser, Stappers, van der Lugt, & 
Sanders, 2005). No Context Mapping aplicam-se ferramentas de Design para que o utilizador ilustre 
a sua experiência visual. 

Esta ferramenta visou mapear o contexto do 7S7L em Alfândega da Fé, com vista a melhorar o 
entendimento decorrente das experiências e do uso que os públicos fazem dos produtos/serviços 
do 7S7L. Com o Context Mapping tivemos a pretensão de desenvolver sessões de exploração do 
7S7L em Alfândega da Fé, em que os participantes teriam oportunidade de registar, fotografar e 
falar das suas experiências neste contexto. As fases corresponderam a: 

1. Preparação 
2. Sensibilização 
3. Reunião 
4. Análise 

  Entidades locais Residentes/Visitantes 
 
Número total de inquéritos difundidos  

 
30 

 
100/50 - 150 (total) 

 
Total de inquéritos respondidos   

 
10 

 
19 
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5. Comunicação 
6. Conceptualização 

 
Fase 1: Preparação  

• Definir o objetivo 

• Determinar o tema de estudo 

• Definir a abordagem ao tema que está a ser explorado 

• Construir um mapa mental com as ideias pré-existentes sobre a questão 

• Começar a selecionar participantes 

• Fazer um plano do processo 

• Realizar pesquisa preliminar (primeiras entrevistas, literatura de apoio) 

• Criar ferramentas de expressão, tais como diários, booklets ou questionários de sondagem. 

Desta primeira fase resultou o caderno Mapping Festival Sete Sóis Sete Luas (Apêndice 4), o 
qual serviu de base para o trabalho a ser desenvolvido com os indivíduos participantes. 
Definimos como público alvo/destinatários, empreendedores, agentes culturais, comerciantes, 
membros de associações, habitantes locais, entre outros indivíduos interessados no tema. Nesta 
sequência, foi possível criar um grupo de oito elementos (duas estagiárias da Câmara Municipal, 
três funcionários da Câmara Municipal, um empresário, um desempregado, um animador 
cultural).   
A fase seguinte consistiu na sensibilização, onde se estabeleceu mecanismos de empatia para 
o desenvolvimento da ação. Foram igualmente apresentados os propósitos de forma mais 
minuciosa e interativa. 

 
Fase 2: Sensibilização  
Nesta fase os participantes foram convidados a observar e registar as suas próprias vivências 
face ao 7S7L naquela localidade: refletir sobre as suas experiências em relação à experiência 
em estudo. Os utilizadores foram encorajados a registar, envolver-se e apresentar as suas 
experiências, a sua perceção sobre o assunto e criar cenários durante as apresentações/ações 
culturais do 7S7L (em junho e julho). 
Entre várias propostas, solicitou-se aos participantes que recolhessem, de forma individual, todos 
os elementos/registos da edição de 2014 do Festival 7 Sóis 7 Luas em Alfândega da Fé, que 
traduzissem a sua experiência/relação com as atividades. Ex.: fotografias, panfletos, 
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desdobráveis. A ideia passou por convidar o utilizador a adicionar mais informação (ferramentas 
abertas), em vez de apenas responder convencionalmente. 
Pacote de sensibilização: Caderno Mapping 7S7L – lúdico e informal – com imagens, 
autocolantes e outros elementos didáticos. 
 
Fase 3: Reunião 
Nesta fase, dia 2 de setembro de 2014, os utilizadores iriam divulgar o resultado das suas 
experiências e interagir, entre os elementos do grupo. Na fase 3 apenas foi possível chegar a 
esta etapa sendo que só estiveram presentes 2 elementos e a discussão, bem como a 
informação recolhida não se revelou representativa e por isso não poderia ser assumida como 
vinculativa.  
Posteriormente, não foi encontrada uma nova data que fosse favorável ao grupo de participantes 
na sua generalidade (horários laborais, migração de alguns intervenientes). 

 

Tantos os inquéritos por questionários como o Context Mapping representaram dificuldades no 
nosso percurso de investigação e revelaram-se ferramentas pouco produtivas naquilo que seria a 
nossa expectativa e intenção – cruzar os dados das várias esferas. Mais tarde, em 2015, redefinimos 
a metodologia, partindo desta fase de investigação decidimos direcionar a investigação do ponto de 
vista teórico-projetual de análise mista (Gray & Malins, 2004), assente em Grouded Theory (Collins, 
2010) e practice-based design research (Horváth, 2007). Porém, percebemos que a baliza de tempo 
alocada a este programa doutoral já se dilatava demasiado para esse propósito. Adicionalmente, 
não seria viável do pondo de vista cronológico, financeiro e fundamentalmente teria implicações 
profissionais incompatíveis. Mais uma vez revistamos as leituras exploratórias, avançamos para 
novas revisões de literatura, pesquisámos mais afincadamente os documentos internos do 7S7L e 
redesenhamos novos mapas mentais: motivo pelo qual renunciámos à abordagem quantitativa e 
optámos unicamente pela abordagem qualitativa, expandindo ainda o estudo ao território de Ponte 
de Sor, conforme mencionámos anteriormente.  

A metodologia adotada partir de 2015 desenvolveu-se então como exploratória de caráter 
qualitativo, ontologicamente subjetiva e decorrente de algum conflito verificável (ver Diagrama 8, 
ponto 3.2. do presente capítulo).  

A Grounded Theory difere de outros métodos de pesquisa qualitativa como um método que conduz 
à coleta de dados e à análise de dados ao mesmo tempo. Esta pesquisa está em linha com a Teoria 
Fundamental construtivista de Kath Charmaz, um importante teórico contemporâneo da Grounded 
Theory. Uma solução para isso foi incidir na teoria fundamentada (Charmaz, 2005) que nos permitiu 
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direcionar sistematicamente a descrição e a categorização dos fenómenos sociais observados, em 
que o contexto é uma construção cognitiva e subjetiva. 

A maioria dos investigadores concorda que a avaliação preliminar e a análise ocorrem 
simultaneamente à geração/coleta de dados, sendo, portanto, atividades iterativas e reflexivas 
(Albarello et al., 2005; Collins, 2010; Gray & Malins, 2004; Horváth, 2008; Huberman & Miles, 2002; 
Saldaña, 2009): a investigação como processo criativo.  

O nosso objetivo foi criar um diálogo e analisar os dados, combinando sistematicamente dados 
empíricos (estudo de caso, entrevistas, pesquisa documental e observação) e conceitos teóricos, 
conjugando a revisão da literatura que segue analogias físicas, visuais e personificadas (Colins, 
2010). Neste sentido, classificamos a leituras exploratórias no plano da literatura como “detetive” 
(analogia física, já que numa fase inicial do processo somos chamados a seguir pistas sobre as 
quais somos apenas parcialmente familiarizados. Por isso, nesta fase a literatura é útil para situar 
as investigações produzidas por outros – descobrir onde é que outros autores/investigadores 
académicos permaneceram e aturam); em termos de analogias visuais consideramos a literatura 
como um flight-shot (não podemos descrever tudo mas se referenciarmos as fontes adequadas, 
podemos conduzir outros investigadores ou partes interessadas a descobrir mais detalhes 
informativos) e igualmente como uma demonstração, gerando novos dados a partir de exemplos 
particulares que ilustram o nosso ponto de vista; associamos ainda a literatura como uma analogia 
personificada ao classificarmos a nossa revisão como voz, pois alguém disse algo justamente como 
nós gostaríamos de expor e clarificar, todavia disseram-no primeiramente (idem). 

Partindo da combinação dos dados empíricos e dos conceitos teóricos, utilizámos o agrupamento 
teórico baseado na condensação descritiva (Albarello et al., 2005) e a configuração de códigos 
(Saldaña, 2009; Flick, 2009) aquando da aplicação das entrevistas e respetivas análises. Devido à 
amostra relativa aos dados que coletámos e posteriormente analisámos, a generalização dos 
resultados deve ser considerada com prudência, uma vez que eles são predominantemente 
aplicáveis aos casos amostrados. No entanto, fomos capazes de encontrar algumas linhas gerais e 
apresentar considerações, cruzando com a literatura de investigação (revisão de literatura) com os 
dados coletados nas entrevistas, na pesquisa documental, bem como na observação não 
participante dos contextos analisados - Alfândega da Fé e Ponte de Sor. 

Tem sido recorrente trabalhar e gerir a investigação dentro das particularidades das próprias 
disciplinas: os investigadores normalmente atribuem um grau de conforto e familiaridade ao 
desenvolver e avaliar ideias e processos, utilizando as metodologias tradicionalmente associadas 
ou intrínsecas à sua disciplina (Earnshaw et al, 2015). Nesta aceção, o Design tem demonstrado 
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que a investigação e a prática multi e interdisciplinar produz efeitos meritórios e profícuos. Se por 
um lado a investigação em Design tem contribuído para o avanço de disciplinas que aplicam a 
metodologia de Design, e não necessariamente para projetar (Clemente, Tschimmel & Pombo, 
2017), Findeli, Brouillet, Martin, Moineau e Tarrago (2008) reforçam que deve ser a comunidade de 
Design a decidir se tal conhecimento é relevante e, se tal se verificar, como pode o novo 
conhecimento ser implementado nas práticas do Design. Franqueira (2007) já sublinhava que o 
Design não é axioma: o Design é uma atividade cujos resultados não são verificáveis através de 
equações e fórmulas, em que não é possível criar um axioma, porque as variáveis são sempre 
instáveis e diversas. Se nos concentrarmos no projeto de design voltado para as relações humanas 
em que os utilizadores co-projetam com o designer, o seu campo de ação é composto por 
numerosos micro-sistemas compostos por numerosos nós que constroem uma rede ampla de 
relações. 
 

3. Os materiais e os métodos – estrutura e desenvolvimento da investigação 

O conhecimento foi adquirido a partir de uma diversidade de fontes. Reunir dados segundo esta 
linha de ação reflete a abordagem de Collins (2010) sobre o desenvolvimento criativo de uma 
investigação:  
1. Definição do problema  
1. Gestão da estrutura/desenho da investigação 
2. Gestão dos research tools 
3. Gestão global da investigação: construção dos resultados, discussão e conclusões 
 

3.1. Definição do problema 

Na definição do problema, partimos de uma pesquisa geral de conceitos, para seguidamente gerar 
ideias e associar ideias. Estas noções foram aplicadas segundo a técnica do Mind Map (Fig. 44).  

O Mapa Mental foi uma ferramenta útil em todas as etapas do processo de investigação. No 
processo criativo, o Mapa Metal é entendido como um parâmetro divergente, mas não é menos 
importante a considerar na nossa análise – apoiou e clarificou os conteúdos que foram sendo 
trazidos para o debate, e auxiliou igualmente na convergência do um entendimento particular. Um 
Mapa Mental pode mostrar um conjunto mais complexo de relacionamentos entre conceitos. Por 
exemplo, pode ser usado para interrogar e organizar dados em relação aos critérios relacionados 
com a(s) questão(ões) de investigação.  
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O mapeamento permite extrair e selecionar uma grande quantidade de dados e apresentar sua 
compreensão num único extrato visual. Ao considerar as relações entre palavras-chave no Mapa 
Mental, fomos solicitados a pensar e repensar os dados. O mapeamento serviu, pois, de base para 
criar uma compreensão abrangente de como os elementos estavam interligados e que contribuíam 
para os objetivos dentro das várias camadas do sistema (Fig. 45 e 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 | Exemplo de Mind Map (aquando da nossa participação no workshop para investigadores  
– Moderado por Katja Tschimmel, com o tema Turismo Rural) 
Créditos | Fotografia - Katja Tshimmel (2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 45 | Exemplo de Mind Map (Revisão da Literatura – Estado da Arte) 
Créditos | Autoria própria (2012) 
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Figura 46 | Exemplo de Mind Map (Revisão da Literatura – Estado da Arte) 
Créditos | Autoria própria (2017) 
 

Dentro de abordagens contextuais, Csikszentmihalyi (1999) foca um modelo de sistemas de 
criatividade que inclui a cultura, a sociedade e o indivíduo. Na investigação qualitativa, 
metodologicamente começou-se a usar técnicas como a fenomenologia para estudar a criatividade. 
Por isso, a compreensão dos conceitos filosóficos, bem como as categorias da investigação (Collins, 
2010) devem ser integradas e adaptadas à presente investigação (ver Apêndice 2 – Layers da 
investigação). 

  

3.2. Gestão da estrutura/desenho da investigação - estratégia e construção do processo 

de investigação e modelo de ação 

A compreensão da filosofia de investigação está relacionada com o desenvolvimento e a natureza 
do conhecimento. Este processo auxiliou o nosso percurso de investigação, determinando qual a 
estratégia mais adequada e exequível, segundo os recursos teóricos, contextuais, humanos e 
temporais. Hillary Collins (2010) classifica a metafísica como a área da filosofia que explora os 
grandes temas e problemáticas humanas. Partindo desse pressuposto, interrelaciona a filosofia com 
os procedimentos metodológicos por via de um fluxograma, que adaptámos de modo a clarificar o 
nosso contexto e percurso investigativo (Diagrama 8). De modo concreto, estabelecemos a nossa 
investigação do ponto de vista ontológico, considerando que filosoficamente expressa a natureza 
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ou a existência de uma determinada realidade (Collins, 2010). A ontologia levanta suposições sobre 
o modo como o mundo opera e sobre os pontos de vista apresentados noutras investigações. No 
nosso caso concreto a ontologia é direcionada pela subjetividade. A ontologia, como parte da 
metafísica, lida com os princípios da realidade para além daquilo que a ciência empírica consegue 
explicar e neste contexto, a subjetividade preconiza que o mundo é criado pelas perceções e 
interações sociais dos indivíduos, as quais dão sentido e significado à realidade (Collins, 2010).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama 8 | Metodologia de Investigação Qualitativa e Ontologia da Investigação  
Créditos | Elaboração própria (2017), adaptado de Collins (2010, p. 90). 

 
 
Nesta linha de pensamento, o interpretativismo baseia-se na ideia de que a verdade é materializada 
segundo os significados que os indivíduos atribuem aos fenómenos num mundo socialmente 
construído. A realidade é represada pela subjetividade e pelo entendimento da diversidade dos 
indivíduos. No nosso caso, investigadores enquanto operadores do processo da coleta de dados, 
desejámos obter um entendimento sobre os fenómenos da economia criativa e circular em 
ambientes rurais, e como o Service Design Thinking tem repercussões neste âmbito. O discurso 
interpretativista da nossa investigação baseia-se na fenomenologia e no interacionismo simbólico. 
Assim, se a fenomenologia incide sobre a perceção de uma realidade observável, o interacionismo 
simbólico descreve o processo contínuo que parte da experiência e dos fenómenos experienciados. 
Neste sentido, a aplicação da abordagem indutiva direciona esta investigação para um 
entendimento do contexto de investigação (ambientes rurais), enfatizado pelos dados qualitativos. 
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A metodologia indutiva determinou um percurso flexível (descrito previamente), o qual nos permitiu 
a mudança na continuidade da investigação (da metodologia mista para a metodologia qualitativa). 

No que respeita às técnicas utilizadas na presente investigação, no ponto seguinte descrevemos os 
research tools, bem como a gestão destes no processo investigativo. 

3.3. Gestão dos instrumentos de investigação 

Esta investigação investiu no desenvolvimento de um modelo de análise de conteúdo qualitativa, 
convocando e adaptando um conjunto de diferentes ferramentas metodológicas. Os materiais 
coletados por via do trabalho de campo (entrevistas, pesquisa documental, observação in loco não 
participante) foram analisados tão detalhadamente quanto o processo operacional das leituras 
exploratórias. Charmaz (2005)define a teoria fundamentada como a prática e o produto, em que a 
recolha qualitativa de dados e a análise conceptual ocorrem num ciclo iterativo e resultam em 
conclusões teóricas. Collins (2010) por sua vez resume esta estratégia como indutiva, com a teoria 
que surge dos dados coletados. Gray e Malins (2004) apontam que é útil desenvolver a teoria dentro 
do campo, em vez de tê-la como uma atividade separada que perde alguma especificidade prática. 

 
1) Revisão de literatura 

Este é um processo contínuo. À medida que o projeto atravessa as diferentes preocupações 
temáticas (como lacunas, descobertas, espaço, e sobretudo o tempo), novas áreas de estudo 
são reveladas e abordadas. A revisão da literatura é o elemento mais iterativo desta investigação, 
já que acompanhou todas as fases processuais no sentido de confrontar com os outros 
elementos (research tools). A revisão da literatura permitiu dissertar sobre o estado da arte. Por 
outras palavras sumariámos, interpretámos e avaliámos a literatura existente, tendo como 
finalidade o estabelecimento do conhecimento de outros sobre o assunto que nos propusemos 
estudar (Collins, 2010). 

Na nossa investigação incluímos a consulta e análise de: 

• Livros 

• Publicações em revistas e jornais académicos 

• Proceedings provenientes de conferências, seminários e congressos  

• Relatórios governamentais e não governamentais  

• Outros estudos empíricos  

• Monografias, Dissertações e Teses 

• Bases de dados  
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De acordo com Collins (2010) a revisão da literatura aplicada ao nosso percurso investigativo 
cumpriu as funções de: 

a. Justificar a escolha do nosso marco teórico e conceptual; 
b. Gerar um documento informativo capaz de favorecer o entendimento do nosso estudo; 
c. Demostrar o grau de familiaridade com mesmo; 
d. Identificar um conjunto de produções escritas que desenvolveram ou estão a desenvolver 

pesquisas sobre matérias similares; 
e. Identificar trabalhos (teóricos e práticos) seminais; 
f. Identificar e entender os métodos do SDT como sendo relevantes para o presente estudo; 
g. Apresentar as nossas perspetivas de trabalho (atuais) e perspetivas de continuidade 

investigativa e prática (nossa e de outros); 
h. Gerar um contexto intelectual a partir da investigação, capaz de confrontar o nosso 

trabalho com o de outros. 
 

2) Estudo de Caso 
O universo em estudo é definido pela dinâmica da Rede 7S7L no sentido de obtermos uma 
percepção tão abrangente quanto possível sobre o panorama da sua atividade, uma vez que 
esta Rede sustenta a premissa de privilegiar as localidades de pequena dimensão. De acordo 
com os objetivos desta investigação no que tange a: apresentar as especificidades conceptuais 
e operacionais da criatividade em ambientes rurais; reconhecer nos territórios rurais espaços 
para operações estéticas e de sustentabilidade; analisar as condições de trabalho e os serviços 
da Rede 7S7L em articulação com as localidades de Alfândega da Fé e Ponte de Sor (programas 
de apoio à criação – nacionais e internacionais ou autossutentabilide dos territórios; processos 
criativos, residências artísticas, turismo cultural, promoção do território, laboratórios de 
criatividade e gastronomia); bem ainda descrever as políticas de ação local para a inovação, 
cultura e turismo desenvolvidas nas localidades Alfândega da Fé e Ponte de Sor; Consideramos 
portanto o Estudo de Caso da Rede 7S7L, partindo de termos gerais (entendimento da sua 
génese no conjunto dos territórios que configuram a Rede), para um carácter mais particular da 
sua ação artística, cultural e turística (no território português, concretamente em Alfândega da 
Fé e Ponte de Sor). 

A informação coletada através das entrevistas permitiu-nos obter uma melhor compreensão das 
dinâmicas do trabalho em rede, da criação artística, dos artistas, da mobilidade, dos 
apoios/subsídios/fundos, da promoção dos territórios e da sua relação com os municípios. A 
partir da voz do diretor artístico do 7S7L e da esfera política local, este trabalho permitiu-nos, 
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com base nestas especificidades, obter um entendimento de outras perspectivas, outras 
abordagens, outras análises conducentes a novas reflexões em territórios rurais. 

 
3) Entrevistas 
No que concerne às entrevistas, efetuámos um texto convite para integrar este estudo. 
Endereçámos um texto explicativo sobre a natureza da investigação, o tema, os seus 
intervenientes (equipa de investigação), bem com os objetivos. As entrevistas foram de natureza 
presencial, de carácter individual e semi-estruturadas. 

Do ponto de vista do processo, a esta coleta de dados foi realizada em quatro etapas principais: 
foram aplicadas duas entrevistas à Câmara Municipal de Alfândega da Fé (uma à presidente da 
Câmara Municipal de Alfândega da Fé e outra à chefe de gabinete dos assuntos turísticos e 
culturais); uma ao Diretor Artístico da Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas, e uma outra à 
Vereadora da Educação, Cultura e Geminações do Município de Ponte de Sor.  

Os quatro guiões integraram perguntas diretas, abertas e follow up, as quais permitissem por um 
lado elevar o discurso para a objetividade dos assuntos, por outro lado uma base flexível que 
permitisse criar um grau de proximidade e não de total rigidez, mas ao mesmo tempo orientada 
para favorecer o rigor e importância das respostas. As bases orientadoras dos quatro guiões 
respeitaram a consulta de um conjunto de diferentes registos: entrevistas vídeo, áudio ou em 
suporte de físico; livros; artigos científicos; e internet. Uns relacionados com a esfera artística 
(exemplos teses de doutoramento e observatório das atividades culturais) e outros com a esfera 
das políticas municipais (exemplos de pesquisas do observatório das atividades culturais). 
Através destes registos foi possível concretizar a construção dos guiões. 

Nesta conformidade, em Alfândega da Fé, as entrevistas realizaram-se presencialmente: a 
primeira, em fevereiro de 2013, no Centro Cultural Mestre José Rodrigues e foi dirigida à chefe 
de gabinete dos assuntos turísticos e culturais; por forma a poder aferir as informações 
coletadas, a segunda entrevista foi aplicada à Presidente do Município e teve lugar no edifício 
da Presidência da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, em junho de 2013. A análise destas 
duas entrevistas permitiu nomear as principais ações do poder local em Alfândega da Fé para o 
setor da cultura.  

Para o contexto de Ponte de Sor, a entrevista foi dirigida à Vereadora da Educação, Cultura e 
Geminações do Município de Ponte de Sor, tendo sido aplicada em novembro de 2015 e aludiu 
às mesmas categorias de análise orientadas para o município de Alfândega da Fé.  
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Consideramos, então, as seguintes categorias de análise (e guião de entrevista) para ambos os 
municípios:  

• As principais linhas estratégicas da política cultural da localidade e a contextualização da 
Rede 7S7L neste âmbito;  

• As ICC como principais orientações das políticas culturais europeias e o impacto na 
política cultural do município;  

• Representatividade da procura/oferta no concelho;  

• Estratégias de captação/formação de públicos;  

• Estratégias de promoção/divulgação da cultura;  

• Principais fontes de financiamento para a cultura e programas de apoio;  

• Repercussão da Rede 7S7L na marca da localidade e no valor simbólico do local.  
 

Quanto à entrevista orientada para o Diretor Artístico da Associação Cultural / Rede 7S7L, esta 
foi efetuada em março de 2013, em Pontedera (Itália). Neste contacto presencial obtivemos 
dados mais concretos e informação mais acurada da Rede 7S7L, partindo das categorias de 
análise (guião de entrevista):  

•   O seu surgimento até à atualidade;  

•   A missão e quais são os objetivos;  

•   As fontes de financiamento e outros apoios;  

•   As audições no Parlamento Europeu e a designação da rede 7S7L como exemplo de boa 
prática cultural; 

• As orientações da Comissão Europeia relativamente às Indústrias Culturais e Criativas e 
o enquadramento da Rede neste domínio;  

• A experiência de articulação do trabalho da Associação Sete Sóis Sete Luas com as 
localidades da rede. 

 
Em matéria de registo, edição e validação dos conteúdos das entrevistas, no percurso metodológico 
efetuado seguimos uma linha processual que compreendeu três fases (Lima, 2013):  

1) Registo áudio integral do conteúdo das entrevistas; 
2) Edição/tratamento do registo áudio (transcrição e adaptação) para conteúdo escrito;  
3) Verificação e validação do conteúdo escrito por parte dos entrevistados (para obtenção do 

texto final): 
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 1) Registo: aplicámos as entrevistas com recurso áudio integral e com o consentimento dos 
respetivos entrevistados (Diretor do 7S7L, representantes dos municípios de Alfândega da 
Fé e Ponte de Sor). Do registo áudio com o conteúdo integral de todas as conversas 
procedemos à sua edição e tratamento; 

 2) Edição/tratamento do registo áudio: o processo de edição revelou-se longo e minucioso, 
dividindo-se em duas fases: transcrição e adaptação do discurso. Na transcrição do áudio 
para o papel efetuámos um registo muito próximo daquelas que foram as palavras utilizadas 
na oralidade. Na transcrição para o papel, adaptámos o discurso oral para o discurso escrito. 
Neste documento tivemos a intenção de apresentar fielmente aquelas que foram as ideias 
expostas nas entrevistas, para posteriormente enviarmos aos intervenientes e obtermos 
destes uma verificação de conteúdo; 

 3) Verificação e validação do conteúdo das entrevistas: enviámos aos entrevistados o 
resultado do processo de transcrição e adaptação para verificação e validação do conteúdo 
escrito. Posteriormente os mesmos pronunciaram-se. Os textos foram devolvidos 
obedecendo ao seguinte: sem correções por parte dos entrevistados (Alfândega da Fé e 
Diretor Artístico 7S7L); no caso de Ponte de Sor, a verificação do conteúdo resultou em 
alterações mínimas que permitiram afinar sentidos, completar alguns aspetos mencionados, 
acrescentando informação relevante não verbalizada aquando do decurso da entrevista. 

 

Os textos finais alocados a esta investigação resultaram pois de um trabalho árduo, permitindo-nos 
avançar posteriormente para o processo de análise de conteúdo e discussão. O documento final 
resultante do processo de recolha, edição e verificação de conteúdo por parte dos entrevistados, 
constituiu-se como fonte de informação complementar à revisão da literatura, mas simultaneamente 
à pesquisa documental (relatórios e documentos internos das estruturas aqui estudadas). 

Quanto à análise de conteúdo das entrevistas, esta passou pela estruturação da condensação 
descritiva (Albarello et al., 2005). Esta condensação foi configurada através de códigos (Saldaña, 
2009; Flick, 2009), permitindo sistematizar e categorizar as essências dos discursos para 
posteriormente alocar aos lugares estruturais comuns (Exemplos 1, 2 e 3).  
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Exemplos: 
 

1.  

Tabela 8 | Categorização dos discursos – Códigos, Unidades de Registo, Lugares Estruturais 

 
 Alfândega da Fé Ponte de Sor  

Principais linhas 
estratégicas da política 
cultural  

“programação cultural 
diversificada” 

“proporcionar uma oferta 
diversificada e eclética” 

Programação 
diversificada  

 
Captação de público  

Possibilitar “àqueles que 
não podem sair” o acesso a 
estas práticas. 
 

permitir o acesso à “cultura 
de forma abrangente e 
levar a cultura às pessoas 
que não têm hipótese de ir 
fora”. 

Democratização da 
cultura 

Relação da Rede 7S7L 
com os territórios 

“preocupação em fazer 
uma ligação da cultura dos 
países/artistas convidados, 
com a cultura local para 
que as pessoas se 
identificarem mais 

“A integração na rede 
SSSL veio permitir aos 
artistas, que vêm mostrar a 
sua arte à nossa 
população, conhecer aquilo 
que nós cá temos e levam 
isto lá para fora.” 

Diálogo intercultural  
Identidade cultural local 

Principais fontes de 
financiamento para a 
cultura e programas de 
apoio 

“Dificuldades de ordem 
financeira”  

“os recursos financeiros” Constrangimentos  

Códigos  Unidade de registo Lugares estruturais  

 

Fonte | Elaboração própria (2016). Adaptado de Albarello et al. (2005) e Saldaña (2009). 
 
Em relação à análise de conteúdo decorrente da entrevista ao Diretor artístico do 7S7L, destacamos 
os seguintes exemplos: as expressões “esbater as fronteiras entre culturas”, “tradição em 
movimento” e a “mobilidade dos públicos” concorrem no mesmo lugar estrutural: missão e objetivos 
da Rede. 
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Um outro exemplo que parte da análise da entrevista ao Diretor artístico do 7S7L: 
 

2. 

Tabela 9 | Categorização dos discursos – Categoria, Subcategoria, Indicador, Unidade de registo  

 
Categoria  Subcategoria Indicador Unidade de registo 

7S7L articulação do 7S7L com 
as localidades da rede  

boas relações “Existem muito bons 
exemplos e grandes 
experiências com as 
autarquias. Não existem 
amizades políticas. 
Entramos nos locais através 
dos artistas, que são os 
nossos interlocutores”.  
 
“Há autarcas que estão mais 
perto da cultura e que 
encontram no festival um 
meio para desenvolver 
sensibilidades multiculturais. 
É o caso da presidente da 
Câmara Municipal de 
Alfândega da Fé”.  

 Fonte | Elaboração própria (2016). Adaptado de (Amado, 2014). 

 

3.  Exemplo de segmentação e códigos segundo Saldaña (2009) e (Flick, 2009): 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte | Elaboração própria (2016). 
 
Nos capítulos referentes aos resultados, à discussão e às conclusões podemos evidenciar os 
exemplos supra descritos. 
 
 
 
 

1. “A mobilidade dos artistas e das obras, mostra a qualidade do trabalho que se têm vindo a 
desenvolver - um projeto europeu e internacional e isso favorece a relação com a UE”.  

2. “O ponto de partida é que a Europa se preocupa com a criação de uma identidade cultural 
europeia e sentimo-nos já como um projeto de cidadania europeia.” 

 
Código: boa prática cultural 
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4) Pesquisa Documental 

Podemos dizer que a pesquisa documental é aquela em que os dados obtidos são provenientes 
de documentos, com o objetivo de extrair informações neles contidas e obter entendimento dos 
fenómenos. Acrescentamos ainda que este foi um procedimento apoiado em métodos e técnicas 
para a apreensão, compreensão e análise de documentos dos mais variados tipos. E que embora 
a pesquisa documental possa ser caracterizada como método independente, também é possível 
utilizar documentos e análise de documentos como estratégias complementares a outros 
métodos, conforme descreveu Flick (2009). Por isso, com a finalidade de compreender melhor o 
fenómeno em estudo, a pesquisa documental permitiu-nos conformar com as outras fontes 
consideradas nesta investigação (revisão da literatura, entrevistas, estudo de caso e observação 
in loco não participante). 

Tipologia de documentação consultada: 

• Relatório e Contas (2015) (Ponte de Sor); 

• Relatório de Atividades, Orçamento e Grandes Opções do Plano (2014, 2015, 2016) 
(Alfândega da Fé); 

• GO Local. Por uma cidade sustentável. Relatório de Acompanhamento. (Alfândega da 
Fé). 
 

5) Observação in loco 

Segundo Collins (2010) a observação envolve várias direções. Na nossa investigação 
especificámos a observação não estruturada e a observação não participante. Para entender 
melhor o contexto, as ferramentas e os espaços utilizados para apoiar este desígnio de 
observação não estruturada, podem ser analisados da seguinte forma: tabelas de observação e 
sintetização visual (informação visual). Tendo em consideração as rotinas e os comportamentos 
que esses dados observacionais permitem, estas ferramentas fornecem informações sobre 
ações e interações, por exemplo, visualização antes, durante e depois de uma atividade do 7S7L 
- processos e relacionamentos. Acrescentamos ainda que na observação não participante o 
observador - investigador não questiona nem comunica com os indivíduos que estão a ser 
observados. Assim sendo, os resultados da observação foram considerados como hipóteses e 
não como aspetos conclusivos. 
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3.4. Gestão global da investigação: construção dos resultados, discussão e conclusões 

A análise qualitativa traduz-se num processo de interpretação dos dados coletados ao longo da 
investigação que foi realizada (Collins, 2010). Partindo da triangulação dos dados coletados 
(validação das entrevistas, pesquisa documental, revisão da literatura, observação in loco não 
participante) foi possível sistematizar os resultados e consequentemente desenvolver a discussão 
que advém destes resultados (Diagrama 9). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
             _____________________________________________ 

Diagrama 9 | Exemplo de triangulação e iteração 
Créditos | Elaboração própria (2016) 
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Assim sendo, consideramos como técnicas de análise qualitativa o entendimento do contexto, a 
reflexão crítica que parte também de outra técnica, a prefiguração do campo de investigação que, 
por sua vez, advém da pergunta de investigação ou do problema da investigação que identificámos. 
Por isso a reflexão crítica é uma forma de dotar a consistência da investigação. Refletir faz com que 
certas situações ou realidades sejam questionadas e tal é baseado nos valores, ideias e pré-
julgamentos que estabelecemos. A partir desde momento surge o argumento perante a informação 
coletada e a respetiva triangulação. Adicionalmente, outra técnica que usámos ao longo do processo 
investigativo é a iteração, cujo movimento pressupõe revisitação e prossecução entre geração de 
resultados e análise dos dados coletados (conforme o Diagrama 9). 

Partindo dos argumentos (evidências, princípios, suposições e inferências lógicas) da nossa 
discussão foi possível desenvolver conclusões. Collins (2010) confirma que os argumentos são 
razões apresentadas para apoiar e tornar a conclusão mais consistente. Por isso, as conclusões 
incluem factos, juízos, análise e recomendações (idem), bem ainda perspetivas futuras e limitações. 
 
4. Síntese do Capítulo  
No capítulo IV demostrámos o modo operativo da trajetória investivativa que, tal como um processo 
criativo, compreende etapas, partindo da definição de um problema até atingirmos um resultado 
satisfatório para o mesmo. Neste caso, no presente capítulo descrevemos detalhadamente o nosso 
processo de investigação, focando-nos nos materiais e métodos aplicados nas várias fases: na 
definição do problema; na gestão da estrutura/desenho da investigação, o qual compreende uma 
estratégia de investigação e consequentemente um modelo de ação; na gestão dos instrumentos 
de investigação; e por fim descrevemos o modo como gerimos os resultados e respetiva discussão 
para posteriormente narrarmos sobre a elaboração das conclusões. Tratou-se de um processo 
bastante iterative, de triangulação e análise de conteúdos, o qual consistiu em Creative Research 
methods - Grounded Theory (Collins, 2010), Research in Design Context (Horváth, 2007, 2008) e 
Research into Art and Design (Frayling citado in Earnshaw et al, 2015).  
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Capítulo V – 7 Sóis 7 Luas em Alfândega da Fé e Ponte de Sor 

A União Europeia (UE) teve em conta uma exigência apresentada por vários atores culturais, ao 
colocar em prática, desde os anos 90, programas com uma dimensão cultural, visando em especial 
reforçar o sentimento de pertença europeia, destacar o património cultural da Europa e estimular a 
sua economia (Comissão Europeia, 2000, 2010, 2015). Por outro lado, a UE tem vindo a financiar, 
no âmbito da sua política regional, projetos culturais, criativos e mais recentemente que cumpram 
os propósitos da sustentabilidade e da economia circular.  

Como promover o surgimento ou a consolidação de uma identidade europeia? E como se pode gerir 
as disparidades neste contexto? Estas duas grandes questões europeias podem encontrar parte da 
sua resposta no campo da cultura. 

Na nossa investigação, optámos por analisar a Rede 7S7L no desígnio da criatividade em ambientes 
rurais. Este projeto, que emergiu seguindo a ideia de um grupo de estudantes de teatro de 
Pontedera (Itália), e cuja ação cultural já se desenvolveu em 13 países, cronologicamente lançou 
essa dinâmica em 1993 e desde então tem lugar todos os anos nas localidades que a organizam. 
Gradualmente a sua atividade foi-se firmando e o número de localidades aderentes também se 
dilatou. Assim, a constituição do 7S7L como Rede cultural foi oficializada em 2000 entre as 
localidades pertencentes (na altura Cabo Verde, Itália, Portugal, Roménia, Espanha). Já os centros 
culturais, apelidados de Centrum Sete Sóis Sete Luas, constituíram-se como espaços de 
representação permanente da ação 7S7L, instituindo uma forma de desenvolvimento local 
económico, social, cultural e simbólico. 

Este projeto, que nasceu seguindo a ideia de um grupo de estudantes de teatro, de Pontedera 
(Itália). Os estudantes decidiram ir além das fronteiras italianas, realizando em Portugal, em 1987, 
uma residência artística. Foi nestas circunstâncias que conheceram José Saramago, escritor 
Português e Prémio Nobel da Literatura em 1998. Em 1993 o 7S7L nasceu desta iniciativa e tanto 
as ações como a rede de localidades aderentes têm crescido ao longo do tempo. Os objetivos da 
Rede são de ordem simbólica, económica e social. E as localidades da Rede têm em comum uma 
tentativa de conduzir uma política cultural para desenvolver o seu território, promovendo o 
dinamismo cultural e económico, nomeadamente através de atividades como a música, as artes 
visuais, os produtos e cultura local, o turismo cultural, as residências artísticas e os laboratórios de 
criatividade e gastronomia. 
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O 7S7L pode ser definido como um projeto de cooperação transnacional28 e autossutentável29, 

tomando formas evolutivas diferentes, tais como a Rede cultural, o festival e os Centrums 7 Sóis 7 
Luas. 

No nosso estudo de caso limitámos a investigação académica ao território nacional, mais 
especificamente à vila de Alfãndega da Fé, Trás-os-Montes. Mais tarde, em 2015, decidimos alargar 
o âmbito geográfico da nossa pesquisa. Particularmente optámos por adicionar a localidade de 
Ponte de Sor. Conforme aludimos anteriormente, circunscrevemos o nosso estudo a estas 
localidades, considerando o tempo disponível da investigadora principal, bem como a sua facilidade 
de acesso às fontes, recursos e rede de contactos necessários para a recolha do material empírico. 

 

1. 7 Sóis 7 Luas: uma história do sul da Europa, dos países lusófonos e do mediterrâneo  

A história deste projeto/rede tem as suas origens em 1987 e deriva do entusiasmo de um grupo de 
estudantes de teatro, do Liceu Clássico Andrea da Pontedera, na Toscana (Itália).  
 

Tudo começou com um grupo de jovens que se atreveu a sonhar com um mundo diferente, um mundo 
composto por muitas culturas, esplêndidas nas suas diferenças, mas unidas por uma única grande 
alma: o espírito de fraternidade e do acolhimento que desde sempre caracterizou as localidades de 
mar. Com todos os instrumentos da arte e da música, e graças à intervenção de figuras importantes 
do mundo cultural mediterrânico e lusófono, chegámos até o dia de hoje: o Festival Sete Sóis Sete 
Luas faz 20 anos, realiza-se em 11 países do Mare Nostrum e do mundo lusófono e tem a alegria de 
partilhar a sua história com cada um de vós. (Abbondanza, Rolli, & Valente, 2013, p. 162) 

 

Podemos dizer que a “viagem intercultural” propriamente dita do 7S7L começou em 1991, quando 
este grupo de estudantes da Toscana – o Gruppo Teatrale Immagini – decidiu ir além das fronteiras 
italianas para explorar novos territórios e novas formas de experimentação artística (Entrevista a 
Marco Abbondanza, 2013; Abondanza, Rolli & Valente, 2013). Viajaram então até Montemor-o-Novo 

(Portugal)30, em residência artística, apresentando posteriormente naquela localidade um conjunto 

de espetáculos de teatro.  

                                                
28 Conforme os documentos do Culture Programme 2007-2013 - Support for cultural actions: Cooperation Measures (Strand 
1.2.1) (2007); e do Culture Programme 2007-2013 - Strand 1.2.1 "Cooperation projects" - Budget 2012 List of projects 
proposed for funding (Anexo 20).  
29 Qualificação atribuída por Marco Abbondanza (Diretor artístico do 7S7L), aquando da nossa entrevista aplicada em 
Pontedera, em março de 2013. 
30 Uma área rural do Alentejo fortemente deprimida, entre outras localidades do interior de Portugal (André & Abreu, 2009). 
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É importante relembrar que o Portugal de 1991 é um país há pouco tempo saído da longa ditadura, 
que chegara ao fim apenas em 1974 com a Revolução dos Cravos. Trata-se, por conseguinte, de uma 
sociedade jovem, que tem vontade de se abrir à Europa, e na qual a chegada de um grupo de jovens 
atores a uma pequena cidade de província como Montemor-o-Novo desperta, naturalmente, muita 
curiosidade e interesse. É assim que o jornal local "Folha de Montemor" descreve, de forma delicada 
e irónica, o trabalho de concentração desenvolvido pelos quatro jovens atores: «Imaginem quatro 
jovens. Em pleno campo. Junto ao Ferro da Agulha. Apoiados numa só perna. De olhar fixo no 
horizonte. De longe, um observador desprevenido dirá que são flamingos ou cegonhas. Mas não. São 
4 italianos. E o que eles estão a fazer são exercícios de concentração necessária para o seu trabalho. 
São atores». (Abondanza, Rolli & Valente, 2013, p. 11) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuras 47 e 48 | Ensaios de Gianluca Barbadori, Andrea Falchi, 1991 
Créditos | Abondanza, Rolli & Valente (2013, p. 11). 

 
Por isso, o arrendamento de uma casa na aldeia do Ferro da Agulha, concelho de Montemor-o-
Novo, que favorecesse essa concentração (Fig. 47 e 48) pode ter sido um fator determinante para 
que estes artistas exercessem a sua “liberdade artística” (Abondanza, Rolli & Valente, 2013). 

Assim, conforme preconizado por Selada & Cunha (2008, p. 35), a procura de “locais marcados por 
fortes atractivos naturais para viver e trabalhar” com uma “paisagem distintiva e pitoresca, associada 
a montanhas, vales, rios, lagos, florestas e um clima ameno são alguns dos ingredientes que atraem 
ocupações criativas”. Paralelamente “a fixação de criativos pode ser um factor indutor do 
desenvolvimento das áreas rurais, zonas de baixa densidade” (idem). 

O 7 Sóis 7 Luas (7S7L), enquanto festival, emergiu concretamente em 1993 com a direção artística 
de Marco Abbondanza e Renzo Barsotti. Decorrente da residência artística realizada em Montemor-
o-Novo, em 1991, conheceram José Saramago, escritor português e Prémio Nobel da Literatura em 
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1998. Iniciados os relacionamentos, com o apoio de Saramago, surgiu o Festival Sete Sóis Sete 
Luas, inspirando-se nos valores presentes na obra Memorial do Convento, cujas personagens, 

Baltazar Sete Sóis e Blimunda Sete Luas, criam a “passarola”, uma máquina voadora 31 . A 

“passarola” é o símbolo e imagem de marca da rede 7 Sóis 7 Luas. “Il Festival cresce in un ambiente 
in cui la marginalità è motivo di orgoglio per cui il discorso di valorizzazione delle identità culturali 
sarà sempre centrale nei cartelloni” (Abondanza, Rolli & Valente, 2013, p. 18). 

Adicionalmente,  
 

The SSSL brand: tourists, young people, journalists and the public can identify the SSSL brand in the 
different places of the Mediterranean, regardless of the country where the Festival is taking place. In 
fact, the Festival has the same name, the same image, the same poster in all the 30 cities of the 9 
countries where it takes place. (Abbondanza, 2008, slide 13, para. 6) 

 

José Saramago foi o primeiro presidente honorário da rede, mas posteriormente também integrou, 
como presidente honorário, o escritor, dramaturgo e comediante italiano Dario Fo. Em 2012, dois 
anos após a morte de Saramago, foi nomeado um novo presidente honorário, o presidente da 
República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. O projeto iniciou-se com o intercâmbio cultural de 
Itália e Portugal e, entre 1993 e 2018, foram aderindo outros países: Grécia – 1993, Espanha – 
1997, Cabo Verde – 1998, França e Marrocos – 2005, Israel – 2006, Croácia – 2008, Brasil – 2009, 
Roménia – 2012, Eslovénia e Tunísia – 2013. Até ao momento a Rede contabilizou 13 países (Fig. 
49), e diversas localidades dos países referidos anteriormente (Cuenca, Aguimes, Tavernes de la 
Valldigna, Alfândega da Fé, Aquiraz, Baia Sprie, Brasília, São Paulo, Castro Verde, Ceuta, 
Frontignan, Genazzano, Ioannina, Madalena, Montelupo Fiorentino, Odemira, Oeiras, Oristano, 
Pollina, Pontedera, Ponte de Sor, Pombal, Elvas, Castelo Branco, Mafra, Vila do Porto, Ribeira 
Grande, Roma, Rovinj, Tarrafal, Tanger, Auid, Béja, Maio, São Filipe, Impruneta, El Jadida, Piran, 
Santa Catarina, Nova Sintra, Ksar-El Kebir, Mungia).  

                                                
31 A imagem da passarola passou a representar a marca da Rede 7S7L, não só sob o ponto de vista visual como também 
simbólico. Aquando da visita de José Saramago a Pontedera (Itália), em 24 de novembro de 1992, este proferiru um texto 
de saudação: 
 “Tive o privilégio de ver baptizado este Festival, nos seus primeiros passos, com os nomes de duas personagens de um 
romance de que sou autor. Ficámos desde então, elas e eu, ligados ao Gruppo Teatrale Immagini, por essa razão, sim, já 
de si bastante sólida, mas também por outra que tem muito mais que ver com o espírito que com a onomástica. 
Quero eu dizer que não foi por acaso que a alma visionária de Blimunda e o instinto manual de Baltasar se tornaram em 
guias do Festival: só transcendendo o que é imediato, só imaginando futuros e preparandos-se para os viver em dignidade, 
trabalho e beleza, o Gruppo Immagini podia ter levado a generosidade do seu carácter e a qualidade do seu trabalho criativo 
às longinquas terras portuguesas, a Montemor-o-Novo, que nunca terá suficientes palavras para agradecer aos seus amigos 
italianos. 
Se eu pensar que também esta cidade está presente num outro livro meu, então o privilégio passa a ser duplo, e dobradas 
ficam as minhas razões para estar grato tanto a Montemor-o-Novo como a Pontedera. Pelo trabalho nos aproximámos, pelo 
trabalhos vamos continuar unidos” (Abondanza, Rolli & Valente, 2013), p. 15). 
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Figura 49 | Totalidade de países que integraram a Rede 7S7L 
Créditos | Elaboração própria (2016). 
 
 

Em 2018 o mapa da rede configura-se conforme o seguinte (Fig. 50): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50 | Localidades da Rede 7S7L 
Créditos | 7S7L (2018). Retirado de https://www.festival7sois.eu/since-1993  
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De entre os vários países, desde o surgimento até à atualidade, em cada ano várias localidades têm 
vindo a aderir à Rede cultural. Nesta dinâmica, de localidades a aderir e outras a saírem, Portugal 
não é exceção (Fig. 51). 

No nosso estudo de caso, conforme indicámos anteriormente, iniciámos a pesquisa com a 
localidade de Alfândega da Fé, tendo mais tarde, em 2015, alargado o âmbito à localidade de Ponte 
de Sor. Embora a cidade de Santa Maria da Feira já tenha integrado a rede entre 1999 e 200832 
(Luas, 2008; Sacco, 2005) salientamos o facto de Alfândega da Fé ser, atualmente, a única 
localidade do Norte de Portugal a constituir a rede 7S7L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 51 | Localidades portuguesas da Rede 7S7L 
Créditos | Elaboração própria (2015, 2018). 

 

A atividade da Rede 7S7L assinala-se na “reinterpretação da cultura” (Entrevista a M. Abbondanza, 
2013), através do turismo cultural e musical, da promoção do território, das artes plásticas (pintura, 
escultura, fotografia, performances e instalações artísticas) e, fundamentalmente, da world music 
onde se inscreve o Festival Sete Sóis Sete Luas (que é para a Rede o aspecto/serviço mais notável 
da sua ação cultural) (Fig. 52): 

 

 

                                                
32 O Festival Sete Sóis Sete Luas esteve alocado à programação do Imaginarius (Festival Internacional de Teatro de Rua, 
sendo que o Imaginarius resultou da colaboração entre o 7 Sóis 7 Luas e a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira (Melo, 
2004). 
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Figura 52 | Atividades/setores da Rede 7S7L 
Créditos | Elaboração própria (2016). 

 

1.1. 7 Sóis 7 Luas: uma rede, as artes e encontros culturais 

A Rede 7S7L pretende afirmar-se “como um projeto autossustentável” (Entrevista a Marco 
Abbondanza, 2013), cuja missão assenta na divulgação/difusão da cultura portuguesa e 
mediterrânica, visando:  

• Promover a mobilidade dos artistas da rede;  

• Defender as distintas realidades e identidades das localidades da rede;  

• Criar lugares privilegiados para realizar encontros interculturais entre os artistas e as 
comunidades locais;  

• Atrair novos públicos.  

Este é também um exemplo do desenvolvimento partilhado. Nesse contexto, localidades de 
pequena e média dimensão ou mesmo localidades rurais, quando integradas em rede têm 
oportunidade de fomentar a diversificação da economia local (INTELI, 2011).  

Este movimento em rede permite às localidades unir forças, similarmente àquilo que foi já descrito 
no capítulo três, sobre as dinâmicas das várias redes apresentadas. O 7S7L ao privilegiar as cidades 
de pequena e média dimensão, não é divergente desta pragmática, pois através de uma ação de 
“política de descentralização cultural no âmbito euro-mediterrâneo” proporciona a estas localidades 
“a possibilidade de promover projectos e iniciativas de alta qualidade, muitas vezes em estreia 
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nacional, a custos reduzidos, graças à existência da Rede.” (Anexo 21, Protocolo de adesão à Rede 
7S7L). Tal veio permitir que as localidades se coordenem para trabalhar em prol de objetivos 
comuns. 

Como descrevemos anteriormente, a atividade da Rede 7S7L assinala-se através da mobilidade de 
obras e artistas, colocando em contacto artistas e profissionais da cultura. Isto possibilita a 
exploração e apresentação de produções artísticas originais, entre artistas de diferentes cidades da 
rede (música e artes visuais), mas ao mesmo tempo promove especificidades regionais das cidades 
da rede (turismo cultural e promoção de produtos locais). 

O Festival, como principal evento, tem expressão em todas as localidades pertencentes à rede. Este 
evento acontece no verão e é apresentado em espaços públicos, com o intuito de ir “ao encontro 
das pessoas”, conforme observado por M. Abbondanza na entrevista que aplicámos. 

As outras atividades acontecem mais pontualmente na generalidade das localidades, à exceção 
daquelas que acolhem os centros culturais, difundindo ações durante todo o ano. Os centros 
culturais apelidados de Centrum 7S7L, constituem-se como espaços de representação permanente 
da ação do 7S7L, instituindo uma forma de desenvolvimento local económico, social, cultural e 
simbólico. Estes Centrums assumem-se igualmente como espaços de confluência de artistas 
visuais já que constituem uma oportunidade para destacar a criação artística contemporânea.  

Todas as tipologias artísticas estão intrínsecas à programação anual dos, já fundados, oito centros 
culturais: Centrum SSSL de Pondedera (Itália) e Centrum SSSL de Ponte de Sor (Portugal) em 
2009; Centrum SSSL Frontignan (França) Centrum SSSL da Ribeira Grande (Ilha de Santo Antão, 
Cabo Verde), e mais recentemente, inaugurados em 2017, os Centrum SSSL de Tarrafal, Maio, São 
Filipe e Nova Sintra (Cabo Verde).  

E segundo Monteiro (2016) a presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé também 
ambiciona edificar um Centrum 7S7L naquela localidade. 

A Rede 7S7L é igualmente uma via para as localidades que vão integrando o projeto poderem 
aproveitar ao máximo a experiência das outras cidades/localidades que a constituem há mais tempo. 
Daí que, no protocolo de adesão, venha discriminada a necessidade de “efectuar periodicamente o 
Encontro das Cidades e das Instituições da Rede 7S7L, com o objectivo de criar um momento 
institucional de debate, confrontação e coordenação” (ver Anexo 21). 

De acordo com os instrumentos utilizados nesta investigação e conforme os conteúdos coletados, 
verificámos que a Rede 7S7L é ainda um mecanismo para facilitar e encontrar oportunidades de 
financiamento para o festival: a associação, os municípios, os Centrums, a mobilidade das obras e 
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dos artistas, os operadores e trabalhadores culturais, o o público, facilitam o processo ao formarem 
uma rede. 

 

1.1.1. 7 Sóis 7 Luas e a Cultura como commons  

A descrição do projeto 7S7L aquando do pedido de financiamento do Programa Cultura em 2007, 
foi descrita conforme o seguinte: “Le domaine du projet est celui des Arts, de la Musique Populaire, 
de l'Europe Méridionale, favorisant la connaissance d'un important héritage culturel commun qui lie 
les peuples du Sud” (ver descrição no Anexo 20). Esta ideia de património cultural comum advém 
de uma prática que: 
 

Allows them to disseminate their own musical, artistic and cultural works, well beyond a market 
approach. Thanks to the contribution in information and experience that is brought by the 
representatives of cities and institutions, the SSSL Festival is a great meeting of cultures and 
languages of the Mediterranean and Macaronesia, with a unique and non-standard programme, arising 
from a deep research work on the musical and cultural heritage of the cities of the Network”. 
(Abbondanza, 2008, slide 13, para. 3-4) 

 

Tal candidatura e respetivo financiamento deu origem, por exemplo, a produções musicais criadas 
especificamente para o festival em língua franca - uma língua que foi falada em todas as regiões do 
Mediterrâneo por marinheiros, comerciantes e populações deslocadas (condenados, escravos, 
etc.), a partir da Idade Média até o século XIX. Decorrente deste financiamento, surgiram então, em 
2008, as primeiras orquestras do 7S7L: a 7 Sóis Orkestra e a Med’SetOrkestra, grupos constituídos 
por artistas das várias cidades da rede. O objetivo foi promover a consciência de uma cultura comum 
a todos os povos do Mediterrâneo. Mais tarde foram surgindo outras, sendo que até ao presente 
momento contabilizam-se oito orquestras (Anexo 22). 

Neste seguimento, importa referir que as línguas europeias atuais e até mesmo alguns dialetos 
locais, partilham de muitas palavras comuns da língua franca. Este património comum 
desconhecido, que influenciou as nossas línguas, foi revivido pelo 7S7L, com o objetivo de promover 
um sentimento de pertença euro-mediterrânica. Este desejo está em sintonia com o Conselho da 
Europa e com a lógica da União Europeia de desenvolver um património europeu comum para além 
das fronteiras nacionais. 

A heterogeneidade e diversidade das culturas é valorizada pelo 7S7L. Através desta valorização da 
riqueza destas culturas do mundo lusófono e do mediterrâneo, a Rede 7S7L tenta propor e tornar 
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viva uma cultura não dominante e lutar contra a homogeneidade cultural. Esta ligação entre 
identidade comum e identidades particulares evidencia-se pela voz dos seus representantes como 
que um continuum de identidades: 
 

Represents a great opportunity for artists, institutions and young people coming from the cities of the 
Network to enlarge their horizons. But, at the same time they protect and enhance their own cultures 
and identities, which get richer thanks to the intercultural dialogue dynamics. (…) aims to build a sort 
of common language of the Mediterranean, a ‘koiné dialektos’33, made up of the exaltation of its rich 
differences and of the union they create. (Abbondanza, 2008, slide 12) 

 

Outro preceito respeitante à cultura como commons é a marca 7S7L. Em todas as localidades 
pertencentes à Rede 7S7L, a imagem conserva a sua coerência:  
 

Tourists, young people, journalists and the public can identify the SSSL brand in the different places 
of the Mediterranean, regardless of the country where the Festival is taking place. In fact, the Festival 
has the same name, the same image, the same poster. (idem) 

 

Por outro lado, pode ser receoso ou tendencioso pensar-se que a Rede 7S7L petrifica a sua 
pragmática na cultura passada, encerrando a sua ação na apresentação de música tradicional e 
popular, sem ligação às atuais criações musicais. O 7S7L inverte este preceito ao atualizar a música 
tradicional com artistas atuais e as suas diversas influências. “Sete Sóis Sete Luas fin dalla sua 
nascita promuove la musica popolare contemporanea intesa quale ricerca che si ispira alla tradizione 
rinnovandola in chiave contemporanea” (Abondanza, Rolli & Valente, 2013, p. 18). 

Assim, podemos dizer que o 7S7L encontra na simbiose tradicional/contemporânea um dos 
propósitos da sua ação cultural. Tal advém da música popular contemporânea, das artes visuais e 
de outras ações que divulgam os territórios/localidades da Rede: "It promotes projects of peoples 
music (traditional but at the same time contemporary), plastic arts, and symposia with the 
participation of great figures of European and Mediterranean culture” (Abbondanza, 2008, slide 3). 

 

 

 

                                                
33 O termo koiné deriva da frase grega hē koinē dialektos (o dialeto comum) e designa a língua mais falada em toda a Grécia 
desde Alexandre o Grande até à Antiguidade Tardia.  
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1.1.2.  O papel privilegiado dos lugares na política cultural europeia 

As localidades estão na origem do desenvolvimento da Rede 7S7L. São estas que coordenam o 
financiamento, a programação, a organização, o funcionamento das ações do 7S7L, incluindo os 
Centrum. Na maioria dos casos é a vereação da cultura que comporta esta coordenação. É o caso 
de Alfândega da Fé e Ponte de Sor, conforme demostrámos no capítulo anterior, bem ainda no 
subsequente. Esta política de ação local das supramencionadas entra numa estratégia de 
desenvolvimento local de acordo com as entrevistas aplicadas nos dois universos municipais e 
demais instrumentos utilizados na nossa investigação. 

O desenvolvimento local como ferramenta para a coesão europeia neste propósito do 7S7L traduz-
se na valorização das localidades de pequena e média dimensão pela cultura e pelo turismo e 
impulsionar o desenvolvimento local, tem sido a base estratégica da Rede 7S7L. A rede e as suas 
boas práticas foram reconhecidas em 2009 e em 2012 pela política regional da União Europeia 
(entrevista a Marco Abbondanza), que é a política com mais peso/impacto da Europa em termos 
operacionais e orçamentais, tendo obtido também da Comissão Europeia: 
 

(...) Reconhecimentos pela dimensão euro mediterrânea e qualidade cultural do projecto, pois que 
duas vezes recebeu o apoio do Programa Caleidoscópio, quatro vezes o do Programa Cultura2000, 
uma vez o do Programa Interreg IIIBMedocc, afirmando-se cada vez mais como manifestação cultural 
de nível internacional” (ver Anexo 21). 

 

Por isso, também se torna fundamental para a Rede 7S7L, realizar uma política de diálogo 
intercultural entre os Países das duas margens do Mediterrâneo, com especial referência à 
realização de atividades culturais e artísticas nos Países do Norte África e do Oriente Médio, para 
favorecer uma melhor compreensão dos problemas sociais, políticos, culturais e demográficos que 
causa tensões entre os Países Europeus e os Países da bacia do Mediterrâneo (Abbondanza, 
2008). 

 
1.1.3. A cultura e o turismo do ponto de vista do 7 Sóis 7 Luas e a atração de novos públicos 

O projeto 7S7L faz parte de uma estratégia global para melhorar a imagem das localidades através 
da cultura e do turismo. As cidades/localidades da rede são muitas vezes antigas cidades industriais, 
como é o caso de Pontedera, província de Pisa, Toscana, onde se localiza a sede da empresa 
Piaggio (Fábrica e museu da Piaggio), Oeiras (Fábrica de Pólvora de Barcarena), Ponte de Sor 
(Antiga Fábrica de Moagem de Cereais e Descasque de Arroz) ou Frontignan (antiga refinaria de 
petróleo em França). 



 

 218 

O projeto 7S7L faz parte desta estratégia. Este objetivo simbólico pode ter um impacto económico 
significativo, uma vez que pode incentivar empresas e indivíduos com qualificações ou 
competências criativas a instalarem-se nestes territórios/ambientes e, assim, estimular a economia 
local. O mesmo é valido para contextos rurais, onde o aproveitamento ou conversão de espaços 
criativos para experimentação, inovação e espírito empresarial (Comissão Europeia, 2010), 
podendo gerar dinâmicas de sustentabilidade onde se inscrevem as Residências Artísticas, 
Incubadoras de indústrias criativas, Espaços coworking, Fab-Labs, Espaços culturais (alternativos 
ou low-cost) (INTELI, 2011). 

Um convite para viajar nas ondas da cultura, embalados pelas notas musicais e pelos deliciosos 
sabores no Mediterrâneo e do mundo lusófono (7 Sóis 7 Luas, 2011, 2018, para. 2). 
Em colaboração com as várias Câmaras Municipais das localidades pertencentes à Rede, a R7S7L 
também se afirma “como promotor de turismo cultural e musical” desses destinos, através da criação 
de pacotes turísticos. Estes pacotes traduzem-se, conforme exposto no site da Rede 7S7L, em 
“rotas invulgares e fascinantes do Mediterrâneo e do mundo lusófono”: 
 

(…) a preços em conta, de visitas aos vários territórios do circuito, válidos nos dias dos espectáculos. 
Os pacotes especiais incluem a estadia num hotel ou num agro-turismo com a oportunidade de aceder 
a exposições, concertos, empresas tradicionais, aluguer de automóvel e refeições em restaurantes 
típicos. (7 Sóis 7 Luas, 2011, 2018, para. 1) 

 

À luz deste serviço prestado, o turismo sustentável também é evidenciado na génese do Centrum 
SSSL da Ribeira Grande, Santo Antão (Cabo Verde). Este projeto da Associação Sete Sóis Sete 
Luas é apoiado pela delegação da União Europeia, em Cabo Verde, tendo como parceiras as 
Câmaras Municipais da Brava, da Ribeira Grande de Santo Antão e do Tarrafal de Santiago. A 
condição do turismo sustentável como instrumento de desenvolvimento das ilhas mais periféricas 
de Cabo Verde é pronunciada através dos objetivos propostos neste projeto de promoção da 
diversidade cultural cabo-verdiana: “preservação do património cultural (musical, artístico e 
gastronómico) como fator de diversificação e desenvolvimento do turismo cultural” e valorização da 
“diversidade cultural cabo-verdiana” como fatores de “uma oferta turística de qualidade, geradora 
de emprego, criar novas dinâmicas de turismo respondendo às necessidades das comunidades das 
zonas remotas e isoladas com fortes potenciais turísticos através da sua inclusão na cadeia 
produtiva do turismo” (7 Sóis 7 Luas, 2016). 

Neste seguimento, a promoção do território, através dos produtos regionais, é uma forma que incitar 
o turismo. Tendo por base uma visão ampla de cultura, que inclui artesanato, gastronomia, e outros 
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produtos locais, o objetivo é claro: promover/vender os produtos regionais das localidades da rede, 
para estimular a economia local, aumentando as exportações desses produtos através deste novo 
mercado (anexo): stands ou pontos de venda dos produtos regionais durante aquando das ações 
do 7S7L ou alocados aos Centrums durante o todo o ano, bem como a promoção e venda através 
do site (anexo). No caso do turismo cultural o objetivo é promover a mobilidade para estimular a 
atividade económica no campo turístico destas localidades. 

 

2. O território transmontano: para a caracterização da paisagem e dos traços culturais de 

Alfândega da Fé 

Alfândega da Fé é uma vila localizada no Nordeste de Portugal, NUT II Norte – NUT III Alto de Trás-
os-Montes e pertence ao Distrito de Bragança. O seu concelho tem uma área total de 321,95 Km2 
e é composto por 12 freguesias. A população residente em todo o concelho é de 4 845 habitantes, 
registando 2016 habitantes na vila de Alfândega da Fé, sede de concelho (INE, 2013). Segundo o 
INE, em 2011, 32% da população residente no concelho corresponde a indivíduos com mais de 65 
anos, o índice de envelhecimento tem vindo a aumentar (334,9 em 2011) e a taxa bruta de 
natalidade, em 2010, foi de 3% (idem). A desertificação também tem sido um dos aspetos a 
enfatizar, tendo “os últimos Censos” revelado que “Alfândega continua a perder pessoas. Em 10 
anos perdemos 900 pessoas. Isto tem de parar, é um problema de sobrevivência” (Câmara 
Municipal de Alfândega da Fé, 2014, p. 17) 

Decorrente do elevado envelhecimento populacional e da desertificação, o município de Alfândega 
da Fé, entre 2010 e 2014, vinculou-se com vários projetos e redes: Declaração de Dublin, integrando 
a Rede Global da OMS das Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas; o Programa 
Novos Povoadores, gerando um centro co-working em Alfândega da Fé; a Campanhã GO Local: 
Por uma cidade sustentável; Cidades e Vilas de Excelência (Eixo 1: Cidade ou Vila Acessível para 
Todos; e Eixo 4: Cidade ou Vila Turística). Em 2010 Alfândega da Fé associa-se à Rede 7S7L. E é, 
desde então, a única localidade do Norte de Portugal integrada na rede.  

O 7S7L, que é gratuito, tem vindo a decorrer nesta localidade todos os anos, desde 2010, nos meses 
de junho e julho, sendo que desde 2016 a programação do 7S7L passou a ter lugar no mês de 
setembro. Já em 2017, o 7S7L, para além do mês de setembro pela primeira vez promoveu no seu 
território local (na Vila de Alfândega da Fé), laboratórios de dança flamenca, guitarra flamenca e 
percussão. 

Em termos paisagísticos as características do concelho são eminentemente rurais, à exceção da 
Vila de Alfândega da Fé que, entre a ruralidade, enforma alguns traços de urbanidade e 
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contemporaneidade. Uma grande parte do município é composta por florestas (com madeiras de 
crescimento rápido) e terras agrícolas. Por isso, é particularmente vulnerável a um número 
crescente de incêndios florestais (Life Adaptate, 2017). Entre outros episódios, o incêndio 
deflagrado em 2013 foi aquele que traduziu fortes impactos no território, tendo ardido uma vasta 
área de 14 136 hectares (Gabinete Técnico Florestal de Alfândega da Fé, 2017). Nesta 
conformidade, foram desenvolvidos alguns planos relativos à prevenção de incêndios florestais e à 
ocorrência de eventos extremos de temperatura. (Gabinete Técnico Florestal de Alfândega da Fé, 
2017; Life Adapte, 2017). O município regista variações de temperatura anuais e diurnas, bem como 
variações sazonais: com inverno e verão rigorosos e primavera e outono, sem variações 
significativas.  

Na lógica da sustentabilidade, Alfândega da Fé tem vindo a melhorar o ambiente urbano da cidade, 
garantindo a sua atratividade e sustentabilidade, criando áreas urbanas nas quais as pessoas 
podem viver, trabalhar e relaxar confortavelmente. Para além disso, tem implementado várias ações 
de energia sustentável em todas as suas políticas locais de desenvolvimento sustentável. Alicerçada 
na promoção da sustentabilidade (social, económica, ambiental) em linha com as diretrizes 
europeias, a articulação da Câmara Municipal com o projeto “ECOXXI” pretende valorizar um 
conjunto de aspetos considerados fundamentais à construção do desenvolvimento sustentável, 
alicerçados em 2 pilares: a educação no sentido da sustentabilidade; e a qualidade ambiental 
(Câmara Municipal de Alfândega da Fé, 2015a, para. 2). 

Um outro projeto são as Hortas biológicas, como forma de promoção da agricultura biológica, mas 
ao mesmo tempo como instrumento que pode melhorar a qualidade de vida das comunidades locais 
e podendo ainda representar um complemento ao orçamento familiar (Câmara Municipal de 
Alfândega da Fé, 2016b). Apresentamos igualmente neste domínio a prática de educação ambiental 
e cidadania que engloba ações de sensibilização, atividades e workshops destinados às várias 
faixas etárias da comunidade alfandeguense. 

Em torno destas matérias a parceria com a EDP tem sido uma realidade bem presente naquele 
território. A construção da barragem do Baixo Sabor é um dos acontecidos que tem efeitos no 
território. Por um lado, favorece o abastecimento de água, visto que o concelho evidenciava um 
défice quer para o uso doméstico nas habitações, quer no contexto de regadio. O principal objetivo 
foi desenvolver o plano de mitigação e adaptação. Por outro lado, a paisagem alterou-se 
significativamente: onde corria o único rio selvagem (Rio Sabor) (Fig. 53), bem como a presença de 
património cultural (moinhos, pontes, santuário, entre outros) e natural (fauna e flora) autóctone, a 
barragem do Baixo Sabor inunda este manancial histórico-natural (Fig. 54).  
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Figura 53 | Paisagem – Vista para o Sabor a partir da aldeia de Parada, Alfãndega da Fé, anos 1990. 
Créditos | Arquivo pessoal/familiar da investigadora (1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 54 | Paisagem – Vista para o Sabor a partir da aldeia de Parada, Alfãndega da Fé, 2017 
Créditos | Autoria própria (2017). 

 

Em termos gerais, o Município de Alfândega da Fé rege-se, entre outras, segundo as seguintes 
linhas estratégicas (Câmara Municipal de Alfândega da Fé, 2014b, 2015b, 2017b): 

• Gestão e política sustentável: a implementação de medidas necessárias para alcançar uma 
situação de equilíbrio financeiro, como uma condição do desenvolvimento sustentado; 

• Rigor, transparência e diálogo em relação às necessidades concretas dos seus munícipes; 

• Desenvolvimento local: promoção de oportunidades de desenvolvimento local sustentáveis 
fomentando o empreendedorismo; 

• Políticas sociais integradas; 
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• Património e cultura: a preservação de uma cultura material e imaterial com o objetivo de 
fortalecer a identidade da comunidade tornando-a atrativa e diferenciada; 

• Desburocratização e simplificação dos procedimentos, utilizando as potencialidades das 
novas tecnologias; 

• Proximidade ao cidadão: garantir a descentralização dos serviços, implementando políticas 
de proximidade; 

• As pessoas e a competência: a valorização das pessoas e das suas capacidades como o 
fator que gera produtividade, motivação, participação na mudança e na modernidade; 

• Ambiente e sustentabilidade: medidas de sustentabilidade através da educação, da proteção 
ambiental, da eficiência energética e da utilização de energias renováveis.  

No que concerne à inovação, empreendedorismo e sustentabilidade, destacamos o espaço co-
working, pertencente ao Centro de Incubação de Ideias e Empresas da BLC3 - Pólo de Alfândega 
da Fé, que desenvolve, desde 2017, projetos no âmbito do TransferEmpreende (co-financiando pelo 
Norte2020) (BLC3, 2017; Câmara Municipal de Alfândega da Fé, 2017a). 

Em termos de empreendedorismo criativo e sustentável, destacamos mais uma vez o primeiro 
projeto de Silo Housing da Europa, o qual se situa em Alfândega da Fé. Através do prémio EDP 
Empreendedor Sustentável, um casal do Porto mudou-se para Alfândega da Fé e recuperaram uma 
quinta. Fizeram uma piscina biológica e transformaram dois antigos silos agrícolas em alojamento 
turístico. A exploração do Silo Housing é combinada com a produção de azeitona. 

No que concerne à política cultural municipal de Alfândega da Fé, os grandes traços estratégicos 
têm sido a conceção ampla da cultura, os valores e a identidade. A estratégia de captação de fluxos 
de diversos segmentos e consequentemente de promoção do desenvolvimento local assentou em 
duas valências complementares (Câmara Municipal de Alfândega da Fé, 2013): 

1. preservar a “autenticidade” de rituais, festas, tradições, arte sacra, arqueologia e demais 
referencias culturais que, mediante um processo de valorização e ativação, se transformam 
em recursos turístico-patrimoniais; 

2. formatação de ofertas culturais diversificadas e representativas de diversas formas artísticas 
nacionais e internacionais e direcionadas para um público interessado e culturalmente ativo. 

Conforme vem descrito no Plano Municipal da Cultura 2014, a cultura é encarada como um 
instrumento de desenvolvimento na sua abordagem mais ampla, e relevante para os territórios 
rurais: uma vez que se pode assumir como elemento potenciador de qualidade de vida, da 
reabilitação de espaços e consequentemente da oferta de novos produtos e serviços. Se por um 
lado a estratégia da política municipal intensificava o grau de crescimento de uma região por via da 
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dinamização dos parques industriais, atualmente os recursos humanos e a forma como são 
administrados os recursos físicos ou geridas as riquezas culturais e patrimoniais estão mais 
presentes nas ambições políticas (Câmara Municipal de Alfândega da Fé, 2013). 

A agregação dos dois setores cultura e turismo, em 2015, resultou no Plano Municipal da Cultura e 
do Turismo, tendo como objetivo primordial encorajar e potenciar a utilização da cultura e do turismo 
como fatores de dinamização económica e social. Nesta sequência elaboraram uma análise de 
matriz SWOT da oferta turística e cultural existente no concelho de Alfândega da Fé, da qual derivou 
a visão compósita do “Produto Turístico” (Anexo 23), assente em: oferta primária original, 
infraestruturas básicas, oferta derivada ou construída, estruturas de desporto e recreio e estruturas 
de apoio ao turismo alternativo e de natureza (Câmara Municipal de Alfândega da Fé, 2014a). A 
análise SWOT permitiu ao município definir segmentos como prioridade da estratégia de atuação, 
designadamente o Turismo Ativo34, o Turismo Religioso35 e o Turismo Cultural36 (Câmara Municipal 
de Alfândega da Fé, 2014a, p. 5). 

Na confluência dos setores da Cultura e do Turismo, o Plano Municipal da Cultura e Turismo para 
2017 fixou (Câmara Municipal de Alfândega da Fé, 2016a): 

• Potenciar a identidade local e a identidade comum; 

• Aumentar uma perceção positiva e dinâmica de Alfândega da Fé; 

• Potenciar o trabalho em rede;  

• Respeitar a diversidade; 

• Efetivar a marca Alfândega da Fé. 

Estas diretrizes elencadas fazem parte da promoção da cultura e do turismo a partir dos recursos, 
equipamentos e atividades. 

Equipamentos: 

• A Casa da Cultura Mestre José Rodrigues  

• O “Museu ao ar livre”: localizado na zona central e núcleo histórico da vila, o espólio do 
museu abrange o I Simpósio de Pintura, o I, II e III Simpósio de Escultura em Pedra. 
Inspiradas no local, as obras aliam os traços rurais com os traços de modernidade; 

                                                
34 Tipologia de Turismo associado ao Turismo de natureza. 
35 Este segmento resulta do levantamento e realibitação do património religioso existente no concelho de Alfândega da Fé: 
capelas, igrejas, arte sacra, frescos. 
36 O turismo cultural envolve os traços de cultura material e imaterial designados como atrações turísticas do concelho de 
Alfândega da Fé, nomeadamente equiapamentos como o núcleo histórico ou a Casa da Cultura, o património e sítios 
arqueológicos, e as festividades locais (entre outras, destacam-se a Festa em Honra do St. Antão da Barca ou a Festa da 
Cereja, quer em termos turísticos quer em termos económicos).  



 

 224 

• A Biblioteca; 

• O Centro de Interpretação do Território – Sambade/Alfândega da Fé, que na lógica das redes 
visa uma dinâmica relacional com a comunidade local; 

• Espaço Museológico do Santuário do Santo Antão da Barca: O Santuário de Santo Antão da 
Barca com a restruturação do território e construção da barragem do Baixo Sabor, sofre 
alterações de carácter simbólico-cultural e fundamentalmete paisagístico; 

• A Capela de Santo Amaro na Legoinha, a qual deu origem à Rota dos Frescos da Fé; 

• O Parque Verde, simultaneamente é onde se localiza o “Museu ao ar livre”; 

• A Torre do Relógio: situada na zona antiga da Vila de Alfândega da Fé. 
 

No que concerne às atividades culturais, Alfândega da Fé tem vindo a apresentar: 

• Espetáculos: onde se enquadram as ações da Rede 7S7L, principalmente o Festival 7S7L; 

• Artes Performativas: Festival de Teatro Clássico; divulgação do trabalho desenvolvido pela 
Escola Municipal de Teatro de Alfândega da Fé – Tafé37; e no domínio da dança, a autarquia 
de Alfândega da Fé e a Companhia de Dança do Norte conceberam um plano de formação, 
que pretende apostar no desenvolvimento de públicos e na criação artística na área da 
dança; 

• Seminários, Conferências, Workshops; 

• Exposições: uma das linhas orientadoras desta índole é a divulgação de artistas locais e 
temáticas relacionadas com a realidade da região, permitindo a valorização e a divulgação 
cultural;  

• Eventos de gastronomia: os laboratórios de gastronomia do 7S7SL também fazem parte 
desta área programática. 
 

Em termos de Atividades, para além das ações culturais referidas, o municipio organiza as suas 
práticas segundo as categorias Festas e Feiras, Rotas e Visitas Turísticas, Turismo Ativo e 
Desporto. 

• Festas e Feiras: Festa da Cereja de Alfândega da Fé um dos principais eventos do Nordeste 
Transmontano, designado como espaço de promoção e divulgação dos produtos locais e da 
cultura concelhia; Festa da Montanha em parceria com a Freguesia de Sambade: é um 

                                                
37 Grupo de teatro que nasceu da atividade desta escola, cuja sua fundação pressupôs a revitalização das tradic ̧oẽs. 
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mercado e mostra de sabores, atividades económicas e é igualmente um momento de 
debate, reflexão, divulgação e fruição de todas as potencialidades destas áreas; E  

• Rotas e Visitas Turísticas: Rota dos Frescos da Fé, Rota da Arte Urbana, Rota das 
amendoeiras em Flor; Percusos (passear pela vila, passear pelo rio, passear pelo vale, 
passear pela serra); Sob a égide da Rede Municipal de percursos pedestres surge o Bota-te 
a Andar que compreende oito trilhos – Trilho do sabor, Trilho de azevinhos, Trilho de Rabo 
de Burro, Trilho Forno da cal, Trilho das Capelas, Trilho de Gouveia, Trilho da Serra de 
Bornes, Trilho de Vilares da Vilariça; 

• Turismo Ativo e Desporto surge associado ao Turismo Aventura e tem sido explorado no 
conjunto dos recursos patrimoniais naturais e edificados do concelho de Alfândega da Fé. 

No âmbito do programa mencionado no capítulo anterior (ponto 4.4.) “Linha de apoio à valorização 
Turística do Interior – Alfândega mais Acessível”, o Município desenvolveu uma parceria com o 
fotógrafo John Gallo. Tratou-se da produção e realização de fotografias e vídeo, enquadrando os 
programas de visitação turística em destinos do interior. 

Os projetos mais recentes no território são também:  

• Projeto Voltagem - Arte Pública (Fig. 55) 

• A extensão da Bienal de Arte de Cerveira em Alfândega da Fé (em 2018); 

• A adesão à Smart Cities Network, conforme apresentamos no capítulo III. 
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Figura 55 | Algumas obras no âmbito do projeto Voltagem, zona envolvente à Torre do Relógio  
               – Vila de Alfândega da Fé  
Créditos | Autoria própria (2017). 
 
 

3. Considerações da paisagem e dos traços culturais do Alentejo: especificações do território 

de Ponte de Sor 

“…dentro de diversas áreas artísticas, na música, na literatura, no cinema,  

já não existe um certo complexo que existia antes em relação a estas raízes.  

Existe até uma vontade de trabalhá-las, de atualizá-las.  

Em muitos aspetos, este livro é também uma afirmação de identidade:  

eu sou das Galveias, eu sou português.”  

José Luís Peixoto, 2014 

 

3.1. Ponte de Sor: inovação social baseada na cultura e na criatividade  

Ponte de Sor é uma cidade rural do interior sul de Portugal, que se localiza no Alentejo (NUT38 II), 

                                                
38 NUT (Nomenclatura de Unidade Territorial). “A União Europeia estabeleceu uma nomenclatura comum das unidades 
territoriais estatísticas, denominada «NUTS», a fim de permitir a recolha, o tratamento e a difusão de estatísticas regionais 
harmonizadas na UE. Este sistema hierárquico destina-se igualmente às análises socioeconómicas das regiões e à 
elaboração das intervenções no contexto da política de coesão da UE.” Haase (2015). 
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concretamente no Alto Alentejo (NUT III), e pertence ao Distrito de Portalegre. Ponte de Sor é cidade 
e sede de concelho, sendo que este abrange uma área de 839,7 Km2. É delimitado a nordeste pelos 
concelhos de Gavião e Crato, a leste por Alter do Chão, a sudeste por Avis, a sul por Mora, a 
sudoeste por Coruche e a Noroeste por Chamusca e Abrantes.  

No âmbito da reorganização administrativa do território das freguesias, regulamentada pela Lei n.º 
11-A/2013, o concelho de Ponte de Sor ficou estruturado com cinco freguesias: União das freguesias 
de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, Foros de Arrão, Galveias, Longomel e Montargil.  

Relativamente à população, conforme últimos os dados, em 2013 o concelho de Ponte de Sor 
totalizou 16184 habitantes, sendo a cidade de Ponte de Sor o terceiro núcleo urbano do Alto Alentejo 
com cerca de 7752 habitantes (INE, 2015b). 

Não obstante, registando os dados relativos a 2001, 2011 e 2013, a população tem vindo a diminuir 
ao longo dos anos. De salientar a diminuição de nascimentos e da mortalidade, a diminuição da 
percentagem de jovens e como consequência o aumento do índice de envelhecimento no concelho 
(PORDATA, 2013). 

Sobre a condição mais rural do país, no contexto do norte de Portugal, falamos de Trás-os-Montes 
no ponto 4.3. Já no sul de Portugal, o Alentejo é a região com mais características 
predominantemente rurais, fator que acompanha, sob ponto de vista económico, uma predisposição 
para as atividades agrícolas, pecuárias, agroindustriais ou agroflorestais. 

Na última década, em termos económicos, a subregião do Alto Alentejo apresenta níveis de PIB per 
capita inferiores à média de Portugal e mais acentuadamente da UE39. Não obstante, a coesão 
económica, social e territorial é uma medida do Programa Operacional Regional do Alentejo, que se 
inscreve no quadro estratégico do horizonte 2020. Nesta conjuntura, existe um conjunto de aspetos 
que apontam para uma trajetória de sustentabilidade territorial do concelho, em especial a cidade 
de Ponte de Sor. Embora a configuração do território de Ponte de Sor o transfira para a condição 
de interioridade, o seu posicionamento no contexto geográfico é singular, conferindo-lhe um lugar 
estratégico que vem desde a época romana, por estar integrada na via que ligava Lisboa a Mérida. 

À semelhança do que foi referido no capítulo III sobre o fator ‘proximidade’ dos ambientes rurais em 
relação aos grandes centros urbanos, este constitui uma vantagem para o desenvolvimento dos 
territórios rurais, ao permitir maiores condições de atratividade e, por sua vez, criando melhores 
oportunidades de empreendedorismo no setor criativo, através da instalação de classes criativas e 
negócios.  

                                                
39 Conforme os dados do Programa Operacional Regional do Alentejo, aprovado por Decisão de Execução da Comissão 
Europeia N.º C(2014) 10163, de 18-12-2014 no contexto dos princípios do Horizonte 2020 (pp. 6-7). 
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O factor acessibilidade é também determinante para a atractividade das áreas rurais. A dicotomia 
entre o “urbano” e “rural” dá actualmente lugar à dicotomia entre “acessível” e “remoto”. A proximidade 
de um centro urbano traduz-se num factor decisivo para a atracção de indústrias e recursos humanos 
criativos e para o crescimento das zonas de baixa densidade, numa lógica de desenvolvimento 
policêntrico do território. (Selada & Cunha, 2008, para. 5) 

 

A sua centralidade verifica-se quer no território nacional quer em relação ao território espanhol (Fig. 
56).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 56 | Mapa de Portugal. Distância entre Ponte de Sor e as principais cidades de Portugal e Espanha 
Créditos | Elaboração própria (2015). 

 

A proximidade e acessibilidade em relação às principais cidades, favorecida pela melhoria da rede 
de autoestradas e pelo transporte ferroviário (que voltou a ser ativado), poderão enfatizar o 
desenvolvimento económico do concelho. Neste quadro, o transporte ferroviário, representado pela 
linha do Leste, foi reativado no dia 25 de setembro de 2015 (a qual tinha sido encerrada em 
dezembro de 2011 pelo XIX Governo, na sequência do Plano Estratégico de Transportes). A linha 
do Leste faz a ligação entre o Entroncamento e Elvas. E, a partir do Entroncamento, no cruzamento 
com o Intercidades e o Alfa Pendular, constitui uma alternativa para quem pretende viajar para o 
centro e norte de Portugal (Coimbra, Aveiro e Porto). 
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Do ponto de vista económico, o desenvolvimento de Ponte de Sor incide fundamentalmente na 
indústria da cortiça, sendo “dos concelhos do país que criou mais postos de trabalho nesta área” 
(Hilário, 2014). Historicamente, é um dos principais concelhos de Portugal com maior produção de 
cortiça. A indústria da cortiça e o teatro 40  representaram duas grandes marcas do território 
Pontessorense durante o século XX (Andrade, 2010). 

Reportando a dados de 2011, as atividades económicas em Ponte de Sor evidenciam-se ao nível 
dos setores primário, secundário e terciário, com 3,1%, 26,5% e 70,5% respetivamente (PORDATA, 
2015).  

Atualmente, é também uma referência para a indústria corticeira mundial, tendo, portanto, um 
potencial de criação de um cluster ligado ao setor. 

Importa referir as medidas aplicadas pelo Município de Ponte de Sor ligadas ao setor agroalimentar 
e agroflorestal. Iniciativas como o apoio à promoção de empresas do mundo rural, de produtos e de 
produtores locais e parcerias com organizações agrícolas, têm vindo a fazer parte de um plano 
estratégico para o “desenvolvimento sustentado da economia local” (Hilário, 2014). 

Ainda no que concerne às atividades económicas, o polo aeroespacial em Ponte de Sor, pela 
Tekever, e a atividade aeronáutica, desenvolvidas no aeródromo municipal, tem gerado novas 
dinâmicas territoriais. Na nossa investigação, observámos a articulação destas ações com o Ensino 
Superior41. Na visão do Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor, Hugo Hilário, estes 
investimentos “começam a dar os seus sinais de sustentabilidade e de uma forte dinâmica 
económica determinante ao desenvolvimento” daquele território (Hilário, 2014). 

Acrescentamos ainda que a “indústria aeronáutica (...) representa uma relevância estratégica e 
tecnológica dotada de potencial de clusterização” a par das “indústrias criativas e da cultura, como 
meio de dinamização de equipamentos e zonas particularmente sensíveis, em termos patrimoniais 
e arquitectónicos”, são referidos como novos setores dinâmicos (Comissão Europeia, 2014b, p. 7). 

Os recursos patrimoniais culturais e naturais têm uma expressão significativa no Alentejo, sendo 
possível o aumento desta através da combinação de dinâmicas de sustentabilidade territorial. 

Outro aspeto relevante que identificámos é a simbiose urbano – rural na cidade de Ponte de Sor. A 

                                                
40 A passagem de companhias de teatro em Ponte de Sor e a sua ocupac ̧aõ no teatro da terra, nas casas e espac ̧os pu ́blicos 
para apresentaca̧õ de peca̧s. O teatro amador tambeḿ era desenvolvido por todo o concelho, sendo que “cada aldeia tinha 
um grupo dramat́ico”.  
 
41 O município de Ponte de Sor tem protocolos com a Universidade da Beira Interior, a Universidade de E ́vora, o Instituto 
Politećnico de Portalegre, o Instituto Politećnico de Setub́al e o Instituto Politećnico de Castelo Branco.  
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configuração de urbanidade intervala as marcas da paisagem rural. Entre os espaços verdes que 
envolvem a cidade de Ponte de Sor (Fig. 57), existem marcas da contemporaneidade, resultante do 
desenvolvimento registado durante o Séc. XX. A elevação da Vila de Ponte de Sor no dia 8 de julho 
de 1985 foi igualmente efeito desse desenvolvimento.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 57 | Fotografia aérea da envolvente territorial de Ponte de Sor 
Créditos | Turismo de Ponte de Sor (2015). Retirado de http://turismo.cm-pontedesor.pt/pt/galerias/galeria-de-
natureza  

 

 

A transformação do território passa ainda por iniciativas de modernização. No horizonte do Projeto 
Geral de Reordenamento da Margem Direita da Ribeira do Sor, a zona ribeirinha é um lugar na 
cidade de Ponte de Sor que traduz a urbanidade. Inserida na parte norte da zona ribeirinha de Ponte 
de Sor, a Construção da Ponte Pedonal42 fez parte da 4a fase do Projeto Geral de Reordenamento 

da Margem Direita da Ribeira do Sor43. Da autoria do artista conceptual Leonel Moura44, esta Ponte 

(Fig. 58 e 59) assume-se como uma obra de arte que foi construída para satisfazer as necessidades 

                                                
42 Implantada em finais de 2011 e inaugurada no início de 2012, e ́ uma ponte metaĺica com 30m de comprimento, equipada 
com sensores de aproximaca̧õ e luzes LED, cuja iluminac ̧aõ muda de cor a ̀ medida que a estrutura tubular e ́ atravessada.  
 
43 Detalhe do contrato da contrução da ponte pedonal http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=188127  
 
44 A produção artística de Leonel Mora distingue-se na arte robótica. Contudo, tem-se dedicado igualmente à arquitetura e 
tem desenvolvido reflexões sobre “Criatividade, Inovação e a Cidade” no contexto conceptual das Cidades Criativas. Para 
além disso, foi designado pela Comissão Europeia como Embaixador do Ano Europeu da Criatividade e da Inovação, em 
2009. 
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de quem habita as localidades vizinhas (Arneiro e Pinheiro situadas na margem esquerda do Rio 
Sor) e pretende atravessar para o centro da cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 58 | Ponte Pedonal, Ponte de Sor.  
Créditos | Autoria própria (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 59 | Ponte Escultura. 30m. Estrutura em treliça tubular metálica e encontros em betão armado. 2011, Ponte de Sor. 
Créditos | Leonel Moura45 (2011). Retirado de http://www.leonelmoura.com/bridge.html 

	
Outras iniciativas de modernização territorial dizem respeito à valorização do património cultural 
através da reabilitação dos edifícios: Cineteatro e Centro de Artes e Cultura (CAC) (Fig. 60). Este 

                                                
45 http://www.leonelmoura.com/bridge.html “The bridge for the town of Ponte de Sor was an opportunity to make 
something innovative in the field of engineering. The lattice structure is basically a tube that supports the weight 
of the crossing.  To make it more aesthetical and challenging the tube has a slight bend in the middle creating 
an interesting effect in the interior view. In the same sense the LED lighting changes the bridge color by night. 
Some sensors detect the presence of passers and illuminate the passage. The bridge sculpture of Ponte de Sor 
is functional and artistic, as all bridges should be.” (Leonel Moura, 2011) 
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último trata-se de uma antiga Fábrica de Moagem de Cereais e Descasque de Arroz (Fig. 61), um 
edifício do Séc. XX (1920). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O CAC é um lugar que agrega vários espaços de dinâmica cultural e criativa (Anexo 24): o Centrum 
Sete Sóis Sete Luas, a Biblioteca Municipal, o Arquivo Histórico Municipal, o Núcleo Museológico 
da Antiga Fábrica de Moagem de Cereais e Descasque de Arroz, a Galeria de Exposições 
Temporárias, o Auditório, o Restaurante/Bar Fábrica do Arroz, o Anfiteatro, as Residências Artísticas 
e Ateliers, o Centro de Formação e Cultura Contemporânea, que integra o FABLAB Alentejo46, e o 
jardim com os Jardins Móveis de Leonel Moura.  

No que respeita à política cultural do Município de Ponte de Sor, o corpo autárquico pretende dar 
seguimento à linha estratégica definida e desenvolvida ao longo das duas últimas décadas, a qual 
se caracteriza pelo reforço do investimento na cultura: 
 

A cultura assume uma importância incontornável na vida das cidades assim como na vida das pessoas 
que nelas habitam. O investimento na cultura em Ponte de Sor tem crescido substancial e 
sustentadamente ao longo dos últimos anos, pretendendo‐se que a nossa cidade seja conhecida por 
iniciativas de valorização da cultura e das artes. Assim, é importante continuar a assegurar, não só 
aos artistas/instituições locais, mas também nacionais e internacionais todos os espaços necessários 
para a divulgação dos seus talentos, contribuindo para o desenvolvimento sociocultural da população. 
(Câmara Municipal de Ponte de Sor, 2014, p. 4). 

 

                                                
46 O FABLAB Alentejo e ́mais uma parceria entre o município de Ponte de Sor e Leonel Moura. Este espac ̧o foi inaugu- 
rado em 2014 e e ́gerido pelo atelier do artista - o “Robotorium” que se situa no LX Factory.  
 

Figura 60 | Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor,  
Fachada principal. 
Créditos | Autoria própria, 2015. 
 

Figura 61 | Antiga Fábrica de Moagem de Cereais e 
Descasque de Arroz, Fachada principal. 
Créditos | Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, 2014. 
Retirado de http://www.cm-pontedesor.pt/sub-menu2-1/fotos-
antigas?start=80  
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O investimento na área da cultura traduz-se ao nível de infraestruturas e em atividades de carácter 
cultural. O CAC, especificamente o Centro de Formação e Cultura Contemporânea tem sido um dos 
equipamentos culturais que concentra o maior número das atividades culturais do concelho.  

Os parceiros culturais do Município de Ponte de Sor têm sido fundamentalmente a Fundação das 
Casas de Fronteira e Alorna e a Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas. Os sucessivos protocolos 
estabelecidos com a rede 7S7L terão favorecido a edificação de um dos Centrum 7S7L nesta 
localidade, inscrevendo-a no mundo lusófono e mediterrâneo, sob o ponto de vista cultural e 
turístico.  

A programação cultural em Ponte de Sor inclui concertos e exposições no âmbito do 7S7L; 
atividades de promoção do livro e da leitura desenvolvidas pela Biblioteca Municipal: Prémio 
Literário José Luís Peixoto, Feira do Livro, Hora do Conto, oficinas de escrita criativa, Semana da 
Leitura, conferências, exposições temáticas, lançamento e apresentações de Livros, entre outras; 
Atividades desenvolvidas pelo Teatro da Terra – Centro de Criação Artística de Ponte de Sor: peças 
de teatro e workshops; Atividades dinamizadas no CAC: para além de artes plásticas, literatura, 
música e teatro, a “Festa do Arroz” é particularmente importante para o município já que é a 
celebração do arroz enquanto elemento de identificação local; Também no CAC, mas no espaço do 
Arquivo Histórico Municipal, “cuja missão passa por recolher, conservar, organizar e divulgar o 
património documental do concelho, desenvolvem “Encontros com a História” e “Oficinas de História 
Local” (Entrevista a Sérgia Bettencourt). 

Com efeito, para o Presidente da Câmara Municipal,  
 

A população de todas as idades e classes sociais tem, portanto, uma oferta cultural diversificada que 
vai desde a Literatura às Artes Plásticas, e da História e Arqueologia ao Teatro, Cinema e Música. É 
nossa profunda convicção que esta aposta do Município no setor da cultura, à qual é indissociável a 
aposta na educação, contribuirá decisivamente para o futuro económico-social dos habitantes deste 
concelho, na medida em que irá formar os cidadãos, contribuindo para que sejam indivíduos mais 
informados, mais abertos ao conhecimento, com um melhor e maior espírito crítico e que responderão 
melhor aos constantes desafios que o mundo globalizado apresenta para uma comunidade do interior 
português. (Câmara Municipal de Ponte de Sor, 2015, p. 28). 

 

Em termos culturais referimos ainda a importância que é atribuída ao artesanato. Existe uma 
tendência para a utilização da verga e do vime no artesanato do concelho de Ponte de Sor. Contudo, 
a cortiça, como principal recurso natural local, é o elemento mais predominante nesta atividade. Nas 
Festas da Cidade, para além da programação cultural que integra, também a mostra de artesanato 
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local assume expressão no evento.47   

Nos últimos anos verificamos que existe uma visão estratégica do município que impulsiona o 
reforço do desenvolvimento local, e que é baseada em parcerias e redes (regionais, nacionais e 
internacionais). Paralelamente, a ação política para a cultura visa o cruzamento da educação e da 
cultura, sobretudo através dos laboratórios de criatividade e dos workshops. 

Em termos turísticos, Ponte de Sor criou, em 2015, uma plataforma de promoção e divulgação dos 
recursos turísticos existentes no concelho (Fig. 62).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 62 | Print screen da página Turismo de Ponte de Sor 
Créditos | Site do Município de Ponte de Sor, 2015. 
 

Para além de um vídeo promocional, os visitantes podem aceder a informações relacionadas com 
o alojamento, a restauração, os roteiros, as atividades culturais e artísticas, a albufeira e o 
aeródromo.  Sob este ponto de vista o município pretende “valorizar ainda mais” a região. Esta é 
uma vontade que vem expressa pelo menos desde 2014, de querer afirmar “cada vez mais” a 
“divulgação turística do concelho, pois temos consciência das enormes potencialidades que este 
território encerra a este nível” (Câmara Municipal de Ponte de Sor, 2014, p. 5).

                                                
47 Site da Câmara Municiapla de Ponte de Sor 
http://www.cm-pontedesor.pt/component/search/?searchword=artesanato&searchphrase=all&Itemid=435 
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Capítulo VI - APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS  

Partindo da triangulação dos dados coletados, conforme descrevemos no capítulo IV, foi possível 
sistematizar os resultados. Acrescentamos ainda que alguns dos resultados decorrentes da análise 
e triangulação dos vários instrumentos de investigação (research tools) foram já alocados no 
capítulo V para caraterizar quer o 7S7L na sua generalidade, bem como para descrever a ação da 
Rede nos ecossistemas de Alfândega da Fé e Ponte de Sor. 

 

1. 7 Sóis 7 Luas 

A entrevista ao Diretor Artístico da Rede 7S7L realizou-se presencialmente em março de 2013, em 
Pontedera, Itália. Obtivemos dados mais concretos, auxiliando a prévia e subsequente recolha de 
dados (documentos e relatórios internos, publicações, livros e manifestos do 7S7L) (7S7L, 2000, 
2005, 2013, 2016).  

A partir dos instrumentos anteriormente mencionados, no capítulo IV, expomos observações 
relativas à primeira fase do Estudo de Caso desenvolvido – Rede 7S7L – ponderando os seguintes 
parâmetros: 

• Do seu surgimento até à atualidade;  

• A missão e quais são os objetivos;  

• As fontes de financiamento e outros apoios;  

• As audições no Parlamento Europeu e a designação da Rede 7S7L como exemplo de boa 
prática cultural;  

• As orientações da Comissão Europeia relativamente às Indústrias Culturais e Criativas e o 
enquadramento da Rede neste domínio;  

• A experiência de articulação do trabalho da Associação Sete Sóis Sete Luas com as 
localidades da Rede, especificamente em Alfândega da Fé.  

O resultado da entrevista permitiu expor a seguinte análise:  

A Rede 7S7L pretende afirmar-se “como um projeto autossustentável”, cuja missão assenta na 
divulgação/difusão da cultura portuguesa e mediterrânica, visando (Entrevista a Marco Abbondanza, 
2013):  

• Promover a mobilidade dos artistas da rede;  

• Defender as distintas realidades e identidades das localidades da rede;  

• Criar lugares privilegiados para realizar encontros interculturais entre os artistas e as 
comunidades locais;  
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• Atrair novos públicos.  
O 7S7L assume-se como “uma alternativa aos países anglo-saxónicos e à cultura de clonagem”. 
Trata-se de operações culturais que privilegiam os artistas do Sul, concretamente quando se alude 
às residências artísticas contemporâneas (artes visuais e música). Estas operações pretendem 
afirmar “a tradição em movimento”, uma cultura em movimento combinada com recriação e 
reinterpretação “sem perder as origens ao acrescentar valor... novas linguagens”; e favorecer a 
entrada e afirmação de artistas de um país num outro país: “Há artistas muito conhecidos num país 
e fora não são conhecidos. Estamos a construir Europa, mas as barreiras culturais são uma 
realidade.”  

Neste seguimento, constatámos que o principal evento da Rede é o Festival, privilegiando-se o 
verão para a realização dos concertos em espaços públicos, cujo propósito é ir “ao encontro das 
pessoas”. O festival pretende “esbater as fronteiras entre culturas”. É por isso um projeto da 
mobilidade artística. “É a viagem pelas culturas” e mais recentemente “é a mobilidade dos públicos 
do festival, através do turismo cultural.” O festival, associado ao “turismo cultural”, é um “convite às 
pessoas a percorrerem as localidades da Rede e conhecer de perto a cultura desses locais”. Por 
isso as mobilidades permitem que “as pessoas programem as suas férias nos locais onde o festival 
acontece.” Neste sentido, a lógica do festival, é proporcionar “pacotes em algumas das localidades.” 

Relativamente à estrutura do Festival, esta assume-se como uma estrutura “acordeão”, segundo 
Abondazza (2013). A sua constituição é mais reduzida durante o período de planeamento, porém, 
durante a execução e implementação do Festival, nas diversas localidades onde o mesmo acontece, 
o número de recursos humanos aumenta. A equipa fixa é então constituída pelo Diretor Artístico do 
7S7L, por uma Assistente de Produção, uma Assistente de Comunicação, compondo a 
Associazione Culturale Gruppo Immagini. 

Em Portugal, a Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas é composta por uma responsável 
administrativa, uma administrativa operacional e um road manager. Fazem ainda parte da equipa 
do 7S7L, entre Portugal e Itália, seis assistentes de produção que acompanham os artistas e 
auxiliam os laboratórios de criatividade. Sendo o 7S7L um projeto independente – com profissionais 
multifunções e com capacidade de resposta à diversidade cultural dos países que estão inseridos 
na Rede – as “fraquezas” situam-se num plano em que não são “protegidos por entidades fortes” e 
“para manter a sua independência”, a rede é seu “suporte”. É um trabalho de gestão que implica 
uma elevada capacidade de diálogo, “um código que permita abrir à diversidade” com a qual 
contactam. É esta a orientação da equipa: têm uma proposta e a partir daí tentam encontrar os 
“códigos” e as “fontes” que permitem concretizar o festival.  
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No início, não tinham qualquer informação sobre gestão, mas foi a experiência que a foi ditando. 
 

Estamos aqui, perto de pisa, na terra de Galileu Galilei. Então, seguindo o mesmo método dele, o 
nosso modelo de gestão é experimental... foi sempre experimental. O método de partida é eu não sei 
fazer, mas quero fazer. Vou insistindo... Agora podemos arriscar e não cometendo os mesmos erros. 
Aliás não são admitidos erros neste nível (Entrevista Marco a Abbondanza, 2013). 

 

Foi com esta convicção de querer fazer algo – “construir cultura com cultura" – que chegaram a uma 
fase que é importante saber programar, gerir e produzir. 

Em matéria de financiamento e apoios, confrontando a entrevista com os vários documentos 
consultados (brochuras, livros e orçamentos), verificámos que a Rede 7S7L teve o apoio de diversas 
instituições através das parcerias com os municípios das localidades que integram a mesma. 
Salientamos que o Festival também tem sido apoiado pelo Camões – Instituto da Cooperação e da 
Língua (apoio que vigora até à atualidade), pelo Programa Caleidoscópio, pelo Programa Interreg 
III B – Medocc, pelo Programa Cultura 2000, Programa Cultura e mais recentemente pelo Europa 
Criativa (Creative Europe Culture Sub-programme 'Support for European cooperation projects 2018' 
- EACEA 32/2017 Smaller scale cooperation projects (COOP1), tendo como parceiros os 
municípios: Ajuntament de Tavernes de la Valldigna (ES), Associazione Coro a Tenores cultura 
popolare Tenores di Neoneli (IT), Ayuntamiento de Alcazar de San Juan (ES), Ciudad Autonoma de 
Ceuta (ES), Comune di Pirano / Občina Piran (SI), Comune di Pontedera (IT), Comune di Rovinj 
(HR), Mairie de Frontignan (FR), Mairie de Saint Paul de la Réunion (FR), Município de Alfândega 
da Fé (PT), Município de Pombal (PT), T.I.D.D. – Institut Tunisien pour la Démocratie et le 
Developpement (TN) (ver Anexo 20). Relativamente a prémios, recebeu o prémio espanhol Caja 
Granada, que permitiu reforçar a cooperação internacional através da construção do quarto centro 
cultural em Ribeira Grande, Cabo Verde.  

Decorrente do financiamento do Programa Cultura, em 2008, surgem as primeiras orquestras 
formadas pelo 7S7L. 
No âmbito do Servizio Civile Regionale “Garanzia Giovani”, programa apoiado pelo fundo social 
europeu, da Região da Toscana, o Centrum Sete Sóis Sete Luas de Pontedera iniciou, em 2015, 
um programa de voluntariado que permite a dois jovens entre 18 e 29 anos, e por um período de 12 
meses colaborar no Festival Sete Sóis Sete Luas, ficando responsáveis pela comunicação e 
promoção de atividades da Rede. Isto tem que ver com a observação de Marco Abbondanza 
quando, em resposta à nossa entrevista em 2013, refere que a estrutura da equipa do 7S7L é como 
um “acordeão”, aumenta e diminui conforme as necessidades. 
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Podemos observar, ainda em matéria de apoios e financiamento, que a Associação 7S7L, com 
referência ao ano de 2017, declara ter recebido (ao abrigo do decreto-lei italiano - Legge n.124 del 
04.08.2017 e dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33) as seguintes 
contribuições: 

1) a contribuição de 27.930€ do Município de Roma 
2) a contribuição de 16.264,60€ da região da Toscana 
3) a contribuição de 20.000,00€ do Município de Pontedera 
 

Em matéria de boas práticas culturais, e com base na entrevista, destacamos que as audições no 
Parlamento Europeu surgiram através de uma oportunidade concedida pela EU, realizando-se com 
o intuito de “melhor esclarecer e sensibilizar o parlamento e a Comissão Europeia para as suas 
artes e os seus artistas”, considerando que “a mobilidade dos artistas e das obras, mostra a 
qualidade do trabalho que se têm vindo a desenvolver - um projeto europeu e internacional e isso 
favorece a relação com a UE”. Assim, Abbondanza (2013) reforça que “o ponto de partida é que a 
Europa se preocupa com a criação de uma identidade cultural europeia e sentimo-nos já como um 
projeto de cidadania europeia.”  

Já sobre as Indústrias Culturais e Criativas, o Diretor Artístico do 7S7L relatou, aquando da nossa 
entrevista, que esteve, em 2012, em conjunto com outras entidades culturais numa formação levada 
a cabo pela Comissão Europeia. Nesta formação foi promovido o debate sobre o programa Europa 
Criativa e foi nessa altura que tomou “conhecimento do conceito” e operacionalização das Indústrias 
Culturais e Criativas. Referiu ainda, neste seguimento, que “a criação destes programas virá 
fortalecer a necessidade das profissões culturais”, falando “especificamente da segurança laboral 
porque cada domínio artístico tem sempre um risco”.  

No que concerne à ligação com as localidades/municípios que aderem à rede, Abbondanza (2013) 
esclareceu que “o poder político condiciona muitas vezes a difusão daquilo que se propõe fazer e 
de um ano para o outro os apoios podem mudar. Por isso a dinâmica do Festival passa pela 
interligação e o desenvolvimento de relações estreitas nos locais. E as viagens permitem 
experiências distintas”. Este trabalho é feito com as localidades pertencentes à Rede e é através 
destes apoios que a “logística torna-se menos dispendiosa graças a estas parcerias”: com os artistas 
e com os municípios. No caso dos artistas, “o Festival é um meio que permite aos artistas difundirem 
as suas artes”. Trabalham diretamente com os músicos, contactam com eles e favorecem, através 
destas experiências, a expansão do seu trabalho no mercado. Quanto aos municipios, da nossa 
entrevista efetuada, em 2013, ao Diretor Artístico, extraímos: 
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Existem muito bons exemplos e grandes experiências com as autarquias. Não existem amizades 
políticas. Entramos nos locais através dos artistas, que são os nossos interlocutores. 
 
Há autarcas que estão mais perto da cultura e que encontram no festival um meio para desenvolver 
sensibilidades multiculturais. É o caso da presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé.  

 
 

2. Alfândega da Fé 

Da análise das entrevistas efetuadas no município de Alfândega da Fé (à Presidente da Câmara 
Municipal de Alfândega da Fé e à Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal à Presidência - atual Chefe 
de Gabinete da Divisão de Cultura, Turismo e Desporto) apresentamos as seguintes considerações: 

Sobre as principais linhas estratégicas da política cultural em Alfândega da Fé assinalamos, 
conforme as entrevistas, o “reforço da cultura” (Entrevista a Ana Duque Dias, 2013). Com efeito, 
consideram que “a cultura é muito importante”, orientado segundo o propósito do “desenvolvimento 
da cultura de fora para dentro e de dentro para fora” (Entrevista a Berta Nunes, 2013). Apesar dos 
“cortes na cultura” que “têm sido uma realidade no país e isso tem naturalmente impacto em termos 
locais”, têm vindo a promover ações de teatro, música, património cultural local – investigação e 
visitas guiadas – e também apoiam as atividades das associações culturais e recreativas locais. 

No que concerne às Indústrias Culturais e Criativas, é revelado um desconhecimento sobre os 
núcleos operacionais e sobre as diretrizes configuradas nos documentos referentes à política 
cultural europeia nesta matéria. Porém, a representatividade da procura/oferta no concelho, acentua-
se de acordo com as modalidades de teatro, música, artes plásticas, património cultural local e 
turismo. Paralelamente, são efetuadas candidaturas no âmbito dos programas europeus para a 
cultura sendo que uns são melhor sucedidos do que outros. Exemplo disto é o 7S7L, em que uma 
parcela é apoiada por “estes programas”, mas maioritariamente é o município a comportar as 
despesas.  
Na captação de públicos para a cultura, têm vindo a investir numa “programação cultural 
diversificada”, a qual consegue “atrair gente de todo o concelho de Alfândega da Fé... e vai 
ganhando público de fora do concelho”. Com vista à “educação” dos públicos locais, o Festival 7S7L 
e outras ações da Rede são consideradas como uma “experiência diferente”, possibilitando àqueles 
“que não podem sair” o acesso a estas práticas. E “algumas atividades culturais têm mais público 
do que outros”. No caso do Festival 7S7L, “não mobiliza a quantidade de espectadores 
comparativamente com a Festa da Cereja” (Entrevista a Berta Nunes). 
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Nas estratégias para captar mais públicos salientam a integração/promoção de bandas locais na 
programação do Festival 7S7L. Dinamizam também laboratórios de criatividade e laboratórios de 
gastronomia, performances, exposições, seminários, mas o Festival 7S7L é atividade da Rede mais 
representativa. A par da programação do Festival 7S7L exprimem “preocupação em fazer uma 
ligação da cultura dos países/artistas convidados, com a cultura local para que as pessoas se 
identificarem mais”, difundindo a cultura internacional através do intercâmbio de artistas por via da 
RCSSSL. Com efeito, em 2010, a programação paralela ao Festival 7S7L integrou duas exposições 
fotográficas inspiradas nos burros: Fé nos Burros (Fig. 78) e Hardware+Software=Burros (Fig. 79). 

  

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 64 | Fé nos Burros   
Créditos | Câmara Municipal de Alfândega da Fé (2011), retirado de http://www.cm-alfandegadafe.pt/pages/1032  

 

Em Fé nos Burros, da autoria de João Pedro Marnoto, a representação da cultura rural dos 
habitantes do concelho de Alfândega da Fé, é evidenciada pela forma como estes se relacionam 
com os burros e pela forma de trabalhar a terra com os animais. O projeto resultou ainda numa 
publicação (Fig. z).  
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  Figura 65 | Fé Nos Burros - Publicação 
  Créditos | Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino (AEPGA), 2011 
  Retirado de http://loja.aepga.pt/produto/ livros/livro-e-dvd-fe-nos-burros/  
 

Já em Hardware+Software=Burros, de Oliviero Toscani, tratou-se de uma exposição dedicada aos 
burros de raça mirandesa, apelando à reflexão para o modo de empobrecimento da inteligência do 
homem provocada pela tecnologia.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 66 | “Hardware+Software=Burros”  
Créditos | Câmara Municipal de Alfândega da Fé (2010), retirado de http://www.cm-alfandegadafe.pt/ 
uploads/document/file/1569/Newslettern4.pdf  

 
Em 2011, apoiado pelo município de Alfândega da Fé e pelo Instituto Camões, Noé Sendas (com 
origens em Alfândega da Fé) expôs Parallel: In Search of the German Diaries Versus Crystal Girls 
(Figura 4), em Pondedera, Itália e dinamizou um laboratório de criatividade. Esta exposição esteve 
patente, no mesmo ano, na Casa da Cultura de Alfândega da Fé, complementando a programação 
do Festival 7S7L naquela localidade.  
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Figura 67 | Catálogo de Parallel: In Search of the German Diaries Versus Crystal Girls 
Créditos | Autoria própria (2014). 
 

Em 2013, tendo como base comum a cultura judaica, a programação compaginou o seminário Os 
Judeus em Trás-os-Montes: contributos para a criação de uma rota e a atuação de Mor Karbasi, 
música Israelita.  

No que concerne às fontes de financiamentos, a Câmara Municipal de Alfândega da Fé, no âmbito 
da cultura, obteve apoios provenientes de programas nacionais e europeus: Fundação EDP, Fundo 
Baixo Sabor, DESTEQUE, InovRural, ON.2 - Novo Norte, PRODER.  

Quanto às linhas de financiamento do 7S7L, são realizados processos de candidatura. O Festival 
7S7L em Alfândega da Fé, nas edições entre 2010 e 2013 foi financiado por fundos comunitários 
em 70% e os restantes 30% foram suportados pela Câmara Municipal de Alfândega da Fé. A edição 
de 2013 auferiu complementarmente de donativos da TECSAM, organismo privado da Região de 
Trás-os-Montes.  

A Câmara Municipal de Alfândega da Fé pretende “manter a programação cultural do Festival 7S7L”, 
mas apontaram como principal constrangimento “os recursos financeiros” (Entrevistas a Berta 
Nunes e Ana Duque Dias”. 

Relativamente à divulgação das ações culturais, a Câmara Municipal utiliza a newsletter, mailing 
list, flyers, cartazes e, por vezes, alguns eventos são divulgados através dos meios de comunicação 
social nacional e regional, como é o caso do Festival 7S7L.  

A venda de produtos locais de Alfândega da Fé, como o azeite e a cerveja artesanal de cereja, 
através da Rede 7S7L é considerada uma medida de intercâmbio cultural e, simultaneamente, 
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difusão da marca Alfândega da Fé. De salientar neste plano, que a imagem de marca do município 
são as cerejas (logótipo), e algum do tecido empresarial local direciona-se para o desenvolvimento 
de produtos com base nos recursos locais: compotas, licores, chá de pés de cereja, gastronomia 
local, saúde e bem-estar: cerejoterapia (Hotel & SPA Alfândega da Fé) ou Almofadas de caroços de 
cereja – Alfadoce.  

Reportando-nos às atividades que tiveram lugar nas edições de 2014 e 2015, a análise será 
baseada apenas na pesquisa documental, nas informações da comunicação social e na observação 
in loco.  

Na tentativa de estabelecerem pontes entre a cultura local e a cultura internacional, em 2014, as 
iniciativas da Rede 7S7L em Alfândega da Fé iniciaram-se no dia 27 de junho com o Seminário “Os 
Judeus em Trás-os-Montes”, na Biblioteca Municipal. Como referimos anteriormente, o tema já tinha 
siso abordado na edição anterior (2013), com o intuito de gerar contributos para a criação de uma 
rota dos judeus em Trás-os-Montes. Na edição de 2014 o seminário fez uma abordagem às marcas 
e contributos deixados pelos judeus em Alfândega da Fé e na região de Trás-os-Montes.  

Em 2015 o Festival 7S7L assinalou-se com dois concertos. O primeiro espetáculo aconteceu no dia 
5 de junho e foi integrado na programação da Festa da Cereja. Salientamos que esta é a principal 
festividade do concelho, representando a mostra de produtos locais com especial ênfase para a 
cereja de Alfândega da Fé. É um evento que cruza a música popular ligeira, bem como outros 
registos musicais mais tradicionais e pop, com a atividade económica local. O segundo concerto 
ocorreu no dia 29 de junho, data da comemoração do ferido municipal. 

Ainda em 2015, Alfândega Fé foi representada em Ceuta através do laboratório de gastronomia 
dinamizado pelo chef António Mauritti, residente desde 2012 em Alfândega Fé através do Programa 
Novos Povoadores. Este recorreu aos produtos locais de Alfândega da Fé (cereja, amêndoa, 
castanha, azeite) e a receitas tradicionais desta localidade, “aliando inovação e tradição”. A ação 
decorreu entre 9 e 11 de julho e incluiu workshops e a apresentação de nitrogelado (Câmara 
Municipal de Alfândega da Fé, 2015) 

No que concerne às fontes de financiamento, na lógica do exposto anteriormente, o Festival 7S7L 
em Alfândega da Fé, em 2014 e 2015, foi igualmente financiado em 70% por fundos comunitários e 
30% suportados pela Câmara Municipal de Alfândega da Fé. Sintetizando este aspeto, nas edições 
entre 2010 e 2015, conforme os relatórios de contas da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, as 
verbas para a a Rede 7S7L destinaram-se ao setor do turismo, mas provieram 70% de fundos 
comunitários (do setor da cultura) e 30% da Câmara Municipal.  
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Já para a edição de 2016 assinalaram-se duas atuações no âmbito do Festival 7S7L. Pela primeira 
vez as ações aconteceram em setembro, sendo uma delas um espetáculo de circo acrobático aéreo 
e humorístico, pela companhia Les P’tits Bras.  

E de acordo com o Relatório de Atividades, Orçamento e Grandes Opções do Plano (Câmara 
Municipal de Alfândega da Fé, 2015b), foi somente a Câmara Municipal de Alfândega da Fé a 
comportar a verba das atividades da Rede neste município. 

Quanto à análise quantitativa (Saldaña, 2009), em 2013 procedemos à aplicação de inquéritos por 
questionário dirigidos às entidades locais, aos habitantes e visitantes de Alfândega da Fé, tendo 
sido executados testes piloto a 5 entidades locais e a 10 habitantes/visitantes de Alfândega da Fé. 

O foco dos inquéritos por questionário visava um entendimento sobre o impacto do 7S7L em 
Alfândega da Fé. 

Foram considerados indicadores sobre o conhecimento do 7S7L e os efeitos produzidos no 
desenvolvimento local ao nível de: 

• Divulgação 

• Grau de satisfação da programação 
• Reforço da imagem do lugar no contexto português e europeu 

• Criação de emprego 
• Aumento das atividades culturais e criativas na localidade 
• Atração de novos investimentos para Alfândega da Fé 

• Incentivo/promoção do comércio e indústria local: restauração, artesanato e outros produtos 
locais  

• Envolvimento da comunidade 

Em relação aos inquéritos finais, 10 entidades locais responderam aos inquéritos. Bares, 
restaurantes, estabelecimentos hoteleiros, empresas e associações formaram o universo inquirido. 

Relativamente aos inquéritos aplicados aos habitantes e visitantes de Alfândega da Fé, dos 19 
inquiridos, 11 eram habitantes do concelho de Alfândega da Fé e 8 eram visitantes. De referir que 
4 inquiridos não conheciam o Festival, sendo 3 visitantes e 1 habitante de Alfândega da Fé. 
Consideramos, portanto, 15 inquéritos, registando que os outros 4 inquiridos não responderam às 
restantes perguntas do inquérito. 

Sobre os indicadores que poderiam ser, ou não, favorecidos pelo Festival 7S7L, solicitámos aos 
inquiridos que, numa escala de 1 - 6 (1 - concordo plenamente e 6 - discordo plenamente), 
apontassem a sua visão (Apêndice 5, gráfico 1 e 2). 
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Do cruzamento de dados resultante dos gráficos 1 e 2 (Apêndice 5), apresentamos uma tabela 
síntese (Tabela 10): 

 

Tabela 10 | Síntese dos gráficos 1 e 2 
 

 Entidades  Habitantes/visitantes  

Cria emprego Das 10 entidades 9 consideram que 
o FSSSL não cria emprego 
(classificação 1 e 2).   

13 habitantes/visitantes classificam 
a criação de emprego entre 1 e 3.  

Atrai mais investimentos para 
Alfândega da Fé 

6 entidades qualificam entre 1 e 2 a 
atração de mais investimentos para 
a localidade. 

Apenas 3 habitantes/visitantes 
atribuem a classificação 4 e 5. 

Reforça a imagem do lugar no 
contexto português e europeu  

7 entidades situam as suas opções 
entre 4 e 6.  

Dos 15 inquiridos, 14 qualificam 
entre 4 e 6. 

Promove o comércio e a indústria 
local 

Revelam posições divididas entre o 
nível 1 e 3 (5) e o nível 4 e 6 (5). 

11 dos inquiridos considera as 
respostas entre 4 e 6. E 4 atribuem 
classificação 3. 

Valoriza o artesanato e os 
produtos locais 

Revelam posições divididas entre o 
nível 2 e 3 (5) e o nível 4 e 6 (5). 

10 dos inquiridos considera as 
respostas entre 4 e 6. E 5 atribuem 
classificação 3. 

Potencia a restauração e os 
estabelecimentos hoteleiros 

Revelam posições divididas entre o 
nível 1 e 3 (5) e o nível 4 e 6 (5). 

12 habitantes/visitantes atribuem 
classificação positiva (4 - 6). 

Aumenta a consciencialização 
cultural e criativa da comunidade 
local 

8 entidades apontam para a 
classificação entre 4 e 6. 

10 habitantes/visitantes atribuem 
classificação positiva (4 - 6). 

Favorece a reabilitação de edifícios 8 entidades atribuem classificação 
negativa (1 e 2). 

11 dos 15 inquiridos atribuem 
classificação entre 1 e 2. 

Aumenta a autoestima Revelam posições divididas entre o 
nível 2 e 3 (5) e o nível 4 e 6 (5). 

10 habitantes/visitantes atribuem 
classificação positiva (4 - 6). 

Aumenta o número de 
espaços/atividades culturais e 
criativas locais 

7 entidades apontam para uma 
avaliação positiva – entre 4 e 6. 

11 dos 15 inquiridos atribuem 
classificação 4 e 5. 

Envolve a comunidade no evento 7 entidades apontam para uma 
avaliação positiva – entre 4 e 6. 

11 dos 15 inquiridos atribuem 
classificação ente 4 e 6. 

 
Fonte | Elaboração própria (2014). 
 
 

Esta triangulação de dados permitiu salientar como aspetos mais favoráveis para ambas as partes: 

• Reforço da imagem do lugar no contexto português e europeu; 
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• Aumento do número de espaços/atividades culturais e criativas locais; 

• Envolvimento da comunidade no evento. 
 

Já na opinião de ambas as partes os indicadores menos ou nada favorecidos foram: 

• Criação emprego; 

• Atração de mais investimentos para Alfândega da Fé; 

• Reabilitação de espaços. 
 

Tal como expressámos no capítulo IV, o facto de termos tido limitações no que concerne à aplicação 
dos inquéritos e, consequentemente, ao nível da representatividade dos inquéritos finais (visto que 
a participação nos mesmos ficou aquém das expectativas), não foi possível, portanto, vincular as 
hipóteses como condição essencial.  

 

3. Ponte de Sor  

A análise dos resultados da entrevista dirigida à Veradora da Cultura da Câmara de Ponte de Sor 
permitiu-nos nomear as principais ações do poder local para o setor da cultura. E, 
consequentemente, possibilitou-nos confrontar com as informações coletadas anterior e 
posteriormente através da pesquisa documental (relatórios de contas e planos municipais 
estratégicos) e da observação in loco. Com efeito, partindo dos instrumentos de investigação 
mencionados, podemos extrair as seguintes considerações: 

No que concerne às principais estratégias da política cultural “o primeiro grande objetivo ao longo 
dos últimos anos foi apostar nas infraestruturas”: reabilitação de espaços ou criação de outros. 
Através do Programa para a Cultura 2014-2020, o Município de Ponte de Sor elaborou “uma 
candidatura do museu no âmbito do Programa Investimentos Territoriais Integrados”, cujo objetivo 
é criar converter o espaço de alusivo à moagem e descasque de arroz num museu interativo. “Houve 
candidaturas relativas à recuperação de infraestruturas: do Cineteatro, do Centro Artes e Cultura... 
em diferentes fases; Reabilitação urbana de uma praça com a igreja, o conservatório e com um 
posto de turismo. Vamos abrir um concurso... para Arquitetura e Design... e queremos que o posto 
de turismo seja feito com cortiça.” Mais recentemente, o objetivo passa por “dinamizar estas 
infraestruturas, como atrair e fidelizar público, e como levar a cultura a toda a população do concelho 
de Ponte de Sor”. Aquando da realização da entrevista estava a ser edificado “um Centro Cultural 
em Montargil”. Neste momento, o mesmo já está em funcionamento e a sua programação 
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desenvolve-se “em parceira com o Centro de Artes e Cultura”. Ou seja, parte da programação do 
Centro de Artes e Cultura (CAC) também decorre no Centro Cultural de Montargil, ex.: algumas 
“exposições” do 7S7L têm estado igualmente patentes em Montargil para que os seus habitantes 
“que vivem a cerca de 25km da cidade possam também usufruir destas atividades”. “Sentimos a 
necessidade de ter um Centro Cultural na vila, atendendo às atividades que lá são desenvolvidas: 
dança, ranchos, grupos de canto e teatro; tal veio permitir à população de Montargil usufruir de um 
centro cultural “não com a amplitude do CAC, mas com condições para que (…) possa dinamizar e 
ter acesso a atividades culturais que pretendem.” 

Possibilitar à população o acesso à “cultura de forma abrangente e levar a cultura às pessoas que 
não têm hipótese de ir fora”, sendo Ponte de Sor uma zona “bastante envelhecida, a ideia é 
proporcionar” em todo o concelho “uma oferta diversificada e eclética”. O “objetivo não é obter lucro, 
é levar a cultura à população” e embora o “pensamento” seja facilitar o acesso à cultura de forma 
“gratuita”, concretizando-se assim na maior parte das ações levadas a cabo pelo município, existe 
a consciência de que é necessário “pagar um valor simbólico” com o intuito de “fazer perceber que 
há um valor.  A qualidade também se paga: se há serviços que são gratuitos outros terão de se 
habituar a pagar. (…) é necessário criar o hábito de pagar” numa ótica de valorização da cultura: 
dos produtos e serviços que são difundidos. “Investimos em infraestruturas e agora é criar esse 
hábito. E o facto de pagar é reconhecer a qualidade daquilo que se faz”. Não obstante, continuarão 
a existir muitas atividades gratuitas e acresce o facto de as “instituições sem fins lucrativos” estarem 
também isentas de pagar. 

Em relação à dinamização do Centro de Artes e Cultura (CAC), consideram que “a melhor forma de 
o fazer é envolver a população”, sendo que “todos os públicos são envolvidos.” Por isso, “envolver 
a população é envolver todas as associações locais consoante as atividades” que desenvolveram 
ao longo do ano. E neste aspeto “a relação com as associações é de intercâmbio total”:  

• “A Festa do Arroz” assinala um dos aspetos da identidade local. Sob o ponto de vista da 
História local o arroz assume uma importância em Ponte de Sor já que uma das atividades 
económicas era o cultivo do arroz e neste espaço situava-se, precisamente, a Fábrica de 
Moagem de Cereais e Descasque de Arroz. “Já não somos nós que vamos à procura, já 
são as pessoas que nos procuram.” Neste processo envolvem “a comunidade em geral, 
os centros de dia, os lares, as associações, as escolas e os jardins-de-infância”. “Está 
cheio nesse dia... É um público que vem cá e fica a saber que o Centro existe.”  

• Com a Associação Sete Sois Sete Luas, no caso dos laboratórios de criatividade “a 
articulação é feita com as escolas.” Reportando-nos ao ano de 2015, consoante a 
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entrevista e a observação in loco, o laboratório de criatividade foi dinamizado ao longo de 
3 dias com os alunos das escolas. ”Já envolvemos várias idades e tentamos 
descentralizar: o último foi em Montargil”. Em 2014, foram, predominantemente, 
“desenvolvidos com as turmas de artes”. O processo passa por analisar “o perfil do artista” 
que integra a programação (exposição e respetivo laboratório de criatividade) e, em 
conformidade com esse critério, integra-se segundo os conteúdos abordados nas aulas e 
segundo o perfil do público. De salientar que “também já trabalharam com as turmas 

PIEF 48 ”, cujo “resultado foi muito positivo”, constituindo “um filão que ali possa ser 

explorado”. Simultaneamente, no dia da inauguração da exposição do artista convidado, 
têm a “exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos durante o laboratório de 
criatividade. Esta dinâmica traz os alunos e traz as suas famílias. As famílias depois vêm 
ver todas orgulhosas aquilo que os seus educandos fizeram.”  

Nos Laboratórios de Criatividade envolvem também “a Universidade Sénior”. Ainda nesta 
linha de pensamento, constatámos que “consoante o tipo de atividade também vemos que 
público devemos envolver. Se há um artista que trabalha mais com artesanato, 
obviamente que vamos envolver a associação de artesãos. Analisamos a Associação ou 
entidade de acordo com o perfil do artista.”  

Nos Laboratórios de Gastronomia do 7S7L, também realizado em Montargil (no refeitório 
da escola e dinamizado pela Associação Nova Cultura (outra associação que identificam 
neste bom relacionamento). Cabe a esta associação contactar e convidar as pessoas da 
localidade e os restaurantes para estarem presentes. “Há sempre uma prova. Confeciona-
se a comida e faz-se logo a prova in loco. Nos outros dias, realiza-se na escola secundária 
da cidade de Ponte de Sor com as turmas de serviço de mesa, cozinha e pastelaria. À 
tarde para os alunos e à noite para a população.” “Geralmente à sexta-feira tentamos que 
o número de participantes seja menor, cerca de 10 pessoas, porque é o dia em que os 
chefes de cozinha, simultaneamente, preparam os produtos que desejam ter presentes na 
degustação de sabores, que decorre por ocasião da inauguração das exposições. Isto 
torna-se um hábito.” “O nosso objetivo é chamar a nossa população a este espaço de 
cultura, depois, a pouco e pouco, este hábito vai-se educando.” 

Relativamente às Indústrias Culturais e Criativas e as orientações das políticas culturais europeias, 
o impacto na política cultural do município de Ponte de Sor assinala-se segundo: Arquivo, Biblioteca, 

                                                
48 Programa Integrado de Educação e Formação. É uma medida que atua ao nível formativo, educativo e da reinserção social 
de jovens (do 2º e 3º ciclo do ensino básico) em risco e/ou perigo de exclusão escolar e social depois de esgotadas todas as 
outras medidas de integração escolar.  Disponível em http://www.dge.mec.pt/programa-integrado-de-educacao-e-formacao  
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Artesanato, Artes performativas, Artes visuais, Cinema, Audiovisual, Festivais, Música, Publicações 
e Património cultural. Das ações desenvolvidas pelo arquivo local destacamos os “Encontros com a 
História” e as “Oficinas de História Local”, as quais são realizadas com a Universidade Sénior. Na 
Biblioteca identificámos as ações de promoção do livro e da leitura como a “Feira do Livro, Hora do 
Conto, oficinas de escrita criativa, conferências, exposições temáticas, lançamento e apresentações 
de Livros”. Com mais destaque evidenciou-se o “Prémio Literário José Luís Peixoto”. Tal deve-se 
ao facto de José Luís Peixoto, escritor português, ser oriundo de Galveias – freguesia do concelho 
de Ponte de Sor. Este prémio constitui-se como uma referência para Ponte de Sor, atendendo ao 
envolvimento de públicos, pois concorrem pessoas “de países lusófonos”, sendo atribuído “(…) um 
prémio para residentes e outro prémio para aqueles que concorrem fora do concelho de Ponte de 
Sor.” “Feira do Livro, Hora do Conto, oficinas de escrita criativa, conferências, exposições temáticas, 
lançamento e apresentações de Livros”.  

No Artesanato são referenciadas a “Associação de artesãos” e a “cortiça como principal recuso 
local”.  

Em relação às Artes performativas: as produções do Teatro da Terra, “companhia de teatro fundada 
pela atriz Maria João Luís” – Exemplos.: “Peças que envolvem a população, nomeadamente “os 
ranchos, a orquestra, o grupo coral de Ponte de Sor, o grupo de teatro do Centro de Artes e Cultura, 
o grupo de teatro de Montargil e diversos alunos da escola”; Para além das peças produzidas em 
Ponte de Sor (ex.: a peça Chão de Água - “estreou no anfiteatro junto ao rio Sor, ganhou um prémio 
nacional e esteve também em cena em Lisboa”), são quatro “grandes produções ao todo durante o 
ano”, duas “envolvem a população” e outras duas são igualmente “apresentadas em outras salas 
de teatro nacionais, por exemplo no Teatro São Luís.” 

Nas Artes visuais destacam as exposições da Rede 7S7L (dos artistas que integram a rede), e as 
exposições da Fundação das Casas de Fronteira e Alorna (de artistas consagrados, sobretudo 
portugueses), bem ainda as exposições dos artesãos locais.  

No cinema, para além do cinema comercial, cujas sessões tem lugar ao fim de semana, pretendem 
desenvolver ciclos de cinema: “cinema francês, italiano e cinema à quarta-feira”. 

Já no audiovisual focou-se o “projeto Sofá Amarelo, da Associação Nova Cultura”.  

Em relação aos Festivais foram mencionados “Festival 7S7L, Festival Povos do Mundo, Festival do 
Fado”. 

Na Música referenciou-se os vários concertos, entre os quais do Festival 7S7L; a promoção de 
“grupos e bandas locais”; o projeto “musicando” com escolas; o Conservatório; e Escola Música.  
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No que respeita às Publicações salientou-se: “apoio monetário de publicações de autores locais”; o 
município de Ponte de Sor faz a publicação bianual de uma Antologia com "os trabalhos de todos 
os participantes que venceram e tiveram menção honrosa” no concurso literário do Prémio José 
Luís Peixoto; a publicação do nº 2 da revista Devir” – Revista Ibero-Americana de Cultura - 
patrocinada pelo Município de Ponte de Sor; e as publicações do Município de âmbito da História 
Local. 

No caso do Património cultural, embora tenha sido referido apenas a Reabilitação de edifícios: 
Centro de Artes e Cultura (Antiga Fábrica de Moagem de Cereais e Descasque de Arroz) e o 
Cineteatro, destacamos (perante a observação in loco, a consulta de documentos e o site da 
Câmara Municipal): a Rota dos Moinhos; a Rota do Montado; e o Património Religioso, bem como 
as intervenções artísticas de Street art, do artista italiano Zed1: 
 

As personagens ganham dimensão e apropriam-se de grandes áreas e de espaços públicos (…) Zed1 
pensa através do desenho, torna-o gigante numa versão ambiental, salta do caderno para a parede; 
a sua versatilidade é posta em relevo ao passar do registo gráfico à tela e à pintura mural. O desenho 
como arma para agir na pele do mundo, em profundidade e à superfície. Essa pele que se torna num 
próprio e autêntico modus operandi. Na realidade, o projeto do artista intitulado Second Skin mostra 
duplas camadas de desenho, duplas camadas de pintura, duplas camadas de papel onde só com a 
interação de quem usufrui, de quem passa, ou com o simples passar do tempo se vem a revelar este 
profundo escavar na superfície. Uma espécie de erosão da imagem introspetiva. (Fiumelli, 2016, p. 
12) 

 

Em Ponte de Sor estão quatro murais: um está patente dentro do Centrum 7S7L (imagem esquerda) 
e os restantes no exterior (e.g. imagem central e da direita) (Fig. 68).  

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 68 | Alguns exmplos de murais da autoria de Zed1 
Créditos | Figuras: esquerda e central, autoria própria (2017); direita, Zed1 (2016). 
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Relativamente à representatividade da procura/oferta no concelho: a informação aqui alocada é 
transversal às categorias de Indústrias Cculturais e Criativas apresentadas anteriormente: “Ponte 
de Sor é uma cidade de músicos. A cidade tem um conservatório e a C.M. tem uma Escola de 
Música e uma Orquestra Ligeira, daí o nosso investimento na música. E o despertar para a arte 
musical começa desde cedo. No pré-escolar, os alunos já têm Música e, no 1º Ciclo, nas AEC´s, 
criamos o Projeto Musicando. Para além disso, temos várias bandas e grupos musicais no 
concelho.” Ao nível da programação o CAC é novamente referenciado. Tal deve-se à “abrangente" 
e “eclético” que carateriza a linha programática nas diversas valências: “Teatro, música, dança, 
cinema, exposições... tentamos diversificar”. Exemplos: Para além do 7S7L e da Fundação das 
Casas de Fronteira e Alorna, dinamizam “exposições de trabalhos de pontessorenses porque a 
população começa a procurar este espaço para expor o que faz e nós queremos que isso aconteça... 
queremos ter cá os grandes artistas, mas também queremos que este espaço seja um espaço da 
nossa população, que as pessoas se identifiquem com ele.” Relativamente à procura "começa a ser 
gradual, não só pela população em vir ao CAC, como procura no sentido de expor (…) os seus 
trabalhos” no CAC. Já a procura por parte de pessoas de outras localidades, o Turismo é apontado 
como factor estratégico neste contexto, considerando a pretensão de “ ‘vender’ Ponte de Sor do 
ponto de vista turístico.” 

No parâmetro captação de público, estabelecemos um paralelismo com as estratégias da política 
cultural local, já que o objetivo do município passa igualmente por envolver a população em geral, 
bem como as entidades e associações locais, enquanto forma de captar e fidelizar público. Neste 
contexto, as práticas interculturais levadas a cabo pelo 7S7L são representativas: “a integração na 
rede 7S7L veio permitir aos artistas que aqui vêm, não só mostrar a sua arte à nossa população, 
mas também conhecer aquilo que nós cá temos e levar isto lá para fora, e passar a palavra.” Ponte 
de Sor é “um sítio que está constantemente a ter gente diferente, culturas diferentes”, enquadrando 
ainda neste propósito as “Residências artísticas de músicos durante uma semana” e o “Turismo 
cultural de cidades do interior”. “Para a semana estarei em Pontedera, com o Presidente da Câmara 
de Ponte de Sor e o Vereador do Turismo numa reunião em que participarão vários países da rede 
7S7L com o objetivo de analisar que nichos de turismo podemos promover, desde o turismo escolar 
até ao turismo sénior”. 

Ainda sobre o turismo é reportado que já começam “a sentir falta de alojamento hoteleiro”, 
atendendo ao aumento da “procura e, por vezes, as pessoas reclamam porque não têm onde ficar. 
Por um lado, é bom, significa que temos muita gente a querer vir cá.” 
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Relativamente às fontes de financiamento “É tudo com orçamento da Câmara, obviamente que 
quanto temos alguns eventos”. Ex: congresso da cortiça “pedimos apoio a várias instituições, 
nomeadamente, a fábricas de cortiça ou outras” que estivessem intimamente relacionadas. Porém 
“o grosso sai todo do orçamento do Município. Há inúmeras coisas que nós podemos fazer, nós já 
temos as condições para isso, agora só falta o encache financeiro. A reabilitação desta infraestrutura 
foi realizada através dos quadros comunitários, mas relativamente às atividades culturais, 
nomeadamente com o 7S7L é tudo com dinheiro da Câmara.” 

Em termos de constrangimentos são apontados “os recursos financeiros”, a falta de um “gabinete 
de projetos, onde se possa encontrar oportunidades de financiamento.” Por isso as atividades que 
desenvolvem baseiam-se nas possibilidades orçamentais disponíveis. A comunicação é outro dos 
constrangimentos para o CM “queremos atrair mais público. Ainda nos falta chegar ao público 
nacional, públicos de concelhos limítrofes e a algum público aqui dentro de Ponte de Sor. A 
comunicação ainda nos está a faltar... tanto que a reabilitação que estamos a fazer de uma praça 
cá da cidade vai ter um painel digital informativo, com o objetivo de chegar mais facilmente às 
pessoas. E também sentimos, um pouco, falta de capacidade crítica cultural.” Por isso “obter o 
feedback das pessoas também é importante: sentimos a necessidade de fazer inquéritos online e 
saber junto das pessoas o que gostaram, o que não gostaram, como podemos melhorar, como é 
que vieram cá, quem é que lhes disse... souberam pelo facebook, foi um amigo...;  

O 7S7L em Ponte de Sor: O protocolo entre a Rede 7S7L e o Município de Ponte de Sor iniciou-se, 
em julho 1996. E o Centrum foi inaugurado SSSL, em 2009. 

Receberam estágios: “2 estagiárias de Badajoz, 1 estagiário licenciado em estudos artísticos – apoio 
à organização ex.: montagem de exposições, acompanhamento dos artistas. “ 

Relativamente ao Festival 7S7L, “(…) acontece no verão e decorre no Anfiteatro da Zona Ribeirinha 
da cidade”. São distribuídos flyers que são colocados nas caixas do correio com a programação de 
verão... só há um problema... o Festival, é no verão, junto ao rio e se a noite está fria, só aparecem 
mesmo os amantes... aqueles que gostam mesmo. Se estiver uma noite quente, o Festival está 
cheio. Divulgamos nas redes sociais e na imprensa local que “entrevista o artista para dar eco 
daquilo que se vai desenvolver”. 

O protocolo com o 7S7L operacionaliza-se através da aquisição de espectáculos e exposições, ex.: 
“Por ano comprávamos cerca de 10 exposições. Agora compramos apenas 8, para que cada 
exposição esteja mais tempo e permita que as escolas consigam trazer os alunos. Há municípios 
que compram uma a duas exposições e outros que não compram nenhuma exposição. Nós 
compramos sempre 8 exposições com os laboratórios de criatividade. Para nós não faz sentido 
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haver exposições, se não houver este trabalho com a comunidade. Os artistas chegam sempre 3 
dias antes para fazer este trabalho com as escolas ou associações.”  “Fazemos questão de que no 
nosso jornal local – Ecos do Sor – sempre que temos cá o SSSL, o jornalista vem entrevistar o 
artista para dar eco daquilo que nós vamos fazendo. Portanto, SSSL é algo que as pessoas aqui já 
conhecem... através do trabalho com as escolas... inclusivamente, os artistas quando estão cá vão 
aos lares e centros de dia, pois muitas vezes há idosos que não têm a mobilidade que lhes permita 
ir aqui ou além, ex.: Casa dos Avós”. 

“A relação com o 7S7L é formal e informal (…). Ex.: tinham protocolado fazer 3 workshops e foram 
feitos 4 pois “apareceram mais pessoas interessadas em frequentar.” 

“O trabalho do 7S7L é feito com as escolas, com os lares, centros de dia e com a população em 
geral ex.: nos workshops de gastronomia temos de restringir as inscrições para 15 pessoas. A 
divulgação é feita através do facebook, quem estiver interessado telefona para cá e depois 
aparecem... e muitas vezes ultrapassa-se o limite de 15 pessoas, mas depois é muita gente e 
complicado desenvolver a atividade.” 

As residências artísticas apresentam-se como mais um mecanismo de intercâmbio cultural. Neste 
sentido, muitas artistas têm permanecido por um determinado período com vista à criação artística: 
“ao termos cá o 7S7L também estamos a divulgar as potencialidades do nosso território. Também 
exportamos a nossa cultura, ex.: O artista Samir Strati, que já tinha 8 records do mundo por fazer 
grandes mosaicos “com materiais inusitados como palitos, pregos, feijões e rolhas de cortiça, 
quando cá expôs apercebeu-se que nós tínhamos várias fábricas de cortiça e que éramos, a nível 
florestal, um dos mais importantes territórios do mundo. E o nosso Presidente desafiou-o a que 
superasse o seu próprio Record do Guinness, fazendo o maior mosaico com rolhas de cortiça. A 
partir daí e a partir de uma potencialidade local.” 

Considerado o maior mosaico do mundo, a imagem do rosto de José Saramago (Fig. 83) produzida 
com rolhas de cortiça, pelo artista albanês Saimir Strati, tratou-se de uma residência artística no 
Centrum 7S7L de Ponte de Sor. No dia 27 de setembro de 2014 o Guiness Book Of Records atribuiu 
a esta obra do artista Saimir Strati, o maior mosaico do mundo feito com rolhas de cortiça com a 
dimensão de 157,12 m² (CM PS, 2014). Foi um protocolo promovido pela Câmara Municipal de 
Ponte de Sor e a Associação Sete Sóis Sete Luas, e que envolveu recursos e apoios locais: as 
empresas de transformação de cortiça com atividade no concelho e a Entidade Regional do Turismo 
do Alentejo e Ribatejo, que se associou à iniciativa no âmbito da candidatura do Montado Alentejano 
a Património da Humanidade e na sua dinamização enquanto bem cultural. Este mosaico está 
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instalado no Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor e também faz parte da coleção permanente 
do Centrum Sete Sóis Sete Luas. 

 

 
Figura 69 | Painel com Rolhas de Cortiça - representação de Saramago 
Créditos | autoria própria (2017). 

 

Através dos artistas e concretamente das “residências artísticas”, estão “também a promover” o 
território “não só internacionalmente, mas também a nível nacional porque muitos artistas que cá 
vêm são portugueses... e depois através da venda dos nossos produtos locais no âmbito da rede: 
doces, azeites, azeitonas, pimentão.” 

A concretização da promoção territorial evidencia-se por exemplo no exterior: consideraram que 
estão então numa fase de se projetarem “turisticamente a nível nacional e internacional.” e.g. no 
âmbito dos laboratórios de gastronomia, desenvolvidos fora de Ponte de Sor, os chefs utilizam “os 
nossos produtos” e levam “amostras para dar a todas as pessoas que participam nos workshops.” 
Já do exterior para Ponte de Sor, e.g. de Itália, “um conjunto de produtores de azeite” foi “conhecer” 
o “azeite” local, como é produzido e visitar um dos maiores lagares” de Ponte de Sor – o Sabores 
da Ponte.  

Relativamente aos apoios no âmbito do 7S7L, como foi referido anteriormente “os apoios são 
pontuais.” Ex. Painel de Cortiça teve o apoio de empresas/fábricas de cortiça do concelho. As 
“candidaturas da Associação Cultural SSSL são feitas diretamente por eles, quer a programas 
nacionais (DGArtes), quer a programas internacionais... mas o dinheiro entra diretamente para eles. 
Nós contribuímos com o nosso orçamento quando compramos espetáculos ou exposições ao 
7S7L.” 
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Quanto ao impacto do 7S7L em Ponte de Sor, sublinham-se: o aproveitamento dos espaços locais 
como o CAC ou espaços exteriores como as praças; utilização dos produtos locais para os 
Laboratórios de Gastronomia;  
 

“Há vários espaços aqui na cidade que as pessoas já vão dizendo ‘é do Sete Sóis’... quer dizer não é 
do Sete Sóis, é de um artista que integra a rede Sete Sóis.” 

“durante o mês de julho e agosto, praticamente, todos os fins de semana à noite, nós temos um 
espetáculo junto ao rio. Começámos a descentralizar e a fazer o festival em Montargil. Se nos 
atrasamos a colocar a divulgação na caixa do correio, as pessoas começam logo a perguntar ‘então 
este ano não há Sete Sóis’... As exposições têm menos impacto. À exceção dos alunos das escolas... 
dos centros de dia que participam nos workshops, das famílias que vem ver as exposições... é o 
festival que tem sempre muito mais público... ali junto ao rio.” (Entrevista a Sérgia Bettencourt, 2015). 
 

Como valor simbólico, reconhecem a Antiga Fábrica de Moagem de Cereais e Descasque de Arroz: 
“O próprio sítio Centrum SSSL é um espaço que diz muito a esta comunidade o facto do Centrum 
estar aqui já de si é simbólico.” E aquando das visitas guiadas a este local, é evendenciado como 
“um dos centrums SSSL… único na Península Ibérica.” 

 

4. Síntese do capítulo  
Conforme enunciámos no capítulo quatro, partindo da recolha de dados foi possível desenvolver e 
hierarquizar a informação até à análise de conteúdos, a qual deu lugar à estruturação dos 
resultados. Este processo decorre do cruzamento das entrevistas, da pesquisa documental e do 
estudo de caso 7S7L (com ênfase nas localidades de Alfãndega da Fé e Ponte de Sor). Perante tais 
resultados, de forma geral, entendemos que existem aspetos em comum e outros que divergem. 
Quer se trate de uma análise mais vocacionada para as características do lugar, quer seja mais 
direcionada para os impactos ou tempo de permanência do 7S7SL nas duas localidades, 
destacamos que subsiste a ideia de que, sendo localidades rurais e que alguns dos 
constratngimentos daí decorrentes possam qualificar para uma condição de similaridade, teremos 
uma observação que cada uma poussiu valores e recursos singulares, diferenciados e autênticos – 
traços culturais e paisagísticos. A triangulação da informação elencada através dos instrumentos 
mencionados permitiu-nos encaminhar para a discussão que se procede, a qual aprofundará as 
respostas às questões de investigação em consonância com os objetivos definidos para este 
percurso investigativo. Para além disso contrastrará com o referencial teórico desenvolvido na parte 
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I desta Tese, estabelecendo-se uma conexão com os preceitos do Service Design Thinking e da 
Economia Criativa e Circular, particularmente em ambientes rurais.
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Capítulo VII - DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Do cruzamento das várias metodologias utilizadas ao longo de todo o processo de investigação, 
discorremos sobre as informações coletadas e observadas. 

Podemos designar que o trabalho de pesquisa é uma investigação sistemática e é o estudo de 
materiais e fontes para estabelecer factos e chegar a novas conclusões (Earnshaw et al, 2015). O 
resultado é, portanto, uma contribuição para o conhecimento e um avanço na compreensão no 
campo em que a investigação é realizada – entendimento da Economia Criativa e Circular em 
ambientes rurais e as contribuições do Service Design Thinking para este efeito. O grau de 
originalidade da investigação é normalmente determinado por um processo de revisão por pares 
que resulta na publicação em conferências, periódicos ou comunicações orais. No nosso caso 
consideramos as referências dos papers apresentados e publicados (Pires et al., 2017a, 2017b, 
2017c). 

Como é que o 7S7L se enquadra na política cultural europeia? 

Como é que os atores locais utilizaram estas ferramentas? 

Conforme descrevemos nos capítulos V (ponto 1 - 1.1.; 1.1.1.; 1.1.2. e 1.1.3.) e VI (ponto 1) a 
vocação europeia reflete-se desde o surgimento do 7S7L por um financiamento significativo da 
Comissão Europeia. Esta condição permite beneficiar do suporte de programas europeus 
conducentes ao cumprimento dos objetivos: foi financiado pelo programa Interreg III B Medocc, pelo 
programa Caleidoscópio, pelo programa Cultura 2000, pelo programa Cultura 2007-2013 e mais 
recentemente pelo Programa Europa Criativa. As componentes de financiamento respeitaram ao 
apoio a projetos culturais, mais especificamente a projetos de cooperação descritos no capítulo V 
(nota introdutória e 1.1.1.). A sua finalidade enquanto Rede é resumida da seguinte forma: um 
trabalho coletivo entre organizações culturais, entre operadores culturais e artistas, e entre 
localidades, através da criação e implementação de atividades culturais e artísticas. Os encontros, 
as trocas e o diálogo intercultural entre as localidades dos vários países que compõem a Rede, são 
a razão de ser do 7S7L. E a criação de atividades culturais e artísticas é assegurada pelos concertos 
e espetáculos ao vivo durante o Festival 7S7L, bem como por exposições e laboratórios artísticos, 
em regra, associados aos Centrums 7S7L. 

No âmbito da secção projectos de cooperação entre os critérios de atribuição detalhados no guia, 
está a medida em que o “projeto é susceptível de trazer valor acrescentado europeu".  
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– Questão de investigação (1): 
Quais os programas de apoio e como podem estimular processos criativos em ambientes 
rurais, favorecendo as boas práticas da economia criativa e da economia circular, de acordo, 
ou com sugestões de alterações, às diretivas sugeridas pelos documentos governamentais 
e não governamentais?  

E como é que isto se reflete no 7S7L? A chamada política de coesão diz respeito ao apoio 
concretizado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), que tem por objetivo 
fortalecer a coesão económica e social na União Europeia, colmatando os desequilíbrios entre as 
regiões (capítulo III, pontos 1.; 1.1.; 3.1.; 3.2.; 4. e 4.1). As áreas naturalmente desfavorecidas do 
ponto de vista geográfico (áreas remotas, montanhosas ou com baixa densidade populacional) 
beneficiam de tratamento especial. Por último, as áreas ultraperiféricas também beneficiam de uma 
assistência específica por parte do programas europeus, no sentido de resolver possíveis 
desvantagens devido ao seu afastamento geográfico (ODCE, 2016, 2018). O 7S7L enquadra-se 
nesta esfera: foi financiado por um dos programas do FEDER (Interreg III B Medocc), que abrange 
a cooperação transnacional como sendo o reconhecimento da atividade cultural da Rede, do seu 
potencial para revitalizar localidades mais deprimidas e estabelecer a coesão entre estas (capítulo 
V, ponto 1.1.2. e capítulo VI, ponto 1). O 7S7L propõe, assim, a implementação de uma política de 
descentralização cultural, cuja mobilidade artística pretende ser sustentável (capítulos V, ponto 1 e 
1.1, e VI, ponto 1). 

Como pode o 7S7L aumentar o bem-estar das comunidades que vivem nos territórios da rede ou 
circulam/viajam por lá? O desenvolvimento cultural é um meio de fortalecer o vínculo social. Com 
efeito, o diálogo intercultural é mencionado em primeira instância: a geminação das localidades da 
Rede, por exemplo, Ribeira Grande de Santo Antão é geminada de Ponte de Sor. 

Um outro objetivo do 7S7L é envolver a população local na realização do Festival. Por vezes, este 
trabalho de encontro intercultural entre os artistas e as comunidades locais é realizado através das 
associações locais, com a finalidade de aumentar a atividade local e patrimonial identitária e, acima 
de tudo, a comunidade poder assumir este projeto como sendo seu (sentimento de pertença). Tal 
permite que o público identifique essas iniciativas como um todo e, portanto, tornar as atividades 
das associações mais visíveis. Nas secções anteriores isto confirma-se através das localidades que 
formam este estudo de caso. Esta constatação é verificada nas entrevistas realizadas aos dois 
municípios (Alfândega da Fé e Ponte de Sor) e no cruzamento com os outros instrumentos de 
recolha de dados. 



 

 259 

Neste seguimento, o alargamento e atração de novos públicos como um dos objetivos do 7S7L 
pode, por exemplo, ser traduzido em oficinas criativas (laboratórios de criatividade e gastronomia) 
com o público local, como grupos escolares, lares, artesãos, entre outros. Entre as duas localidades 
estudadas, Ponte de Sor é substancialmente representativa neste domínio. Estes públicos, que por 
vezes não têm possibilidade de ir ao centro cultural, têm a oportunidade de aceder e participar 
plenamente através destas medidas (ex.: lares e casa dos avós). No entanto, as ações do 7S7L não 
escapam à seguinte problemática global: na nossa sociedade, por vezes, as contingências 
financeiras, mas principalmente simbólicas (já que afeta também eventos gratuitos) impedem que 
uma parte da população tenha acesso a certos tipos de ofertas culturais (barreiras económicas, 
culturais e sociais); um fenómeno que dificilmente muda apesar das diferentes políticas culturais 
voltadas para a democratização e descentralização da cultura. Assim, a Rede 7S7L tenta ampliar 
os seus públicos (segundo a entrevista a Marco Abbondanza e informações veiculadas noutros 
canais), mas é sempre limitado. E de facto não chega a muitos públicos como acontece em 
Alfândega da Fé, comparativamente com Ponte de Sor (capítulo VI, pontos 2 e 3).  

Consideramos, portanto, que a abordagem participativa e os processos colaborativos poderão 
constituir o equilíbrio entre as contingências financeiras e simbólicas. A tónica da abordagem 
participativa e colaborativa inscreve-se na democracia cultural já defendida pela animação 
sociocultural (Marcelino, 2006; Trilla, 1998), no sentido de capacitar e incentivar os cidadãos a 
participarem ativamente (André & Abreu, 2006); e mais recentemente defendida e aplicada pelo 
Design Thinking (Tschimmel, 2012, 2016; Brown, 2008; Stickdorn, 2010, 2014, 2017) e pelo Service 
Design (Manzini, 2007, 2008, 2009; Meroni, 2007), em que as comunidades têm um papel ativo na 
construção e/ou melhoria do seu bem-estar e do seu território (serviços, produtos) (capítulo III, 
pontos 1.1.; 2.; 2.1.; 2.2.; 4.2. e 4.3.). Os indivíduos não devem ser meros recetores ou 
espectadores. São, por isso, agentes do seu próprio desenvolvimento social, cultural, económico. E 
conforme defendeu Figueiredo (2003), os lugares assentam mais nas representações simbólicas, 
em contraste com as condições objetivas, considerando a diversidade e complexidade dos aspectos 
sociais, culturais, políticos e económicos. 

Nesta medida, tal como evidenciámos no capítulo II (pontos 1.2.; 2. e 3.), reforçamos que os 
programas Horizonte 2020 e Horizonte Europa salientam o papel do Design neste contexto, cuja 
visão para estimular a inovação, a sustentabilidade e a inclusão social passa por introduzir a 
criatividade baseada na cultura, através da abordagem do Design Thinking nos setores culturais e 
criativos (Comissão Europeia, 2015). Com efeito, os indivíduos e utilizadores finais são convocados 
para se envolverem nos processos de co-design e co-criação, no sentido de se reforçar a 
investigação, a inovação, bem como o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
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(Comissão europeia, 2015; Horizonte Europa, 2017). Entendemos que a posição de Soini et al. 
(2012) se enquadra igualmente no equilíbrio financeiro e simbólico: a cultura no espaço rural é co-
produzida nas relações entre atores, recursos, estruturas e representações (capítulo III, 1.1.).   
Neste seguimento, legitimamos o desenvolvimento cultural e turístico como meio para estimular a 
economia: o significado simbólico e o significado económico da política cultural e turística das 
localidades estudadas, em particular do 7S7L na sua ideologia global, estão intimamente ligados 
(capítulo V e capítulo VI). 
“Um convite para viajar nas ondas da cultura, embalados pelas notas musicais e pelos deliciosos 
sabores no Mediterrâneo e do mundo lusófono” (7S7L, 2011, 2018) – Quase como um claim do 
serviço prestado, a Rede 7S7L também se afirma como “promotor do turismo cultural e musical”, 
“(…) Através de pacotes turísticos relativos aos seus itinerários musicais e artísticos ao longo de 
rotas invulgares e fascinantes do Mediterrâneo e do mundo lusófono”, o 7S7L convida a viajar pelas 
localidades pertencentes à rede – “Nível internacional”. Este serviço que propõem aos públicos do 
Festival é divulgado como sendo realizado “em colaboração com as várias Câmaras Municipais, 
(…) pacotes turísticos, a preços em conta, de visitas aos vários territórios do circuito, válidos nos 
dias dos espectáculos. Os pacotes especiais incluem a estadia num hotel ou num agro-turismo com 
a oportunidade de aceder a exposições, concertos, empresas tradicionais, aluguer de automóvel e 
refeições em restaurantes típicos.” (7 Sóis 7 Luas, 2011). 

A atração e fixação de pessoas criativas, bem como o surgimento de negócios criativos (Bannik et 
al., 2017; Jackson & Harji, 2014; Parrish, 2005, 2007) mais holísticos e assentes nos benefícios 
culturais e sociais (Simão, Santos & Alvelos, 2017) (capítulo II, ponto 4.) pode, nesta dinâmica “em 
torno do mundo mediterrâneo e lusófono”, produzir efeitos positivos e ser um suporte aos “artistas”, 
“operadores culturais” e aos “próprios espectadores” (7 Sóis 7 Luas, 2011). E associando o Service 
Design Thinking (Doing) (Mindshake, 2016; IDEO, 2017; Stickdorn & Schneider, 2010; Stickdorn, 
Hormess Lawrence & Schneider, 2017) com as políticas de desenvolvimento local, com as 
infraestruturas e com os programas de apoio (INTELI, 2011), tais medidas centradas no utilizador 
são capazes de gerar novas dinâmicas de sustentabilidade territorial (Comissão Europeia, 2010) e 
produzir condições favoráveis para a melhoria deste serviço de “turismo cultural e musical”, 
colocando a tónica na participação, na criatividade, na inteligência e na circularidade (Mikkola, 
Randall & Hagberg, 2016; Hamari & Ukkonen, 2013; Townsend et al., 2013; European Parliament, 
2015; Lewis et al., 2001; Dessein et al., 2015; Landry, 2011) (capítulo I, II e III). Neste preceito, e 
com ligação à ruralidade, identificámos os programas: Living Labs (UE), Programa Rede Rural 
Nacional (PT), Programa Novos Povoadores (PT), Smart Specialization Strategies - S3 (UE), 
Turismo Fundos (PT) e Linha de apoio à valorização turística do interior (PT) (capítulo III). 
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Como é que os atores locais utilizaram os vários recursos disponíveis e disponibilizados? Com base 
na interpretação dos resultados das entrevistas, bem como da pesquisa documental e da 
observação e participação in Loco, podemos apontar as seguintes hipóteses para o território de 
Alfândega da Fé e Ponte de Sor:  

• Sobre o que induz à menor adesão do público do 7S7L, com base nas duas entrevistas 
orientadas para a Câmara Municipal de Alfândega da Fé, salientamos que as atividades da 
Rede, em concreto o Festival 7S7L, não capta tanto público “comparativamente com a Festa da 
Cereja”. Esta envolve mais público provavelmente por ser a principal festividade da localidade. 
E as atividades da Rede, como o Festival, poderão efetivamente não ir ao encontro dos 
gostos/preferências de um número significativo da comunidade local. Daí poderá advir a 
estratégia da Câmara Municipal de Alfândega da Fé em evidenciar a necessidade de 
“educação” cultural, oferecendo uma “programação cultural diversificada” e proporcionando 
uma “experiência diferente”. Se por um lado as bandas locais são coadunadas na programação 
do Festival 7S7L para captar mais público, por outro verifica-se o exíguo envolvimento dos 
stakeholders da indústria e comércio local neste evento. Possivelmente, havendo um maior 
envolvimento dos stakeholders associado às atividades da Rede, estes indicadores poderão ser 
mais favorecidos e, assim, as ações do 7S7L poderão atrair mais público. Analogamente, 
reportando-nos à análise da observação in loco, os concertos de 2015 do Festival podem ter 
sido estrategicamente alocados a acontecimentos relevantes do município, com a finalidade de 
obter mais visibilidade. No entanto, verificámos que: na divulgação do dia 5 de junho, o 
programa não tinha referência de que o concerto do Festival 7S7L estava integrado na Festa 
da Cereja; complementarmente, no momento do concerto, a assistência naquele espaço era 
muito reduzida e algumas pessoas não se aproximavam, tendo ficado a assistir de longe (as 
pessoas estavam predominantemente no espaço dos expositores dos produtos locais).  

• Em relação à seleção programática para 2016, mês e tipologia de ação, poderá ser mais uma 
estratégia do município para atrair mais público e sincronicamente ir ao encontro dos 
gostos/interesses do público.  

• As ações do 7S7L são divulgadas pela Câmara Municipal de Alfândega da Fé através da 
newsletter, da mailing list, de flyers, de cartazes e nos meios de comunicação social nacional e 
regional. Podemos questionar se os canais de comunicação e a forma como é disponibilizada 
a informação serão os mais adequados, considerando: 1) as características da população do 
concelho de Alfândega da Fé; 2) que a divulgação através de flyers e cartazes é confinada à 
sede de concelho (nas aldeias não se observou nenhum suporte) (observação in loco - capítulo 
VI, ponto 2). Tendo em conta as características do lugar e da população local, seria útil uma 
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abordagem participativa e de experimentação que fosse efetivamente ao encontro da 
comunidade local, e não o inverso, compreendendo o compromisso de ir “ao encontro das 
pessoas” (conforme a ideologia da Rede) (capítulo V, ponto 1.1.).  

• Em relação à atração de públicos, em Ponte de Sor planeiam “atrair mais público da cidade, dos 
concelhos limítrofes e nacional”, sendo que a comunicação é outro fator a melhorar: Assim, 
indicou-se que o “painel digital informativo” possa “chegar mais facilmente às pessoas” e a 
importância dos “inquéritos online” para “obter o feedback”. Neste seguimento, objetiva-se 
adquirir apreciações e formar a “crítica cultural”. 

• No nosso ponto de vista será vantajoso definir os segmentos e os perfis dos públicos nas duas 
localidades. E consideramos que a adequação dos canais de comunicação implicam outras 
estratégias de proximidade junto dos mesmos, indo ao encontro dos seus gostos e interesses.  

• O diretor artístico da RCSSSL referiu que as “parcerias” e as “relações estreitas nos locais” 
tornam a “logística menos dispendiosa”. No caso das duas localidades estudadas: apesar da 
Câmara Municipal de Alfândega da Fé ter em vista a atração de mais públicos, os 
constrangimentos apontados ao nível do financiamento poderão levar a não investir 
significativamente nestas atividades “diferentes” durante todo o ano. Já em Ponte de Sor, à 
semelhança de Alfândega da Fé, “os recursos financeiros” são também referenciados: a 
concretização das ações culturais é em função do “orçamento disponível”, referindo ainda que 
carecem de “um gabinete de projetos” para “encontrar oportunidades de financiamento.”   

 

– Questão de investigação (2): 

Serão estes territórios autossustentáveis e detentores de potencial criativo, passível de criar 
serviços, atrair novos fluxos sociais e gerar inovação?  

No que concerne à autossustentabilidade e à dependência de subsídios e financiamentos, 
verificámos que o Festival 7S7L entre 2010 e 2015, em Alfândega da Fé, foi financiado 70% pelo 
programa cultura e em 2013 através de um mecenas da região de Trás-os-Montes. Todavia, a 
informação veiculada pelo Relatório de Atividades, Orçamento e Grandes Opções do Plano, indica 
que desde a edição de 2016 é apenas a Câmara Municipal de Alfândega da Fé a suportar 
financeiramente as atividades da Rede neste município (Câmara Municipal de Alfândega da Fé, 
2015b, 2016, 2017). Conforme os diversos relatórios - Relatório, Orçamento e Grandes Opções do 
Plano (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) - verificámos que a verba destinada ao 7S7L está 
alocada ao setor do turismo. Comprovámos ainda que até 2015 a verba foi sendo suportada 30% 
pelo município e 70% por fundos comunitários. Desde 2016 e até ao presente ano civil, as ações do 
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7S7L têm sido unicamente custeadas pela Câmara Municipal de Alfândega da Fé, com 5000€ 
(capítulo VI, ponto 2). 

Relativamente à inovação social, o território de Alfândega da Fé oferece recursos que potenciam a 
autossustentabilidade. É o caso de aspetos da cultura local: património cultural material e imaterial, 
património natural, memória coletiva e criação de rotas e percursos históricos (Câmara Municipal 
de Alfàndega da Fé, 2014, 2015, 2016, 2017) (capítulo V, ponto 2). Estes recursos podem ser 
favoráveis às dinâmicas locais, numa lógica de articulação dos objetivos da Rede 7S7L com os 
princípios da política cultural local, bem como no contexto da Economia Circular em ambientes rurais 
(Heritage Council, 2017; Soini et al., 2012; Santos Silva et al., 2018; Fusco Girard & Gravagnuolo, 
2017). Outros recursos como a cereja, a amêndoa, a castanha e o azeite estão a ser utilizados para 
a criação de novos produtos/serviços. Esta é claramente uma boa estratégia que poderá ser 
desenvolvida segundo os critérios do comunitarismo, da co-criação e da colaboração preconizados 
pela Economia Circular (Costa, 2011; Brito, 1990; Santagata, Bertacchini, Bravo & Marrelli, 2011; 
Tonkinwise, 2008; Meroni, 2007; Manzini, 2007, 2009; Jogou & Manzini, 2008; Bons Sons, 2018): a 
imagem de marca do município são as cerejas (logótipo); algum do tecido empresarial local 
direciona-se para o desenvolvimento de produtos com base nos recursos locais (compotas, licores, 
chá de pés de cereja, gastronomia local); na saúde e bem-estar identificámos a cerejoterapia 
realizada no Hotel & SPA Alfândega da Fé) e as Almofadas de caroços de cereja, da empresa 
Alfadoce. Salientamos que alguns destes produtos/serviços de Alfândega da Fé são difundidos 
através da Rede 7S7L (venda de produtos locais e laboratórios de gastronomia). Os laboratórios de 
gastronomia reinventam estes produtos e reinventam receitas tradicionais. No entanto, a reinvenção 
de receitas tradicionais, em alguns aspetos, poderá colocar em causa a autenticidade, a identidade 
do lugar e a preservação da memória coletiva (Briassoulis citado in Levick-Parkin, 2013; Reisinger 
& Steiner, 2006; Eco, 1986; Baudrillard, 1983; MacCannel, 1973, 1976). E a internacionalização 
destes laboratórios requer algum cuidado: noutro contexto cultural poderá levar à sua falta de 
autenticidade e consequente descaracterização (Levick-Parkin, 2013; Heley & Jones, 2012; 
Reisinger & Steiner, 2006). 

Outra discussão que advém diz respeito a um dos serviços prestados pela Rede 7S7L: o Turismo 
Cultural. O festival, associado ao Turismo Cultural, é um “convite às pessoas a percorrerem as 
localidades da Rede e conhecer de perto a cultura desses locais”. Contudo, a conexão com as 
localidades não nos parece eficaz. Na entrevista, o diretor artístico não dá grande expressão ao 
modo de funcionamento do serviço. E quando efetuamos uma pesquisa de informação sobre este 
assunto, apenas o site faculta alguns elementos: brochuras digitais com informação vaga. Para além 
disso, a brochura de Alfândega da Fé não traduz o potencial que o local possui. Elencando as 
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singularidades deste território, bem como a própria estratégia de ação local para a cultural e para o 
turismo, percebe-se que este serviço não está devidamente articulado com o município. E esta 
poderia ser mais uma forma de trabalhar em rede, numa lógica de sustentabilidade e autenticidade 
do território. Em matéria de valores inerentes aos serviços culturais, verificámos que o orçamento 
disponível para a RCSSSL não está alocado à cultura. Conforme indagámos os vários relatórios de 
contas, orçamentos e grandes opções estratégicas publicadas entre 2013 e 2017, a totalidade 
orçamental respeitante ao setor do turismo é canalizada para o 7S7L. No nosso ponto de vista, tal 
limita, com carácter de permanência ao longo do ano, a articulação de ações estratégicas integradas 
nos vários pelouros da Câmara Municipal de Alfândega da Fé. 

Outro aspeto importante para a sustentabilidade do território é o fator acessibilidade e proximidade, 
que no quadro lógico de Selada & Cunha (2008) e da OECD (2013) poderá constituir uma mais-
valia para Alfândega da Fé. Em relação à proximidade com a cidade do Porto, Alfândega da Fé 
poderá beneficiar com a melhoria das acessibilidades. A rede de estradas poderá ser uma 
oportunidade para o empreendedorismo e para a inovação dos serviços: o IC5 e, mais 
recentemente, a A4 e o túnel do Marão diminuíram a distância entre os grandes centros urbanos. 
As relações com Espanha também têm sido intensificadas. A par disto a divulgação das ações de 
Alfândega da Fé a comunicação social de Espanha tem evidenciado este preceito. 

Para além disso, Alfândega da Fé foi o primeiro município do Norte do País a integrar a rede “Go 
Local: Por uma Cidade Sustentável” (Câmara Municipal de Alfàndega da Fé, 2013) e desde 2015 
que é considerado um dos concelhos mais sustentáveis em Portugal, tendo obtido o escalão máximo 
do índice Eco XXI, com base na avaliação de 21 indicadores de sustentabilidade local, tais como a 
educação ambiental para o desenvolvimento sustentável, sociedade civil, instituições, conservação 
da natureza, mobilidade, ruído, agricultura, turismo, ordenamento do território, entre outros. 
(Câmara Municipal de Alfàndega da Fé, 2018). 

Adicionalmente, o facto de Alfândega da Fé estar incluída no projecto piloto Netefficity, no sentido 
de converter o concelho auto-sustentável a nível energético, pode constituir uma mais-valia para a 
introdução de serviços. A inteligência criativa apresentada por Nussbaum (2011) é nesta medida 
uma capacidade operativa que expande o envolvimento social e que pode impulsionar a Economia 
Criativa e Circular territorial. 

Por conseguinte, poderá haver uma melhor integração e comunicação com a comunidade, 
indústria/empresas locais, academia, governo e ambiente, conforme o modelo da Hélice quíntupla 
(Carayannis, Barth & Campbell, 2012; Carayannis & Campbell, 2010) com vista a que o 
"desenvolvimento sustentável" e a "ecologia social" constituam a dinâmica da inovação social e da 
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produção de conhecimento (Carayannis & Campbell, 2010) (capítulo III, ponto 3.2.). O objetivo será 
melhorar o impacto da Rede 7S7L, bem como de outras dinâmicas locais, na atração de novos 
investimentos para o concelho, os quais possam favorecer a inovação social, reforçar o 
aproveitamento e a promoção dos produtos locais. Tal poderá igualmente constituir a criação de 
emprego baseado no cruzamento entre recursos endógenos e recursos exógenos. Podemos dizer 
que estas práticas se assemelham à criatividade que Nussbaum (2011) defende: um mecanismo 
inclusivo e que emerge da atividade coletiva (capítulo I, ponto 1.2.). 

Por último, salientamos o interesse deste município em manter-se associado à R7S7L, 
ambicionando, no futuro, edificar um Centrum 7S7L em Alfândega da Fé como forma de incrementar 
a cultura, que é considerada, no juízo da Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé 
“essencial para o desenvolvimento moral e espiritual do ser humano” (Monteiro, 2016, para. 6). Se 
tal se consumar, constituirá uma medida de fortalecimento do consórcio 7S7L em Alfândega da Fé:  

• possibilitando um espaço para a comunidade local e os artistas em mobilidade expressarem 
a sua criatividade; 

• conferindo atratividade que poderá resultar na visibilidade acrescida dos produtos e do tecido 
empresarial local.  

Já no que tange a Ponte de Sor, considerando os vários instrumentos de investigação (análise da 
entrevista, pesquisa documental e da observação in loco) e o confronto das informações 
respetivamente coletadas, podemos identificar os seguintes aspetos: 

Ponderando a revisão da literatura sobre espaços criativos e observando o Centro de Artes e Cultura 
como sendo algo “simbólico para a comunidade”, entendemos que o mesmo deve ser mais 
agregador para a comunidade local. Complementando-se com as boas práticas já fomentadas, o 
CAC poderá ser um laboratório de criação para a comunidade em geral, contribuindo com ideias 
inovadoras (Comissão Europeia, 2010; INTELI, 2011). Assim, a articulação do FAB LAB, da Rede 
7S7L, do Ensino Superior, da ação política local, bem como o ambiente pode também ser uma 
aposta no Município de Ponte de Sor (Carayannis, Barth & Campbell, 2012, Carayannis & Campbell, 
2010). 

No que respeita à política cultural do município de Ponte de Sor, conforme o Relatório e Contas 
(C.M. Ponte de Sor, 2015), as ações, os investimentos, entre outras medidas definidas no 
documento, corroboram os conteúdos da entrevista. Assim, se “o primeiro grande objetivo ao longo 
dos últimos anos foi apostar nas infraestruturas”, mais recentemente o pensamento dominante 
correspondeu à dinamização dessas infraestruturas, particularmente do CAC. E agora no recém 
edificado Centro Cultural de Montargil. As estratégias de dinamização apontadas para o efeito 
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traduzem-se em “atrair e fidelizar público” e “levar a cultura a toda a população do concelho de 
Ponte de Sor”. Sendo uma zona “bastante envelhecida”, pretendem “proporcionar uma oferta 
diversificada e eclética” que harmoniza com áreas das consideradas Indústrias Culturais e Criativas, 
nomeadamente no Arquivo, Biblioteca, Artesanato, Artes Performativas, Artes Visuais, Cinema, 
Audiovisual, Festivais, Música, Publicações e Património cultural.  

Outras estratégias de atuação referenciadas na entrevista correspondem a “descentralizar”, 
“envolver a população, as associações locais e várias idades” nas ações culturais e na dinamização 
do CAC. Exemplos disto correspondem também as atividades da Rede 7S7L: 

a. Laboratórios de criatividade: os artistas que integram a RCSSSL e expõem no Centrum de 
Ponte de Sor, orientam também os laboratórios de criatividade, articulando “com as escolas”, 
“várias idades”, “turmas de artes”, “turmas PIEF” e “Universidade Sénior”;  
b. Laboratórios de gastronomia: realizam-se “na escola secundária da cidade de Ponte de Sor. 
À tarde para os alunos de serviço de mesa, cozinha e pastelaria e à noite para a população”; 
“com a Universidade Sénior”; e “em Montargil no refeitório da escola, dinamizado pela 
Associação Nova Cultura”; 
c. Festival SSSL: “acontece no verão, junto ao rio, no anfiteatro que se situa na zona ribeirinha 
da cidade” e em Montargil; 
d. “Residências artísticas” de música e artes visuais. 

As ações que decorrem ao longo do ano com a chancela da Rede 7S7L “é algo que as pessoas já 
conhecem” (Entrevista a Sérgia Bettencourt, 2015).  

A Rede 7S7L fomenta o intercâmbio cultural (nacional e internacional), favorecendo a ida de artistas 
de Ponte de Sor para outras localidades da rede e vice-versa: “A integração na rede SSSL veio 
permitir aos artistas, que vêm mostrar a sua arte à nossa população, conhecer aquilo que nós cá 
temos e levam isto lá para fora.” Ponte de Sor é “um sítio que está constantemente a ter gente 
diferente, culturas diferentes.”  

Nesta linha de pensamento menciona-se que pretendem “vender Ponte de Sor do ponto de vista 
turístico”, focando “outra dinâmica” do município e da Rede 7S7L, o “Turismo cultural de cidades do 
interior”. Assim, em conjunto com o município de Pontedera tencionam “encontrar nichos de 
Turismo”, nomeadamente o “turismo escolar”.  

No que concerne à “divulgação das potencialidades do território”, distinguimos as intervenções 
artísticas, notadamente o painel de cortiça com a representação do rosto de José Saramago, do 
artista Saimir Strati; A venda de produtos locais (doces, azeites, azeitonas, pimentão), bem como a 
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dinamização dos laboratórios de gastronomia através da Rede 7S7L, são igualmente evidenciadas 
neste preceito.  

Relativamente às fontes de financiamento e apoios para a cultura, embora sejam citados os 
constrangimentos financeiros, “a verba” provém da Câmara Municipal, havendo “apoios e parcerias 
pontuais” em alguns eventos. “Ex.: o painel de cortiça teve o apoio de empresas e fábricas de 
cortiça”; já em matéria de candidaturas de apoio à cultura, no caso da Rede 7S7SL, são 
apresentadas “diretamente” pela Rede “quer a programas nacionais, quer a programas 
internacionais”. No Relatório e Contas 2015 verificámos candidaturas no âmbito do Alentejo 2020 – 
Musealização do Núcleo de Arqueológico e Industrial e a construção do Centro Cultural de Montargil.  

Das atividades do 7S7L o “Festival” tem “muito mais público”. Em comparação “as exposições têm 
menos impacto”, pois como públicos têm predominado os “alunos das escolas”, as suas “famílias” 
e os utentes dos “centros de dia”. 

Perante esta realidade territorial podemos dizer que o CAC cumpre funções económicas, culturais, 
sociais e simbólicas: designadamente no apoio à criação artística (Centrum 7S7L, residências 
artísticas, FAB LAB e Teatro da Terra); como espaço expositivo de obras de arte ou de artesanato 
local, mas também na venda de produtos locais (artesanato, produtos desenvolvidos para a Rede 
7S7L); no acolhimento de conferências, seminários, atividades da Biblioteca e do Arquivo Municipal; 
e como valor simbólico, “um espaço que diz muito a esta comunidade o facto do Centrum estar aqui 
já de si é simbólico”, identificando-se o Centrum 7S7L com a Antiga Fábrica de Moagem e 
Descasque do Arroz. Para além disso é o único Centrum 7S7L em Portugal e na “península ibérica”.  

Na vila de Montargil são desenvolvidas medidas de descentralização: a construção de um centro 
cultural (Entrevista a Sérgia Bettencourt, 2015), o qual já foi edificado e atualmente desenvolve 
dinâmicas culturais, entre as quais atividades da Rede 7S7L (Câmara Municipal de Ponte de Sor, 
2018). Todavia, é importante descentralizar dinâmicas noutras freguesias do concelho de Ponte de 
Sor.  

 

– Finalmente, respondendo à questão de investigação (3): 

Como pode o Service Design Thinking intervir, favorecendo a inovação social, a visibilidade 
e a sustentabilidade territorial rural, evitando/contrariando a sua recessão? 

1) A ruralidade é cada vez mais enquadrada por conceitos de redes, conexões, fluxos e mobilidade 
(Hoggart, 1990; Harvey, Hawkins & Thomas, 2012; Heley & Jones, 2012; Herslund, 2012). E neste 
enquadramento o 7S7L privilegia as localidades de pequena dimensão. A combinação do ambiente 
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rural particularmente agradável com a facilidade de acesso aos grandes centros urbanos, torna mais 
ténue a dicotomia Rural-Urbano, bem como a noção remoto vs acessível em relação às principais 
urbes (Selada & Cunha, 2008; Burns & Kirkpatrick, 2008; Gibson, 2012; OECD, 2013). Assim, no 
que respeita a Alfândega da Fé, a rede de estradas (Auto-estrada e itinerário complementar – 
respetivamente A4 e IC5) favorece a ligação ao Porto (e vice-versa), permitindo que a distância seja 
menor (183 Km). No caso de Ponte de Sor, Lisboa dista 158km.  A entrada de fundos da UE na 
Rede 7S7L também favoreceu a implementação da estratégia de desenvolvimento local. Embora o 
orçamento para a realização de ações do 7S7L nas localidades analisadas tenha sido unicamente 
proveniente das respetivas Câmaras Municipais, que no caso de Alfândega da Fé é uma realidade 
constitutiva apenas desde de 2016. 

Seria proveitoso descentralizar as atividades da Rede 7S7L, envolvendo também as comunidades 
locais das aldeias num processo de co-criação. Utilizando os métodos do Service Design Thinking, 
de acordo com Brown (2008), Brown & Wyatt (2010), Stickdorn (2014) e Tschimmel (2012), 
otimizaria os recursos e a cultura local e tornaria os serviços acessíveis junto daqueles “que não 
podem sair” das aldeias e/ou da vila, no caso de Alfândega da Fé. 

No quadro do intercâmbio cultural da Rede 7S7L, uma das estratégias camarárias de Alfândega da 
Fé é o estabelecimento de pontes entre a cultura local e a cultura dos outros países. Nesta medida, 
quando selecionam os artistas que integram a Rede, fazem-no em conformidade com este critério. 
Porém, a ideia de fazer com que os habitantes locais identifiquem pontos de confluência entre a sua 
cultura e a cultura de fora, poderá não residir na forma como se está a querer comunicar, formar, 
captar e familiarizar a comunidade. Provavelmente o desenvolvimento de um trabalho mais próximo 
da comunidade surtisse mais efeito. A proximidade que se institui com a comunidade leva a um 
outro preceito: obter opiniões e contributos decorrentes da utilização dos serviços e produtos 
disponibilizados pela Rede 7S7L. Neste contexto, o Service Design Thinking, enquanto processo 
co-criativo centrado no utilizador, poderia regular a articulação das atividades do 7S7L com o plano 
geral de ação da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, inovando e/ou melhorando os serviços. 

O turismo cultural na Rede 7S7L é um serviço com pouca expressão: quando efetuamos uma 
pesquisa de informação sobre Ponte de Sor e Alfândega da Fé, verificámos que este serviço vem 
apenas enunciado no site da Rede 7S7L, facultando informação vaga - brochuras digitais: 

A brochura de Ponte de Sor faz apenas alusão aos desportos náuticos na barragem de Montargil, 
não traduzindo outras potencialidades do concelho, nomeadamente em torno da cortiça “como 
principal recurso local” ou do teatro (atendendo ao seu passado histórico e à sua ação atual com o 
Teatro da Terra). Para além disso, a origem da Rede 7S7L está associada ao teatro, circunstância 
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que poderá ser articulada neste serviço. O Turismo tem tido um grande impacto a nível mundial 
(Mikkola, Randall & Hagberg, 2016; EPSON, 2017) e Portugal também tem beneficiado com esta 
conjuntura (INTELI, 2011; Secretaria de Estado do Turismo (2018; Turismo Fundos SGFII, S.A., 
2018). Assim, neste meio que contrasta ruralidade e urbanidade, o turismo criativo poderá ser um 
mecanismo a explorar, através de experiências co-criativas entre visitantes e comunidade local 
(Richards, 2013, 2014, 2015). 

No mesmo sentido, a brochura de Alfândega da Fé, como suprareferimos, não traduz o potencial 
que o local possui. Através da estratégia de ação local para a cultural e para o turismo (projetos, 
redes, programas), percebe-se que este serviço não está devidamente articulado com o território de 
AF. Portanto, entendemos que as técnicas do Service Design Thinking poderão melhorar o serviço 
em ambos os municípios: em Alfândega da Fé, o território oferece recursos que potenciam a 
autossustentabilidade. É o caso de aspetos da cultura local: património cultural material e imaterial, 
património natural, memória coletiva e rotas e percursos históricos; já em Ponte de Sor, uma vez 
que, na articulação com as localidades da Rede 7S7L, pretendem reforçar o “Turismo cultural de 
cidades do interior”, ponderando nichos de mercado que vão “desde o turismo escolar até ao turismo 
sénior”. 

A Rede 7S7L, na sua génese, é bastante característica dos propósitos defendidos pela política 
cultural europeia (Comissão Europeia, 2010; 2012; 2017; KEA, 2009; EPSON, 2017; OCDE, 2018): 
um papel importante das localidades na ação cultural, uma vontade de reforçar a coesão territorial, 
a promoção do diálogo intercultural, uma tentativa de promover o desenvolvimento local, 
estimulando a economia e o vínculo social através da cultura, uma mobilidade garantida de obras e 
de artistas. Os objetivos que estão na iniciativa desta rede respondem, portanto, a estas orientações 
que podem ser observadas na atual política cultural europeia. Porém, na realidade isto acontece? 
A sua ação revela-se impactante no desenvolvimento territorial? Será que realmente melhora o 
ambiente das localidades, valorizando a riqueza das culturas que representa? O certo é que, no que 
diz respeito a artistas, operadores culturais e funcionários municipais/decisores das políticas locais, 
a cooperação transnacional é real. Quanto à atratividade das localidades, através da rede, tal é 
questionável como parte da sua política cultural geral, conforme ficou para nós evidente nos 
municípios de Alfândega da Fé e Ponte de Sor. Finalmente, os esforços devem continuar a envolver 
as comunidades (locais e visitantes) que, na nossa visão, são substantivamente, no processo 
criativo, o mais preponderante e condição necessária para alcançar verdadeiramente os objetivos a 
que a Rede se propõe desde a sua origem, ir ao encontro das pessoas e da cultura local. Esta 
posição diz respeito à relação do papel dos milieus com o processo criativo (Meusburger, 2009). O 
processo criativo entendido coletivamente (Stickdorn, 2012; Stickdorn & Schneider; Nussbaum, 
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2011; Komninos, 2006; Tschimmel, 2003), produz efeitos nos lugares (Meusburger, 2009) e vice-
versa. Os níveis de criatividade em certos lugares e em certos momentos são reivindicados a não 
depender simplesmente da quantidade individual de criatividade, mas também de quão apropriado 
é o contexto para a difusão e reconhecimento de novas ideias (Csikzentmihalyi, 2014). 

Adicionalmente, como elencámos no capítulo I, se o processo criativo consiste numa sequência de 
pensamentos e ações que levam a produções novas e adaptativas (Lubart, 2001) ou numa 
dimensão multidisciplinar, transdisciplinar e complexa (Ribeiro & Moraes, 2014), então a capacidade 
de responder a necessidades ou solucionar problemáticas de uma comunidade, através de 
combinações (práticas, semânticas, estéticas, materiais e simbólicas) (Tschimmel, 2003), coletiva e 
colaborativamente (Franqueira, 2007; Meroni, 2007; Manzini, 2007, 2008, 2009; Jégou & Manzini, 
2008) (capítulo III, pontos 2.; 2.1.; 2.2.; 3; e 4.), no nosso entendimento, vem reforçar que a relação 
entre criatividade e território não se circunscreve às cidades com elevada concentração de 
“Atividades Criativas” (Caves, 2000), “Classes Criativas” ou “Processos Criativos” (Florida, 2012) 
(capítulo II, ponto 1.1. e 2.; e capítulo III, ponto 4.).  

As localidades da Rede 7S7L estão a tentar, através de uma política cultural ambiciosa, impulsionar 
a sua atividade económica, cultural e social, para tornar os lugares mais atraentes, aprazíveis e 
proporcionar uma melhor qualidade de vida aos habitantes, fomentando a sua interação, 
participação e partilha. O importante neste contexto é a origem ‘local’ do projeto 7S7L: não é 
inspirado pela UE, são as próprias localidades da Rede que se encarregam do desenvolvimento do 
seu território, seleccionando a programação e as ações a adotar, consoante as suas necessidades, 
visões e interesses. Por conseguinte, o que verificámos é uma diretriz de ação cultural relevante, 
uma vez que é pensada e organizada localmente, pelo e para o território a que se destina, mas na 
verdade é precária pois depende muitas vezes da renovação dos apoios e dos fundos comunitários 
ou de outros financiamentos, bem como da vontade e disponibilidade da política do município. 

É importante compreender o modo como a Rede é reconhecida pelo público. Reconhecer que a 
cultura contribui para a coesão territorial e para o desenvolvimento local é fundamental (para a 
circulação dos artistas e das suas obras). Todavia, comparando a evolução orçamental, observámos 
que as localidades (Ponde de Sor e Alfândega da Fé) estão a despender verbas para a Rede 7S7L, 
cujas marcas de independência face a programas de apoio financeiro se vem estabelecendo (C.M. 
Ponte de Sor, 2015, 2016, 2017; C.M. Alfândega da Fé, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Isto 
poderá significar um maior interesse e participação de públicos nas ações do 7S7L, que justifique a 
permanência e investimento das localidades na Rede.  
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Quais foram os fatores que possibilitaram esta trajetória? E como pode esta ser replicada noutro 
lugar com recurso ao Service Design Thinking? 

Um fator de importância que serviu esta trajetória do 7S7L é o desempenhado da cultura, das artes 
e do turismo que tem servido, teoricamente, para agregar projetos e redes de participação e 
inovação social nestes municípios. Na prática, verificámos que as bases para a sua posterior adoção 
como um eixo estratégico do desenvolvimento local estão lançadas. A OCDE (2018) vaticina que 
as regiões rurais são lugares de crescimento e oportunidades. E, sendo os ambientes rurais 
entendidos como lugares que promovem a restruturação social e económica através de atividades 
turísticas e de trocas culturais (Silva & Figueiredo, 2013), é necessário que se concretizem estes 
valores, articulando as ações/serviços do 7S7L com as potencialidades (capital humano, capital 
simbólico, programas, projetos e redes) de Alfândega da Fé e Ponte de Sor. Partindo de alguns dos 
estudos académicos abordados nesta tese: Comédias do Minho (Santos Silva et al, 2018), Kulema 
(Soini, Kivitalo & Kangas, 2012), Embaixadores do Lugar (SUSPLACE, 2017; ART&TUR, 2018), 
Arts-Based Methods for Transformative Engagement: A Toolkit (SUSPLACE, 2017), entendemos 
que o Service Design Thinking, sendo uma perspetiva centrada na comunidade rural e na 
comunidade visitante (Levick-Parkin, 2013), cuja abordagem revela a necessidade de colaboração 
de diferentes atores envolvidos no desenvolvimento dos produtos turísticos e nos ecossistemas dos 
serviços (Frischhut & Stickdorn, 2012), é um processo criativo que pode acrescentar valor aos 
serviços do 7S7L nas localidades estudas. No sentido de alcançar um desenvolvimento circular 
“completo”, cumprindo a sustentabilidade dos territórios (Moreau et al., 2017) e no sentido de criar 
lugares melhores para se viver e visitar, consideramos que é importante estabelecer práticas co-
criativas e colaborativas, as quais dependem muito da comunidade local. Por isso, fomentar a 
simbiose entre a rede 7S7L, os processos criativos do Service Design Thinking (Doing) e os atores 
regionais da hélice quíntupla, poderia favorecer o Turismo Criativo, de experiências e autêntico. 
Paralelamente, a fim de aumentar a capacidade da cultura e da criatividade, no campo da 
experimentação, da inovação e do crescimento, consideramos ser necessário promover o 
desenvolvimento de uma infraestrutura adequada a nível local, regional e nacional, contribuindo 
para o surgimento de comunidades criativas (Comissão Europeia, 2010; 2012; 2017; KEA, 2009). 
Como verificámos, a cultura detém em si um valor intrínseco, capaz de alcançar as dimensões 
ecológica, económica e social da sustentabilidade no desenvolvimento rural (Soini, Kivitalo & 
Kangas, 2012). Por sua vez, é uma dimensão crucial do desenvolvimento humano, um recurso para 
o desenvolvimento, um meio produtivo para melhorar a participação social no desenvolvimento 
(Santos Silva et al, 2018). 
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Nesta linha de pensamento e aliando as metodologias do Service Design Thinking, assumimos que 
a ideia da cultura local como commons (Girard & Gravagnuolo, 2017; SUSPLACE, 2016; United 
Nations General Assembly, 1987; ONU, 2015; Euler, 2015; Ostrom, 1990; Santagata, Bertacchini, 
Bravo & Marrelli, 2011) pode resultar numa sedimentação nos locais estudados, já que a apologia 
à cultura local como commons tem sido veiculada através da Rede desde a sua génese. 

Para os desígnios anteriores propomos a aplicação de algumas técnicas como as que fazem parte 
do modelo de Evolution 62 (e.g. o Opportunity Mind Map, o User Journey Map ou o Service Blueprint) 
e do modelo Circular Design Guide, da IDEO e EMF (Service Flip, Create your narrative, Brand 
promise). Isoladas ou a combinação de várias, podem ser úteis a fim de obter apreciações e 
sugestões dos utilizadores dos serviços (comunidade local e visitantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 70 Service Journey Map e Service Blueprint, do modelo Evolution 62 

Créditos Mindshake (2017) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 71 Service Flip 
Creditos IDEO e EMF (2017). Retirado de 
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https://www.circulardesignguide.com/post/narrative  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 72 Brand Promise 
Creditos IDEO e EMF (2017), Retirado de 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/design/Brand_promise_Final.pdf  

 

2) Na sequência desta investigação teórica emerge o projeto de intervenção em Alfândega da Fé 
como output. Este projeto visa a integração da filosofia da partilha, da prática colaborativa e da co-
criação. Num futuro próximo, e com o intuito de dar corpo às linhas teóricas dispostas nesta tese, 
com o projeto H2Host (Apêndice 6) pretendemos articular um serviço de experiências fundadas no 

território e com gentes do território. A comunidade local é integrada no processo de disseminação 
dos serviços e disponibilização de experiências.  

O nome H2Host traduz a visão do serviço: a Economia Criativa e Circular estão na base conceptual 

de H2Host através das práticas colaborativas, de participação e de combinação de elementos. Por 

um lado, partirmos do elemento químico H2 (Hidrogénio na sua forma molecular estável) como 

sendo o constituinte mais simples, não tóxico e que está presente em quase todas as coisas que 
nos rodeiam, designadamente, água, combustíveis, plantas, animais, entre outros (AP2H2, 2017). 

Por outro lado, H2H traduz a ideia Human to Human49 cujo foco é o ser humano. 

Assim, em H2Host o número 2 significa a partilha, a ligação entre elementos, as parcerias (locais / 

internacionais, públicas / privadas). Pretendemos um serviço fundado na paisagem e nos traços 
culturais locais, o qual represente uma troca de experiências entre os habitantes e os visitantes.  

Paralelamente, H2Host divide-se em duas componentes: H2Horta e H2House. De cada uma delas 

subdividem-se duas categorias, compreendendo duas modalidades: H2Horta integra os percursos 

                                                
49 “Communication shouldn’t be complicated. It should just be genuine and simple, with the humility and understanding that 
we’re all multi- dimensional humans, every one of which has spent time in both the dark and delightful parts of life” (Kramer, 
2014, p. 4) 
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(históricos e na paisagem) e os workshops com base na agricultura biológica (horta biológica e 
culinária); já o H2House compreende a residência (alojamento local para turistas ou residência para 

artistas) e comida (bristrô concept e take away).  

Exemplos: 

(1)  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 73 Exemplo da circularidade, dinâmica e sustentabilidade do serviço: partilha habitante local-visitante 

Virgínia Valpereiro 
 

Habitante local 
50 anos 

Parada (Alfândega da Fé) 
 

Virgínia recupera as receitas 
ancestrais do território e tem 

um atelier de confeção de 
bolos, biscoitos e pão. 

Por sua vez,  

Eva é proprietária de  

uma oficina de arte comunitária,  

onde se constroem utensílios para o 

quotidiano a partir de desperdícios e 

objetos encontrados.  

Com as parecerias locais,  

Eva poderá dinamizar um workshop,  

transmitindo os seus saberes  

à comunidade local. 

Eva van Rijn 
 

Turista 
45 anos 

Purmerend (Holand) 
 

Eva irá passar uma semana de férias, 
com o seu marido e dois filhos (12 e 8 

anos de idade) em Alfândega da Fé.  
E gostaria de conhecer melhor a 

gastronomia local, concretamente  
a pastelaria. tradicional. 
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Creditos Autoria própria (2017) 

 

(2) Ponderando a nossa investigação, se entendemos a cultura local e a paisagem como 
recurso para o desenvolvimento de serviços (tendo o contributo do Service Design 
Thinking), então as narrativas visuais apresentadas por Chuck Wolfe (2017), são uma 
possibilidade a considerar. No nosso caso, a abordagem do 'diário urbano' dará lugar ao 
diário rural, permitindo que tal seja a narrativa visual dos locais, sendo estes os operadores 
que relevam a estética do lugar e a sua evolução. Esta ação inclui, adicionalmente, a 
visualidade captada pelos olhares dos visitantes, numa logica de partilha das experiências 
visuais.  

No quadro do Turismo Criativo, os visitantes consideram mais atrativos os destinos que possibilitam 
a oportunidade de experimentar a cultura local: o contacto estreito com a comunidade e o quotidiano 
rural, a paisagem natural e construída, entre outros aspetos do património rural que autenticamente 
caracterizam os lugares. 

O cerne não é proporcionar serviços de turismo para uma escala massificada ou converter os meios 
rurais à imagem dos grandes aglomerados urbanos, nem mesmo transformar os lugares em meros 
espaços de entretenimento. Pretendemos sim favorecer o empreendedorismo de pequena escala, 
a diversificação da oferta rural e a integração sociocultural da comunidade local no processo criativo. 

Por fim, identificamos como outcomes da nossa tese o papel que o Service Design Thinking, mas 
também o Design Estratégico podem assumir em ambientes rurais, os quais, quando em articulação 
com os atores da Hélice Quíntupla inerentes ao território (governo local, empresas, academia, 
sociedade civil e ambiente) operam como facilitadores para o incentivo à cooperação entre as várias 
redes que exercem ação no território: edificação de práticas colaborativas e participativas, bem 
como a coesão e a inovação social, para a resolução de problemáticas ou melhoramento de 
ocorrências. 

Paralelamente, entendidos como wicked problems (Rittel & Webber, 1973; Buchanan, 1995) 
(capítulo I, pontos 2.4. e 3.), a par das dinâmicas territoriais e da ação do 7S7L, as contingências 
financeiras e simbólicas são claramente evidenciadas pelos municípios de Alfândega da Fé e Ponte 
de Sor (capítulo VI, pontos 2 e 3). No nosso entendimento a solução para estes problemas 
insidiosos, estão em linha com as recomendações da OCDE (2018) e da EPSON (2017) (capítulo 
III), tendo em vista uma abordagem participativa, baseada nos processos criativos do Service 
Design Thinking, simultaneamente Doing (da teoria à prática). Por conseguinte, consideramos que, 
melhorar a comunicação e promover a participação comunitária são a base constitutiva para a 
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qualidade dos serviços e o reforço da criatividade e circularidade nos territórios rurais. Neste sentido, 
a inclusão social é referenciada para desenvolver a confiança junto da comunidade, pressupondo 
uma abordagem de parceria, um foco na boa governança e no envolvimento dos cidadãos. Na 
mesma ótica sublinhamos que a falta de meios financeiros pode ser eficientemente compensada 
por comunidades ativas que contribuem para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 
locais através de trabalho voluntário e ação conjunta (EPSON, 2017). 

Sublinhamos mais uma vez a novidade desta investigação: o Estudo de caso Rede 7S7L em 
Alfândega da Fé e Ponte de Sor foi produzido pela primeira vez sob o ponto de vista científico (Pires 
et al., 2017a, 2017b, 2017c). Paralelemente, a novidade pronuncia-se através da condução da 
investigação com o foco do Service Design Thinking, na convergência da Criatividade e da 
Circularidade, como processo criativo facilitador da autossustentabilidade em ambientes rurais; Em 
termos futuros, salientamos a possibilidade de aplicação metodológica do Service Design Thinking 
na criação de um serviço de ação cultural e turística que cumpra os valores da sustentabilidade 
(H2Host), fundado no sentido do lugar – paisagem e traços culturais locais (o qual se enquadra na 
lógica da novidade e singularidade) .
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Capítulo VIII - CONCLUSÕES 

A Economia Criativa e a Economia Circular, por definição, têm estado mais próximas do mercado 
atual, porque envolvem a geração de produtos e/ou serviços que atendem a uma ou mais 
necessidades dos indivíduos ou até necessidades de negócio, geralmente num ambiente 
globalmente competitivo e sustentável (Earnshaw et al, 2015). 

Na nossa tese, para além de refletirmos sobre a estratégia do Service Design Thinking na 
convergência da Economia Criativa e Circular dos contextos rurais, confinámos o estudo às 
condições de criatividade e sustentabilidade dos territórios rurais, especificamente em Portugal, nas 
localidades de Alfândega da Fé e Ponte de Sor. O problema de investigação emergiu, por um lado, 
do défice de entendimento do valor instrumental da Economia Criativa e Circular, bem ainda do 
Service Design Thinking para o desenvolvimento sustentável dos ambientes rurais; por outro lado, 
verificámos que a vulnerabilidade dos ambientes rurais face aos contextos urbanos ainda é 
evidenciada quer em termos conceptuais e académicos, quer operacionalmente: em matéria de 
sustentabilidade territorial, estes ambientes enfrentaram sempre as noções dicotómicas rural-
urbano, relacionadas com a baixa demografia, a acessibilidade, o êxodo rural, a baixa 
competitividade e, consequentemente, os escassos investimentos nestes territórios. O abandono 
dos territórios rurais levou igualmente a cenários de desertificação populacional e do próprio solo. 
Estes factos são transversais à maioria dos contextos rurais. Em Portugal, as regiões mais afetadas 
continuam com particular incidência em Trás-os Montes e no Alentejo. 

Todavia, considerando que os ambientes rurais possuem particularidades únicas e competitivas, 
capazes de fomentar o empreendedorismo criativo e a sustentabilidade territorial, esta investigação 
qualitativa visou desenvolver uma estrutura que permitisse ir ao encontro dos objetivos delineados 
e simultaneamente que respondesse às questões de investigação consideradas.  

Assim, no capítulo I formámos um panorama genérico sobre a conceptualidade e a operacionalidade 
da criatividade, percorrendo desde o génio individual criativo até à contemporaneidade Smart. Neste 
seguimento, refletimos sobre o Service Design Thinking enquanto processo criativo passível de 
resolver ou apresentar soluções aos problemas de sustentabilidade emergentes, discorrendo sobre 
alguns dos modelos do Design Thinking e do Service Design. Este capítulo articula-se com os 
objetivos gerais: refletir sobre a criatividade orientada para a Economia Criativa e Circular; e mapear 
o entendimento do Design no contexto da Economia Criativa e Circular, em congruência com as 
políticas de inovação. Simultaneamente, desenvolvemos este segundo objetivo mais 
circunstanciadamente no segundo capítulo, ao abordarmos o papel do Design na argumentação da 
Cultura e do Turismo como serviços, bem como o Design enquanto área estrutural da política de 



 

 278 

inovação e sustentabilidade, facilitador da construção de modelos de negócio criativos e circulares. 
Este capítulo contribuiu para responder à questão: Como pode o Service Design Thinking inscrever-
se na política de inovação e apoiar a criação de serviços? Já direcionada para os ambientes rurais, 
e tendo em vista o contributo para a discussão da valorização patrimonial, esta questão corresponde 
ao terceiro capítulo, no qual também cruzamos com os objetivos:  

• Apresentar as especificidades conceptuais e operacionais do Design no quadro da Economia 
Criativa de ambientes rurais; 

• Reconhecer na paisagem e nos traços culturais dos territórios rurais, instrumentos para as 
operações estéticas e estratégicas do Design; 

• Promover uma leitura mais ampla do SDT na criação de serviços conducentes à 
sustentabilidade dos territórios rurais. 

Logo, para obtermos um entendimento mais lato sobre a criatividade dos lugares e espaços em 
ambientes rurais, colocando a tónica no Smart rural e no desenvolvimento sustentável dos 
territórios, neste capítulo III considerámos as intervenções mínimas do Design a partir da paisagem 
e traços culturais rurais. Para tal, discursámos sobre o Service Design Thinking e o novo paradigma 
da sustentabilidade, convergindo seguidamente para as comunidades criativas, para a 
competitividade dos lugares e para as práticas colaborativas, a partir das quais o design 
colaborativo, os serviços colaborativos e as co-criação têm expressão. Paralelamente, aferimos 
sobre o Design e inovação social em ambientes rurais, observando o papel do Design como 
estratégia territorial em articulação com os atores da Hélice Quíntupla. 

Em termos metodológicos definimos um modelo de análise qualitativa (Gray & Malins, 2004), que 
assenta em Creative Research methods - Grounded Theory (Collins, 2010). Para além desta 
orientação, situamos a nossa pesquisa à semelhança do exposto na introdução, nas linhas de 
investigação Research in Design Context (Horváth, 2007, 2008) e Research into Art and Design 
(Frayling citado in Earnshaw et al, 2015). Podemos dizer que as noções da investigação em Design 
em Horváth e Frayling são muito próximas, o que nesta dissertação significa um entendimento ligado 
à construção teórica e à pesquisa disciplinar analítica no que concerne ao papel do Design na 
argumentação da Cultura e do Turismo como serviços, os Insights, a compreensão e previsões, 
decorrentes do Design Thinking e do Service Design como processos criativos (de Creative Solving 
Problem). Embora a base seja mono-disciplinar, a investigação cruza com outras áreas 
disciplinares, pois está assente em perspetivas teóricas com carácter social, ético, político, 
económicos e cultural (Research into Art and Design). Com efeito, todo o material coletado 
respeitante ao lugar do Design, como processo criativo, enquanto estratégia territorial, bem como 
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área estrutural da política de inovação e sustentabilidade capaz de contribuir para as matérias da 
Economia Criativa e Circular, procede das leituras exploratórias e da revisão da literatura.  

No que concerne à estrutura metodológica, no capítulo IV olhamos para a investigação e a produção 
escrita da dissertação como processo criativo. Clarificámos o percurso investigativo dessa forma, 
partindo da Definição do problema, da Gestão da estrutura/desenho da investigação, da Gestão dos 
instrumentos de investigação e da Gestão dos resultados, discussão e conclusões. Neste sentido, 
posteriormente foi possível refletir e corresponder aos objetivos: 

• Analisar as condições de trabalho e os serviços da Rede 7S7L em articulação com as 
localidades de Alfândega da Fé e Ponte de Sor (programas de apoio à criação – nacionais e 
internacionais ou autossutentabilide dos territórios; processos criativos, residências artísticas, 
turismo cultural, promoção do território, e laboratórios de criatividade e gastronomia);  

• Descrever as políticas de ação local, para a inovação, cultura e turismo, desenvolvidas em 
Alfândega da Fé e Ponte de Sor. 

Tais materiais e os métodos possibilitaram, então, ir ao encontro destes objetivos, os quais, por 
ocasião dos capítulos V e VI, foram discutidos. 

O objetivo foi lançar hipóteses e teorias que pudessem contribuir para a implementação de um 
modelo de criatividade e sustentabilidade em ambientes rurais. Nesta conformidade, e com base 
nos capítulos que antecedem, no capítulo VII respondemos às questões:  

Quais os programas de apoio e como podem estimular processos criativos em ambientes rurais, 
favorecendo as boas práticas do setor cultural e criativo, de acordo, ou com sugestões de 
alterações, às diretivas sugeridas pelos documentos governamentais e não governamentais? 
Serão estes territórios autossustentáveis e detentores de potencial criativo, passível de criar 
serviços, atrair novos fluxos sociais e gerar inovação?  

Convém estabelecer que estas práticas para serem sustentáveis, colaborativas e co-criativas, as 
mesmas devem ser aplicadas com responsabilidade e conscientemente sob pena de transformar 
os lugares em fenómenos de gentrificação e em espaços de entretenimento. 

Em termos gerais, a cultura é uma característica distintiva dos lugares e das comunidades: a cultura 
faz parte da realidade humana, definindo-nos como cidadãos e, simultaneamente, é um recurso 
para a construção de identidades territoriais. As atividades culturais e criativas em geral têm 
demonstrado impactos no desenvolvimento económico e social dos territórios. Em particular, as 
Indústrias Criativas surgiram como um importante setor de crescimento. As atividades culturais e 
criativas apontam para um amplo espectro de criação, produção, distribuição e consumo de 
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"material" simbólico, como música, teatro, dança, artes visuais, design arquitetura e até mesmo 
aspetos do património. 

O património é um atrativo de investimentos e atividades económicas ligadas ao turismo, mas 
também às indústrias culturais e criativas, à produção tradicional (agricultura e alimentação 
biológica) à criação artística, à identidade cultural, coesão social e ao bem-estar. A experiência 
estética é capaz de estimular novos relacionamentos e uma responsabilidade renovada, implicando 
a responsabilidade entre os indivíduos e dos indivíduos com o meio ambiente. Estes preceitos 
podem constituir os pilares do novo paradigma económico (circular) implementando o 
desenvolvimento sustentável (Girard & Gravagnuolo, 2017). 

As cidades têm sido o epicentro do crescimento económico, através do setor cultural e criativo, 
competindo entre si regional, nacional e internacionalmente. As cidades não só proporcionam as 
infra-estruturas para as dinâmicas culturais e turísticas, como ainda tendem a apoiá-las mais 
ativamente: o apoio à produção cultural, à criação de eventos como festivais de vários domínios 
artísticos, à construção e reabilitação de edifícios, à criação de serviços, entre outras práticas. 

Todavia, a política regional europeia começou a adotar discursos que não negligenciem o 
desenvolvimento das cidades de pequena e média densidade, considerando-as “centres for public 
and private services, as well as for local and regional knowledge production, innovation and 
infrastructure (...) essential for avoiding rural depopulation and urban drift, and are indispensable for 
the balanced regional development, cohesion and sustainability of the European territory” (Comissão 
Europeia, 2011, p.4). 

Os decisores políticos têm entendido o impacto que a cultura e os eventos decorrentes dessas 
práticas culturais podem ter na formação da imagem da sua cidade como forma de aumentar a 
atratividade para potenciais stakeholders, turistas, ou para melhorar a confiança das partes 
interessadas. 

Porém, o setor cultural e criativo não pode ser reduzido ao mero consumo e atractividade. Deve sim 
desempenhar um importante fator na construção de comunidades locais mais sustentáveis: 
aproveitamento dos recursos, melhoria da auto-estima e do sentimento de pertença, 
desenvolvimento da criatividade dentro da comunidade local, especialmente na lógica da inovação 
social. 

Adicionalmente, este pragmatismo não deve ser entendido apenas no plano urbano. Os ambientes 
rurais podem igualmente beneficiar dos processos de Service Design Thinking, para contribuir e 
constituir o campo de ação na égide da sustentabilidade dos territórios e da inovação social. Para 
além disso, as ações de Design com comunidades locais, ponderando abordagens de participação 
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e co-criação, são utéis para evidenciar recursos, instrumentos, relacionamentos, e outras realidades 
locais existentes, mas que por vezes se revelam ocultas (Fassi & Sedini, 2017). É neste sentido que 
o Design se pode assumir como ativador de comunidades resilientes e criativas. 

A relevância da investigação resultou da necessidade de se valorizar e preservar a singularidade 
patrimonial dos ecossistemas rurais e, neste sentido, direcionámos outra pergunta essencial desta 
investigação de modo a entendermos como pode o Service Design Thinking intervir, favorecendo a 
inovação social, a visibilidade e a sustentabilidade territorial, evitando/contrariando a sua recessão? 

Para responder a esta questão, no capítulo III, desenvolvemos um discurso pronunciado entre 
teorias e práticas, produções escritas académicas e não académicas, e programas e projetos. Mas 
é essencialmente na discussão dos resultados desta tese (capítulo VII) que a sistematização da 
informação, por via da triangulação dos dados coletados (validação das entrevistas, pesquisa 
documental, revisão da literatura, observação in loco não participante), se materializa e nos permite 
responder à pergunta essencial da investigação e concretizar os objetivos da mesma: 

• Considerar a aplicação dos métodos do SDT para a criação de serviços de ação cultural e 
turística que evidenciem as potencialidades e o sentido do lugar: a partir da paisagem e dos 
traços culturais locais, fomentando dinâmicas co-criativas e relacionais entre visitantes e 
comunidades locais, as quais possam contribuir para a inovação, visibilidade e 
sustentabilidade desses territórios; 

• Construir um entendimento sobre o SDT em ambientes rurais, o qual possa ser útil para os 
agentes criativos, investigadores, decisores políticos e outras partes interessadas, podendo 
o modelo ser replicado ou servir de inspiração para contextos similares. 

Por conseguinte, identificámos como outcomes da nossa tese o papel que o Service Design Thinking 
e o Design Estratégico podem assumir em ambientes rurais, os quais operam como facilitadores 
para o incentivo à cooperação entre as várias redes que exercem ação no território: edificação de 
práticas colaborativas e participativas, bem como a coesão e a inovação social, para a resolução de 
problemáticas ou melhoramento de ocorrências. Para nós, no atual quadro das mudanças súbitas 
e das novas exigências sustentáveis, faz todo o sentido que se aplique o Service Design Thinking, 
em articulação com os atores da Hélice Quíntupla inerentes ao território: sistema educativo 
(academia); sistema político (local, regional, nacional, internacional); sistema económico (indústrias 
e empresas); sociedade civil (cultura baseada nos média e na opinião pública); ambiente/natureza 
(‘ecologia social’, ‘eco-innovação’ e ‘eco-empreendedorismo’) (Carayannis, Barth & Campbell, 2012, 
p. 4-7). Esta conjugação poderá ser um passo decisivo para a consistência e firmação do novo 
paradigma económico – Economia Circular – e um novo desafio criativo quer para os designers quer 
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para os não-designers. À semelhança do que a IDEO (2018) expressou, alocar o (Service) Design 
Thinking a este debate e a esta mudança de paradigma – complexo, sistémico e ambicioso –
consistirá num campo de ação do (Service) Design Thinking como um dos maiores desafios 
contemporâneos.  

Como verificámos, diferentes autores afirmam que vivemos numa sociedade pós-industrial de 
realidades em rápida mudança. A globalização implica não só a localização de valores e uma 
necessidade social de reforçar a ideia de “lugares”, mas também aumenta os desequilíbrios 
territoriais como consequência da concentração de riqueza, população e recursos em áreas e 
regiões específicas (normalmente urbanas). Naturalmente que muitas áreas são colocadas à 
margem nestas redes de valor e tendem a tornar-se regiões vazias, despovoadas e/ou 
empobrecidas. A recente evolução dos espaços rurais revela que estas áreas estão a tornar-se cada 
vez mais marginais e periféricas, tendências que os programas de desenvolvimento rural nem 
sempre conseguiram evitar no atual contexto do desenvolvimento económico e sustentável. Mais 
especificamente, é cada vez mais necessário definir planos de desenvolvimento para as áreas 
rurais, redefinindo e redesenhando o papel que o património cultural e paisagístico desempenha. 

Neste caso, os resultados desta investigação apontam para a proposta de projeto aqui delineada – 
um serviço de ação cultural e turística, fundado no sentido do lugar (da paisagem e dos traços 
culturais locais) – o qual possa vir a ser, numa lógica relacional e co-criativa entre comunidades 
locais e não residentes, a materialização de um trabalho colaborativo. 

Desta investigação, evidenciamos a novidade de produzir, pela primeira vez sob o ponto de vista 
científico, o estudo de caso Rede 7 Sóis 7 Luas em Alfândega da Fé e Ponte de Sor (Pires, Mota & 
Tschimmel, 2016a, 2016b, 2017), explorando a estratégia do SDT na convergência da Economia 
Criativa e Circular como facilitador da autossustentabilidade dos contextos rurais. 

Partindo da recolha de dados, e do cruzamento analítico das várias fontes, foi possível argumentar 
e sugerir o seguinte: 

• A Câmara Municipal de Alfândega da Fé considera a cultura importante e tem vindo a propor 
propostas “diferentes” das habituais. O Festival 7S7L é aludido nessa linha estratégica de 
promoção da cultura “diferente” e “diversificada”, o qual consegue atrair pessoas de todo o 
concelho e de fora do concelho. Contudo, “não mobiliza a quantidade de público” 
comparativamente com outros eventos. Existe um conjunto de estratégias que vão ao 
encontro do desenvolvimento da cultura e uma preocupação em manter o consórcio com a 
rede 7S7L e até intensificar as relações, ponderando-se a construção de um Centrum 7S7L 
em Alfândega da Fé. Porém, deverá haver uma melhor gestão dos recursos locais e 
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financeiros, bem como uma melhor coadunação de programas, redes e projetos existentes 
naquele território. O objetivo é desenvolver uma dinâmica de sustentabilidade territorial e 
melhorar o impacto da rede 7S7L na localidade. Estes fatores poderão também favorecer o 
aumento da visibilidade de Alfândega da Fé no contexto internacional, já que a 
internacionalização constitui uma linha de ação da política cultural europeia e portuguesa e 
também do município de Alfândega da Fé – como pudemos constatar através das entrevistas 
e no documento do plano estratégico anual deste município. Neste seguimento, integrando o 
modelo do Service Design Thinking, os serviços prestados em Alfândega da Fé no contexto 
da rede 7S7L poderão ser melhorados e/ou passar inclusivamente pela atração de novos 
investimentos para o concelho, incrementando a inovação social. Poderá por isso haver ainda 
uma melhor comunicação com a comunidade, indústria e comércio local ou outras pessoas 
potenciais criativas, o que também poderá constituir o reforço do “projeto de cidadania 
europeia” da rede 7S7L.  

• Tanto o território de Alfândega da Fé como o de Ponte de Sor possuem particularidades 
capazes de envolver a dinâmica cultural criativa e sustentável. Algumas práticas de 
sustentabilidade territorial já são aplicadas em Ponte de Sor (integração da comunidade local 
nas ações culturais, tornando-os agentes de criação; valorização e utilização dos seus 
produtos e espaços). Porém, é necessário melhorar as formas de atuação, otimizando os 
recursos locais do ponto de vista rural, cultural, turístico e académico, reforçando os 
mecanismos comunicacionais (abordagens mais participativas, melhoria do trabalho em rede 
e dos canais de comunicação local, regional, nacional e internacional). Realçamos a 
predominância das ações culturais no âmbito da rede 7S7L no território Ponte de Sor, 
considerando o protocolo desde 1996, a existência de um Centrum 7S7L naquela localidade, 
o intercâmbio cultural e o reconhecimento das ações da rede 7S7L pela população, 
fundamentalmente do Festival (que capta mais público). Estas potencialidades colocam o 
Município numa posição privilegiada face à maioria das localidades da rede, considerando as 
políticas de governação local, nacional e europeia. A investigação permitiu lançar algumas 
hipóteses que visam a melhoria dos serviços, concretamente da rede 7S7L em Ponte de Sor 
e Alfândega da Fé. 

• A participação da investigadora principal em ações (Design Thinking para investigadores e 
Negócios Criativos com David Parrish), favoreceram o entendimento global. Partindo dos 
resultados e no cruzamento com a participação em ações desta natureza, definimos a 
proposta de projeto para o território de Alfândega da Fé como um output – H2Host.  
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Em relação às limitações desta tese, embora no capítulo IV já tenhamos reportado as dificuldades 
sentidas na aplicação dos inquéritos finais, repercutindo a reduzida representatividade dos dados, 
assumimos que existem fragilidades que se assinalam na concretização e avaliação da componente 
prática (da prática à teoria). Por isso, esta nossa orientação teórica, de natureza qualitativa, será 
conducente, em termos de perspetivas futuras, a uma abordagem projetual, cuja integração das 
técnicas do Service Design Thinking a par da concretização do projeto H2Host poderá constituir um 
novo campo de investigação. 

Existem, nesta sequência, oportunidades de investigação futura que correspondem ao intuito de 
aprofundar o campo de ação do Service Design Thinking nas áreas rurais, tendo por base as 
soluções sustentáveis e da mudança comportamental, bem como os respetivos impactos. Com 
efeito, partindo dos pressupostos das métricas disponíveis para a criatividade, seria importante 
desenvolver métricas de impacto e inovação do Service Design Thinking nos territórios rurais.  

Como podemos medir e documentar a inovação e o impacto impulsionados pelo Service Design 
Thinking em ambientes rurais? 

Neste sentido, será necessário: 

• Basear-se nas capacidades adaptativas existentes, incluindo a abordagem da partilha: a 
tónica colaborativa, co-criativa e participativa dos atores locais (Ness et al., 2014) para a 
solução dos wicked problems; 

• E encontrar um entendimento comum entre as partes interessadas, ponderando a noção 
“colaborativa” vs “competitiva” (Fyall et al., 2012), com vista a sedimentar a confiança criativa 
e a circularidade no seio da comunidade local. 

Continuamente a estes preceitos, a validade de uma investigação pressupõe a interrogação se os 
resultados da pesquisa fazem sentido e se são credíveis no contexto de investigação (Collins, 2010), 
para utilizadores, decisores políticos, stakeholders, academia, entre outros.  

A confiabilidade também abrange a “generalização”: até que ponto as descobertas da investigação 
são transferíveis para outros contextos.  

Por conseguinte, consideramos a necessidade de se identificar estudos de caso, medir o seu 
impacto e criar novas métricas de inovação capazes de reconhecer as diferentes práticas e 
dimensões da inovação, as quais contribuam para documentar o valor do Service Design Thinking 
nestes ambientes. Concordamos, por isso, com a posição de Norman e Stappers (2015, p. 106) ao 
defenderem que o resultado destes estudos, documentações e práticas do Design devem ser 
produtivos: melhores soluções e abordagens para estes problemas (complexos e relevantes) da 
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sociedade moderna, para além de um espaço “aprimorado” e “fortalecido” para a educação em 
Design. 

Em termos gerais, concluímos que esta investigação remete para três níveis: nível da produção de 
conhecimento – um entendimento mais lato sobre o valor instrumental do SDT (e.g. como 
intervenção mínima na paisagem e traços culturais locais) que, a partir das várias técnicas, favoreça 
uma melhor compreensão/reflexão sobre a Criatividade e Circularidade associada aos ambientes 
rurais, e um maior conhecimento das comunidades, dos produtos e serviços locais; nível das ações 
– que esta investigação amplie o campo de ação do SDT em ambientes rurais, estimulando as 
comunidades locais a aplicarem as suas competências e saberes (através da divulgação e 
preservação da cultura local), e intensificando o trabalho em rede, as sinergias e espaços locais; e 
nível da mudança de condições – por via do SDT como processo criativo, que se introduzam práticas 
participativas e o reconhecimento do potencial criativo dos lugares favorendo as condições de 
atratividade territorial, fixação do tecido social e a inovação social. 
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no âmbito do Festival Sete Sóis Sete Luas. Retirado a 20 de maio, 2016, de http://www.cm-
alfandegadafe.pt/frontoffice/ pages/1119?news_id=125  

Câmara Municipal de Alfândega da Fé. (2015a). Projeto ECO XXI. Retirado a 20 de julho, 2016, de 
https://www.cm-alfandegadafe.pt/pages/626 

Câmara Municipal de Alfândega da Fé. (2015b). Relatório de Atividades, Orçamento e Grandes Opções do 
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para o futuro. Sociologia, Problemas e Práticas, 33, 45–54. 
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Ministério da Cultura.  

Porter, M. E. (2000). Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. 
Economic Development Quarterly, 14(1), 15–34. doi.org/10.1177/089124240001400105 

Potts, J., & Cunningham, S. (2008). Four Models of the Creative Industries. International Journal of Cultural 
Policy, 120(1), 163–180. 

Provenzano, V., Arnone, M., & Seminara, M. R. (2016). Innovation in the Rural Areas and the Linkage with the 
Quintuple Helix Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 223, 442–447. 
doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.269 

Reisinger, Y., & Steiner, C. J. (2006). Reconceptualizing object authenticity. Annals of Tourism Research, 
33(1), 65–86. doi.org/10.1016/j.annals.2005.04.003 

Rhodes, M. (1961). An analysis of creativity. Phi Delta Kappan, 42(7), 305–310. Retrieved from 
http://www.aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php/251224/mod_folder/content/0/Artigos/analysisofcreativity.p
df?forcedownload=1 

Ribeiro, F. (2017). Práticas de reabilitação em áreas rurais. Contributos para uma metodologia de intervenção 
a partir da experiência dos programas de revitalização de aldeias em Portugal. Tese de Doutoramento. 
Lisboa: Universidade de Lisboa. 

Ribeiro, O. C., & Moraes, M. C. (2014). Criatividade em uma perspectiva transdisciplinar: rompendo crenças, 
mitos e concepções. Brasília: UNESCO/Universidade Católica de Brasília/Cátedra UNESCO de 
Juventude, Educação e Sociedade/Líber Livro. 

Richards, G., & Raymond, C. (2000). Creative tourism. ATLAS News, 23, 16–20. 

Richards, G. (2011). Creativity and tourism: the state of the art. Annals of Tourism Research, 38(4), 1225–
1253. doi.org/10.1016/j.annals.2011.07.008 

Richards, G. (2014). Cultural Tourism 3.0. Retrieved from http://dinamico1.unibg.it/turismo/material/Ri-
Visitate/Città_Ri-Visitate_Richards_The_City_Revisited.pdf 

Richards, G. (2015). Creative Tourism Trend Report. Research Report 2008-2013. Volume 1. Arnhem, 
Netherlands. 

Richards, G, & Wilson, J. (2007). Tourism, Creativity and Development. Abingdon, UK: Routledge. 

Riopele. (2017). Sustentabilidade: Produtos. Retrieved November 26, 2017, from 
https://www.riopele.pt/produtos 

Rittel, H. W. J., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences, 4(2), 
155–169. doi.org/10.1007/BF01405730 

Roberts, E., & Townsend, L. (2016). The Contribution of the Creative Economy to the Resilience of Rural 
Communities: Exploring Cultural and Digital Capital. Sociologia Ruralis, 56(2), 197–219. 
doi.org/10.1111/soru.12075 

Roberts, L., & Townsend, L. (2016). The Everyday Realities of Digital Provision and Practice for Rural 
Creative Economies. In S. Warren & P. Jones (Eds.), Creative Economies, Creative Communities. 
Rethinking Place, Policy and Practice (pp. 125–144). London and New York: Routledge. 

Roca, M. (2011). Os Novos Rurais da Beira Interior: (potenciais) agentes de desenvolvimento local. Retirado 
a 21 de outubro, 2015, de http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ei/unccd-
PT/event/resource/docs/sii/1-2-Os-Novos-Rurais-da-Beira-Interior.pdf 

Runco, M. A. (2007). Creativity. Theories and Themes: Research, Development and Practice. Burlington, MA; 



 

 305 

San Diego, CA; London: Elsevier Academic Press. 
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Ståhlbröst, A., & Holst, M. (2012). The Living Lab Methodology Handbook. Luleå, Sweden: Luleå University of 
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Figura 1| Processo criativo de cinco fases e três níveis de proximidade à consciência  
Créditos | Sadler-Smith (2015, p. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 | Representação do Creative Problem Solving, Parnes 
Créditos | De la Torre, 2008 in Ribeiro & Moraes (2014, p. 59). 
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Figura 1| CPS Model, Creative Education Foundation.  
Learner’s Model based on work of G.J. Puccio, M. Mance, M.C. Murdock, B. Miller, J. Vehar, R. Firestien, S. 
Thurber, & D. Nielsen (2011) 
Créditos | Creative Education Foundation (2015).  



Anexo 3 

 

Figura 1 | Princípios do Service Design, Moritz. 

Créditos | Moritz (2005, p. 159). 



Anexo 4 

Figura 1 | Modelo Service Design Doing  

Créditos | Adaptado de Stickdorn, Hormess Lawrence & Schneider (2017, pp. 92-93). 
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Figura 1 | métodos indicados na fase de Compreensão                                                                Figura 2 | métodos que poderão utilizar-se na fase de Definição  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 | métodos sugeridos para a fase da Execução                  Figura 4 | métodos propostos para a fase de Lançamento  

 

 Créditos | EMF & IDEO (2017a). Retiradas de  https://www.circulardesignguide.com/methods 



Anexo 6 

 
Tabela 1 | Composição do Setor Cultural e Criativo em Portugal1 

Créditos | Augusto Mateus & Associados (2010, 2016). 

 

                                                
1 Modelo proposto por Augusto Mateus & Associados, em 2010, no âmbito do estudo encomendado pelo Ministério da 
Cultura O Sector Cultural e Criativo em Portugal. 
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Figura 1 | Diagrama do sistema de economia circular – Princípios 
Créditos | Ellen MacArthur Foundation (2015, p. 24) 
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FIGURE 24 OUTLINE OF A CIRCULAR ECONOMY
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Figura 1 | Estrutura dos domínios culturais, UNESCO. 
Créditos | UNESCO (2009, p. 24). 
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Tabela 1 | Efeitos spillover dos subsetores das indústrias criativas nos setores de ligação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crétitos | ESSnet-Culture (2012, p. 386).   



 
 
Crétitos | ESSnet-Culture (2012, p. 386).  
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Figura 1 | Design de economia circular 
Créditos | Medkova & Fifield (2016, p. 44).  
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Figura 1 | Categorização dos arquétipos de um modelo de negócio circular em consonância com o fluxo de valores e as fontes de receita primárias 
Créditos | Moreno, De los Rios, Rowe, & Charnley (2016, p. 9). 
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Figura 2 | Framework de design circular: relação das estratégias de design circular com os arquétipos do modelo de negócios circular e respetiva criação de valor. 
Créditos | Moreno, De los Rios, Rowe, & Charnley (2016, p. 11). 
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and we should still be entitled to live in an enjoyable world, where material flows are restorative.
As such, Figure 3 depicts the value flows against the source of revenue for each of the identified circular
business models. In the upper part of Figure 3, the five circular design strategies are mapped out
according to the circular business models and their position in the value chain, to aid the designer to
understand which is the business model they are designing for, as different types of product cycles
are considered within the circular economy [8]. The value of the framework lies in the integration
of schools of thought from circular design strategies and circular business models. For the first time,
this framework provides design practitioners with a holistic view of how to approach circular design,
not only from a product perspective, but by taking into account the relevance and importance of the
surrounding business models and how to integrate them with the design process. In addition, the
framework acknowledges the role of policy and regulation in enabling circular business models, which
requires exploring in future research.
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6. Recommendations for Circular Design

The advances in design strategies according to different products from Bocken et al. [10] and
Bakker et al. [23] were particularly relevant for this research, as they provided the most complete and
up to date description of design considerations for a circular economy. In addition, the researchers also
acknowledge the efforts of the Great Recovery Project [67] which have developed a series of design
principles for circular design. By looking into the academic and grey literature, related to the proposed
framework, a set of recommendations for circular design was generated, with the aim of assisting
designers, innovators and decision makers in the consumer goods spectrum, on their journey towards
circular design. The recommendations are presented below as a set of 10 points to consider when
designing for a circular economy.

(1) Design for “systems change” when considering any circular design strategy;
(2) Design by identifying the new circular business model that your product/service is being

designed for;
(3) Design by thinking of revolutionising the world: circular design goes beyond doing less bad;
(4) Design for multiple cycles (short and/or long) and not only with end-of-life in mind;
(5) Design by thinking in living and adaptive systems;
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Figura 1 | Interações funcionais entre as áreas Rurais e Urbanas 
Créditos | OCDE (2018b, p. 12). 
 
 
 

 
Tabela 1 | Desafios segundo a tipologia de região Rural – OECD, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créditos | OECD (2018b, p. 13). 
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Tabela 1| Estudos de caso do programa KULKEMA.  

 

Fonte | Soini, Kivitalo & Kangas (2012, p. 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social space of a rural town Kivitalo Mari, Social Policy 

Cultural activities of rural youngsters Joela Anni, Cultural Policy 

Rural village actions Kumpulainen Kaisu, Cultural Policy 

Rural entrepreneurship, networks and locality Puupponen Antti, Social Policy 

Traditions in the constitution of sense of continuity of farmers Hangasmaa Leena, Ethnology 

Bioenergy production and rural entrepreneurship Pellikka Timo, Social Policy 

Forests in the everyday life of the Finnish people Vaara Matti, Forest Economics 

Rural representations in visual culture: the case national imageries Vallius Antti, Art History 

Landscape and biodiversity perceptions of rural residents Soini Katriina, Human Geography 
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Anexo 15 

Figura 1 | Projetos sociais integrados no Bons Sons 
Créditos | Bons Sons (2018a). 
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22/03/19, 12)31DesignX: A Future Path for Design

Página 2 de 4https://www.linkedin.com/pulse/20141204175515-12181762-designx-a-future-path-for-design

organizational structure, and, most importantly, the large, ambiguous, complex, and fast changing
problems facing society. However, although the current tools of design begin to address these issues,
more comprehensive methods are required.
DesignX aims to enhance the tools required to assist people, organizations, and societies in
developing systems and procedures that address major human and societal needs. DesignX builds
upon the design profession's emphasis of thinking by doing, thinking by drawing, sketching, testing,
and making coupled with intensive observational techniques, deep analyses of the entire system, and
repeated, iterative testing, reflection and modification.

An example of DesignX interactions for personalized health 
(From delphi.UCSD.edu)
 
Within academic institutions, traditional disciplines analyze issues in depth. DesignX differs from these
approaches. Instead of deep analysis, designX leverages the knowledge of the many disciplines
relevant to any issue in order to yield practical approaches that can help enhance current conditions.
DesignX is a discipline of doing, applying its methods in areas that lack deep understanding but are in
need of continual improvement. DesignX aims to be practical, always attempting to improve upon
current conditions, even where full solutions cannot be achieved.
In the past, design has focused upon products and services, but the design methods of continual,
iterative cycles of exploration, reflection, implementation and validation can be applied to many
societal problems.
DesignX is a compilation and expansion of work being done by numerous organizations, private and
public, universities and companies. DesignX attacks the larger problems, those that involve complex
systems, where people with different skills need to creatively and reliably work together. There exist
numerous examples of this within the past decade by pioneering organizations that provide the
foundations upon which to build.
DesignX concentrates on human needs, exploring issues in depth to find root causes, aiming to attack
the fundamental problems. It integrates and builds upon the specialized knowledge of the domains,
but always attempting to provide practical solutions that are of value today rather than relieving
symptoms. DesignX is particularly suited to and specifically aimed at problems involving a mix of

Fonte | Don Norman, Linkedin (2014), retirado de http://tinyurl.com/designx-statement  
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Figura 2 | Produção de conhecimento e inovação no contexto da economia do conhecimento, 
sociedade do conhecimento (democracia do conhecimento) e ambientes naturais da sociedade. 
Créditos | Carayannis et al. (2012, p. 8). 

 

Figura 1 | Hélice Quintupla: funções e efeitos dos investimentos em educação para a sustentabilidade.  
Créditos | Carayannis et al. (2012, p. 8). 
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Tabela 1 | Categorias / unidades relativas à adesão no âmbito do Programa Novos Povoadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Créditos | Novos Povoadores (2017). 
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SUPPORT FOR CULTURAL ACTIONS: COOPERATION MEASURES (Strand 1.2.1) 
 
 
Application title and brief description EC grant CC Role Organization 

DE Applicant 
LANDESHAUPTSTADT 
MUNCHEN,KULTURREFERAT 

UK Partner 1 ARTSITES BIRMINGHAM 

RO Partner 2 
ASOCIATIA CENTRUL EDUCATIONAL INTERETNIC 
PENTRU TINERET 

TR Partner 3 CIHANGIR GUZELLESTIRME DERNEGI 

IT Partner 4 
COMUNE DI GENOVA-ASSESSORATO ALLA 
CULTURA 

MIGRATION IN EUROPE AND LOCAL TRADITION (MELT) 
 
Migration in Europe and Local Tradition (MELT) is a European project that strives to discover 
and celebrate the diversity of local communities, to give visibility to their inherent creative 
potential, and to foster transnational exchange and mobility of cultural players as well as 
intercultural dialogue and international collaboration. The exchange will take place on different 
levels and involve professional artists,(community artists),cultural facilitators, and community 
members working as volunteers in the cultural sector. 

200.000,00 

AT Partner 5 VEREIN SOHO IN OTTAKRING 

BE Applicant 
HALLES DE SCHAERBEEK ASBL, CENTRE 
CULTUREL EUROPÉEN DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE DE BELGIQUE 

DK Partner 1 KOBENHAVNS INTERNATIONALE TEATER 

FR Partner 2 LES MIGRATEURS 

CIRCLE AROUND / CIRCULARITE 
 
Au cours des vingt dernières années, les arts du cirque ont connu une profonde mutation. Le 
cirque constitue aujourd'hui une discipline artistique à part entière, des plus proxiles et des plus 
dynamiques; des univers singuliers s'y inventent, conduits par des artistes nourris de nouvelles 
influences - danse, théatre, arts visuels. 

200.000,00 

HU Partner 3 TRAFO-KORTARS MUVESZETEK HAZA KMH 

FR Applicant 
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS ET 
TECHNIQUES DU THÉÂTRE 

FR Partner 1 
ASSOCIATION POUR UN POLE EUROPEEN DE 
COOPERATION CULTURELLE 

ES Partner 2 INSTITUT DEL TEATRE 

 
POLE EUROPEEN DE COOPERATION CULTURELLE POUR LES JEUNES 
PROFESSIONNELS DU SPECTACLE VIVANT (PECC) 
 
En partageant leurs diverses pratiques dans les domaines de la pédagogie, de la jeune 
création et de la recherche, ces établissements souhaitent contribuer à l'émergence d'une 
identité européenne. Les partenaires du pôle veulent participer à la mise en valeur d'un espace 
culturel européen partagé, respectueux de la diversité des cultures qui fondent leur Art. 

180.417,00 

DK Partner 3 STATENS TEATERSKOLE (STS) 

FR Applicant 
ATELIER DE CONSERVATION RESTAURATION 
D'OEUVRES PEINTES. CATHERINE RUEL ET 
KIRIAKI TSESMELOGLOU 

FR Partner 1 
ATELIER DE CONSERVATION RESTAURATION 
D'OEUVRES PEINTES. CATHERINE RUEL ET 
KIRIAKI TSESMELOGLOU 

GR Partner 2 BYZANTINE & CHRISTIAN MUSEUM 

ICON NETWORK 
 
A group of professional Icon conservators, art Historians and scientifics, formed thanks to 
previous European Raphael, Culture 2000 pilot programs and ICOM meetings, took concience 
of the importance of setting up as matter of urgency of a network  of training and research 
institutions in the field of Icon conservation. 

142.769,25 

FI Partner 3 THE VALAMO ART CONSERVATION INSTITUTE 

BE Applicant MUSÉE ROYAL DE L'AFRIQUE CENTRALE 

FR Partner 1 MUSÉE DU QUAY BRANLY 

IT Partner 2 
SOPRINTESDENZA AL MUSEO NAZIONALE 
PREISTORICO ETNOGRAFICO "L. PIGORINI" 

 
LE MUSEE SORT DE SA RESERVE 
 
Les musées ethnographiques font régulièrement l'objet de remises en question qui résultent 
d'une difficulté à pouvoir dialoguer avec les peuples du monde dont les oeuvres et constituent 
l'essentiel des collections. Cette difficulté, résultant d'un contentieux historique associé à la 
colonisation, suscite mécontentements au sein de diasporas établies en Europe. 
 

199.600,00 

SE Partner 3 
STATENS MUSEER FÖR 
VÄRLDKULTUR/ETNOGRAPHIKA MUSEET 
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PT Applicant ASSOCIACAO CULTURAL SETE SOIS SETE LUAS 

ES Partner 1 AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA 

ES Partner 2 AYUNTAMIENTO DE CARTAYA 

PT Partner 3 CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE 

PT Partner 4 
CAMARA MUNICIPAL DE VILA REAL DE S. 

ANTONIO 

IT Partner 5 COMMUNE DI MASCALUCIA 

IT Partner 6 COMUNE DI MONTEMURLO 

GR Partner 7 
CULTURAL CENTRE OF THE MUNICIPALITY OF 

IOANNINA 

FR Partner 8 MAIRIE DE FRONTIGNAN 

 
RESEAU MED SETE SOIS SETE LUAS 
 

Le Réseau Med Sete Sois Sete Luas produit un Festival qui est le seul en Europe qui, pendant 

la même année, a eu dans 9 différents pays: PT-ES-IT-GR-FR-MT, Cap Vert, Maroc, Israel ; 

tout ça grâce à son itinérante équipe équipe artistique, technique et de l'organisation. Né en 

1993, le Festival Sete Sois Sete Luas est un projet promu par un Réseau Culturel d'environ 30 

petites villes de 9 différents Pays: 

Les activités du Réseau Med Sete Sois Sete Luas ont lieu dans le Sud de l'Europe, dans 

L'Europe Méditerranéenne. Le domaine du projet est celui des Arts, de la Musique Populaire, 

de l'Europe Méridionale, favorisant la connaissance d'un important héritage culturel commun 

qui lie les peuples du Sud. 

120.000,00 

IT Partner 9 PROVINCIA DI PISA 

DE Applicant OTHER MUSIC E.V. 

AT Partner 1 KULTURVEREIN KLEZMORE FESTIVAL 

 
THE OTHER EUROPEANS. VERSUCH EINES INTERKULTURELLEN DIALOGS 
ZWISCHEN JUDEN UND ROMA IM EUROPÄISCHEN KONTEXT 
 
In Europa gab es jahrhundertelang zwischen Juden und Roma - vor allem unter Musikern - 

einen regen Austausch, der aud die ähnilich Aussenseiterrolle beider Minderheiten 

zurückzuführen ist. 

 

200.000,00 

PL Partner 2 
STOWARZYSZENIE FESTIWAL KULTURY 

ZYDOWSKIEJ 

AT Applicant ROTOR, VEREIN FUR ZEITGENOSSISCHE KUNST 

SI Partner 1 DRUSTVO STUDENTSKI KULTURNI CENTER 

LAND OF HUMAN RIGHTS 
 

It is a project dealing with status quo of the human rights in Europe seen from the perspective 

of visual art, which will work on the issue in an analytical and visionary manner. 
200.000,00 

HR Partner 2 
KULTURNO UMJETNICKO DRUSTVO - INA/ 

GALERIJA MIROSLAV 

FR Applicant 
VILLE ET COMMUNAUTÉ URBAINE DE 

STRASBOURG 

HU Partner 1 FONIX EVENTS ORGANIZING NPO 

PL Partner 2 MIASTO STOLECZNE WARSZAWA 

 
ANIMALITER 
 

La finalité du projet est de mettre en lumière la diversité de la création graphique en europe 

des origines à nos jours, afin d'offrir un espace d'échange culturel et de coopération dans le 

domaine de l'illustration. Ce projet donnera au livre illustré toute la visibilité qu'il mérite et 

facilitera l'accès à la littérature européenne par la mise en avant de l'image et non du texte.  

 

195.915,19 

CZ Partner 3 STATUTORY CITY OF BRNO 

BE Applicant UNIVERSITE DE LIEGE 

FR Partner 1 
CENTRE D ETUDES MEDIEVALES SAINT 

GERMAIN 

IT Partner 2 
DIPARTIMENTO SCIENZE E TECNOLOGIE 

AMBIENTALI FORESTALI 

 

LES TOITS DE L'EUROPE 
 
Depuis une dizaine d'années, des archéologues et dendrochronologuesde l'Université de Liège 

(Belgique) étudient, en collaboration suivie avec d'autres institutions belges, françaises, 

luxembourgeoises, allemandes, polonnaises et tchèques, les charpentes de toitures de 

monuments historiques européens et réfléchissent à leur conservation. 

 

200.000,00 

BE Partner 3 INSTITUT DU PATRIMOINE WALLON 

BE Applicant ZINNEKE ASBL 

IT Partner 1 ASSOCIATION CULTURALE OLTRE... 

 

BELBOBRU - LABORATOIRE DE PARADES URBAINES 
 

Mise en place d'activités favorisant la rencontre, la réflexion et l'échange de compétences 

entres artistes, opérateurs culturels et citoyens européens actifs dans la mise au point de 

paradis urbains. 

100.000,00 

UK Partner 2 THE BEAT INITIATIVE LTD 



 

Anexo 21 
Protocolo de adesão à Rede Cultural do «Sete Sóis Sete Luas» 

Hoje, dia 15 de Março do ano 2008, na sede da Diputación de Cádiz, estão reunidos os representantes das Cidades e das Instituições 
da Rede Cultural do Festival Sete Sóis Sete Luas nos diferentes Países: Cabo Verde, Croácia, Espanha, França, Grécia, Israel, Itália, 
Marrocos, Portugal. 

Considerando que: 

· o Festival Sete Sóis Sete Luas surgido em 1993, afirmou-se como projecto que promove regularmente as Artes e as Culturas dos 
Países do Mediterrâneo e da Macaronesia. 

· hoje a Rede do Festival Sete Sóis Sete Luas realiza as suas actividades em 30 Cidades de 9 diferentes Países: Cabo Verde, Croácia, 
Espanha, França, Grécia, Israel, Itália, Marrocos, Portugal. 

· testemunhos da validez cultural do projecto são os Presidentes Honorários do Festival Sete Sóis Sete Luas os Nobel Dario Fo e José 
Saramago. 

· o Festival obteve da Comissão Europeia prestigiosos reconhecimentos pela dimensão euro  mediterrânea e qualidade cultural do 
projecto, pois que duas vezes recebeu o apoio do Programa Caleidoscópio, quatro vezes o do Programa Cultura2000, uma vez o do 
Programa Interreg IIIBMedocc, afirmando-se cada vez mais como manifestação cultural de nível internacional. 

· as Entidades aderentes aprovaram o presente Protocolo e consideraram oportuno continuar a actividade da Rede Cultural já 
constituída em Pontedera o dia 6 de Fevereiro de 2000. 

As Entidades e as Instituições que aderem à Rede Cultural Sete Sóis Sete Luas têm os seguintes objectivos: 

· realizar originais estratégias culturais de coesão e descentralização entre Países e Instituições do Sul da Europa, fazendo com que a 
Rede do Festival seja um válido e competente interlocutor das instituições europeias para alargar as suas actividades também aos 
Países do Magreb e do Oriente Médio. 

· realizar uma política de grande diálogo intercultural entre os Países das duas margens do Mediterrâneo, com especial referência à 
realização de actividades culturais e artísticas nos Países do Norte África e do Oriente Médio, para favorecer uma melhor 
compreensão dos problemas sociais, políticos, culturais e demográficos causa das tensões entre os Países Europeus e os Países da 
bacia do Mediterrâneo. 

· caracterizar as praças do Festival Sete Sóis Sete Luas como lugar de diálogo cultural e de sinergia entre as artes do espectáculo, a 
arte contemporânea, o turismo cultural, a promoção do artesanato e dos produtos gastronómicos, o património imaterial, artístico e 
arquitectónico, favorecendo também a ligação telemática dos lugares do Festival. 

· favorecer a afirmação de um espírito europeu comum na área cultural, oferecendo a possibilidade a muitas povoações de entrar em 
contacto, na maioria dos casos pela primeira vez, com as Artes dos Países euro - mediterrâneos e da Macaronesia. 

· promover as acções da Rede do Festival Sete Sóis Sete Luas de uma forma coordenada, com uma mesma imagem e com um plano 
de comunicação comum, com o objectivo de dar cada vez mais destaque à dimensão unitária, internacional e euro  mediterrânea do 
projecto. 

· considerar a acção cultural do Festival Sete Sóis Sete Luas como estímulo ao desenvolvimento do turismo cultural e à promoção no 
estrangeiro dos produtos artesanais e gastronómicos das Cidades da Rede. 

· procurar as raízes de uma identidade comum euro  mediterrânea, numa óptica de valorização das diferenças e de educação para o 
respeito e tolerância, com especial referência ao diálogo entre as expressões culturais e artísticas das três grandes religiões 
mediterrâneas: o Cristianismo, o Judaísmo, o Islão. 

· continuar a acção política de descentralização cultural no âmbito euro  mediterrâneo e privilegiar as cidades de pequena e média 
dimensão, proporcionando assim à estas cidades a possibilidade de promover projectos e iniciativas de alta qualidade, muitas vezes 
em estreia nacional, a custos reduzidos, graças à existência da Rede. 

· prosseguir uma política de entrada livre ou a preços simbólicos para quase todas as iniciativas, oferecendo a possibilidade a todos 
os cidadãos, sobretudo as camadas mais jovens e as mais desfavorecidas, de acompanhar as actividades culturais. 

· considerar a possibilidade de desenvolvimento dos Centros Culturais Sete Sóis Sete Luas, intensificando assim também no período 
invernal as acções à favor da mobilidade dos artistas e dos jovens dos diferentes Países e Cidades da Rede, numa lógica de 
intercâmbio cultural. 

· favorecer formas originais de produção artística, convidando os criadores da Rede, caracterizando-se assim o Festival como um 
centro activo de produção que permite o diálogo entre as diferentes culturas da Rede SSSL. 

· promover e definir acordos entre as instituições da Rede, com o objectivo de apresentar candidaturas a programas comunitários, 
para suportar os custos das produções artísticas originais e intensificar a mobilidade dos artistas e dos jovens da Rede SSSL. 

· promover e desenvolver relações com o território e com as associações das cidades onde o Festival tem lugar, favorecendo trocas a 
nível de escolas, de grupos culturais, favorecer assim o nascimento de um novo público. 

· efectuar periodicamente o Encontro das Cidades e das Instituições da Rede SSSL, com o objectivo de criar um momento 
institucional de debate, confrontação e coordenação. 

No âmbito dos respectivos poderes e actividades, as Instituições subscritoras declaram de aderir à Rede Cultural do Festival Sete 
Sóis Sete Luas e empenham-se na actuação do presente Protocolo. 
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Figura 1| Produto Turístico  
Créditos | Plano Municipal da Cultura e do Turismo (2015). 
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Figura 1 | Planta CAC 
Créditos | Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor (2016). Retirado de http://turismo.cm-pontedesor.pt/pt/arte-
cultura/centro-de-artes-e-cultura  
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Apêndice 1 

Tabela 1 | Delimitação do setor cultural e criativo: alguns modelos 
 

Modelo DCMS, 1998 
 
Publicidade  
Arquitetura 
Arte e antiguidades  
Artesanato 
Design 
Moda 
Cinema e vídeo  
Música 
Artes performativas  
Edição 
Software 
Televisão e rádio  
Videojogos 

Modelo Concentric circles, 2001 
 
Artes criativas nucleares  
Literatura 
Música 
Artes performativas  
Artes plásticas  
 
Outras indústrias culturais  
Cinema 
Museus e bibliotecas  
 
Indústrias culturais de grande 
escala  
Património  
Edição 
Fonografia 
Televisão e rádio  
Videojogos  
 
Indústrias culturais relacionadas  
Publicidade  
Arquitetura  
Design  
Moda 

Modelo WIPO copyright, 2003  
 
Indústrias nucleares  
Publicidade 
Sociedades gestoras de direitos de 
autor 
Cinema e vídeo 
Música 
Artes performativas 
Edição 
Software 
Televisão e rádio 
Artes plásticas  
 
Indústrias interdependentes Material 
de gravação  
Eletrónica de consumo Instrumentos 
musicais  
Papel 
Fotocopiadoras  
Equipamento fotográfico  
 
Indústrias parciais  
Arquitetura  
Vestuário e calçado  
Design  
Moda 
Brinquedos  
Artigos para o lar 

Modelo OCDE, 2005 
 
Publicidade 
Arquitetura 
Vídeo, cinema e fotografia Música, 
artes performativas e artes plásticas 
Edição 
Televisão e rádio 
Design (incluindo moda) Artesanato 
Bibliotecas e arquivos 
Museus 
Sítios e monumentos históricos Outras 
instituições históricas e patrimoniais 
Videojogos, software e edição 
eletrónica 

Modelo UNCTAD, 2008  
 
Património  
Expressões culturais tradicionais 
(artesanato, festivais) 
Espaços culturais (monumentos, sítios 
arqueológicos, museus, bibliotecas, 
galerias) 
 
Artes  
Artes plásticas  
Artes performativas  
 
Media  
Edição Audiovisual  
 
Criações funcionais  
Design (interiores, gráfico, produto, 
moda, joalharia, brinquedos) 
Novos media (software, videojogos, 
conteúdos digitais)  
Serviços criativos (arquitetura, 
publicidade, lazer e recreação, I&D 
criativa) 

Modelo GEPAC (Portugal), 2014 
 
Criação artística  
Artes Performativas  
Artes Visuais 
Literatura  
 
Património 
Património Imaterial 
Lugares e Sítios 
Museus, Bibliotecas e Arquivos  
 
Indústrias culturais 
Audiovisual  
Música 
Edição 
 
Indústrias criativas  
Arquitetura 
Design 
Publicidade  
Multimédia e software 

 
Créditos | Elaboração própria com base em Augusto Mateus & Associados (2016); GEPAC (2014); ADDICT & Agência 
Primus (2012); UNCTAD (2010; 2013); Fundação de Serralves (2008). 
 



Apêndice 2 

 

O programa baseia-se em seis eixos estratégicos: 
Educação, Envelhecimento, Cultura, Desporto, Turismo 
e Urbanismo. Todos estes eixos convergentes têm a 
mesma matriz de base – a aldeia e as relações entre as 
pessoas.  

A Educação quer-se profundamente interligada com os 
costumes rurais, com os conhecimentos dos habitantes 
locais, com os recursos locais e as práticas em 
contexto, recriando-se, não o conteúdo, mas a forma de 
ensinar.  

O Turismo é estímulo para o “saber receber”, para a 
valorização das tradições e património desta aldeia e do 
espaço rural e um impulsionador da criação de novos 
produtos que transmitam a identidade cem-soldense e 
sustentem a economia local – sendo esta a base para a 
elevação do perfil local e regional.  

O Envelhecimento é encarado como uma oportunidade 
para o desenvolvimento e aprendizagem dos mais 
velhos e de toda a comunidade, e é um mote para a 
criação de respostas intergeracionais: crê-se na mais-
valia do trabalho entre pessoas de diferentes idades e 
quer-se uma aldeia facilitadora da participação dos mais 
velhos, possibilitando a sua continuação na comunidade 
e facultando condições de saúde e segurança 
adequadas.  

O Desporto é reforçado na sua ligação à natureza, 
destacando-a como uma mais-valia para o lazer, bem-
estar e saúde de todos; através da prática desportiva 
concilia- -se a matriz urbana da aldeia com o ambiente 
natural circundante, valorizando as paisagens e locais 
de interesse de Cem Soldos.  

O Urbanismo da aldeia quer-se convidativo à 
participação, socialização, partilha e convívio - uma 
aldeia que seja acessível a todos e capaz de abraçar 
diversos eventos.  

A Cultura é a base unificadora do Aldeia Cultura e a 
sua matriz identitária. Com o Aldeia Cultura toda a 
aldeia é um polo criativo estimulador de 
empreendedorismo e permeável à inovação.  

O Aldeia Cultura surge então como plano estratégico 
integrado que pretende fazer de Cem Soldos um 
elemento agregador da região: a cultura é realçada 
como elemento catalisador de visibilidade, interna e 
externa, promovendo a coesão territorial.  

Realçando o espírito comunitário local, envolvem-se os 
diferentes intervenientes e grupos – crianças, idosos, 
etc. – e cria-se a base para o desenvolvimento da 
aldeia, valorizando o papel da população local na 
determinação do seu futuro. O Aldeia Cultura deseja 
também constituir-se como um exemplo de boas 
práticas, inspirando outras aldeias a pensar e criar 
projetos diferenciadores e enraizados no seu próprio 
contexto, disseminando uma forma positiva de encarar a 
vivência do espaço rural.  

A “esperança” que caracteriza a forma de estar dos 
habitantes de Cem Soldos canalizou o seu empenho e 
despoletou a criação de soluções adequadas a esta 
comunidade e, crê-se, no benefício da proliferação 
deste testemunho para outros lugares.  

Pretende-se que sejam os projetos sociais e artísticos a 
colocar Cem Soldos na vanguarda do pensamento e da 
prática, porque Cem Soldos é uma aldeia que acredita 
e, por acreditar, faz! 

 
 
Figura 1 | Descrição do Programa e Eixos Estratégicos 
Fonte | Press Kit Bons Sons (2018, p. 10). Retirado de  http://www.bonssons.com/press/ 
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Figura 1 | Layers da Investigação 
Créditos | Elaboração própria (2017). 

 

Figura 1 | Layers da Investigação 
Créditos | Elaboração própria (2017). 
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Figura 1 | Layers da Investigação 
Créditos | Elaboração própria (2017). 
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Entidades Locais 

 
Gráfico 1 | Indicadores que o 7S7L pode, ou não, favorecer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte | Elaboração própria, 2014 
 
 
Habitantes locais e visitantes 
 

Gráfico 2 | Indicadores que o 7S7L pode, ou não, favorecer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fonte | elaboração própria, 2014 
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Figura 1 | Exemplo do esboço 1  
Créditos | Autoria própria (2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 | Exemplo do esboço 2  
Créditos | Autoria própria (2017) 


