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RESUMO 

O modelo de cidade criativa é um conceito relativamente recente, retratado como um ecossitema que 
que compreende territórios, pessoas e actividades. A criatividade que é aqui analisada associa-se ao 
urbanismo através da regeneração das cidades e dos seus centros históricos, vítimas da desindustri-

alização e do declínio demográfico, através de projectos que visam a valorização do património, a 
regeneração da malha e a criação de novos espaços de vivência urbana. Actualmente, as cidades 
estabelecem redes de partilha de cultura e inovação, adequando a sua escala no intuito de conseguir 

competir pela criatividade ao nível mundial. Apesar da existência de projectos criativos desde sempre 
em Lisboa, o caso de estudo na presente dissertação, factores externos como a crise económica le-
varam a repensar os modelos de gestão urbana até então utilizados no desenvolvimento económico e 

social. Desta forma, surgiram novos projectos criativos, fruto de uma resiliência e de uma atitude pro-
gressista face ao que era comum. Assim, catalogou-se uma série de projectos urbanos, escolhidos 
pelas suas contribuições ao nível de espaços criativos, cultura, indústrias criativas e novas experiên-

cias sociais. O objectivo é definir o conceito de projecto urbano criativo, adequando o mesmo à esca-
la de Lisboa. Através de entrevistas aos dirigentes de certos projectos foi possível definir que um pro-
jecto urbano criativo pode ser um território diverso, baseado numa economia de talento e cultura, um 

lugar de livre pensamento, cultura urbana e conhecimento, pela reabilitação e regeneração do edifi-
cado através de novos usos, ou uma forma de planeamento estratégico. 

Palavras-chave: criatividade, projectos urbanos criativos, modelo de gestão, Lisboa 
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ABSTRACT 

The creative city model is a relatively new concept, portrayed as an ecosystem comprising territories, 
people and activities. The creativity that is analyzed here is associated with urbanism through the re-
generation of cities and their historical centres, victims of deindustrialization and demographic decline, 

with projects that aim the heritage enhancement, network regeneration and creating new spaces of 
urban experience. Today, cities set up networks for sharing culture and innovation, scaling them in or-
der to compete for creativity in a worldwide scenario. Despite the existence since decades of creative 

projects in Lisbon, the case study in this dissertation, external factors such as the economic crisis led 
to rethink the urban management models used in economic and social development. In this way, new 
creative projects emerged, the result of a resilient and progressive attitude towards what was com-

mon. Thus, a series of urban projects has been cataloged, chosen for their contributions to creative 
spaces, culture, creative industries and new social experiences. The objective is to define the concept 
of creative urban project, adapting it to the Lisbon scale. Through interviews with the leaders of certain 

projects it was possible to define that a creative urban project can be a diverse territory, based on an 
economy of talent and culture, a place of free thought, urban culture and knowledge, for the rehabilita-
tion and regeneration of the building through new uses, or a form of strategic planning. 

Key-words: creativity, creative urban project, management model, Lisbon 
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1. INTRODUÇÃO 

O objectivo da presente dissertação é contribuir para a definição do conceito de projecto urbano cria-

tivo, no seio do modelo de gestão urbana das “cidades criativas”. Assim, e neste capítulo introdutório, 
procurou-se enquadrar a temática tendo em consideração o caso concreto aqui em estudo, sendo 
mencionadas quais as principais razões que motivaram a sua escrita e ainda quais os principais obje-

tivos que se pretende atingir com a sua concretização. Por último, apresentar-se-á a metodologia 
adoptada e a estruturação da dissertação. 

1.1 Enquadramento e relevância do tema 

Em Junho de 2016, na freguesia do Beato, em Lisboa, marcava presença na cerimónia, Fernando 
Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), naquele que seria o primeiro dia do novo 
Hub Criativo de Lisboa. Entre silos abandonados e paredes em ruínas, deixava-se à imaginação dos 

visitantes das instalações da antiga Manutenção Militar do Beato, aquele que será um novo espaço 
para indústrias tecnológicas e criativas, que permitirão “revitalizar a zona oriental da cidade” (CML, 
2016a). 

Desde o sucesso da Expo 98 que se aguarda a ligação entre Santa Apolónia e Braço de Prata: uma 
área ligada à indústria e logística, semeada de palácios, conventos e vilas operárias, além de “arma-
zéns, tanoarias, depósitos de vinho” (Proença, 2014:323). No entanto, o “impacto económico e social 

do 25 de Abril” vitima, desde Xabregas ao Braço de Prata, o que antes era um gigante e animado 
pólo industrial, num conglomerado logístico, envelhecido e despovoado, encerrando assim a década 
de oitenta “um ciclo de crescimento” e iniciando “a época de desindustrialização” (Folgado et all., 

1999:19). 

Porquanto as consequências acima mencionadas, a necessidade de dar brilho a uma área posta de 
parte é o moto para uma nova fase, especificamente no Beato, e o Hub Criativo é talvez a pedra an-

gular. E é também a administração pública a dar passos num modelo de gestão que se encontra es-
palhado pela restante parte da frente ribeirinha e do centro histórico. Poderá dizer-se que se entrou 
numa nova fase, num modelo há muito presente na sociedade lisboeta, que passou despercebido 

quando não era classificável de modelo urbano, mas que mostrou a sua capacidade de criar e inovar 
quando o país precisou de rever o seu rumo económico. 

Em 2018, a CML clarificou que um dos seus planos é colocar a capital portuguesa como uma cidade 

competitiva ao nível da criatividade. Ora, assume-se desta forma que este modelo de gestão urbana 
está bem assente no valor que um projecto urbano criativo dá não só à comunidade local, mas tam-
bém à cidade inteira, tomando a administração central, assumida neste caso pela Câmara, o lugar de 

decisor face a esta nova política. Torna-se, contudo, no presente âmbito de organização sectorial, que 
é necessário estabelecer uma caracterização da materialização da criatividade no espaço. A criativi-
dade parte de factores alheios ao planeamento, surgindo muitas vezes como disrupções à paisagem 

urbana. E num contexto de privação financeira, aquilo que é considerado diferente é por vezes o mais 
resiliente. 
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O tema da criatividade e o paradigma da cidade criativa estão em voga, estando já na fase em que se 
incorporam nos planos estratégicos das cidades. Mas a análise do projecto urbano criativo ainda está 
obscurecida pelas principais variáveis, especialmente pela reabilitação urbana e pelo modelo de ci-

dade criativa, não sendo fácil encontrar informação acerca daquilo que é considerado criativo na 
perspectiva do utilizador, seja ele comum ou não. 

Pertence ainda ao presente ponto o esclarecimento relativo à escolha do tema, desde a mera pesqui-

sa empírica à sua progressão semântica. 

Se é, na maioria das vezes, inato o sentimento caloroso de afeição ao local onde se nasce e reside, 
serão também inatas as questões que se levantam enquanto se acompanham as transformações diá-

rias na cidade, desde o espaço público à renovação do edificado, desde as novas arborizações às 
modernas concepções arquitectónicas. 

À concepção do tema por parte do duo orientador, acresce a vontade de o explorar, por incidir em 

locais presenciados, e por terem sido acompanhadas as mudanças. Há também a razão inerente do 
gosto pelo urbanismo, não somente aquele que estuda as mudanças no espaço público ou a política 
de reabilitação urbana, tão latente na comunicação social, mas sobretudo o urbanismo feito pelos 

empreendedores, tanto aqueles que sem saberem como os que têm esse propósito definido, dão iní-
cio a fenómenos inovadores, fomentando novas centralidades e revitalizando áreas da cidade antes 
abandonadas ou ditas mal frequentadas, sendo eles os verdadeiros esclarecedores dos significados 

entre reabilitar, renovar e revitalizar. 

É por direito incluir a contribuição que trabalhar em direito do urbanismo deu para o conhecimento da 
dinâmica da CML, onde se insere o foco de estudo da dissertação. Perceber simplesmente um pro-

cesso de licenciamento, desde a sua instrução ao deferimento pela vereação, tornou-se essencial 
para descortinar a linha condutora que levou ao boom na reabilitação urbana em Portugal, e, especi-
almente, na cidade de Lisboa. 

1.2. Objectivos 

Um dos pontos a discutir na presente dissertação é o da criatividade, tanto ao nível da cidade como 

do projecto. A temática tem sido estudada com maior profundidade desde o início do milénio, mas 
teve como pioneiro David Yencken, professor da Universidade de Melbourne, Austrália, quando em 
1988 publicou um artigo num jornal literário australiano sobre as cidades criativas. A partir de então 

surgiram os nomes mais conhecidos de urbanistas que conseguiram introduzir na agenda do plane-
amento urbano este novo paradigma, a saber: Charles Landry (2000), John Howkins (2001), Richard 
Florida (2012) e Maurizio Carta (2007). 

Não deixa, contudo, um paradigma de ter os seus pontos fracos, quando críticos acusam esta ruptura 
no planeamento como neoliberal e fomentadora de novos problemas como a gentrificação, a criação 
de novas hierarquias culturais, o consumismo e a competição interurbana (Peck, 2005). Mas é tam-

bém nesta questão que reside o limite da cidade criativa, pela sua concepção como paradigma. O 
dicionário Houaiss (2003b) define o conceito de paradigma como “um exemplo que serve como mo-
delo”, e daqui entende-se que o modelo nunca poderá ser copiado integralmente, porquanto as di-

mensões cultural, social e económica diferirem de urbe para urbe. 
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Acresce à impossibilidade da concepção da cidade criativa a existência de inúmeros outros paradig-
mas e dos respectivos teóricos defensores. Para entender o confronto paradigmático no planeamento 
das cidades, encontram-se ideias como a cidade do conhecimento, a cidade talentosa, a cidade co-

nectada, a cidade digital ou tecnológica, a cidade inteligente, a cidade sustentável, ou a cidade ecoló-
gica. E no meio deste contra-senso, existe a compatibilidade, a simbiose, ou, como diz Seldin (2015), 
a complementaridade no seio das cidades, pois nenhuma consegue homogeneizar em todo o seu 

território qualquer uma destas concepções de planeamento urbano, e faz decorrer destes paradigmas 
uma linha condutora, “de infindáveis imagens urbanas mercantilizadas como for mais propício” (Sel-
din, 2015:159). 

De qualquer forma, atenta-se que a presente dissertação não pretende ser uma explanação delonga-
da de uma tomada de posição face aos paradigmas supramencionados nem a mera discussão das 
consequências de cada um. Pretende-se sim perceber a capacidade que a cidade de Lisboa tem em 

absorver as ideias criativas que surgem e revitalizar zonas da cidade antes obsoletas ou degradadas 
por actividades socialmente marginalizadas. Concomitante a este argumento, distinguir-se-á a dife-
rença entre cidade criativa e projecto criativo: ao passo que a cidade assume um carácter aglomera-

dor, uno, ou espacialmente abrangente, quando se fala no projecto urbano este desvincula-se de um 
limite físico, e materializa-se numa área pequena, fruto do ocaso e da imaginação, podendo alargar 
ou diminuir ao longo do tempo. No caso concreto de Lisboa, as grandes mudanças que têm ocorrido 

em várias áreas da cidade resultam de intervenções criativas que fomentaram o crescimento econó-
mico e a revitalização social, como o que sucedeu no Lx Factory, Rua Cor-de-Rosa e até mesmo no 
Príncipe Real. Tendo como ponto de partida o contributo de vários autores, como os acima já mencio-

nados, sobre o conceito de cidade criativa, esta é, de alguma forma, pouco precisa quando se pre-
tende retirar conclusões acerca dos impactes de cada projecto ao nível da envolvente próxima, de-
signadamente no que se refere ao tipo de iniciativa, se pública ou privada. Assim, e ainda que exis-

tam muitos contributos teóricos ao nível da criatividade e da cidade criativa, não existe uma aborda-
gem esquematizada que permita uma caracterização das várias componentes de um projecto. 

Pretende-se assim com a presente dissertação clarificar o conceito de projecto urbano criativo, tendo 

como base os projectos identificado na cidade de Lisboa. Caracterizar a criatividade de um lugar par-
tindo da análise de projectos que detém dinâmicas diferentes, seja pelo público-alvo, dimensão ou 
tipo de iniciativa, torna inconsistente a sua comparação. Através de uma conceptualização mais deta-

lhada, é possível identificar as diferenças entre projectos, abrindo a possibilidade de cada um ser 
analisado, caracterizado e monitorizado de acordo com as suas especificidades. Nessa sequência, 
esta reflexão poderá, ainda, ser um importante contributo na medida em que ficará mais claro a avali-

ação dos impactes na sua envolvente, designadamente para a definição de políticas públicas, que 
poderão ser ajustadas às necessidades dos espaços, das pessoas e das actividades. 

1.3. Metodologia 

Para a percepção de um conceito de projecto urbano criativo, especificamente a caracterização da 
criatividade em Lisboa, não na forma de talento individual, mas na materialização dessa mesma cria-

tividade no espaço público ou no edificado, seja património ou não, recorreu-se a entrevistas. 
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As entrevistas validam a categorização dos projectos urbanos criativos, para a criação de uma tabela 
simplificada mas concisa. Tendo em conta o conhecimento de causa, o entrevistando caracteriza o 
seu projecto urbano de acordo com as variáveis previamente assinaladas, e no caso de inadequação 

por parte de alguma, é solicitada essa nova característica. 

A abordagem é qualitativa, e não quantitativa, não só pelo facto de inúmeros projectos estarem actu-
almente sob a coordenação da entidade administrativa local, município ou freguesia, mas também 

pela dimensão que alguns têm e pelo desvio temporal aquando a sua concretização até aos dias de 
hoje. 

1.4. Estrutura da dissertação 

A dissertação encontra-se dividida em seis capítulos, contando com o presente. 

O primeiro capítulo é o introdutório, no qual é explicada a relevância do tema, bem como os objecti-

vos do mesmo e a sua metodologia. 

O segundo capítulo contém o estado de arte, sobre os conceitos de criatividade e de cidade criativa. 
Além da fundamentação pelos principais autores nesta matéria, o capítulo une este paradigma ao de 

reabilitação, em especial dos centros históricos, devido às novas necessidades do uso do edificado. 
Fala também de como as cidades criativas se uniram e formaram redes consoante a sua oferta ex-
clusiva e dimensão. 

O terceiro capítulo lista alguns exemplos de projectos urbanos criativos, de diferentes escalas, e 
como estes ultrapassaram certas condicionantes ao desenvolvimento através do uso da criatividade 
urbana. 

O quarto capítulo refere especificamente a criatividade em Lisboa, não só listando os projectos urba-
nos criativos mais importantes na cidade, mas também a evolução do conceito de criatividade tendo 
em consideração a linha cronológica de projetos existentes na cidade de Lisboa, bem como a descri-

ção das principais forças motrizes a cada grupo de projectos. 

No quinto capítulo é retratada a definição de projecto urbano criativo, não só por uma análise indivi-
dual, mas também através das entrevistas mencionadas no ponto anterior. Os resultados obtidos ser-

vem de validação a uma categorização de toda a criatividade mediante as variáves previamente es-
tabelecidas. 

Finalmente, o sexto capítulo conclui a dissertação, principalmente dos resultados obtidos no capítulo 

anterior, e efetua uma síntese na qual constam as principais conclusões resultantes das diferentes 
reflexões sobre os conceitos de criatividade e cidade criativa analisados ao longo da dissertação. São 
feitas igualmente propostas para futuras considerações, tendo em conta a amplitude do tema e teori-

zação que é feita na presente. 
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2. CRIATIVIDADE E URBANISMO 

Por criatividade entenda-se originalidade em ideias, e neste aspecto, tanto a arquitectura como o ur-

banismo - dois dos pilares das cidades - têm intrínsecos em si a originalidade, ora adaptando-se aos 
valores da sociedade então vigentes, ora rompendo com os mesmos, originando novas concepções 
que reescrevem novos capítulos para as cidades. 

Sendo a criatividade manifestamente espontânea, ao nível urbano e no contexto das cidades criativas 
ela surge através de “relações que trazem uma fonte semelhante de pessoas para partilha de infor-
mações” (Monocle, 2013). Trata-se sobretudo de conhecimento, comunicação e empreendedorismo, 

na criação de negócios inicialmente pequenos e, optativamente, tematizados, em espaços nas cida-
des, preferencial e economicamente marginalizados, que, devido à “[renda] barata e espaço” (idem), 
são essenciais para reduzir as despesas e optimizar o lucro. 

O conceito de criatividade associado ao urbanismo sofreu algumas alterações ao longo dos últimos 
anos, não tanto no seu conceito, mas naquilo que comporta, consoante a região e o tipo de cultura. O 
presente capítulo tratará de esclarecer melhor o conceito de criatividade e as dimensões inerentes de 

acordo com alguns autores, bem como a evolução do conceito ao nível mundial e das novas regula-
mentações que permitem a recriação dos efeitos onde mais desejados. 

2.1. Sobre a questão da regeneração das cidades 

É um facto que as cidades procuram meios de inverter o seu declínio sócio-demográfico, nomeada-
mente nos centros históricos, caracterizados por parques imobiliários centenários e malhas urbanas, 

na sua maioria, mais orgânicas. As causas da expansão urbana resumem-se em dois factores: à “su-
burbanização, representando declínio do centro, em detrimento da expansão nas áreas periféricas; e, 
desindustrialização, matizada num outro tipo de declínio provocado pela erosão da base” (Gonçalves, 

2014:75, citando Häußermann & Siebel, 1987). A suburbanização tem um impacte maior no despovo-
amento dos centros das cidades, por fornecer maior conforto e acessibilidade, especialmente para os 
utilizadores de transporte individual, e incluir grandes espaços comerciais, rompendo com o comércio 

tradicional, restando os centros históricos para os residentes mais idosos e, sem qualquer investimen-
to, desprezados, apenas para deleite dos turistas. A desindustrialização, no mesmo passo, aprofunda 
o vazio das cidades, renegando bairros inteiros à mercê da obsolescência e da deteorização pelo 

tempo. São riscos que surgem com peso e que são remediados por políticas de revitalização, tentan-
do alertar para o potencial que a história acresce, mas que as exigências económicas e as pressões 

urbanas recentes minimizam. 

A crise económica e financeira de 2008-2014, na qual Portugal teve de ser internacionalmente assis-
tido, foi tanto o fim como o início de dinâmicas económicas, mas sobretudo o retorno do risco em in-

vestir nos principais sectores da economia urbana. Como refere Ascher (2012), as “novas relações 
com o risco, com a incerteza e com o futuro fundamentam em grande parte o êxito das problemáticas 
em termos de desenvolvimento sustentável”; e neste caso a incerteza e o medo não permitiam ter o 

melhor vislumbre do futuro dos anos seguintes, porquanto a dependência externa na capitalização e 
a contenção de despesas associadas à salvaguarda da sustentabilidade da balança comercial. A vi-
são de um desenvolvimento sustentável era facilmente enublada pelo clima de rigor financeiro, de-
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semprego e redução de rendimentos a todas as classes económicas, reduzindo ora o investimento 
ora o consumo. 

Por outro lado, e especificamente para Portugal, a crise trouxe novas oportunidades no seio da agen-

da do desenvolvimento. O crescente interesse turístico (associado à instabilidade política no Norte de 
África e à segurança do país perante as ameaças internacionais às democracias ocidentais), e a 
grande oportunidade de investimento no imobiliário mais vetusto, assegurado por benefícios fiscais, 

trouxe alívio à asfixia que então se vivia. Criaram-se, assim, novas oportunidades para as comunida-
des empreendedoras, das quais se inclui a classe criativa. 

A regeneração da cidade, associada ao crescimento do turismo e à valorização cultural e patrimonial, 

foi aplaudida pela população residente. Estas políticas centram-se sobretudo na revitalização dos 
centros históricos (património e identidade), do urbanismo comercial e residencial (protecção do co-
mércio tradicional e retenção de moradores), edifícios e conjuntos de edifícios que se tornaram obso-

letos, e uma maior preocupação com o espaço público (Portas et al., 2007). Paralelamente a estas 
políticas está, numa relação simbiótica, a cidade criativa, na qual a sua intrínseca ligação à cultura e 
ao turismo permitiu, no caso de cidades como Lisboa, o aproveitamento de grandes espaços ribeiri-

nhos abandonados, na sua maioria ligados à história fabril da cidade, e pela revitalização dos bairros 
históricos, através da recuperação do imenso parque imobiliário disponível. 

Há, contudo, que entender que, enquanto a cidade evolui na sua regeneração, os usos que se lhe 

dão aos seus constituintes físicos sofrem alterações, e a questão da recuperação do património não 
deve ser levada com leviandade. A atracção que, tanto os residentes como os turistas, se manifesta 
pelo património e pelo conjunto de monumentos na cidade, deve ser analisada na continuidade dos 

desígnios a que tais monumentos e edifícios de valor patrimonial foram criados. Numa primeira con-
ceptualização, os monumentos são memórias social e concordemente aceites, num investimento ar-
tístico e técnico, constituídos por “construções, sítios e paisagens com um valor simbólico de excep-

ção”, ao passo que por património se entende, não propriamente por uma memória, mas por uma 
vontade de intervir no território, preservando “o acervo de obras, produto de uma cultura, com a qual 
nunca rompeu a filiação” (Pardal et al., 2000:241). Desta forma, ao património nem sempre se asso-

cia uma carga histórica, mas sim na sua maioria uma identificação cultural, assente nos valores e 
ideias de uma sociedade, que tanto os cidadãos como o Estado exercem na sua atribuição (idem). Na 
questão da classificação dos monumentos como algo único e ímpar, a Carta de Veneza em 1964 re-

define o monumento, passando a incluir também os edifícios, os sítios e os conjuntos que constituem 
estruturas interdependentes, e alargando também a escala espacial e temporal em que estes se inse-
rem, caso “testemunhe uma civilização particular, uma evolução significativa ou um dado aconteci-

mento histórico” (Salgueiro, 1999:391, citando Carta de Veneza, 1964). No fim, todos eles se desta-
cam pela sua referência na imagem urbana, no geral ou local, como elementos marcantes que facili-
tam o reconhecimento e a memorização (Lynch, 2014). 

A questão da salvaguarda do património, especialmente dos centros históricos, foi ampliada nos anos 
80, pela necessidade de “mantê-los e revitalizá-los devido aos valores culturais que 
transportam” (Salgueiro, 1999:392). Baralhados nos processos de regeneração urbana pela sua qua-

se sinonímia, os termos de renovação, reabilitação, revitalização e restauro podem ser facilmente 
definidos conforme Salgueiro (1999:390): renovação consiste na “substituição das estruturas existen-
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tes”, envolvendo a demolição de edifícios sem prejudicar a malha urbana; reabilitação consiste na 
conservação de imóveis; revitalização consiste na dinamização dos tecidos social e económico; e 
restauro, a mera “intervenção no edifício por meio de obras que visam a sua manutenção”. Acresce 

ainda o termo de “salvaguarda” que une os anteriores, aditando a participação da sociedade e utiliza-
ções ‘socialmente úteis das edificações’ (Pardal et al., 2000:258). Ao serem transpostos para a rege-
neração urbana, estes meios devem ser aliados aos objectivos da Carta de Salvaguarda das Cidades 

Históricas (DGPC, s/d), redigida em 1987, que recomenda, acima de tudo, que a protecção das “ci-
dades e dos bairros históricos respeita, em primeiro lugar, aos seus habitantes” (idem), destacando a 
necessidade da sua participação, conforme também realçado nos objectivos da Agenda 21, concer-

nentes ao desenvolvimento sustentável: o conceito primordial que, aliado à criatividade, fez surgir o 
conceito de cidades criativas. 

Regressando às políticas de regeneração urbana, é assertivo dizer que a reutilização do património 

“é, sem dúvida, a forma mais paradoxal, audaciosa e difícil de valorização patrimonial” (Choay, 
2000:191). No seio das políticas de reabilitação urbana, atribuir novos usos ao edificado torna-se 
mais complicado que manter o seu destino original, mas devem ser tidos em conta, caso sejam feitos, 

os potenciais utilizadores (idem). Françoise Choay, reconhecida historiadora e professora de urba-
nismo, distingue, em A Alegoria do Património (2000:191-196), o edificado em três classes que dife-
rem na capacidade e potencialidade das reutilizações urbanas: o património industrial, edifícios que 

apresentam uma “construção sólida, sóbria e de fácil manutenção, são facilmente adaptáveis às nor-
mas de utilização actuais e prestam-se a utilizações (…) múltiplas”; o património pré-industrial, mo-
numentos das eras anteriores, de custos exponenciais na sua reabilitação, e que serve qualquer fun-

ção, muitos deles esvaziados do seu contexto histórico e mantidos para preservação da morfologia 
urbana; e cidades e conjuntos antigos, centros e bairros históricos que adquirem um estatuto superior 
pela imagem que transmitem de identidade e preservação dos antigos valores urbanos, e por se inte-

grarem, ao mesmo tempo, nos estilos de vida contemporânea. 

Nada faz descansar a evolução da sociedade humana, constantemente a necessitar de condições 
para as suas mais recentes actividades, numa incessante busca de espaços, mas que resume a fun-

ção da arte urbanística: “a adaptação de espaços concretos do território de forma a criar aí condições 
favoráveis à instalação de comunidades humanas” e, acrescenta-se, das suas actividades (Lobo et 
al., 1995:221). A cidade criativa é, sem dúvida, um paradigma para a revitalização das cidades, de 

carácter cultural e também económico. E como parte da economia urbana, comporta problemas am-
bientais, que por sua vez alteraram os valores mundiais sobre a economia e os recursos das gera-
ções vindouras, tentando, desta forma, atingir a sustentabilidade ambiental através da sustentabilida-

de económica. O desenvolvimento sustentável das sociedades urbanas é a que melhor será capaz de 
gerir os desequilíbrios por ela gerados, através da percepção da sustentabilidade como “um processo 
criativo, local e alargado a todas as áreas da administração local”, conforme refere a Carta de Aalborg 

(Câmara Municipal do Seixal, 2013). 

2.2. Cidades e projectos criativos: conceitos e considerações 

“A cidade contemporânea configura-se (…) como uma estrutura compósita de “cidade” (ou cidades) 
reconhecíveis pela sua história, e de urbanizações sem história” (Portas et al., 2007:16). Esta afirma-
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ção demonstra claramente a evolução das cidades desde a idade moderna, onde o crescimento dos 
seus limites foi mais notável na fase industrial, no século XIX, e na fase terciária, no século XX 
(idem), fragmentando a malha urbana e dispersando a população e as suas actividades, deixando 

espaços no seio do tecido urbano sem utilidade, porquanto esta se perder na evolução económica 
das sociedades. A globalização e o fenómeno do pós-industrialismo levou a uma excessiva competiti-
vidade inter-urbana, com fortes repercussões na despesa pública em infra-estruturas e equipamentos 

de uso comum. Perante a manifestação imperativa do fenómeno aglomerador, aumentaram também 
as abordagens de desenvolvimento urbano, que interiorizaram a retórica da sustentabilidade, na con-
sagração de um futuro digno e com qualidade de vida a todos os cidadãos, como por exemplo, arqui-

tectura energeticamente eficiente e cidades criativas (Fainstein, 2012). 

É na sequência da tendência dualista de desindustrialização e crescimento demográfico que hoje a 
discussão da regeneração urbana sobressai, resultando num novo rumo de urbanização: reverter a 

crise da cidade consolidada (Portas et al., 2007). O decréscimo populacional, a degradação do par-
que imobiliário em bairros históricos ou a crise comercial e residencial das “baixas” das cidades são 
alguns dos motivos que levaram à implementação de políticas de regeneração urbana, já menciona-

das no ponto anterior. Vítimas do processo de desindustrialização, foram muitas as cidades em que 
se estabeleceram grandes reestruturações de usos e redefinição de estratégias urbanas com vista ao 
recente modelo de desenvolvimento económico. Assim, as cidades que conseguiram colocar-se na 

nova linha de competitividade são cidades de sucesso, sendo este baseado em indivíduos visionári-
os, organizações criativas e cultura política, partilhando todos o mesmo objectivo (Landry, 2000). 

As políticas de regeneração urbana estão fortemente assentes no planeamento das cidades como 

resposta aos desafios dali decorridos. Por exemplo, o Plano Director Municipal de Lisboa (PDML), 
designadamente, e para o que importa, o artigo 2.º, n.º 1, alínea b), pretende, conforme o objectivo 
estratégico acima melhor identificado, “promover a reabilitação e a regeneração urbana, alargando o 

conceito de área histórica a toda a Cidade consolidada como forma de defesa e valorização do seu 
património histórico, cultural e paisagístico” (CML, 2012). Há nesta valorização a tentativa de resolu-
ção dos problemas de cariz urbano, tentando a regeneração urbana “trazer uma melhoria duradoura 

em termos de condição económica, física, social e ambiental da área sujeita a alterações” (Richards, 
2000, citado por Marinho, 2013). 

A rutura criada pela evolução dos modelos económicos e sociais - nomeadamente o pós-industrialis-

mo e o consumo de massas - mudou não só o modelo de cidade, mas também o seu planeamento. A 
cidade tradicional, que se caracterizava por meios de produção num paradigma racionalista e de con-
sumo imediato num ciclo contínuo, facilmente cedeu à pressão das novas exigências de consumo, 

aliadas às inovações tecnológicas, ao encurtamento das distâncias e aos novos modelos de desen-
volvimento, nem sempre coincidentes com o crescimento económico, apesar deste continuar a ser o 
objectivo final: a criação de sociedade ricas e estáveis. O planeamento estratégico, orientado pelos 

princípios de cultura de transformação urbana (recuperação urbana ao invés de expansão física) e de 
desenvolvimento sustentável, pretende: evitar formas de segregação e exclusão, recuperar e requali-
ficar o património, estimular as iniciativas em parceria, a participação dos cidadãos na discussão e 

concretização dos projectos de transformação da cidade, e estimular a circulação de informação, vida 
de relação, o espírito de identidade e pertença ao local (Silva et al., 1996:27-28). Desta forma, a base 
ideológica do planeamento estratégico, necessário às intervenções urbanas de génese criativa, ba-
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seia-se num conjunto de ideias, um projecto participativo “indispensável para enquandrar e integrar a 
diversidade de interesses e de campos de acção necessários à criação de inovação e à afirmação da 
posição de cidade” (idem, ibidem), premiando a participação tanto de actores privados como públicos, 

tentando estes a adaptação da cidade às tendências da envolvente, sempre numa abordagem pros-
pectiva, que permite a flexibilidade no uso dos espaços urbanos, a participação da sociedade civil, o 
diálogo entre agentes intervenientes, a valorização dos recursos no ínterim da retórica da sustentabi-

lidade e a inovação e criatividade como estímulos à iniciativa empresarial e competitividade inter-ur-
bana (INTELI, 2008). 

O interesse das sociedades no crescimento económico é ainda sobrevalorizado, sabendo, contudo, 

que este depende do capital humano, que é tanto o produtor e consumidor daquilo que é feito. A de-
pendência face a este tipo de capital - apesar das variáveis autónomas no crescimento económico, 
como por exemplo a tecnologia -, está intrinsecamente ligada ao nível de qualificação da população, 

e no seu investimento contínuo. Um capital humano qualificado é que aquele que decide os proces-
sos de desenvolvimento das sociedades, através do seu espírito de iniciativa, na capacidade de criar 
e gerir novos produtos e serviços (Porto, 2009), o que numa perspectiva mais humanista se traduz 

em criatividade. 

Neste contexto entre desenvolvimento e criatividade importa definir o conceito deste último termo. 
Numa análise rigorosa, a criatividade é definida, pelas palavras do dicionário Houaiss (2003a), como 

“inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar, inovar, quer no campo 
artístico, quer no científico, desportivo etc.”. Deduz-se desta afirmação o carácter único e individual 
da criatividade, encontrada em cada sujeito, ora resultado de um talento, ora num contínuo esforço de 

aprendizagem. A criatividade é, como diz Howkins (2001, citado por Agência INOVA, 2008), simples-
mente a capacidade de criar algo novo, distinguindo a criatividade como qualidade individual (univer-
sal, por estar presente em qualquer ser humano, e diversificada, por ser adaptada às diferentes soci-

edades e culturas no mundo), daquela que permite a criação de novos produtos, ou seja, da criativi-
dade como um motor de inovação, num contexto económico e social, promovida nas sociedades oci-
dentais que tendem a valorizar a evolução científica e tecnológica e a competição no conhecimento, 

na garantia dos direitos de autor na formulação de patentes. 

A visão perante a criatividade, numa análise cientificamente cognitiva, é saber quão criativa é uma 
solução, dependendo esta não apenas dos processos mentais do indivíduo, mas também do contexto 

aquando a criação da solução (Garnham e Oakhill, 1994). No seguimento deste argumento, naquelas 
que são as sociedades de consumo ou do capitalismo de organização, “todas as formas de actividade 
cognitiva”, destacando-se a criatividade como uma delas, “estão, por um lado, ligadas de maneira 

mediata ou imediata à praxis individual e social e, por outro, constituídas pelo relacionamento entre 
uma multiplicidade de dados sensíveis e a criação de uma invariante”, sendo esta, por exemplo, a 
visão do mundo para a criação cultural, constantemente em mudança (Goldmann, 1976:31). A criati-

vidade é consequência da natureza qualitativa de uma sociedade, face à sua visão dos diferentes 
aspectos que a constituem, numa crítica ao conservadorismo do processo criativo. 

Referente a este processo, Johnson-Laird (1988, citado por Garnham e Oakhill, 1994:249), define 

criatividade como um conjunto de resultados do processo criativo: devem ser novos, pelo menos na 
perspectiva do agente criador, apesar de serem produzidos através de elementos pré-existentes; não 
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devem ser produzidos pelo recurso à memória, computação ou qualquer outro processo determinísti-
co simples; e devem satisfazer uma série de critérios. É uma visão conservadora sobre a criatividade, 
uma leitura do processo como dom individual e que deve ser explorado na sua máxima autonomia e 

simplicidade. Daqui deriva uma certa leitura heurística, revelando o processo criativo a admissão da 
incapacidade de comprovação matemática, da contradição, e da simplicidade como factor preponde-
rante à aceitação (Duailibi e Simonsen Jr., 1971). 

A criatividade é ainda caracterizada de diferentes formas. Destaca-se a transdisciplinaridade, na me-
dida que “pode ser aplicada a todas as atividades humanas, e não apenas à atividade específica de 
criar boa comunicação” (Duailibi e Simonsen Jr., 1971:10); a imaginação e memória, contraditório à 

observação de Johnson-Laird, como recursos à actividade criativa; e a intuição, que tem o seu peso 
na solução dos problemas, como forma de resolver, para além da racional e lógica que é adquirida 
pelo conhecimento em circunstâncias similares, através da suposição e hipótese (Yázigi, 2005). 

No decorrer desta análise conceptual sobre a criatividade, Eysenck (1999:203) categoriza a mesma 
em três variáveis: cognitivas (inteligência, conhecimento, habilidade e talento), ambientais (política, 
religião, cultura, situação sócio-económica e educação), e de personalidade (motivação, confiança e 

não-conformismo). Desta forma, a criatividade, para além da sua existência, adormecida ou não, no 
indivíduo, é extraída ou apoiada através do ambiente em que ele reside, e, neste aspecto, a cidade 
funciona como uma incubadora, onde a facilidade de comunicação e aquisição de conhecimento 

permitem ao indivíduo, enquanto ser criativo, a formulação de respostas criativas aos problemas que 
se lhe afiguram na sua condição de cidadão participativo. 

A criatividade é ainda descrita como adaptável, renovável e auto-sustentável. Visto ser um processo 

contínuo de criação de novos produtos e serviços, a criatividade torna o meio urbano como um “re-
curso renovável” (Landry, 2000:224), provendo mecanismos que avaliam os projectos criativos ao 
longo do seu tempo de vida. Desta forma, as cidades devem atender ao “ciclo de criatividade”, com-

posto pelas seguintes etapas (idem, p. 225): 

1. Ajudar as pessoas a criar ideias e projectos; 

2. Transformar as ideias em realidade; 

3. Criar redes, circular e publicitar as ideias e projectos; 

4. Fornecer mecanismos de apoio (por exemplo: espaços com rendas baratas, unidades in-
cubadoras e oportunidades para exibições e exposições); 

5. Disseminar os resultados pela cidade, construir mercados e audiências, e discutí-los para 
que novas ideias sejam criadas. 

A ideia que deve ser inculcada na sociedade é de que, através do apoio à criação de novas ideias e 

projectos criativos, tentanto uma utilização abrangente e revitalizadora do meio urbano, se consiga 
criar uma imagem positiva da cidade, encorajando o pensamento alternativo e a inovação como pre-
cursores de um discurso inclusivo das várias criatividades, das científicas às económicas, das cultu-

rais às sociais, e criando no final uma criatividade única, incaracterizável, meramente aglomeradora 
de todo o espírito participativo da população. 
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Tendo em conta esta transposição da criatividade para as cidades, o que é então a cidade criativa? O 
termo surgiu nos países anglófonos, nos Estados Unidos da América (EUA), no Reino Unido e na 
Austrália (Landry, 2009). Existe alguma confusão em relação ao pioneiro na criação deste termo, pois 

a comunidade artística nos EUA pretendia justificar o seu crescimento económico, e o Reino Unido 
principiou a mapear a criatividade no seu território. Mas o termo em si é associado a David Yencken 
(1988), que, numa conferência em Melbourne, Austrália, formalizou o conceito de cidade criativa 

como uma cidade que, para além de eficiente e justa, deve promover a criatividade existente nos 
seus cidadãos e promover espaços e experiências que deverão ser emocionalmente satisfatórios. 
Mesmo assim, depreende-se que a teoria na criatividade no planeamento urbano surgiu no final dos 

anos 80, crescendo ao longo da década de 90 e nos anos 2000, por muito que grandes instituições 
como a UNESCO e o Conselho da Europa tenham investigado sobre as indústrias culturais no final 
dos anos 70 (Laundry, 2009). Ao longo deste período foram vários os autores que acrescentaram no-

vas concepções, tanto nos constituintes de uma cidade criativa, como os princípios que devem regu-
lar este modelo de desenvolvimento. 

Alguns anos antes, Gunnar Törnqvist (2011) desenvolveu o conceito de “creative milieu”, ou meio cri-

ativo, um espaço que para o seu desenvolvimento são precisos quatro factores: informação, conhe-
cimento, competência e criatividade, esta última como a criação de algo novo, resultado dos três ou-
tros factores. 

Uma década depois, Landry e Biachini (1995) explicam que, para criar uma cidade criativa, é neces-
sário, em primeiro lugar, remover os obstáculos à criatividade, e, de seguida, criar as fundações de 
um cluster criativo. Os obstáculos à criatividade são removidos pela redução da burocracia, de visões 

de curto alcance, dos patronatos e da sua limitação à liberdade e ao acesso à informação, e da visão 
fechada que os vários profissionais têm da sua área perante o planeamento, numa defesa imovível 
impendido as tão necessárias conecções criativas entre temáticas. Por outro lado, para criar uma ci-

dade criativa é necessário: reavaliar os sucessos e os fracassos, arranjar novos indicadores de avali-
ação das políticas que levam ao sucesso, ter capacidade de lidar com ideias criativas e com os pro-
jectos criativos dali resultantes, estender a criatividade a todos os indivíduos e não somente a alguns, 

integrar a contribuição dos imigrantes, usar eventos e organizações que catalisem ideias e perspecti-
vas, conseguir o equilíbrio entre competitividade internacional e as raízes locais, passar do multicultu-
ralismo para o interculturalismo (ou seja, um abordagem que funciona como ponte entre culturas, 

através da criação de novos projectos pelo diálogo multicultural), incentivar a participação da socie-
dade civil, desenvolver espaços criativos, criar objectivos intermédios que tornem visível a progressão 
da cidade, e, finalmente, repensar a manutenção urbana, concentrando os recursos na população e 

na inovação, numa visão estratégica que permite a fluidez de objectivos entre os diversos actores. 

Landry (2000) aborda novamente o termo, afirmando que a criatividade é o método de explorar os 
recursos culturais e ajudá-los a crescer, e que na fundação de uma cidade criativa estão inúmeros 

factores como “qualidades pessoais, vontade e liderança, diversidade humana e acesso a vários ta-
lentos, cultura organizacional, identidade local, espaços urbanos e equipamentos, dinâmicas da rede 
de trabalhos” (idem, p. 105). 

Para Florida (2012), um dos principais teóricos ligado especialmente ao conceito de “classe 
criativa” (melhor especificado mais adiante), o modelo de desenvolvimento econónico das cidades 

  !11



está associado ao surgimento de uma classe sócio-económica que inclui indivíduos das áreas cultu-
rais, tecnológicas e outros profissionais com ligação às indústrias criativas. A cidade criativa é aquela 
que cria condições de trabalho e habitação para a classe criativa, sendo estas condições resumidas 

em tecnologia, talento e tolerância. 

Reis e Urani (2009) definem uma cidade criativa como uma cidade que transforma “constantemente a 
sua estrutura económica, baseada na criatividade dos seus habitantes e no ambiente cultural e eco-

nómico que oferece” (idem, p. 25). Este espaço vivo assenta em três elementos: conecções (de idei-
as, pessoas, negócios, expressões), cultura (produções materiais e imateriais, património e cadeias 
culturais económicas; que aumentam a singularidade de produtos e serviços), e sustentabilidade (as-

segurada no equilíbrio dos quatro pilares do desenvolvimento: social, económico, cultural e ambien-
tal). 

De forma similiar, a criatividade associada ao desenvolvimento das regiões traduz-se no surgimento 

de “ecossistemas criativos” (Selada e Cunha, 2010:199). Um ecossistema criativo é constituído por 
três componentes: economia (indústrias criativas), lugares (territórios criativos) e talentos (classe cria-
tiva); os três “induzindo uma interacção dinâmica” entre os tipos resultantes de criatividade - empre-

sarial, urbana e individual (Selada e Cunha, 2010:200). As indústrias criativas incluem uma variedade 
de subsectores baseados no talento e criatividade individual, e onde, mais que um produto físico, es-
tão “os conteúdos, os significados, as emoções e as experiências” (idem, p. 201), produtos imateriais 

cada vez mais procurados no consumo das sociedades contemporâneas. Os territórios criativos são 
lugares com o ambiente adequado para que a classe criativa produza e inove. Este ambiente não é 
somente um lugar físico. O território criativo, além da sua promoção pelas cidades como uma forma 

de incubar o desenvolvimento e permitir a troca de experiência, é sobretudo um território social, dife-
rente dos restantes pelo sua diversidade e tolerância, de partilha de conhecimento e pela melhoria da 
qualidade de vida, além dos indicadores que normalmente a caracterizam. A classe criativa é o princi-

pal elemento do ecossistema criativo, pois, sem ele, a preponderância das indústrias criativas não 
seria tão notável, e os territórios criativos não teriam o destaque devido, em muitos casos, à continu-
ação do seu estado degradado e obsoleto. A classe criativa é “o motor de desenvolvimento da eco-

nomia criativa” (idem, p. 200), que por sua vez procuram os territórios adequados à sua ocupação. O 
sector criativo ao nível do capital humano inclui, além da sua existência enquanto criadores e inova-
dores, o papel de sensibilizadores perante a comunidade em geral, na sequência de que é a forma-

ção pessoal que permite que a criatividade não seja apenas uma área de actividades, mas também a 
integração em todos os sectores económicos, numa leitura transversal da economia. 

Através da tabela 1 é possível entender melhor, de forma sintetizada, como é que os ecossistemas 

são caracterizados, bem como os principais teóricos que aprofundaram o conhecimento sobre as ci-
dades criativas, sendo de seguida melhor contextualizada cada uma das abordagens. 

Partindo da primeira abordagem, o Departamento de Cultura, Mídia e Desporto (Department for Cul-

ture, Media and Sport, DCMS, sigla em inglês), do Governo do Reino Unido, define pela primeira vez 
o conceito de indústrias criativas, quando em 1998 fez o mapeamento de todas os sectores que têm a 
criatividade inclusiva na base da sua produção. Para este departamento, as indústrias criativas são 

“aquelas indústrias que têm a sua origem na criatividade, habilidade e talento individuais, e têm o po-
tencial para gerarem riqueza e emprego através da criação e exploração da propriedade 
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intelectual” (DCMS, 1998:5). Para este departamento governamental, são treze as indústrias criativas, 
a saber: publicidade, arquitectura, mercado de artes e antiguidades, artesanato, design, design de 
moda, cinema e vídeo, jogos de computador e de vídeo, música, artes performativas, edição, serviços 

computacionais e de software, e televisão e rádio. 

Passados mais de vinte anos desde este mapeamento e o conceito de indústrias criativas evoluiu, 
sendo hoje mais conhecido o de economia criativa. A abrangência deste termo inclui não somente as 

indústrias definidas conforme a classificação do DCMS, mas pelo que cada país entende por criativi-
dade, como por exemplo alguns países a incluírem a gastronomia. A mudança passa desde o perfil 
da produção criativa e cultural, para a ocupação dos trabalhadores, ao participaram na economia cria-

tiva, mesmo pertencendo a outros sectores da economia em geral, especialmente desde que a cultu-
ra e a tecnologia se fundiram, criando novas indústrias ainda não classificadas. 

O termo em si não é novo: Howkins (2001) descreveu primeiramente como um sistema económico 

em que o valor, em vez de se basear nos recursos tradicionais como o trabalho, o solo ou o capital, 
baseia-se em novas qualidades imaginativas. Para o mesmo autor a economia criativia inclui: estéti-
ca, branding, modelos de negócios, redes, cultura, educação e aprendizagem, propriedade intelectu-

al, gestão, o mundo digital e online, política, preços, estatísticas públicas, software, start-ups, impos-
tos, design urbano e trabalho (Howkins, 2001). Há assim uma caracterização das indústrias criativas 
como transectoriais (ligação entre indústrias da média e informação com os sectores da arte e cultu-

ra), transprofissionais (união de vários ramos profissionais no desenvolvimento de novos bens e ser-
viços) e transgovernamentais (participação de vários agentes na criação de políticas sectoriais) (Uni-
dade de Coordenação do Plano Tecnológico, 2005, citado por citado por Agência INOVA, 2008). 

Por outro lado, o Parlamento Europeu (2010) distingue entre indústrias culturais e criativas, as primei-
ras como as “indústrias que produzem e distribuem bens ou serviços que, no momento em que são 
desenvolvidos, têm uma qualidade, utilização ou finalidade específica que incarna ou transmite ex-

pressões culturais, independentemente do seu valor comercial”, e as segundas como aquelas que 
“utilizam a cultura como factor de produção e têm uma dimensão cultural, embora os seus resultados 
sejam sobretudo funcionais” (idem, p. 6). A distinção reverte sobretudo na finalidade do produto, se 
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Indústrias criativas Cidades criativas Classe criativa

Foco Produção criativa Milieu criativo Consumo criativo

Tipo de capital Económico Social e cultural Criativo

Conteúdo criativo Arte, média, cinema, design, 
arquitectura, etc…

Espaços criativos, produção 
criativa Ambiente e “cool”

Fonte-chave DCMS (1998) Landry e Bianchini (1995) Florida (2012)

Tabela 1: Abordagens conceptuais para a criatividade nas cidades 

Fonte: Richards, 2013:123, traduzido



existe criação meramente artística ou cultural, sem a finalidade pressuposta de obtenção de lucro, ou 
se são actividades com fins económicos, mas no qual o sector cultural é o principal cliente. 

A segunda abordagem remete para os territórios criativos. É mais usual a leitura de “milieu 

criativo” (Törnqvist, 2011), “projecto urbano criativo” e até mesmo “cidade criativa”, referindo-se aqui 
aos espaços nas cidades usados para a ocupação do sector criativo. O termo em si foi mais aprofun-
dado por Landry, no seio da temáticas da cidades criativas, que utilizando a expressão de Taine, a 

define como “um lugar - seja ele um conjunto de edifícios e instituições, uma parte de uma cidade, 
uma cidade como um todo ou uma região - que contém as pré-condições necessárias em termos de 
infra-estruturas “soft" e “hard” para gerar fluxos de ideias e invenções. Este meio é um ambiente físico 

em que uma massa crítica de empreendedores, intelectuais, activistas sociais, artístas, administrado-
res, agentes de poder ou estudantes podem operar num contexto cosmopolita e de mente aberta, e 
onde a interacção face to face cria novas ideias, artefactos, produtos, serviços e instituições e, con-

sequentemente, contribui para o sucesso económico” (Landry, 2000:260). 

A descrição de Landry é abragente o suficiente para não caracterizar um território específico como 
criativo, indicando assim que estes territórios podem sofrer mutações quanto à sua área de influência 

ao longo do tempo. O termo é também associado a Porter (1990), no qual um território criativo e to-
das as indústrias que ali se encontram têm características semelhantes e estão próximas entre si em 
termos espaciais, cooperando tanto ao nível das empresas que criam os mesmos produtos, como ao 

longo da cadeia produtiva, desde os fornecedores, produtores e distribuidores. Nos espaços criativos 
nas cidades e nos projectos de regeneração urbana, verifica-se o mesmo, dando o exemplo do muni-
cípio de Paredes, e o seu cluster do mobiliário, passando de um simples aglomerado industrial para 

um cluster que visa não só a produção industrial como o design de produto, um sector inserido nas 
indústrias criativas (Selada e Cunha, 2010b). 

Acresce ainda o termo iHub, como um lugar criativo somente dentro das cidades. De facto, é um pro-

jecto criativo que, dentro de uma cidade, desenvolve e revitaliza espaços ora históricos, ora industri-
ais e logísticos, muitos deles abandonados, através da ciência, tecnologia e engenharia, assim como 
do sector criativo. São “espaços de fusão”, coabitanto diferentes usos, tendo como principal caracte-

rística a multidisciplinaridade (Cunha e Selada, 2009:374). 

Há, contudo, uma série de características intrínsecas para que um meio criativo seja considerado 
como tal. Através de teóricos urbanistas como Andersson, Hall, Törnqvist e Aydalot, Landry (2000) 

resumiu as características: um espaço com um nível de originalidade e conhecido, junto com uma 
oferta de habilidades e competências em indíviduos com necessidade e capacidade de comunicação; 
uma base financeira sólida, que permita a experiência sem repercurssões negativas; onde exista um 

balanço entre necessidades e oportunidades; onde exista a capacidade e lidar com a complexidade e 
com a incerteza; possibilidade na existência de comunicações informais e espontâneas, num espaço 
de diversidade e variedade; e um ambiente de sinergias dinâmicas e multidisciplinares (o que vai de 

encontro com a definição de iHub) (Landry, 2000:140). 

A terceira e última abordagem refere-se à classe criativa. Florida (2012) define esta classe pelas ocu-
pações que os indivíduos ali pertencentes detém, dividindo-os em duas classes: um núcleo de super-

criativos, que incluem cientistas e engenheiros, professores universitários, escritores, artistas, anima-
dores, actores, designers e arquitectos, bem como muitos outros, e que produzem novos produtos, 
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facilmente transformáveis e úteis para consumo, seja ele de cariz económico ou intelectual; e os pro-
fissionais criativos, que trabalham nas indústrias do conhecimento, como a alta tecnologia, serviços 
financeiros, profissionais de saúde e direito, e gestores de negócios, utilizando a criatividade como 

meio de resolver problemas, devido à sua autonomia de pensamento. 

Florida é o mais famoso teórico urbanista sobre a classe criativa. Para ele, o desenvolvimento eco-
nómico através da criatividade envolve muito mais que apenas uma classe criativa que produza. O 

tipo de território conta em muito para o facto de existir ou não (ou se tem as condições necessárias) 
um ambiente incubador a este tipo de sinergias. Desta forma, são mais que conhecidos, associados à 
classe criativa, os três T’s do desenvolvimento económico no novo paradigma das cidades criativas 

(Florida, 2012): 

1. Tecnologia - onde as principais invenções e inovações são tecnológicas, e, no século XXI, 
ser o principal motor do crescimento económico, em qualquer sector de actividade; 

2. Talento - onde o capital humano tem de ter determinadas características e ambições, bem 
como uma formação que o permita ter força para aceitar incertezas e mudanças da pró-
pria sociedade; 

3. Tolerância - onde a diversidade desempenha o papel de desinibidor para um desempenho 
económico de relevo, e considerando que há lugares mais criativos que outros, pelo facto 
da população ter uma mente aberta e receptiva a novos estilos de vida e culturas. 

Através destas três abordagens dentro do registo do paradigma das cidades criativas, e numa asso-
ciação ao aproveitamento dos espaços urbanos, verifica-se o potencial da criatividade como precur-
sora de uma nova urbanidade. Dar início a projectos criativos pode parecer uma trabalho fácil, mas a 

capacidade de manter a criatividade sustentável parte muito de uma classe criativa dinâmica e que 
valoriza diferentes visões, transformando gradualmente a cidade criativa numa cidade de conheci-
mento, sendo este o capital da economia do futuro (Landry, 2000). O grande legado da cidade criativa 

será o seu contributo tanto à economia como à cidade, ora por se tornar um novo meio de competi-
ção inter-urbana numa fase pós-industrial e assente em sectores de serviços, ora por operar sobre o 
espaço público, onde ‘o colectivo predomina sobre o privado’, numa verdadeira essência do sentido 

de cidade, e que normalmente é perdida em momentos de crise social ou económica (Mateus, 
2009:60). 

Em associação com as políticas de regeneração urbana, a cidade criativa é uma forma de contornar a 

crise dos centros históricos, o que não invalida o surgimento de outros problemas ou tendências só-
cio-económicas e habitacionais, coincidentes com os projectos criativos. É assertivo dizer-se que, 
perante um novo modelo económico urbano, este tenha consequências futuras, que apenas serão 

analisadas e entendidas quando estiver numa fase de maturidade. Por enquanto, a cidade criativa, 
separada ou interligada com outros paradigmas urbanos, conseguiu colocar cidades que estavam em 
decadência numa nova competição, seja ela nacional, regional ou mundial, e sobretudo, na visão do 

planeamento, reorganizar os tecidos urbanos, redescobrindo novas utilizações do que antes de pen-
sava obsoleto. 
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2.3. Cidades e projectos criativos: críticas 

As ideologias que movem a implementação destes paradigmas de regeneração urbana são bem acei-
tes pela população em geral. A literatura referente às cidades criativas descreve-as numa prosa per-

suasiva e comprovadora, acreditando no efeito benévolo e progressista da ideia quando aplicada. 
Não deixa de existir, no entanto, quem comprove que o paradigma, ou modelo para aplicação, não 
resolve os problemas de cariz urbano a que se destinou resolver, ou que o dia-a-dia da classe criativa 

carece das condições idílicas a que foi rotulada, ou ainda que seja mais uma forma de deturpação do 
sentido de cidade ou da ausência de significado que os projectos criativos falharam na sua criação. A 
presente dissertação não pretende a crítica exaustiva ou a enumeração dos malefícios que a execu-

ção dos projectos criativos reflecte nos territórios urbanos. Apenas que, como em qualquer modelo, 
existem duas faces da moeda, e algumas consequências far-se-ão sentir, ora porque o modelo ruiu 
pela sua própria imperfeição, ora porque os lugares e as culturas não são iguais, e conforme mencio-

nado, o modelo terá de ser adaptado à sociedade local. 

Já na entrada do milénio eram criticadas as políticas que transformaram o património histórico num 
produto embalável e de fácil consumo (Choay, 2000). Em primeiro lugar, uma sociedade que viva da 

abundância é também uma sociedade desigual, na qual a cultura faz parte da fórmula para a criteri-
zação do poder, transitando-se da “ostentação quantitativa para a distinção, do dinheiro para a cultu-
ra” (Baudrillard, 1995:53). Em segundo, a experimentação pós-modernista da cidade fez com que a 

sociedade assimilasse a cultura como um produto, objectificando-a (Featherstone, 1995:148, citando 
Bourdieu, 1987). A questão parte de que, para a economia urbana, tudo é rentável, desde pintar fa-
chadas à difusão das indústrias da cultura, na intrínseca ligação de que a imagem vende, traz lucro e 

cria empregos (Featherstone, 1995). Inclui-se certamente a “musealização simplista dos objectos e 
conjuntos edificados”, em que estes suportam actividades que diferem dos seus propósitos, assegu-
rando serviços que se vêem faltos de financiamento (Pardal et. al, 2000:255). Esta e a criação de re-

domas culturais sobre os centros históricos, sob a manipulação turística, podem ser a base económi-
ca de muitas pequenas e médias cidades, mas ficam comprometidas pelos seus efeitos degradantes: 
“o condicionamento sofrido pelo património urbano histórico tendo vista o seu consumo cultural, bem 

como a sua disputa pelo mercado imobiliário de prestígio, tende a excluir dele as populações locais 
ou não privilegiadas e, com elas, as suas actividades tradicionais e modestamente 
quotidianas” (Choay, 2000:197). Jameson (1991:30) acrescenta que, aquilo que aconteceu com a 

roupa - associada à moda e, portanto, temporária -, aconteceu também à arte, apoiada institucional-
mente para ser lucrativa, especialmente a arquitectura, que “é a que está constitutivamente mais pró-
xima do económico, com que tem, na forma de encomendas e no valor de terrenos, uma relação vir-

tualmente imediata”. Por outras palavras, o património edificado e os centros históricos tornam-se 
monumentos para um consumo de massas nas perspectivas da vida social, comercial e imobiliária, 
tornando-se assim as cidades em produtos culturais agraciados pelo turismo. A crítica é assente nas 

fundações dos conceitos de cultura e património, profetizando o fim dos mesmos no decorrer da nos-
sa era: “à obra dissolvente do tempo, das estações e das utilizações, dos cataclismos naturais, das 
guerras e das poluições químicas, associa-se a partir de agora a destruição cultural” (Choay, 

2000:198). 

A crítica referente às consequências da exploração da indústria cultural como nova orientação urbana 
está assente sobretudo no modelo conceptualizado pelos autores já mencionados no ponto anterior, 
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na qual o processo de transição das cidades não consiste somente na criatividade, especialmente 
nos ambientes urbanos europeu e norte-americano (Nathan, 2005; Peck, 2005; Trueman et al., 2008; 
Stern e Seifert, 2008). 

Talvez o mais mediático, por envolver as comunidades locais, seja a gentrificação. Este processo 
consiste numa “fase de reurbanização e “retorno à cidade” de estratégias convergentes, em termos 
políticos, económicos e sociais”, não alheia a uma selecção destes sectores e que produzem “novas 

formas de segregação social e económica dos espaços citadinos” (Rodrigues, 1999:110). Acompa-
nhando esta gentrificação residencial está a gentrificação comercial, constituída pela progressão e 
expansão do sector terciário, através da internacionalização das grandes artérias e dos bairros de 

maior estatuto com lojas de marca, restauração, turismo para todos os segmentos sociais, para não 
acrescentar os sectores da alta finança, comunicações, empresas prestadoras de serviços e imobiliá-
rio, que preferem zonas de prestígio no seio das cidades, ao invés das áreas suburbanas (idem, p. 

108). A gentrificação tem o poder de redesenhar as áreas urbanas centrais, definindo novas classes, 
novos comércios e novas vivências sociais. A vida artística tinha lugar nestes espaços decadentes e 
baratos, corroídos pelo tempo. Mas foi a era do pós-guerra que retirou a conotação negativa que os 

artistas detinham, dando material de trabalho aos planeadores e políticos para adquirirem mais fontes 
de rendimento (Featherstone, 1995). O fascínio da classe média pelo estilo de vida da classe criativa 
não se ficou somente pela divinificação do artista enquanto ser criativo, através da sua “identidade, 

aparência, representação do eu, design de moda ou decoração”, mas também por onde o artista vive 
(idem, p. 151). Há uma procura exacerbada dos bairros ditos “na moda” ou “alternativos”, seguidos, 
inevitavelmente, pela inflação do preço das casas e pela saída subtil das famílias residentes e de 

classes mais baixas. O conselho é claro: maior esforço na retenção dos pequenos negócios, de gran-
de impacto local, e na necessidade de manter heterogénea a população local e emigrante, receando-
se a monoculturalização das cidades, com repercussões na qualidade da democracia representativa 

(Trueman et al., 2008). 

É uma evidência que as indústrias culturais são pontos de convergência para o turismo e no investi-
mento interno, capazes de fazer prosperar cidades, especialmente num ambiente económico pós-in-

dustrial (Nathan, 2005). Contudo, este investimento não pode ser filtrado somente para a indústria 
cultural, baseado na reanimação dos centros históricos ou em largos projectos de revitalização. A cor-
relação entre indústria cultural e projectos de investimento público aponta claramente para quem é o 

público-alvo: turistas, congressistas, residentes das classes de maior rendimento e residentes subur-
banos, consumidores regulares dos serviços da metrópole (Stern e Seifert, 2008). Os locais, os resi-
dentes de longa-data, ou melhor, os preservadores das actividades quotidianas e tradicionalmente 

características da vida bairrista das cidades, permanecem como observadores, quando é notório que 
a prosperidade está intrinsecamente ligada à heterogeneidade da base económica. 

A questão da singularidade da classe criativa centra-se sobretudo na individualização desta em rela-

ção ao resto da sociedade. Já foi provado que estes agentes são influenciadores tanto no consumo 
como nos fenómenos urbanos de revitalização e redinamização dos centros históricos e das áreas 
obsoletas, passíveis de reutilização. Há, no entanto, a crítica sobre a desvalorização dos “outros”, que 

são “igualmente importantes para o funcionamento geral da economia” (Stern e Seifert, 2008:7). A 
valorização que Florida (2012) faz da classe criativa exponencia a imagem clássica do artista. Este, 
enquanto ser criativo, não é independente da organização das actividades sociais, nem é a criativida-
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de a única variável a ser tida em conta. O talento - um dos três pilares para um ambiente criativo, se-
gundo Florida (2012) - e as habilidades são fundamentais para a excelência do capital humano e do 
desempenho da cidade (Nathan, 2005). Por outro lado, há a tendência de considerar a classe criativa 

como um conjunto de génios e visionários, ao passo que a arte em si “não é um produto de criadores 
individuais”, detentores de dons únicos, mas sim o contributo colectivo de “pessoas com diferentes 
talentos e aptidões que conseguem coordenar com sucesso as suas actividades” (Stern e Seifert, 

2008:7, citando Becker, 1982). Segundo Peck, a criatividade e o seu exagero como única e qualificá-
vel qualidade é sarcasticamente descrita como um fenómeno incompreensível, contudo atractivo, que 
“desarma críticos e oponentes”, resistentes que ficam rotulados como rígidos, conservadores, ou que 

simplesmente não percebem do assunto (Peck, 2005:765). 

Acresce ainda ao rol de críticas a verdadeira situação profissional da classe criativa, bem como a sua 
caracterização. Não se fala somente nas oportunidades de emprego, no qual o leque de actividades 

aqui inseridas é suficiente para absorver uma boa parte do capital humano, mas também das hierar-
quias que se estratificaram no seio da indústria criativa, e a diversidade quase obrigatória para a for-
mulação da criatividade. As cidades criativas estão ligadas à flexibilização da economia, dignificando 

um estatuto profissional que anos antes era negativamente conotado. Inserida na contestação actual, 
os trabalhadores independentes constituem uma grande parte da classe criativa, sendo assegurados 
por um discurso persuasivo que “valida a liberdade que gera, e os estilos de vida que facilita” (Peck, 

2005:756). É desenvolvido o apreço pela igualdade de estatuto, pela ampla liberdade de trabalho, 
mas claramente desmistificado pelas diferenças inerentes da classe criativa, porquanto uns terem 
mais aptidões que outros, e favorecendo uma hierarquia que vai da fraca criatividade à forte capaci-

dade intelectual (idem). 

A diversidade é também uma mistura de vantagens e desvantagens. Apesar desta ser uma das bases 
da cidade criativa, a tolerância - o segundo pilar da criatividade (Florida, 2012) - assente na diversi-

dade pode não ser uma causa para o crescimento urbano, nem garantir o melhor ambiente. Primeiro, 
é mais provável que o desempenho urbano esteja mais ligado às qualidades dos seus trabalhadores 
do que à presença de grupos sociais distintos. Glaeser, através da utilização dos índices criados por 

Florida, comprovou a neutralidade da influência de artistas, gays e tipos de vida boémia no cresci-
mento urbano nos sectores económico e social, indicando que “há muitas razões para se ser toleran-
te, sem girar à volta de uma história sobre como o boemianismo ajuda no desenvolvimento 

urbano” (Glaeser, 2004:4). Segundo, a diversidade étnica pode, por um lado, aglomerar diversas 
aprendizagens e produtos e diferentes perspectivas na sua utilização, e por outro, as diferenças cultu-
rais e de comunicação prejudicarem as metodologias de produção (Nathan, 2005). 

No final, questiona-se sobre o sucesso do modelo da cidade criativa como novo rumo ao desenvolvi-
mento nas cidades pós-industriais. O trabalho realizado por Florida incidiu nos anos 90, uma era onde 
a tecnologia - o terceiro pilar da criatividade (Florida, 2012) - consistia numa grande parte do cresci-

mento do emprego. Nos EUA, a partir dos anos 2000, muitos serviços expandiram-se para as perife-
rias, fundamentados pela desterritorialização dos mesmos, concluindo-se que as cidades mais criati-
vas foram as que criaram menos empregos do que as cidades menos criativas (Nathan, 2005, citando 

Malanga, 2004; Peck, 2005). Acima de tudo, a “inovação cultural e o consumo conspícuo podem ser 
mais facilmente consequências do crescimento económico, em vez de causas do mesmo”, compro-
vando com o caso, por exemplo, de Las Vegas (Peck, 2005:755). O sucesso da cidade criativa ba-
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seia-se, na generalidade, no tom imperativo com que é feito o discurso para a mobilização dos diri-
gentes das cidades para aquele que é considerado o modelo mais produtivo e mais aceite pela popu-
lação em geral. Só existem dois caminhos: ou as cidades permanecem no seu estado latente, espe-

rando pacientemente que os fenómenos de regeneração urbana surjam pontualmente, não sucum-
bindo à criatividade como mote paradigmático; ou tornam-se criativas, competindo de forma interur-
bana pela classe criativa, tendo como horizonte uma “guerra de talentos globalizada” (idem, p. 765). 

À medida que as eras passam e as cidades reciclam problemas, é que os paradigmas, nos quais se 
inclui a aclamada cidade criativa, serão avaliados pelo seu nível de resolução ou problematização, 
sendo delegado às gerações futuras a formalização de novas formas de regeneração e melhoria das 

cidades. Por enquanto resta espremer o paradigma a fim de percepcionar melhor os seus efeitos na 
comunidade, e até lá, as cidades, das grandes às pequenas, organizam-se em redes criativas, apro-
veitando, de certa forma, o melhor que recurso que têm: a sua identidade cultural. 

2.4. A rede mundial e nacional de cidades criativas 

Em Setembro de 2015, os membros da Organização das Nações Unidas (ONU) assinavam a nova 

Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030, na qual, entre os objectivos estipulados - na sua 
maioria referentes à igualdade de oportunidades, direitos sociais, fim da pobreza e desenvolvimento 
resiliente - salienta-se, em relação ao tema em questão, o objectivo 11. Este objectivo aponta para a 

necessidade de tornar as cidades e outros aglomerados humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis (ONU, 2015), destacando mais pormenorizadamente, que para tal será necessário, por 
exemplo, a “protecção e salvaguarda do património cultural”, bem como “aumentar a capacidade do 

planeamento e gestão participativos, integrados e sustentáveis dos aglomerados humanos” (idem). 

No ano seguinte, em Quito, Equador, na Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desen-
volvimento Urbano Sustentável (Habitat III), é lavrado o compromisso de assegurar os objectivos da 

Nova Agenda Urbana. Neste caso, por ser mais específico, destaca-se o 60.º objectivo, no qual é feito 
o compromisso de “sustentar e apoiar as economias urbanas na transição progressiva para uma mai-
or produtividade por meio de sectores de maior valor acrescentado, pela promoção da diversificação, 

modernização tecnológica, investigação e inovação, incluindo a criação de empregos dignos, produti-
vos e de qualidade, inclusive por meio da promoção de indústrias culturais e criativas, turismo susten-
tável, artes performativas e atividades de conservação do património, entre outras” (ONU, 2016). As-

sim, esta agenda premeia o valor das indústrias criativas no seio do desenvolvimento urbano, por sa-
ber que estas acrescentam valor à economia local e regional, na capacidade intrínseca que qualquer 
aglomerado urbano tem por ser passível a sua mais-valia criativa. 

É interessante a divulgação destes objectivos, nomeadamente os anos das suas assinaturas, quando 
já em 2004 era criada a UNESCO Creative Cities Network (UCCN, sigla em inglês), que “promove a 
cooperação com e entre cidades que identificaram a criatividade como um actor estratégico para o 

desenvolvimento urbano sustentável” (UNESCO, 2017). Ou seja, a preocupação por parte deste ór-
gão determinante para o desenvolvimento, desde o mundial ao local, na criatividade e na sua impor-
tância para as cidades é antigo, e maximiza a contribuição desta temática para os objectivos de de-

senvolvimento mundial estipulados. A rede caracteriza-se por classificar as cidades em sete temas, a 
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saber: artesanato e arte popular, design, cinema, gastronomia, literatura, artes da mídia, e música. 
Portugal encontra-se representado pelas cidades de Amarante e Idanha-a-Nova (música), Óbidos 
(literatura), Braga (artes da mídia) e Barcelos (artesanato e arte popular). 

Note-se, no entanto, que este nível de classificação da criatividade converge para segmentos exclusi-
vos. Ao falar-se de uma cidade criativa pretende-se que se entenda como fenómeno multi-temático e 
não canalizado a apenas uma expressão artística, cultural ou criativa. É, como se verificou no subca-

pítulo anterior, de máxima importância compreender a rede de cidades criativas, ou projectos nelas 
inscritos, que surgiram pela comutação de conhecimento, inserindo não apenas o sector cultural, mas 
também a tecnologia, novos métodos de trabalho, e espaços de lazer e entretenimento. 

No que se refere à escala europeia, a aproximação ao tipo de criatividade aqui descrita é superior. A 
10 de Abril de 2008, o Parlamento Europeu resolveu promover as indústrias culturais, destacando-se 
três argumentos por detrás deste incentivo, conforme redacção em Jornal Oficial da União Europeia 

(2009): 

“2. Salienta que, no quadro da «economia pós-industrial» actual, a competitividade da União 
também deverá ser reforçada pelos domínios da cultura e da criatividade; neste contexto, con-

vida a Comissão e os Estados-Membros a conferirem prioridade às políticas que se centrem 
não apenas na inovação comercial mas também na inovação em acções culturais e na eco-
nomia criativa; 

“3. Nota que as indústrias da cultura são entidades fundamentais na prestação de serviços de 
valor acrescentado, constituindo a base de uma economia do conhecimento dinâmica, motivo 
por que devem serem reconhecidas pelo seu importante contributo para a competitividade da 

União Europeia; 

“4. Considera que as indústrias culturais, que são uma importante fonte de criação de emprego 
na União Europeia, precisam de tirar partido, em especial, do talento criativo; exorta, por con-

seguinte, os Estados-Membros a incentivarem a criação de modalidades novas e inovadoras 
de formação contínua, capazes de promover a emergência do talento criativo.” 

O Livro Verde “Realizar o potencial das indústrias culturais e criativas” (COM(2010) 183 ), esclarece 1

até que ponto se dará apoio ao fomento das indústrias culturais e criativas. Tendo em conta que as 
contribuições serão dadas a iniciativas de “acção a nível europeu” (idem, p. 5), a UE pretende acima 
de tudo criar oportunidades, garantir a coerência e coordenação entre os vários níveis de governa-

ção, e fazer aproveitar o ambiente de diversidade, globalização e digitalização, ficando assim a seu 
cargo a criação de “meios adequados, aumentando a capacidade de experimentação, inovação e su-
cesso como empresários, e facilitando o acesso ao financiamento e a aquisição de uma combinação 

adequada de competências”; ajudar estas indústrias “a desenvolver-se no seu enquadramento local e 
regional, como plataforma para uma maior presença a nível mundial, inclusive através de maior inter-
câmbio e mobilidade”; e “avançar no sentido de uma economia criativa” (idem, p. 3-4). 

No seguimento deste incitamento, a 12 de Maio de 2011 é publicada a resolução concomitante à rea-
lização do potencial das indústrias culturais e criativas (Jornal Oficial da União Europeia, 2012), onde 

 Um Livro Verde é um documento publicado pelo Parlamento Europeu para o estímulo de certos tópicos ao nível 1

europeu (EUR-Lex, 2017)

  !20



se destaca a protecção e o financiamento. Em relação ao primeiro, a protecção dos estatutos dos 
artistas e das entidades criativas e inovadoras, bem como dos direitos de propriedade intelectual e 
das condições de trabalho, em particular às franjas da sociedade mais jovens e também elas mais 

qualificadas; em relação ao segundo, o financiamento destas indústrias através de fundos, ora nacio-
nais ora europeus, que garantam o desenvolvimento de pequenas e médias empresas assim como a 
sua perenidade (idem). 

Dois anos depois, a 12 de Setembro de 2013, é publicada outra resolução, que fortalece a anterior, 
na qual os Estados-Membros são incentivados a “promover os sectores culturais e criativos europeus 
enquanto fontes de crescimento económico e emprego” (Jornal Oficial da União Europeia, 2016). Pe-

los bons resultados que estas indústrias tiveram no desempenho sócio-económico nos países mem-
bros da União Europeia (UE), especialmente na coesão social e na criação de postos de trabalho, 
premeia o Parlamento Europeu na qualificação dos cidadãos que sigam ofícios dos sectores culturais 

e criativos, na continuidade do seu financiamento, na adaptação dos “sistemas de segurança social 
ao mundo laboral criativo” (idem, p. 99), e reitera a importância destas indústrias no desenvolvimento 
local e regional, devido à sua capacidade de integração, contribuição para a preservação do patrimó-

nio cultural, histórico e arquitectónico da Europa, e pela base originária da criatividade estar assente 
na diversidade, sendo este um dos pilares que a UE tanto se orgulha. 

No que se refere às resoluções relativas às indústrias culturais e criativas, importa destacar a última, 

a de 13 de Dezembro de 2016, assinada em Estrasburgo, que vem enaltecer este sector para o nível 
de política comum (Parlamento Europeu, 2016 ). A criatividade, e toda a sua geração de valor, é pos2 -
ta num pedestal que, ao nível económico, poderá comparar-se com outros sectores importantes e 

que têm uma implementação estandardizada em toda a UE. Além de reforçar novamente as resolu-
ções anteriores, a presente desenvolve uma política coerente, destacando-se três pontos na sua de-
finição: 

“1. (…) Desenvolver um quadro político industrial abrangente, coerente e a longo prazo para o 
SCC [sector cultural e criativo], e a UE a incluir o desenvolvimento, a promoção e a proteção 
eficazes e o financiamento adequado dos objetivos estratégicos e das prioridades globais das 

ICC, a fim de estimular a sua competitividade e permitir que concretizem o seu potencial em 
termos de criação de empregos de qualidade e crescimento; 

“3. Insta a Comissão (…) a identificar indicadores específicos, com o objetivo de acompanhar e 

analisar o impacto cultural, económico e social, bem como a dinâmica, das suas políticas e 
propostas regulamentares relativas ao SCC, e o papel deste setor enquanto motor de inovação 
e crescimento em todos os outros domínios de atividade na UE e nos países terceiros associ-

ados; (…) a necessidade de a Comissão identificar fontes de dados alternativas, a fim de com-
plementar e melhorar as estatísticas oficiais; (…) garantir que os efeitos positivos do investi-
mento público sejam compreendidos de forma mais clara e proporcionar os níveis de análise 

necessários para atrair mais investimento privado; (…) promover esforços de coordenação, por 

 A resolução de 13 de Dezembro de 2016 tem o seu texto aprovado; contudo ainda não foi transcrita para o Jor2 -
nal Oficial da União Europeia
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forma a facilitar sinergias transnacionais, como projetos de cooperação, oportunidades de mo-
bilidade e empresas comuns no setor.”  3

Paralelamente a estas resoluções, tomadas pelo Parlamento Europeu, surgiram, ao longo destes 

anos, comunicações (o Livro Verde é um dos casos), por parte da Comissão Europeia (CE), sobre o 
papel do turismo, da cultura, do património e do desenvolvimento regional, e a sua combinação, ora 
causa ora consequência, com as indústrias criativas, e que muito contribuíram para os avanços hoje 

visíveis por parte da UE e no seu apoio ao incremento deste sector. 

Em resultado do pedido de monitorização das indústrias criativas, na medida de controle e do seu 
encaminhamento na consequência dos resultados, foi editada a primeira edição, em 2017, do Monito-

rizador das Cidades Culturais e Criativas. A fim de avaliar o seu desempenho através de dados quali-
tativos e quantitativos, este modelo de avaliação fê-lo a 168 cidades da UE, Noruega e Suíça através 
de três domínios: cultural, economia criativa e ambiente permissivo (dentro dos quais nove dimen-

sões). O objectivo principal deste relatório é preencher lacunas na informação provendo bases co-
muns deste sector nas cidades para “apoiar os decisores políticos na identificação de pontos fortes”, 
“iluminar e comunicar a importância da cultura e criatividade para melhorar as perspectivas sócio-

económicas e resiliência”, e “inspirar novas abordagens e questões de pesquisa para estudar o papel 
da cultura e criatividade nas cidades (Montalto et al., 2017, p. 18). Neste caso europeu de avaliação, 
as cidades portuguesas avaliadas foram Porto, Guimarães e Coimbra (no grupo S-M, pequenas e 

médias em termos de tamanho populacional), e Lisboa (no grupo XL, nos mesmos termos), no qual a 
capital se destaca pela boa pontuação em todas as dimensões do domínio do ambiente cultural vi-
brante (espaços culturais e instalações, e participação cultural e atractividade), e na criação de novos 

postos de trabalho em sectores criativos, dentro do domínio da economia criativa (assim como as ci-
dades de Porto e Coimbra). Óbidos, apesar de listada, não foi avaliada por ter uma população inferior 
a 50.000 habitantes. 

À escala nacional, o reconhecimento da criatividade nos meios urbanos é sabido, como já menciona-
do, pela Rede UNESCO de Cidades Criativas e os respectivos membros portugueses. Mas separan-
do estes impulsionadores de carácter supra-nacional, talvez o exemplo mais recente de organização 

de agentes com poder na promoção deste sector, com uma metodologia estratégica e critérios de 
integração bem fundamentados, seja a Rede de Cidades Criativas. Criada em 2016, esta rede é 
constituída por 14 municípios, a saber: Abrantes, Águeda, Aveiro, Caldas da Rainha, Castelo Branco, 

Évora, Fundão, Guimarães, Montemor-o-Novo, Óbidos, Penela, Pombal, São João da Madeira e Tavi-
ra. Bem distribuídos pelo território nacional, estes concelhos comprometeram-se, apesar da dificulda-
de inerente em termos económicos e burocráticos, em não “apenas listar um conjunto de interven-

ções município a município, mas criar uma verdadeira plataforma de inovação alargada territorialmen-
te, cujas premissas abram novas perspectivas na construção das políticas locais e nas políticas públi-
cas” (Rede de Cidades Criativas, 2016:3). 

É, possivelmente, a única forma de municípios com centros urbanos de pequena e média dimensão 
acompanharem as tendências económicas globalizadas, prontamente aceites e apoiadas nas gran-
des metrópoles, e assim conseguirem uma massa crítica e mais jovem, que contradiz com o seu ca-

rácter sócio-económico actual. A criatividade e a inovação tornam-se assim um “processo 

 Idem.3
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disruptivo” (idem, p. 78), onde o seu estado mal explorado permitirá garantir um futuro promissor para 
qualquer território, porquanto a sua capacidade simbiótica com a tradição, cultura e talento locais. 

A questão da dimensão dos centros urbanos e a sua relação com a criatividade não é recente. Em 

2009, na sequência da segunda fase do programa URBACT, um instrumento da Política de Coesão 
da UE, co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) com vista ao de-
senvolvimento urbano integrado das cidades europeias, foi criada a rede Creative Clusters, precisa-

mente na vila de Óbidos, líder da rede na respectiva fase (esta rede corresponde à segunda fase des-
te programa; encontra-se actualmente na terceira, tendo, no entanto, cada fase, rumos independen-
tes) (URBACT, 2018). A mesma pretende envolver as pequenas e médias cidades europeias num 

desenvolvimento urbano sustentável, através da criatividade inerente dos seus cidadãos. Acima de 
tudo, pretende responder a desafios, de início a possibilidade de transferir atributos urbanos para ter-
ritórios criativos mais pequenos, e numa perspectiva a longo-prazo, de visualizar modelos de negóci-

os ligados às indústrias criativas numa era de pós-crise económica, sem que estes obtenham um ró-
tulo temporário, como se fosse uma moda descartável (URBACT, 2011:2). 

Na relação intrínseca entre criatividade e cultura, nomeadamente no panorama europeu, destacam-

se alguns outros municípios portugueses que, com patrocínio externo ou não, apoiaram as suas 
agendas políticas no investimento às indústrias deste sector: 

- Guimarães: capital europeia da cultura em 2012, iniciativa já realizada em Lisboa (1994) e no Porto 

(2001), e que neste caso trouxe um novo dinamismo à cidade com a reabilitação urbana do centro 
histórico, a revitalização de espaços fabris abandonados para a instalação de exposições, salas 
para artes performativas e espectáculos, e a construção da Plataforma das Artes e da Criatividade 

(Agência Lusa, 2012). Acima de tudo, Guimarães mantém o seu ritmo cultural desde 2012, desta-
cando-se a elevada parcela do orçamento municipal para a cultura (7%), em comparação com o 
resto do país (Coelho, 2017). 

- Serpa: encontram-se no seu Plano Estratégico datado de 2010, iniciativas de investimento nas in-
dústrias criativas, particularmente ligadas à cultura e ao património locais, destacando-se a requali-
ficação das instalações museológicas, a preservação local do cante alentejano, o Musibéria (Centro 

Internacional de Músicas e Danças do Mundo Ibérico), que pretende promover a divulgação de mú-
sicas e danças de origem lusa e espanhola (Câmara Municipal de Serpa, 2010), e o enREDE (Rede 
Internacional de Municípios pela Cultura). 

- Paredes: o sector criativo neste município encontra-se fundado no design de mobiliário, onde se 
destaca o Art on Chairs, um reconhecido “evento internacional de design e criatividade contemporâ-
nea” (Marques, 2013, p. 2), bem como a Fábrica do Design (em Lordelo, freguesia no norte do con-

celho). Apesar de restrito, a cidade apresenta o mobiliário como o “principal alicerce e terreno fértil 
para novas dinâmicas, sinergias e valores, e o design como dimensão estratégica do seu desenvol-
vimento” (Câmara Municipal de Paredes, 2012, citado por Marques, 2013:6), potenciando futura-

mente novas indústrias, mantendo o enredo criativo e cultural. 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3. O MUNDO COMO EXEMPLO CRIATIVO 

A rede de cidades criativas ao redor do Mundo trouxe uma certa estabilidade organizativa, integrando 

não só grandes metrópoles, ou capitais regionais, mas também pequenos municípios, com caracterís-
ticas únicas e que aproveitam este modelo para promoverem e internacionalizarem o traço cultural 
que lhes identificam. É contudo nas cidades que se percepcionam melhor as intervenções urbanísti-

cas, promotoras de uma economia criativa e de inúmeras iniciativas de regeneração urbana, as quais 
são, na sua maioria, institucionalizadas. 

São vários os exemplos existentes de projectos urbanos, especialmente na Europa, onde a disciplina 

do planeamento tem sido mais teorizada e fundamentada para os processos de decisão e democra-
cia participativa, e onde os estudos posteriores conduzem a instrumentos passíveis de mobilização 
política. Concomitante a esta razão, Portas et al. (2011) afirmam que o projecto urbano é um “factor 

de diferenciação de posicionamento competitivo nos mercados territoriais, de antecipação para as 
transformações do sistema de gestão urbanística na passagem do plano ao projecto, e de mobiliza-
ção, como espaço de envolvimento, discussão e negociação das opções de desenvolvimento pela 

sociedade civil e pelos actores políticos” (2011:260; os grifos são do autor). 

Para melhor entender os modelos de intervenção urbana dos projectos urbanos, Milão (2006:38) de-
senvolve as quatro sub-unidades que estão definidas na legislação portuguesa, a saber: 

a) O quarteirão e os conjuntos de quarteirões e espaços públicos; 

b) O pátio, o vazio e o interior dos quarteirões; 

c) A rua e os eixos urbanos; 

d) O edifício: quartéis militares, fábricas, hospitais, palácios, etc… 

Especificando cada modelo, o primeiro refere-se a “conjuntos de quarteirões e espaços públicos com 
uma característica e identidade própria de bairro”; o segundo caracteriza-se pelo “estabelecimento de 

redes pedonais no interior dos quarteirões (…) associadas a clusters culturais e comerciais essenci-
almente ao nível do espaço público”; o terceiro de “carácter marcadamente público e comercial”; e o 
quarto que se refere a “equipamentos obsoletos e desadequados às necessidades actuais”, e que se 

caracterizam pela “necessidade de encontrar usos e funções que sejam compatíveis com as suas 
características tipológicas” (Milão, 2006:38-39). 

É uma abordagem urbanística que precisa de ser complementada de acordo com a sua orientação, 

seja ela destinada à obtenção de lucro, ou de motivação social. Assim, quando os projectos urbanos 
são concebidos, é tido em conta o local e a sua caracterização sócio-económica e comercial, para daí 

beneficiar aquele que é o cenário que mais provavelmente se concretizará. Acima de tudo, devido à 
intrínseca relação entre projecto urbano e revitalização urbana, o primeiro pressupõe que seja criado 
como “resposta em contextos de incerteza”, tornando-se uma ferramenta flexível e adaptável no pla-

neamento das cidades (Portas et al., 2011:262). Desta forma, a tabela 2, adaptada somente para o 
meio urbano, descreve as políticas existentes de acordo com o modelo da cidade criativa, dependen-
do do alvo a que se destina a intervenção urbanístico-criativa, tendo em conta quais os critérios que 

fundamentem determinada política (a base de criação de valor e a fundamentação teórica), sendo 
dados exemplos de materialização dessas políticas. 
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Tabela 2: Políticas de cidade criativa 
Fonte: Anttiroiko, 2014, citado por Castro, 2016 

Assim, seguem-se cinco exemplos, quatro dos mesmos escolhidos de acordo com a orientação políti-
ca de cidade criativa e o último referente a um projecto com alguma sinonímia relativamente a projec-

tos criativos em Lisboa, a saber: Temple Bar, em Dublin, Irlanda; a Baía de Cardiff, no País de Gales, 
Reino Unido; o bairro de Poblenou, em Barcelona, Espanha; e o bairro de Arabianranta, em Helsín-
quia, Finlândia; e o 50Cinq ou Espace Cobalt, em Toulouse, França. 

3.1. Temple Bar, Dublin 

O bairro de Temple Bar tornou-se um caso de estudo de sucesso que afirma comprovadamente o 
poder da criatividade e da cultura na regeneração e desenvolvimento urbanos, garantindo a sustenta-
bilidade da economia local e promovendo a identidade urbanística e cultural do bairro. O sucesso ad-

vém sobretudo do estado em que se encontrava Temple Bar antes da revitalização: uma área aban-
donada de vinte e oito hectares, no centro de Dublin, próxima do rio. Era de tal forma renegada ao 
ponto de ter como primeiro projecto, a construção de um terminal rodoviário, onde, sobretudo pela 

fraca estrutura do edificado e pouca população residente, à base do aluguer, seria intervencionada de 
raiz, sendo assim um projecto que renovaria a malha urbana e funcional da área (Stafford e Payne, 
2004). 

Não se pode dizer que não há história em Temple Bar. Os primeiros vestígios humanos surgem do 
tempo dos vikings, urbanizado durante a Idade Média, tendo ocorrido a idade do ouro deste bairro no 
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Política de 
cidade criativa

Critério
Base de criação de valor Fundamentação teórica Exemplos

Orientada para a comu-
nidade

Quarteirões criativos ou culturais; 
Comunidades de arte; 
Workshops de artistas; 

Cultura urbana; 
Ambiente criativo

Quarteirões culturais; 
Quarteirões criativos; 
Subúrbios criativos

Quarteirão criativo Folkes-
tone; 

Temple Bar em Dublin; 
Quarteirão das indústrias 

criativas em Sheffield

De dimensão social

Inclusão social e integração por meio 
do governo; 

Coesão social; 
Desenvolvimento da área; 

Desenvolvimento sustentável

Planeamento da cidade 
criativa; 

Criatividade na regeneração 
urbana; 

Quarteirões culturais na 
regeneração urbana; 

Regeneração sustentável

Programa Estado Social 
(Alemanha); Esquemas de 

regeneração urbana em 
Swansea, Cardiff, Leipzig e 

Adrià de Besos

Orientada para o negó-
cio

Competitividade e sinergias através 
de indústrias criativas e clusters; 

Massa crítica de indústrias criativas; 
Produção de conteúdo especializado; 

Novas tecnologias; 
Lógica de mercado (rentabilidade)

Indústrias criativas; 
Clusters culturais e criativos; 

Cenário

Baltimore; Amesterdão; 
Barcelona; Turim; Man-

chester; Brighton & Hove; 
Melbourne; Kanazawa; 

Tampere

A nível institucional

Dimensão institucional; 
Grande grupo de instituições cultu-

rais; 
Predominância de instituições cultu-

rais financiadas publicamente; 
“High culture” (SOBs – Sinfonia, Ope-

ra, Ballet)

Intervenções emblemáticas; 
Economia cultural; 

Classe criativa e teoria do 
capital criativo

Londres; Nova Iorque; 
Tóquio; Paris; Sydney; 

Toronto; Bilbao; Florença; 
Yokohama; Glasgow; Hel-

sínquia



século XVIII. Pouco depois, com a criação de novos bairros ao norte, Temple Bar entra em decadên-
cia e abandono, reduzido-se a alguns moradores e com uma fraca malha comercial, tão dispar da que 
outrora detinha (Dublin.Info, 2013). 

Em 1965, que a companhia estatal de transportes rodoviários (Córas Iompair Éireann) decide erigir aí 
um novo terminal urbano, tendo o primeiro começado, após a aprovação da sugestão nos anos 70, a 
adquirir as propriedades e a alugá-las a artistas, comerciantes e outros agentes. Os anos 80 marcam 

a reviravolta que o bairro teve pela redinamização gradual do tecido comercial e residencial. Os resi-
dentes e trabalhadores fundaram o Conselho de Desenvolvimento de Temple Bar (Temple Bar Deve-
lopment Council, TBDC, sigla em inglês), que instou, através da sua rede de contactos, para que as 

autoridades municipais repensassem o plano de desenvolvimento do bairro, na tentativa de o adaptar 
à nova dinâmica existente (Stafford e Payne, 2004). 

Uma nova fase surge nos anos 90, com a chegada do grande projecto europeu cultural, a Capital Eu-

ropeia de Cultura, em 1991, a realizar-se em Dublin. As autoridades procedem à salvaguarda dos 
projectos culturais e criativos de Temple Bar, associada a apoios comunitários, incluindo a obrigação 
do Ministério dos Transportes e do Turismo à companhia de transportes,c de abandonar os seus pla-

nos referentes à plataforma rodoviária, o que revela a extrapolação do nível de autoridade, do muni-
cipal para o nacional (Stafford e Payne, 2004). Ainda em 1991 é criada a Temple Bar Properties, Ltd., 
uma companhia com poder financeiro que visa o desenvolvimento do bairro como um hub cultural e 

criativo (idem). 

 

Figura 1. Vida nocturna de Temple Bar 
Fonte: http://thetaste.ie/wp/temple-bar-get-makeover/ 

Hoje, Temple Bar é um ícone que aparece nos roteiros turísticos da capital irlandesa, e que concentra 
várias organizações culturais, das quais se destaca a Temple Bar Gallery, para artistas das artes vi-
suais, sede de inúmeras palestras, eventos e actividades culturais que visam tanto artistas como visi-

tantes; o The Ark, um centro educacional na área das artes performativas, musicais e literárias, desti-
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nado especialmente para crianças; e o Instituto Irlandês de Cinema, que pretende, como o nome indi-
ca, promover o cinema irlandês (Culture for Cities and Regions , 2015). 4

Importa, contudo, saber do impacte que a regeneração criativa trouxe ao bairro, e como foi além da 

dimensão cultural. Os dados comprovam isso mesmo: para os anos de 1993 e 2011, o número de 
pessoas empregadas passou de 240 para 700, o rendimento total passou de 10 milhões de euros 
para 700 milhões, 140 novos negócios e 108 novas lojas de rua. No sector criativo destaca-se o nú-

mero de companhias culturais e criativas, que passaram, para os mesmos anos, de 31 para 80, e cri-
ados 1900 trabalhos de longa duração das indústrias do mesmo sector. A revolução cultural inclui o 
bairro como destino turístico, e desta forma, recebe diariamente 40.000 visitantes na época alta, e em 

2011, foram 500.000, aqueles que participaram em actividades promovidas no bairro. Para assegurar 
a permanência dos que dependem da economia de Temple Bar, bem como para garantir algum ren-
dimento proveniente do turismo, sublinha-se o acréscimo de 133 apartamentos residenciais e sete 

hotéis, já no ano de 1996 (Culture for Cities and Regions, 2015). 

A grande renovação urbanística de génese criativa fez promover um bairro em decadência num ponto 
turístico e rejuvenescido, com vida comercial e cultural dia e noite, e estabelecendo a sustentabilida-

de urbana através da independência financeira, garantida pela constante redefinição da estratégia 
que encaminha Temple Bar para um sucesso contínuo. É de admitir que surgiram, como é normal 
nestes casos, os problemas de gentrificação, alguma contestação face ao novo edificado, bem como 

ao uso de edifícios históricos para actividades pouco relacionadas. Contudo, Temple Bar é cada vez 
mais protegido e está ancorado nas políticas municipais de desenvolvimento urbano sustentável, 
como um modelo a seguir nas restantes cidades irlandesas, e um modelo a ser adaptado a outros 

países com características bairristas idênticas. 

3.2. Baía de Cardiff, País de Gales 

A capital do País de Gales, Cardiff, entrou recentemente na fase da criação de uma rede criativa que 
visa “reunir indivíduos e organizações que trabalham nas indústrias criativas e numa mais ampla eco-

nomia criativa para fornecer benefícios; do desenvolvimento de habilidade e aprendizagens à rede, 
capacidade e criação do cluster” (Cardiff University, 2016:27). O planeamento desta estratégia come-
çou quando grande parte das cidades do Reino Unido mostravam sinais de crescimento da economia 

criativa, que por sua vez crescia mais rápido que a economia no seu geral (idem). 

São alguns os problemas que subsistem em Cardiff como por exemplo a “pobreza, desemprego e 

carências habitacionais, educacionais e de saúde” (Gonçalves, 2010:16). Não que a visibilidade deles 
seja degradante e ainda subsista de forma tão vincada, considerando que é uma cidade importante 
num país desenvolvido. A questão parte da história e da decadência que as cidades têm quando os 

seus motores económicos são ultrapassados sem a formulação de novos planos estratégicos. 

Cardiff era uma importante urbe relacionada à produção de carvão, durante o século XIX, o que na-
quele século significava riqueza e comércio. Além disso, a cidade vivia da pesca e, como qualquer 

cidade portuária, era visível uma maior riqueza multi-étnica e multi-cultural, devido à permanência de 

 Iniciativa da Comissão Europeia fundada pelo programa Europa Criativa (Creative Europe) para ajudar cidades 4

e regiões na concretização de grandes investimentos na cultura.
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marinheiros de diversos países, o que posteriormente caracterizou certos bairros da cidade, como 
Tiger Bay, nas docas. Apesar da concentração de actividades consideradas desmoralizantes neste 
bairro, este ficou conhecido pelo ambiente pacífico e harmonioso, na combinação entre diversidade 

étnica e diferença cultural. A desindustrialização naval do pós-guerra e a substituição do carvão pelo 
petróleo levaram consigo a importância que Cardiff aclamava no contexto nacional e regional: as do-
cas perderam a vivacidade e prosperidade que antes detinham, e ficaram abandonadas e obsoletas 

(Gonçalves, 2010). 

 

Figura 2. Baía de Cardiff à noite 
Fonte: https://calvium.com/exploring-the-digital-pillars-of-urban-regeneration/ 

O processo de regeneração urbana de Cardiff pretende o desenvolvimento geral da área, não apenas 
em função da criatividade. Por exemplo, o novo senado galês (Assembleia Nacional do País de Ga-
les) foi construído nas docas de Cardiff, mostrando, neste caso, que a regeneração urbana inclui edi-

fícios públicos administrativos. Este processo inclui ainda a ideia de sustentabilidade ambiental, for-
temente assente nos primeiros anos do novo milénio e ainda vigentes, integrados na dinamização da 
Baía de Cardiff (Vickery, 2007). 

As actividades e indústrias criativas tiveram em Cardiff um crescimento semelhante às outras cidades 
britânicas. Gonçalves (2010) relata o crescimento deste sector, de 53,7% entre 1991 e 2005, colo-
cando Cardiff na nona posição das 20 cidades da Grã-Bretanha na questão da criatividade e cultura 

como motores ao desenvolvimento urbano. Numa análise ao mapeamento dos sectores e actividades 
criativas, os dois grandes clusters localizam-se em Cathays, uma área que inclui o centro da cidade e 
para norte, e Butetown, que se estende desde o fim a sul do centro da cidade até à Baía de Cardiff, 

esta última especialmente preferida para as actividades de cinema, televisão, vídeo, rádio e fotografia 
(Cardiff University, 2016). 

O desenvolvimento de Cardiff como um porto desindustrializado passou pela criação de um cenário 

social, cultural e ambiental, capaz de mudar a percepção negativa que os habitantes e turistas tinham 
da cidade industrial, e transformá-la, colocando-a na linha de competição mundial em termos de 
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atractividade residencial, turística e de investimento (Gonçalves, 2010:15). Um dos principais parcei-
ros e investidores é a própria câmara de Cardiff (Cardiff Council), que pretende criar uma cidade soci-
al e territorialmente coesa, baseada no desenvolvimento sustentável e inovador com um novo modelo 

económico que a faça competir ao nível nacional e regional (Cardiff University, 2016). A visão estraté-
gica da Baía de Cardiff passa, sobretudo, pela revitalização da frente ribeirinha portuária, destacando-
se o novo centro administrativo (senado nacional), o Wales Millennium Centre (o centro galês de pro-

dução artística), a nova atracção temática relacionada com a produção televisiva (série Doctor Who, 
produzida no país e mundialmente conhecida), os novos estúdios da BBC (sede local) e o planeado 
Centro de Indústrias Criativas, futuramente construído em Porth Teigr (Tiger Bay), um dos locais mais 

reconhecidos e atractivos da Baía de Cardiff. 

3.3. Poblenou, Barcelona 

Na temática urbanística, a cidade de Barcelona é uma das mais estudadas, devido à sua planta orto-
gonal, da autoria de Ildefons Cerdà, em meados do século XIX, e que lhe conferiu uma imagem in-

confundível na história do urbanismo europeu. O bairro de Poblenou, de carácter fabril e incluído no 
plano de Cerdà, situa-se a nordeste do centro histórico e estende-se até ao rio El Besos. 

A história deste bairro é marcada por altos e baixos. Desde sempre ligado à actividade fabril e ao 

abastecimento de Barcelona, Poblenou teve os seus anos dourados na década de 70 do século XIX, 
pelo crescimento do número de fábricas, e consequente número de habitantes, que viviam à volta 
daquelas, em condições de pobreza, falta de higiene e alimentos, baixos salários e inexistência de 

ajuda médica aos inúmeros doentes. A situação melhorou nos anos seguintes, em função da persis-
tência por melhores condições por parte dos movimentos operários associativos. A primeira metade 
do século XX caracterizou-se por revoluções e movimentos políticos, relacionados com a história re-

publicana de Espanha. Até que finalmente chegaram os anos de recessão económica, nos anos 50 e 
70, estes últimos marcados pela crise do sector têxtil. A transição democrática no período pós-Franco 
deu alguma estabilidade, mas os anos 90 retornaram com o encerramento de fábricas (Discovering 

Barcelona 22@, 2018). 

O factor de mudança começou com os Jogos Olímpicos de 1992, resultando em iniciativas de reno-
vação em toda a Barcelona (Battaglia e Tremblay, 2011). Em 2000, a câmara municipal de Barcelona 

aprova a transformação de 200 hectares de solo industrial de Poblenou, num pólo de inovação e pro-
dução intensiva de conhecimento, de nome “22@” (Ajuntament de Barcelona, 2012). Está intrínseca 

na revitalização deste bairro a reabilitação do património arquitectónico indústrial, mas a ambição do 
plano é sobretudo de rentabilidade, na renovação do tecido económico e na utilização da tecnologia 
na produção de conhecimento. 

Há um certo protagonismo do paradigma da cidade inteligente. Este apoia-se sobretudo na tecnologia 
como modelo de desenvolvimento. No entanto, a revitalização urbana de Poblenou envolveu patrimó-
nio obsoleto e decadente no centro da cidade e integrou áreas económicas que estão classificadas 

como criativas, como por exemplo a mídia e a arquitectura e design. Hoje, o cluster com maior poder 
económico local é o da multimédia, agregando edição e impressão, redes sociais, institutos nacionais 
e regionais da indústria audiovisual como a Radio Nacional de España, Consell de l’Audiovisual de 
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Catalunya ou a Barcelona Televisioò, além de inúmeras universidades e do centro de inovação da 
multimédia, o Barcelona Multi-Media Centre of Innovation (Battaglia e Tremblay, 2011). Ainda incluso 
como cluster, mas não sendo o dos mais importantes, está o do design e arquitectura, um cluster 

emergido em 2009, mas já com uma grande organização no que se refere a empresas e universida-
des (idem). 

 

Figura 3. Empresas instaladas no bairro de Poblenou 
Fonte: http://meet.barcelona.cat/en/discover-barcelona/districts/sant-marti/22-arroba 

A renovação do bairro de Poblenou pretende garantir que este se torne num “ambiente urbano inova-
dor, melhorando a qualidade de vida, a eficiência das infra-estruturas e a sustentabilidade” (Ajunta-
ment de Barcelona, 2012:9). De acordo com o documento camário sobre o plano (Ajuntament de Bar-

celona, 2012:10-12), a renovação teve de incidir sobre três eixos: densidade, uso mais racional do 
espaço, ultrapassando a baixa densidade que caracteriza as áreas industriais e aumento o índice da 
área de construção, atraindo desenvolvimentos imobliários que promovam financeiramente com as 

novas infra-estruturas; diversidade e complexidade, na criação de uma cidade mais sustentável, per-
mitindo que os residentes, além de habitação subsidiada, trabalhem e disfrutem dos espaços públicos 
e das infra-estruturas básicas de apoio à comunidade, rompendo com o pleneamento restritamento 

especializado da Europa dos anos 50 e 60; e flexibilidade, no qual o plano não determina o resultado 
final da transformação, encorajando assim intervenções de diversos tamanhos e tipos, desde que a 
herança histórica se mantenha preservada. 

Mais de uma década passada após o início desta mega-operação de revitalização, o que mais se 
destaca é a sinergia entre entidades públicas e privadas, onde as primeiras estabeleceram os parâ-
metros básicos para uma renovação com resultados contínuos, e as segundas como agentes urba-

nos, economicamente produtivos, e que aproveitaram uma imensa área disponível a um preço com-
petitivo para sediarem as suas empresas e equilibrarem o tecido económico e social de Barcelona 
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(Pareja-Eastaway e Pique, 2011). Desta forma, Barcelona torna-se um exemplo de estudo e aprendi-
zagem na reformulação de áreas fabris abandonadas, em sectores destinados a “novas formas de 
produção baseadas na economia do conhecimento e informação”, e onde o nome de Poblenou é re-

ferenciado como um bairro de “excelência e criatividade: uma zona de inovação e tecnologia baseada 
em sectores de multi-clusters” (Battaglia e Tremblay, 2011). 

3.4. Arabianranta, Helsínquia 

A visão deste bairro na capital finlandesa é claro: “fazer de Arabianranta o principal centro de arte e 

design na região do Báltico” (City of Helsinki, 2009:2). A ambição é grande o suficiente para fazer 
nascer um bairro, maioritariamente de raiz, com o intuito de competir nas áreas da arte e do design, e 
com um grande apoio de instituições administrativas e académicas. 

O bairro de Arabianranta foi onde realmente nasceu Helsínquia, no século XVI, antes de ser relocali-
zada onde hoje está o centro da capital, no início do século XIX (Cunha e Selada, 2009). Em 1873 foi 
fundada a fábrica de cerâmica Arabia - e que daqui provém o nome actual do bairro -, chegando a ser 

uma das maiores fábricas de porcelana da Europa (City of Helsinki, 2009). Decorrido um século, a 
fábrica fechou portas e o município decidiu desenvolver as antigas áreas fabris desocupadas a norte 
da capital. Em 1986 foi relocalizada, com a permissão do governo, a University of Art and Design Hel-

sinki (UIAH, universidade de arte e design de Helsíquia), seguido do Conservatório Pop&Jazz em 
1995 (Cunha e Selada, 2009; City of Helsinki, 2009). 

A designação de Helsínquia como Capital Europeia da Cultura, no ano 2000, trouxe uma série de no-

vas oportunidades para promover a capital ao nível da identidade cultural e para ganhar visibilidade 
internacional. A visibilidade foi conseguida neste mesmo ano, mas os planos de regeneração urbana 
começaram mais cedo (Sepe, 2009). O Departamento de Planeamento Urbano da cidade começou 

no início dos anos 90 a desenvolver um plano detalhado, e liderado pela uma parceria público-privada 
(Art and Design City Helsinki Oy, ADC), com a aprovação final em 1998 (Cunha e Selada, 2009). As-
sim, com o início do milénio começou também a construção de Arabianranta, terminando em 2012, e 

com uma capacidade de 3500 apartamentos para cerca de 7500 residentes (City of Helsinki, 2009). 

Este projecto de regeneração teve em consideração as sustentabilidades económica, social, e ambi-
ental. A universidade é um importante agente decisivo na dinamização do bairro, especificando secto-

rialmente toda a área, na educação dos novos artistas e designers finlandeses. Em termos sociais, 
destaca-se a criação de uma rede tecnológica que une os estudantes, residentes e trabalhadores, 

numa “infra-estrutura sem fios que incorpora os últimos serviços” (City of Helsinki, 2009), já prevista 
no plano municipal, redefinindo o conceito de comunidade ao nível da urbanidade, tecnologia e arte. 
Quanto ao ambiente, o plano levou em conta a boa localização e as vias de comunicação. Arabian-

ranta localiza-se na frente ribeirinha do mar Báltico (Golfo da Finlândia), entre o porto de Helsínquia 
(Sörnäinen) e a foz do rio Vantaanjoki. Todo o projecto incidiu na preservação da paisagem. Desta 
forma, os quarteirões residenciais têm logradouros com vista para a linha de costa, através do espaço 

aberto e não construído de um dos lados dos quarteirões, estando entre estes e o mar um parque 
público (Sepe, 2009). 
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Figura 4. Livraria do distrito cultural de Arabianranta 
Fonte: http://www.helmet.fi/arabianrantalibrary 

A dimensão cultural de Arabianranta vai buscar inspirações à história de Helsínquia e à vida do perío-
do industrial do século XIX, aquando o funcionamento da fábrica de cerâmica (Cunha e Selada, 
2009). Na criação do distrito cultural, que inclui Arabianranta e o bairro de Kumpula, está o mesmo 

propósito que se assiste na criação de parques empresariais localizados na orla seguinte ao centro 
histórico de Helsínquia, que estão reunidos pelas mesmas temáticas, e acima de tudo visam a produ-
ção de conhecimento e a atracção de capital estrangeiro. O cluster criativo conta assim com a Uni-

versidade de Artes e Design, com a biblioteca de Aralis, o Politécnico Arcada de língua Sueca, o Poli-
técnico Stadia com o seu Conservatório Pop e Jazz, e o campus de Kumpula (Sepe, 2009). 

A veia artistica de Arabianranta não se fica somente pela promoção institucionalizada. Já na formali-

zação do plano era visado que 1-2% dos custos de construção estavam destinados à criação de 
obras de arte. O caso de Arabianranta como exemplo de criatividade na regeneração urbana mostra 
que a “cultura, comunicação e cooperação são os recursos dos quais a cidade criativa oferece aos 

administradores, planeadores e designers urbanos, e constituem os elementos fundamentais dos 
quais se gera inovação e qualidade” (Sepe, 2009:11). 

3.5. 50Cinq, Toulouse 

A menção deste projecto urbano criativo no seio desta lista é preponderante, na medida da sua simi-
laridade a alguns projectos existentes em Lisboa. Trata-se de um projecto relativamente recente e 
muito pouco estudado, razão pela qual ainda não se encontra exaustivamente estudado, e que não 

tem (ainda) muita projeccão regional e nacional. 
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O 50Cinq situa-se na cidade de Toulouse, em França, num antigo pólo industrial no centro da cidade. 
O bairro industrial tinha sido utilizado até ao fim do século passado por empresas fabris, e no caso do 
armazém em causa, empresas associadas ao sector aeronáutico, lá instaladas desde 1970. O aban-

dono e obsoletismo desde então levaram a que esta iniciativa de cariz privado e autofinanciada ad-
quirisse os imóveis e os reabilitasse, em 2014, para devolvê-los à população local como espaços de 
criação e expressão de arte urbana (Le 50Cinq, 2019). 

São dois os espaços integrados no 50Cinq. O Espace Cobalt funciona como um “espaço 
modulável” (De fil en Deco, 2019), que se distingue por misturar eventos profissionais e outros para o 
grande público, ou público mais massificado, devido à tipologia dos eventos que vão desde exposi-

ções, convenções, seminários, lançamentos de produto, entre outros. Já o Les Ateliers relembra o Lx 
Factory, em Lisboa  que, como se refere mais adiante, se caracteriza pela existência de contentores 
que recriam um ambiente urbano no interior do armazém, numa estética marcadamente industrial. O 

lado criativo deste imóvel ressente-se também na produção aqui realizada, que passa pelas indústri-
as criativas, nomeadamente a criação gráfica e plástica, arte da escultura, publicidade, decoração de 
interiores, fotografia, entre outras indústrias. 

O factor de relevo neste exemplo internacional é a reabilitação de um edificado obsoleto no panorama 
económico regional - neste caso o bairro de Montaudran em Toulouse -, recriando valor e contribuindo 
para a regeneração urbana, ou do tecido urbano que ficara empobrecido com o fim das indústrias 

pesadas. O 50Cinq é assim um espaço recente para estudo ao nível francófono, que junta o trabalho 
comunitário ao contacto entre criadores, e dá a oportunidade de difusão de imagem e conhecimento, 
tendo em conta a sua localização central, os diferentes públicos e as características do imóvel. 

Figura 5. Espace Cobalt, armazém cultural do projecto 50Cinq 
Fonte: http://espace-cobalt.com/photos/ 
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4. A CRIATIVIDADE NA CIDADE DE LISBOA: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO 

A carga que a globalização e o avanço tecnológico trouxeram às sociedades contribuiu para o au-

mento da competitividade, numa necessidade permanente de desenvolver novas estratégias para os 
desafios actuais e futuros, “particularmente significativos para países (ou regiões, ou cidades…) de 
desenvolvimento intermédio”, e no qual Portugal se insere (Costa, 2007:167). Como já mencionado 

no capítulo 2, a criatividade e as actividades que daqui se ramificam são essenciais para a criação de 
regiões e cidades competitivas e economicamente estratégicas, com capacidade de promoverem a 
coesão e o desenvolvimento regional, “numa contemporaneidade caracterizada pela globalização, 

pela reestruturação tecnológica e pela transição para a economia de conhecimento, bem como pela 
assunção de novos estilos e modos de vida por parte dos actores sociais” (idem, p. 167-168, citando 
Costa, 2002). 

Num estudo realizado por Florida, Gulden e Mellander (2007), Lisboa está inserida na lista das 40 
mega-regiões no mundo que mais produzem em termos económicos. Mesmo que esta região, de 
acordo com os autores, vá desde a Galiza à Península de Setúbal, é em Lisboa que está o seu nú-

cleo, dando o seu nome à região, ligada por uma rede de meios urbanos interdependentes, e que 
detém aproximadamente 10 milhões de pessoas, que produziram, para o ano de 2001, 110 mil mi-
lhões de dólares. São dados e cálculos que carecem de uma actualização, mas Lisboa com certeza 

manter-se-ia na lista. Ao nível das regiões europeias com maiores concentrações de emprego nas 
indústrias culturais e criativas, a região da Grande Lisboa (NUT II) ocupa, no top 25, a 18.ª posição, 
para o ano de 2011 (European Cluster Observatory, 2014, citado por Ribeiro et al, 2015). 

Restringindo a geografia ao contexto nacional, a Área Metropolitana de Lisboa é a mais criativa do 
país. A economia criativa na Área Metropolitana de Lisboa representava, em 2012, 3,3% do emprego 
total, onde 24.500 empresas aqui sediadas geraram 63% do valor acrescentado bruto (Ribeiro et al, 

2015). O sector criativo em Lisboa, somente neste ramo económico, e comparativamente ao nacional, 
representa 42,9% das empresas, 47,3% do emprego e 62,9% do valor acrescentado bruto, números 
que caracterizam a centralização deste sector, mas que indicam a importância que Lisboa tem no 

contexto da criatividade nacional (idem, dados do Instituto Nacional de Estatística, Contas Regionais, 
2014). 

Os principais actores da capital concentram-se nas freguesias do centro histórico (Santa Maria Maior, 

Misericórdia e Santo António), como seria de esperar, pelas questões de identidade patrimonial e 
maior número de consumidores, mas também dispersam-se pela frente ribeirinha: para Alcântara e 

Belém, especificamente o pólo criativo do LX Factory e o pólo cultural de Belém, em particular o Cen-
tro Cultural de Belém e o património histórico e museológico na envolvente; e para Marvila e Poço do 
Bispo, destacando a Fábrica do Braço de Prata, e os novos projectos que pretendem reabilitar o pa-

trimónio industrial da zona. A dispersão destes actores criativos prossegue ainda para norte, ao longo 
do CBD (central business district), nas freguesias de Avenidas Novas e Alvalade, nas quais se aglo-
meram as actividades de publicidade e edição, favorecidas pela acessibilidade e pelo sector instituci-

onal, referente ao sector académico. Por último, merece ainda destaque o Parque das Nações, pelo 
carácter aglomerador das indústrias criativas da rádio e televisão e do design (Ribeiro et al, 2015). 
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Figura 6. Actores da economia criativa no município de Lisboa 
Fonte: CML, 2013 

O sector criativo em Lisboa assenta fortemente em dois clusters económicos: o livreiro e os mídia e 
publicidade, que reúne as actividades de rádio, televisão, jornais, revistas, entre outros (Ribeiro et al, 
2015). Acrescentando as restantes actividades e serviços criativos - artes performativas, património 

cultural, etc -, todo o sector tem crescido, adaptando-se às novas tendências tecnológicas e visuais, 
como por exemplo no mercado livreiro, os e-books, reduzindo custos de produção, especialmente 
durante a crise financeira, que teve fortes repercussões no emprego nacional, inclusive nos sectores 

criativos (André e Vale, 2012). 

4.1. Análise histórica 

No seguimento do capítulo 2, constatou-se que a criatividade teve sempre presente na cidade, ape-

nas não utilizada como modelo económico. Lisboa, no seu perfil de capital, centralizou ideias e criou 
uma cultura única, que hoje são a base de produtos e serviços criativos, para além do legado arqui-
tectónico deixado pelos modelos económicos anteriores. A evolução da criatividade é resumida na 

figura 8, que destaca os projectos criativos mais marcantes. A aposta na criatividade e na inovação 
como meio de vida surge somente no período de crise económica e financeira. Desta forma, e numa 
vaga que se estendeu a muitos outros países da UE, assistiu-se ao crescimento de uma economia de 

base criativa e criadora de produtos diferentes, num novo ambiente de empreendedorismo que com-
bateu o clima difícil criado pela recessão económica (Ribeiro et al, 2015). A figura 7 identifica, no 
mapa do município de Lisboa, a localização dos projectos criativos. Em anexo constam mapas com 

maior detalhe, divididos por Unidades de Intervenção Territorial (UIT). 
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Figura 7. Localização dos projectos urbanos criativos na cidade de Lisboa 
Fonte: CML, s/d (elaboração própria). 

A Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), criada em 1956, é talvez um dos maiores legados culturais 
da capital, devido ao seu espólio museulógico, tendo como valores aqueles que estão agora incumbi-
dos ao modelo de cidade criativa, nomeadamente a sustentabilidade, a coesão e o investimento 

numa sociedade de conhecimento. Mais conhecida pela dedicação à arte, ao coleccionismo e à mú-
sica clássica, a FCG desde cedo investiu na promoção de projectos que visem a produção de pen-
samento. O “respeito pela diversidade e pela diferença, a cultura da tolerância e a preservação do 

ambiente na relação do homem com a natureza” (FCG, 2019a) são motes que vão de encontro às 
características da classe criativa, e ao próprio ambiente que estimula a criatividade, preconizado por 
Florida (2012). Este centro de conhecimento localiza-se no centro de Lisboa, construídos tanto o par-

que como o edifício-sede, na década de 60, num quarteirão que já mantinha o estatuto de parque, 
bastante vivido pela sociedade lisboeta (FCG, 2019b). 

A década de 90, um período de crescimento económico em Portugal, ficou também conhecida pelo 

investimento nos centros culturais. O ano de 1993 ficou marcado pelas inaugurações do Centro Cul-
tural de Belém (CCB) e da Culturgest, dois grandes equipamentos culturais dedicados à “alta cultura”, 
nomeadamente a música, a dança e outras artes performativas, realização de conferências e con-

gressos nas áreas das humanidades e artes, e ainda acervos temporários de arte contemporânea, 
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design, fotografia e arquitectura. Ambos localizam-se em locais de prestígio no seio cultural de Lis-
boa: o CCB localiza-se na frente ribeirinha ocidental de Lisboa, ao lado de museus e de um grande 
espólio de património arquitectónico histórico, enquandrado num vasto espaço verde; já a Culturgest 

encontra-se no edifício-sede do banco estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD), um monumento mar-
cante na paisagem da Lisboa moderna, na proximidade com a Biblioteca Municipal das Galveias e da 
Praça de Touros do Campo Pequeno, esta última, que além de ligada à cultura tauromáquica, recebe 

também inúmeros concertos e festivais. 

Localizada no Bairro Alto, a Galeria Zé dos Bois, mais conhecida pela sigla ZDB, é uma pioneira na 
promoção cultural por vontade civil, ligada às artes visuais e performativas, à imagem e à música. 

Nasceu a 1994 no antigo Palácio da Baronesa de Almeida, utilizando os seus 2500 m2 disponíveis, 
desde o piso térreo ao terraço, este último para o típico convívio, restauração e cinema ao ar livre. A 
‘criação, experimentação, inovação e desenvolvimento’ de todas as artes já mencionadas é um dos 

objectivos desta organização sem fins lucrativos, pretendendo a divulgação da nova produção, inseri-
da na arte contemporânea, num intercâmbio inter-cultural (ZDB, 2018). 

A Praça do Martim Moniz, como hoje se conhece, foi inaugurada em 1997, um projecto da autoria dos 

arquitectos Daniela Ermano e João Paulo Bessa, e a arquitectura paisagista assinada pelo arquitecto 
Gonçalo Ribeiro Telles (CML, 2018). Desde a década de 70 que a área ficou conhecida pela sua mul-
ticulturalidade, um pólo de “comércio grossista principalmente controlado por imigrantes” de diversas 

nacionalidades (Menezes, 2009:308). O projecto visava assim aproveitar este ambiente exótico, es-
condendo a parte negativa da envolvência (prostituição, comércio ilegal, sem-abrigos), criando uma 
praça para o mundo, na tentantiva de criar uma “ideia de típico, popular, multicultural, liminar e margi-

nal” (Menezes, 2004, 2008, citado por Menezes 2009:309). 

Em 1998 ocorreu a Exposição Universal em Lisboa. Na criação desta exposição surge a Lisboa con-
temporânea, uma nova parte da cidade completamente repensada e planeada, com novas concep-

ções arquitectónicas, ainda que o plano tivesse a criatividade como finalidade. O destaque da pós-
EXPO 98 é pela criação de um novo pólo museulógico e de congressos, para além das indústrias 
criativas que ali se instalaram mais tarde, ligadas maioritariamente à publicidade, televisão e artes da 

mídia. Há uma certa concepção de cidade que visa as tecnologias, e neste caso, o Parque das Na-
ções é o resultado de uma relação simbiótica entre os modelos de cidade inteligente e cidade criativa, 
tendo esta aproveitado, ao invés do património histórico, uma nova cidade dentro da cidade de Lis-

boa. 

A entrada no novo milénio trouxe uma mudança de rumo quanto aos espaços nos quais a criatividade 
se implantaria. Ao passo que nas décadas anteriores se associava o novo à criatividade, a partir dos 

anos 2000 a criatividade centrar-se-ia no património e nos bairros históricos. Os espaços fabris e por-
tuários são os mais idílicos para as indústrias e actividades criativas. Em 2005, o bairro portuário de 
Santos recebeu uma nova designação: “Santos Design District”, um renome que condensa todos os 

artistas, ateliês de arquitectura e lojas de design, muitas delas reconhecidas na Europa. A revitaliza-
ção do bairro por parte deste cluster de serviços criativos tornou-o um dos locais mais agradáveis 
para trabalhar e viver (Boaventura, 2008). Em 2007 surgiram dois novos projectos que até hoje mar-

cam o panorama criativo de Lisboa: a Fábrica do Braço de Prata e o LX Factory. 
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A Fábrica do Braço de Prata é um projecto inovador e criativo, que se instalou num antigo equipa-
mento fabril e que é, nas próprias palavras, ‘soberano, desobediente e independente’ (Fábrica do 
Braço de Prata, 2019), estando ligada às expressões artísticas, funcionando como divulgador de arte, 

na sua maioria portuguesa mas também estrangeira, para além da sua fidelidade à livraria ali instala-
da, algo cada vez mais inédito nos dias de hoje. 

Localizado por baixo da Ponte 25 de Abril, o LX Factory é o projecto que faltava em Portugal, apesar 

de já realizado em algumas cidades europeias (Freire, 2009). Após a aquisição dos terrenos pela 
imobiliária MainSide, o parque industrial transformou-se num parque criativo, onde apesar do “ambi-
ente fabril, frio e decadente”, vive-se no seu interior um ambiente acolhedor e alternativo, destinado a 

um público que prefere fugir às normas (Oliveira, 2013:7). O projecto sobressai dos restantes pela 
sua reconversão económica, mantendo a sua identidade arquitectónica, apesar da sua anterior inutili-
dade como brownfield. Tem um local estratégico no seio da cidade e que, apesar do seu estado de 

abandono, era passível de obter um novo propósito. 

Em 2009 foi criado o MUDE, o Museu da Moda e do Design. Apesar da função museológica nas áre-
as da moda, design e arquitectura, este museu comporta-se como um centro dinâmico e inclusivo de 

aprendizagem, cooperando com instituições de ensino, empresas, outros museus e instituições cultu-
rais e criativas, tornando-se “um laboratório para a criação, experiência prática e inovação” (MUDE, 
2014). É de notar a reabilitação do quarteirão para a instalação deste museu, na Lisboa Pombalina, 

com entrada numa das artérias mais movimentadas do centro histórico, a Rua Augusta, e na proximi-
dade com a praça mais icónica da cidade, utilizada como espaço de entretenimento. 

Entre 2012 e 2015, num período de fim de crise financeira, surgem inúmeros projectos de reabilitação 

de equipamentos públicos e de património histórico, utilizados ora para um consumo diferente do an-
teriormente oferecido, ora para criação de novos espaços de entretenimento urbano, que visam as 
actividades criativas ou a vida nocturna. Em 2012 foi sediada no Palácio Sinel de Cordes, ao Campo 

de Santa Clara, a Trienal de Arquitectura de Lisboa. A promoção da arquitectura portuguesa e a divul-
gação do pensamento crítico na temática são os principais motivos desta organização sem fins lucra-
tivos. Apesar da sua presença em toda a cidade pelas inúmeras iniciativas de promoção da arquitec-

tura e da recuperação do edificado histórico, é no Palácio que se encontra o Pólo Criativo da organi-
zação, que mostra e promove projectos relacionados com a arquitectura e outros sectores, numa 
abordagem multidisciplinar, promovendo no final a imagem da cidade nas áreas da cultura e econo-

mia (Trienal de Arquitectura de Lisboa, 2018). 

Fazendo par com a Praça do Martim Moniz, o Largo do Intendente sofria de alguns males sociais, 
nomeadamente uma certa concentração de actividades ilegais, como a prostituição e toxicodepen-

dência. Em 2012, o largo foi devolvido a Lisboa sob uma nova estética, mais limpa e organizada. Foi 
local de instalações de fábricas, liceus e palácios, e hoje o largo apresenta muitos edifícios de dife-
rentes fases arquitectónicas, na sua maioria recuperados, destacando-se o Hotel 1908 Lisboa, a loja 

de produtos tradicionais portugueses A Vida Portuguesa na antiga fábrica de azulejos Viúva Lamego, 
a Casa Independente, um palacete do século XIX transformado num “espaço cultural multidisciplinar” 
que pretende a integração da comunidade local através de actividades artísticas e culturais (Casa 

Independente, 2018), e os inúmeros cafés e esplanadas que dinamizam a vida social do largo (Lis-
bonne Idée, 2018). 
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Outro palácio recuperado foi o Palacete Ribeiro da Cunha, no Príncipe Real, num investimento reali-
zado por Anthony Lanier, fundador da Eastbanc, ficando conhecido por Embaixada LX, uma galeria 
comercial diferente e alternativa. A revitalização da zona não ficou somente pela reabilitação deste 

palácio, mas por uma série de outros tantos, presentes na Rua da Escola Politécnica e na Praça do 
Príncipe Real. O objectivo é tornar este bairro a melhor zona da cidade, onde os seus moradores e 
visitantes são de estratos distintos, mantendo preservada a vida movimentada que tinha nos séculos 

passados. O Príncipe Real é uma “zona da moda”, que se enche de gente a passear pelas lojas, ca-
fés e quiosques, e onde se promove um espírito comercial e residencial alternativo, que dá oportuni-
dade a quem tenha ideias inovadoras um local para a sua implantação. A criatividade do Príncipe 

Real é vivido pela individualidade e pelo alternativismo, numa série de sectores que podem ou não 
ser indústrias criativas, e que define o conceito de ser um espaço para todos. 

Em 2013, a Rua Nova do Carvalho, no Cais do Sodré, tornou-se uma das ruas preferidas ao nível 

europeu (Banha, 2015). A zona de São Paulo foi, através de iniciativas privadas - das quais se desta-
ca o bar Pensão Amor, do mesmo investidor que o FX Factory -, completamente transformada, pas-
sando de um bairro de criminalidade e prostituição (Santos, 2018), para um bairro colorido, mais lim-

po, e certamente mais cosmopolita. A recuperação começara em 2011, mas em 2013, numa parceria 
entre a CML e entidades privadas, a intervenção urbana torna-se material através da pintura do alca-
trão em cor-de-rosa, e desde então, a rua passa a ser chamada de Rua Cor-de-Rosa. É aqui que, 

tanto lisboetas como estrangeiros, convivem numa nova rua de divertimento nocturno, onde, além 
dos inúmeros bares, se encontram lojas, discotecas e espaços criativos (Santos, 2013). 

Também neste período esteve em voga a recuperação de mercados municipais. Numa inserção no 

modelo de cidade criativa, destacam-se assim o Mercado de Campo de Ourique, inaugurado em 
2013, o Mercado do Forno do Tijolo, inaugurado também em 2013, e o Mercado da Ribeira, ou Mer-
cado Time Out, em 2014. Os três, além da reabilitação arquitectónica e da revitalização bairrista, tor-

naram-se instalações de serviços e actividades criativas. O Mercado de Campo de Ourique promoveu 
a economia nocturna do respectivo bairro. No Mercado do Forno do Tijolo está instalado o FabLab, 
“um laboratório de fabricação digital que permite a criação de novos produtos de propriedade intelec-

tual (…) e negócios”, uma iniciativa pública da parte da Câmara Municipal, e que “pretende a inova-
ção, a criatividade e o empreendedorismo, e ajudar a tornar realidade o protótipo de uma ideia” (CML, 
2018b). Já o Mercado da Ribeira é gerido pela revista Time Out, instalada a sua redacção no primeiro 

piso e que, além da inauguração do novo espaço gastronómico, tem também uma sala de espectácu-
los e uma galeria, tendo também reabilitado o jardim da Praça Dom Luís I, adjacente ao mercado 
(Lisbon Lux, 2018). 

Em 2015 foi inaugurado o Centro de Inovação da Mouraria (Mouraria Creative Hub), que assim como 
o FabLab, é uma incubadora de ideias e negócios e promotora de projectos, mas esta direccionada 
para as “industrias criativas, em especial nas áreas de Design, Media, Moda, Música, Azulejaria, Joa-

lharia, entre outras” (CML, 2018c). 

O ano de 2016 ficou, contudo, marcado pela inauguração de um marco arquitectónico e museulógico 
em Lisboa: o MAAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. O carácter inovador deste projecto, da 

autoria do ateliê da arquitecta Amanda Levete, pretende que este edifício seja um “espaço de debate, 
de descoberta, de pensamento crítico e de diálogo internacional”, incluindo o acervo de arte da Fun-
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dação EDP, e unindo a arquitectura contemporânea com a arquitectura novecentista industrial da 
Central Tejo (MAAT, 2018). Acima de tudo, o MAAT pretende focar-se na arte contemporânea portu-
guesa, devido às lacunas presentes na cidade referente a este segmento artístico, sendo também um 

ponto de visita em termos turísticos, numa zona da cidade que oferece, no geral, um enquadramento 
paisagístico único (Monocle, 2016). 

Outro mercado municipal reabilitado foi o Mercado de Arroios em 2017. A reabilitação destes espaços 

passou a ser promovida pela CML, através da marca Mercados de Lisboa, pretendendo devolver, 
com melhores condições e acessibilidades, a tradicionalidade do comércio na cidade, acrescentando 
uma oferta mais diversificada de produtos. Este mercado em específico é também um exemplo de 

integração por, no seu acréscimo de restauração, incluir um restaurante de comida síria (Xavier, 
2017). 

Já conhecida no meio urbano pelas sucessivas edições da Feira das Almas, em 2017 a Associação 

Recreativa Taberna das Almas, localizada no Regueirão dos Anjos, mudou de nome e de gerência, 
toando o de Anjos70 - Núcleo Criativo do Regueirão. Uma associação sem fins lucrativos que man-
tém tanto o mercado mensal (antiga Feira das Almas, uma feira dedicada à produção individual, e à 

venda de produtos especializados como vinis e antiguidades), bem como as oficinas criativas. O novo 
espaço pretende criar um ambiente mais favorável à criação artística, acrescentando uma oferta cul-
tural diversificada que inclui o mercado, o cinema, exposições e palestras, ensaios de artes performa-

tivas, entre muitos outros (Anjos70, 2018). 

Afastado do centro histórico da cidade destaca-se a reabilitação do Palácio Baldaya, na freguesia de 
Benfica. Depois de cerca de um século fechado, em 2017, este palácio emblemático foi recuperado 

para incluir diversas valências sócio-culturais, tornando-se assim um “espaço dinâmico e versátil, 
preparado para o desenvolvimento de várias atividades culturais e na área da formação” (Junta de 
Freguesia de Benfica, 2014). 

Em 2018 surgiu o LACS, Lisbon Arts Center & Studios, presente tanto em Lisboa como em Cascais. 
O pólo na capital situa-se na Cais Rocha Conde de Óbidos, em Santos, num edifício antes abando-
nado e que servia de vestiário para os trabalhadores do porto ali ao lado (Nunes e Damas, 2018). É 

agora um espaço que associa ‘criatividade a coworking, artes plásticas e novas tecnologias’ (Gordo, 
2018), especialmente focado nas indústrias criativas e que pretende, através da criação deste cluster 
criativo, incentivar ao consumo cultural e à colaboração entre empresas ao nível da inovação e com-

petitividade (LACS, 2018). 

Existem ainda outros projectos criativos a nascer em Lisboa e que serão abertos ao público num futu-
ro próximo. Ainda em 2019 será inaugurado o Hub Criativo do Beato, um projecto que, assim como o 

LX Factory, recuperou, neste caso, 20 edifícios de valor industrial e arquitectónico, nomeadamente a 
antiga Manutenção Militar, e que pretende “receber um conjunto de entidades nacionais e internacio-
nais nas áreas da tecnologia, inovação e indústrias criativas” (Hub Criativo do Beato, 2018). Quanto 

ao Hospital do Desterro, um projecto da autoria da Mainside (LX Factory), a sua transformação como 
pólo cultural está parada, apesar de o intuito se manter, sendo culpabilizadas as questões burocráti-
cas e legais, que pretendem que seja salvaguardado o valor histórico e patrimonial deste edifício, lo-

calizado num dos eixos mais importantes da cidade de Lisboa (Alemão, 2018). 
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4.2.  Análise da evolução económica nacional para o surgimento da criatividade 

No seio de um continente que fervilha de cultura e talento, é natural que existam normas e apoios ao 

fomento deste ramo económico. Desde 2013 que se tem confirmado a crescente contribuição do sec-
tor cultural e criativo na economia portuguesa, representando 3,6% em 2018, e verificando-se melho-
rias consistentes em outros indicadores relacionados, como a produtividade aparente do trabalho, o 

valor acrescentado bruto (VAB) e o volume de negócios (DGAE, 2018). 

Conforme supra mencionado, o modelo criativo, além da sua simbiose com outros modelos económi-
cos - em especial, as cidades Inteligente e Tecnológica -, e tendo em conta os factores socio-econó-

micos de carácter nacional no seio da crise económica de 2008-2014, floresceu com as grandes op-
ções tomadas neste período, nomeadamente a reabilitação urbana, o aproveitamento do turismo e os 
benefícios cedidos em sede financeira perante o mercado do imobiliário, algumas indústrias criativas 

e apoio ao investimento. 

Conforme o Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) (Lei n.º 71/2018, de 31 de Dezembro), os ainda 
vigentes artigos 45º e 71º conferem ao investidor do projectos de reabilitação urbana a isenção fiscal 

de certos impostos mediante a sua revenda ou inserção no mercado de arrendamento. Estes benefí-
cios são aproveitados por empresas portuguesas e estrangeiras que reabilitam o edificado e trazem 
uma nova cultura de empreendimento ao centro da cidade que se via degradado, velho e obsoleto. 

Surgem novas lojas, novos serviços e novas actividades, nas quais se incluirão as criativas e cultu-
rais, nomeadamente os ateliês de arquitectura e design, as programações culturais em espaço públi-
co e a vida social e nocturna em renovadas ruas destinadas ao mesmo. Destaca-se no mesmo do-

cumento, os incentivos às produções cinematográfica e audiovisual (actividades criativas), bem como 
aos mecenatos científico e cultural. 

O sector administrativo rapidamente se apodera de qualquer modelo económico que traga benefícios 

ao meio urbano que gere. Concomitante à área de análise da presente dissertação, a CML apresen-
tou em Dezembro de 2018 as “Grandes Opções do Plano para a Cidade de Lisboa 2019/2022”, um 
documento estratégico que visa aproveitar a notoriedade da cidade no contexto europeu e mundial e 

torná-la uma das melhores cidades para se viver, trabalhar e visitar (CML, 2018d). Este plano funda-
menta-se em cinco grandes eixos, a saber: “uma cidade sustentável e de bem-estar”, “uma cidade da 
cidadania para todos”, “uma cidade da prosperidade para todos”, “uma cidade da prosperidade e pro-

gressista” e “uma cidade da participação e da democracia”. Para além das já esperadas opções nas 
questões da reabilitação urbana e melhoria do espaço público, este documento apresenta propostas 

que vão de encontro ao modelo de cidade criativa no terceiro e quarto eixos. Nomeadamente, deli-
neia no terceiro eixo, submetido ao sector económico e à prosperidade económica, algumas visões 
de concretização como a aposta no empreendedorismo e nas indústrias do futuro, retendo e criando 

o talento e promovendo e criando startups e empresas, especificando o futuro Hub Criativo do Beato 
como pólo para as mesmas, já que está direccionado para as indústrias criativas e tecnológicas. O 
quarto eixo (“Afirmar Lisboa como Cidade Global”), apresenta de uma forma mais concisa, a visão por 

parte da administração pública referente à cidade de cultura e criativa. Existe um reforço da oferta 
museológica e o reposicionamento de Lisboa como uma cidade criativa através do crescimento das 
indústrias criativas pela sua “conexão entre economia e cultura”, bem como do alargamento da rede 

de espaços, da potencialização do trabalho em rede, e do apoio ao movimento “maker”, ou seja, pes-
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soas e empresas que se dedicam à criação e inovação de produtos, num espírito de liberdade institu-
cional e auto-didatismo. Numa relação entre criatividade e a cidade em si como espaço de multidisci-
plinar, destaca-se a medida: 

“8. Apostar na reabilitação da malha urbana degradada da cidade através de novos usos, com 
o intuito de satisfazer a procura por parte de jovens empreendedores criativos que as privilegi-
am como espaços de eleição para locais de trabalho” (idem, p. 94). 

Esta medida representa a comunhão entre a necessidade de assentar e qualificar a massa empreen-
dedora criativa no seio das políticas de regeneração e reabilitação urbanas, e desta forma, conforme 
listado no ponto anterior, a “criatividade em Lisboa” renasce nos locais de eleição do momento, como 

mercados, palácios antes em ruína, património fabril e vias predominantemente pedonais. 

O quadro seguinte separa em grupos os projectos urbanos de criatividade em fases, para melhor 
compreensão do modelo económico a que se submetiam aquando a sua execução, tendo-se identifi-

cado 4 fases distintas. O objectivo não é uma separação concisa, mas sim um agrupamento empírico, 
comprovado pelo historial económico do país e da cidade de Lisboa. Além do mais, deve ser recorda-
do que a capital, assim como qualquer outra cidade com grande carga histórica e cultural ou com 

grandes projectos urbanísticos, foi sempre criativa, tendo em si, de uma forma mais conservadora ou 
liberal, a capacidade de se reinventar e de trazer, do maior ao menor, novos bairros, novos quartei-
rões, novas concepções arquitectónicas e novas utilizações do espaço, quer público ou privado, ten-

do como contrapartida menores problemas sociais e económicos e pressões externas. 

Tabela 3 - Fases económicas para enquadramento dos projectos criativos 

Fonte: elaboração própria. 

A fase 1 enquadra-se com a chegada da Revolução Industrial a Portugal não só tardou como foi uma 
fraca representação das transformações ocorridas na Inglaterra e em países da Europa Ocidental 

próxima desta. Esta nova revolução veio a repecurtir-se nos países do sul da Europa, “como uma cor-
rente universal de civilização que acabou por insinuar-se, com carácter de uma influência estranha, 
entre as suas velhas estruturas agrárias” (Ribeiro e Lautensach, 2000:1181). Não deixa contudo de se 

fazer jus ao ditado, de que primeiro se estranha e depois de entranha: nos finais do século XIX a in-
dústria prosperava em alguns pontos do país, especialmente no Norte e Centro (Covilhã), mas em 
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Lisboa nasciam indústrias de tal forma que cidade aparecia como uma “enorme cabeça de um país 
definhado” (Couto, 2006:227, citado por Alcântara, 2013:4). Apesar desta assimetria nacional, Lisboa 
favoreceu do seu estatuto administrativamente central (na altura, a Metrópole), bem como de um 

crescimento demográfico, que se verificou em mão-de-obra barata e próxima. A Lisboa industrial, que 
em termos de planeamento fora bastante ignorada no final do século XIX, é sobretudo ribeirinha. As 
indústrias estabeleceram-se principalmente nos bairros periféricos, numa transição entre cidade e 

campo e usufruindo da mão-de-obra residente nessas áreas. A implantação das indústrias ocorreu de 
forma linear, utilizando sobretudo “as artérias de tráfego radial” (Beaujeu-Garnier, 2010:234), e apro-
veitando a proximidade do rio Tejo. Assim as indústrias concentraram-se nas suas margens irregula-

res, aproveitando a navegabilidade dequele curso de água, os portos e os inúmeros cais que perfi-
lam, e ainda beneficiando de infra-estruturas próximas como, na área a oriente, a linha do norte, e na 
área a ocidente, a linha de Cascais (Folgado, 2013). A disponibilidade e o preço dos terrenos, bem 

como a “libertação de alguns edifícios que mesmo não sendo inicialmente fabris puderam ser recon-
vertidos e adaptados a custos mais baixos”, foram também factores convidativos (idem, p. 25). 

A FCG surgiu nos anos 50 do século XX, aquando a segunda revolução industrial da cidade de Lis-

boa (anos 40 e 50). Na altura, o modelo económico vigente era claramente industrial, mas entrou em 
declínio no seio das cidades, na década de 80, e deixaria, de forma inevitável, os esqueletos dos lo-
cais que empregaram milhares de pessoas (Folgado, 2013). 

Apesar das externalidades negativas (ambientais, sociais e económicas), as fábricas foram afastadas 
da cidade sobretudo pelo crescimento urbano, “que torna o solo cada vez mais precioso, cada vez 
mais raro, cada vez mais caro, e que obriga as actividades menos competitivas ou as mais exigentes 

em dimensão a instalarem-se em zonas mais acessíveis às suas possibilidades financeiras” (Aydalot, 
1977, citado por Baeujeu-Garnier, 2010:240). Contudo, quem tomou a prima posição foi o sector ter-
ciário, sabendo que todas as outras actividades precisam das respectivas funções de carácter admi-

nistrativo, financeiro, de serviço social, informativo, entre outros, e sobretudo pelas novas exigências 
da vida social e económicas dos trabalhadores (Baeujeu-Garnier, 2010:243). O final do século XX é 
marcado pelo mundo dos escritórios e dos serviços. As cidades tornam-se “fundamentalmente cen-

tros terciários, lugares onde se procede à troca de produtos e de ideias, onde aumentam os contactos 
entre pessoas e instituições (…), se encontra o conhecimento e o apoio técnico necessários à maioria 
das actividades económicas” (Salgueiro, 1999:298). A concentração da cidade parte assim para no-

mes como CBD (central business district ), parques empresariais e centros comerciais. Em Lisboa, o 5

CBD corresponde à Baixa num sentido de actividades comerciais. Mas no modelo económico aqui 
presente, a grande aposta foi para a Avenida da Liberdade e do Marquês de Pombal ora até a Aveni-

da da República, ora até às Amoreiras, vias que se tornaram a procura principal das inúmeras empre-
sas do sector terciário, tendo crescido à volta da destruição do edificado anterior, de arquitectura mais 
nobre e menos volumétrica. 

Desta forma, os projectos urbanos criativos que se criaram nesta primeira fase (tabela 3) foram, aci-
ma de tudo, de carácter museológica, como é o caso da FCG, o CCB e a Culturgest, empreendimen-
tos emblemáticos que marcaram a paisagem urbana pela sua nova construção. Houve, contudo, pro-

 CBD corresponde ao “local onde se reúnem as actividades que dirigem e que relacionam, tal como das que 5

visam dar à população a possibilidade de satisfazer as suas mais elevadas exigências” (Beaujeu-Garnier, 2010, 
p. 392).
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cessos pontuais de criatividade, como a ZDB ou a renovação da Praça do Martim Moniz. Deve-se ter 
atenção, como mostraram os parágrafos anteriores, que o modelo de gestão urbana neste período 
favorecia outros meios que não o da criatividade como meio de criação de capital. Esta fase culmina 

com a Expo 98, depois Parque das Nações, numa expansão da cidade através de um processo de 
planeamento inovador, e que só mais tarde adquiriu, ou adaptou-se aos modelos urbanos posteriores. 

Foi neste período do início do milénio que a temática da criatividade como modelo urbano surgiu, 

conforme melhor explanado no capítulo 2. As novas tendências urbanas e de criação de valor chega-
ram à massa crítica e à sociedade, subtilmente mascarados como projectos que simplesmente apro-
veitavam estruturas abandonadas. A segunda fase da criatividade em Lisboa assenta neste legado de 

património obsoleto, principalmente o industrial. A expansão da cidade e a reconversão de usos dei-
xou de parte grandes extensões do território da capital, em particular os espaços ribeirinhos e radiais. 
Tanto a Fábrica do Braço de Prata como o Lx Factory nasceram de esqueletos industriais, num mo-

vimento de expansão interna e de uma nova fase de reconversão de usos. No caso da Lx Factory é 
mesmo descrito que o parque industrial transformou-se num parque criativo, onde apesar do “ambien-
te fabril, frio e decadente”, vive-se no seu interior um ambiente acolhedor e alternativo, destinado a 

um público que prefere fugir às normas (Oliveira, 2013:7). O caso do Santos Design District, é tam-
bém o início a temáticas das indústrias criativas e do seu trabalho em colaboração, neste caso num 
perímetro pequeno, mas com as mesmas características, inserido no centro histórico da cidade. 

Acresce a este período o MUDE, que não partilha da mesma classificação que os dois primeiros pro-
jectos, mas que iguala na questão do obsoletismo e abandono, à mesma no centro histórico e num 
edifício-quarteirão que contém características únicas ao nível da arquitectura e identidade. 

O final desta segunda fase de projectos coincide com o início da crise financeira global que começou 
em 2008. A onda de choque iniciada nos EUA chegou inevitavelmente à Europa e ressentiu-se em 
Portugal a partir de 2010. Neste ano, começou a ser implementado um Plano de Estabilidade e Cres-

cimento (PEC), que visava o controlo da dívida pública e do défice excessivo (Semanário Sol, 2011), 
e para tal os contribuintes tiveram as suas prestações sociais aumentadas, sendo declarado um clima 
de sufoco, que facilmente se repercutiria nos gastos dos portugueses, e onde a cultura seria um dos 

primeiros sacrificados. Estas medidas mantiveram-se e agravaram-se até 2014, ano em que foi decla-
rada a saída de Portugal do programa de resgate financeiro concedido pela Comissão Europeia, 
Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional. 

Seria normal supor que neste período nasceriam poucos projectos, mas esta separação temporal 
mostra precisamente o contrário: das quatro fases, foi a terceira, na de contenção económica, que 
mais projectos surgiram, para além dos projectos da fase anterior que mantiveram a sua presença, 

não fosse dessa forma não estarem na lista. Este facto não só mostra a capacidade de resiliência que 
a criatividade tem em períodos menos propícios - não fosse ela o manifesto da genialidade humana 
para contornar problemas -, mas também porque o clima económico, não só melhorou como teve 

ajudas externas e internas, que por sua vez modificaram outros sectores de actividade com ligações 
directas a estes projectos criativos. Fala-se sobretudo do turismo e da reabilitação urbana. 

A reabilitação urbana viu o seu auge pouco após o início da crise. O parque imobiliário de Lisboa já 

se considerava decadente ou sem as condições mínimas em muitos casos, especialmente no centro 
histórico da cidade. Este investimento, tanto estrangeiro como nacional, favoreceu a regeneração do 
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tecido social e económico. A definição por parte da CML para uma estratégia na temática da reabilita-
ção urbana foi realizada quando os resultados do programa municipal antecendente se viram nulos, 
devido à ‘degradação do edificado crescer a um ritmo superior à sua recuperação’ (CML, 2011:10), 

bem como o início de uma reversão no sector da habitação e da sua recuperação, tendo vindo a di-
minuir o licenciamento de obras novas e a aumentar o licenciamento nas zonas históricas, no qual o 
segundo semestre de 2010 tinha igualado tanto os processos para as áreas históricas como para o 

resto da cidade (idem, ibidem). Este fenómeno foi ainda exacerbado com as já mencionadas altera-
ções ao EBF e os respectivos artigos que incentivam a reabilitação urbana. Na sua actual redação, o 
artigo 45.º prevê a isenção do imposto municipal sobre imóveis (IMI) num período de três anos, reno-

vável por cinco, e isenção do imposto sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), para aquisi-
ções que se destinem posteriormente à afectação de arrendamento ou habitação própria e perma-
nente (Lei n.º 71/2018, de 31 de Dezembro). Esta última redação aumentou temporalmente os bene-

fícios que já estavam vigentes, adquirindo o sector imobiliário e da construção um dinamismo no seio 
da cidade nunca antes visto. 

Por outro lado, Portugal e nomeadamente Lisboa, nunca estiveram tanto em voga no turismo mundi-

al. Para o período da crise económica, só na Área Metropolitana de Lisboa houve, em 2010, cerca de 
8 milhões e meio de dormidas; e em 2014, cerca de 21 milhões. O galardão de Portugal na qualidade 
turística e melhoria do mercado hoteleiro contribuíram para que em 2018 este número aumentasse 

para 17 milhões e meio de dormidas (Turismo de Portugal, 2019). 

Desta forma, toda a dinâmica existente de reabilitação urbana nesta terceira fase (2012-2015) acabou 
por intensificar a reabilitação de outros imóveis que não os de habitação, nomeadamente a transfor-

mação de complexos industriais, activos detidos pela CML, palácios e equipamentos de apoio social. 
Destaca-se sobretudo a reabilitação de mercados, como o Mercado de Campo de Ourique e o Mer-
cado da Ribeira, a reabilitação de edifícios de prestígio como o Palácio Sinel de Cordes para a insta-

lação da Trienal de Arquitectura, e novos pólos de atração, que abrangem o espaço público, nomea-
damente a Rua Cor-de-Rosa e o Largo do Intendente, alvos de reabilitação, não somente ao nível do 
edificado para habitação, mas também de lojas com oferta gastronómica e de diversão, e requalifica-

ção do espaço público, sendo dado privilégio ao passeio ao invés da rodovia. Faz-se notar que no 
final deste período surgem os projectos relacionados com o movimento maker, nomeadamente o Fa-
bLab e o Mouraria Creative Hub, como iniciativas municipais de apoio à criação de novos produtos e 

ideias, na relação simbiótica com o modelo smart, inteligent ou green de gestão urbana. 

Finalmente, a quarta fase surge como fase de maturação da economia portuguesa no pós-crise, bem 
como na multiplicação da génese conceptual dos projectos urbanos criativos, especialmente pela 

administração pública. As dinâmicas relacionadas com o mercado imobiliário trouxeram novos pro-
blemas, muito deles já mencionados no capítulo 2, aquando as críticas ao modelo de cidade criativa, 
em especial a perda de identidade dos bairros típicos de Lisboa e do processo de gentrificação por 

residentes não naturais da cidade, e, na sua maioria, temporários. Perante esta nova fase está o 
Mercado de Arroios, e o consequente lançamento da marca municipal dos Mercados de Lisboa, o 
Palácio Baldaya com gestão ao nível da freguesia, e o futuro Hub Criativo do Beato. Resta o museu, 

o MAAT, com destaque internacional, o LACS como um novo pólo de indústrias criativas, e o Anjos70, 
um projecto deveras inovador pelo seu tipo de iniciativa e escala de actuação. 
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5. PROPOSTA PARA A DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE PROJECTO URBANO 

CRIATIVO 

De acordo com os projetos urbanos referidos, e tendo em consideração a sua diversidade ao nível da 

génese, período de vida e foco de trabalho, é necessário garantir que a forma pela qual um projecto 
urbano criativo possa ser definido, seja pela constituição de limites à sua classificação, bem como a 
informação adquirida seja a mais precisa possível. A fim de obter uma definição não somente basea-

da na teoria de base, mas também por quem de conhecimento melhor poderá caracterizar um projec-
to, procedeu-se à realização de entrevistas. O presente capítulo retratará, não só a criação de uma 
matriz de classificação dos projectos urbanos criativos, mas também a sua validação por parte dos 

entrevistados e a criação final de uma matriz conceptual que defina os projectos urbanos criativos no 
presente estudo. 

Os pedidos de entrevista foram dirigidos à maioria dos projectos listados no capítulo 4, contando so-

mente com os projectos totalmente construídos ou implementados. Deste modo, o objectivo seria ob-
ter o máximo número de respostas, ou as suficientes para se garantir uma caracterização de cada 
tipo de projecto, como por exemplo, um mercado, um pólo de indústrias criativas, uma reabilitação do 

espaço público, e por aí adiante. Na impossibilidade da obtenção de uma resposta para um tipo es-
pecífico de projecto, seriam então usados os métodos empíricos e de observação baseados na teoria 
de cidade criativa explicada no capítulo 2. 

A utilização das entrevistas como método de obtenção de informação deveu-se à especificidade da 
mesma. Um inquérito favoreceria um abstracionismo na qualidade das respostas, onde um público 
anónimo facilmente traria opiniões contraditórias e de difícil leitura. Por outro lado, as entrevistas pro-

videnciariam uma resposta clara e breve, mediante o gestor ou administrador do projecto, ou mesmo 
alguém que tenha acompanhado o projecto aquando a sua origem. Quivy e Campenhoudt (2008) 
descrevem este tipo de interlocutores como “pessoas, que, pela sua posição, acção ou responsabili-

dades, têm um bom conhecimento do problema”, podendo “pertencer ao público sobre que incide o 
estudo ou ser-lhe exteriores, mas muito relacionadas com esse público (Quivy e Campenhoudt, 
2008:71). 

Apesar da forma de condução da entrevista se assemelhar mais a um inquérito, na via da marcação 
de cruzes para caracterização do respectivo projecto urbano, e como se verifica a partir do guião de 
entrevista que consta no anexo B, a lista a preencher não tinha um carácter exaustivo nem limitador. 

O entrevistado poderia caracterizar o seu projecto através da matriz preliminar, podendo, no entanto, 
acrescentar novas características no caso de o projecto não pertencer às restantes ou não se limitar 
pelas dadas. Além do mais, é dada liberdade para a escrita de comentários, que na sua maioria favo-

receram uma ideia individual sobre a questão da criatividade ou de como os projectos de adaptam às 
exigências que o tempo e o público acrescem. 

As entrevistas permitiram, acima de tudo, evitar a tendência para “falsos problemas, produtos incons-

cientes dos nossos pressupostos e pré-noções” (Quivy e Campenhoudt, 2008:79). Um “consumidor” 
terá apenas uma visão limitada das intenções gerais que estes projectos têm, e que muitas vezes 
fogem à realidade na sua concepção. 
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5.1. Matriz conceptual 

A matriz de classificação dos projectos urbanos criativos teve como base a tabela de políticas de ci-

dade criativa, de Anttiroiko (2014), presente no capítulo 3. Ora, apesar desta tabela caracterizar as 
políticas desenvolvidas pelas cidades na sua competição pela criatividade, não se adequa plenamen-
te aos projectos criativos analisados na dissertação em causa. A tabela generaliza a base de criação 

de valor e a orientação política ao nível da cidade, e dessa forma, uma utilização idêntica teria de ser 
feita ao nível de Lisboa como cidade criativa num todo. O objectivo é caracterizar os projectos urba-
nos criativos inseridos na cidade de Lisboa e distingui-los quanto a políticas usadas na sua criação, 

bem como a outras dimensões adjacentes de acordo com as três abordagens conceptuais já analisa-
das (Landry e Bianchini, 1995; DCMS, 1998; Florida, 2012). 

A figura 9 representa a matriz conceptual que será utilizada aquando a recolha de informação pelas 

entrevistas aos representantes ou conhecedores dos projectos urbanos criativos. Resta notar que a 
matriz não se apresenta limitadora conforme mencionado anteriormente. O resultado final é contudo 
adaptado a uma fácil leitura, caso as respostas se assemelhem ou tenham a mesma sinonímia ape-

sar de intuitos diferentes. 

Segue-se uma análise das variáveis utilizadas na caracterização dos projectos urbanos criativos, de-
vidamente explicadas: 

• Tipo de iniciativa 

- institucional: organizações estruturadas numa hierarquia social e que promovem o desenvolvi-
mento e a função da instituição na área de actuação, ligadas também à execução do poder e da 

sua leitura e crítica. As instituições que mais se integram no sistema criativo são as académicas 
(na concordância com o talento individual) e as associações culturais. A administração local é 
também ela uma instituição, mas foi, no presente estudo, separada das demais pela sua acção 

directa em certos projectos urbanos criativos; 

- civil: formada por grupos de pessoas com ideias de projectos, normalmente sem grandes ajudas 
de carácter monetário, ou com benefícios ao nível utilização do espaço, e que crescem sobretu-

do pela comunicação oral;  

- empresarial: formada por um ou conjuntos de empresas que se juntam para usufruir dos servi-
ços uns dos outros, e que têm pretendem a criação de capital como objectivo comum ou indivi-

dual; 

- administração local: refere-se aos organismos de administração pública que regula as esferas 

pública e privada, tendo como formas mais próximas da população, e devido à dimensão deste 
estudo, nas entidades da Câmara Municipal e Juntas de Freguesia; 

• Modelo de gestão: 

- público: assume-se como o modelo na administração local, com poder para ‘transcender os inte-
resses particulares, e que legitima a sua autoridade sobre os agentes privados e o controlo das 
suas iniciativas’ (Grafmeyer, 1995:120). O sector público, apesar da mesma base governamen-

tal, diverge ao nível territorial e, acima de tudo, ao nível político e de intervenção, através dos 
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respectivos meios de acção: ‘construção, planificação, regulamentação’, entre outros (idem, p. 
121); 

- privado: agentes, a título individual ou colectivo, que contribuem para o desenvolvimento do es-

paço urbano, visando a rentabilidade e o desenvolvimento da sua empresa, mas não deixando 
de ajudar na estruturação da cidade e da sociedade nela existente, através das suas estruturas 
arquitectónicas e paisagísticas, na organização das residências e dos movimentos pendulares e 

efeitos sobre emprego, modos de vida e demografia urbana (idem, p. 119); 

- parceria público-privada (PPP): de acordo com a CE, a uma parceria público-privada são “for-
mas de cooperação entre as administrações públicas e o sector privado e têm como objectivo 

modernizar a realização de infra-estruturas e a prestação de serviços públicos 
estratégicos” (COM(2009) 615). O objectivo é que ambos os sectores possam “contribuir para o 
processo de retoma e desenvolvimento dos mercados, que constituirão a base da futura prospe-

ridade económica” (idem, p. 3). 

• Público-alvo: 

- tribos urbanas: termo criado por Maffesoli (1998) para descrever a fragmentação da sociedade e 

destruição do individualismo, através da “constituição de redes de microgrupos contemporâne-
os”, numa expressão ingénua de criatividade das massas (Maffesoli, 1998:137). Estas redes 
segregam-se a “estilos de vida que vão privilegiar a aparência e a “forma”” (idem, p. 139). No 

âmbito da criatividade pode-se supor a exitência de tribos urbana como os hipsters, os makers, 
os yuppies, a comunidade gay e lésbica, entre muitos outros clãs; 

- residentes: projectos que visam os moradores na envolvente próxima, com pouca ou nenhuma 

necessidade de meios de transporte para o local, e com uma frequência de utilização constante; 

- visitantes: este público poderá viver fora como dentro de Lisboa, mas, ora por motivos profissio-
nais, ora de lazer, usufrui de um espaço e pratica uma actividade que não se encontra na sua 

envolvente residencial, e que commumente se dirige para outro lugar, sem contudo existir uma 
rotina específica; 

- trabalhadores: profissionais que trabalham, zelam e administram os espaços de criatividade, 

exercendo uma ou várias actividades, e sendo remunerado (como é o exemplo de um designer 
ou arquitecto) ou em regime de voluntariado (como é o caso dos projectos urbanos com vertente 
para o contacto entre classe criativa); 

- turistas: visitantes internacionais e nacionais, mas não residentes, que visitam a cidade por um 
curto período de tempo e que terão, no máximo, uma visita curta e esporádica. 

• Base de criação de valor 

- conhecimento: a produção de valor através do conhecimento, onde os mundos cultural, acadé-
mico e científico se unem para formular novos saberes, explicações e críticas. É muitas vezes 
associada à produção literária, artística ou não, e a existência de bibliotecas, com especializa-

ção, contribui para esta base valorativa; 

- sinergia entre indústrias: parte da criação de capital tendo, no entanto, uma atitude simbiótica 
entre diversos tipos de indústrias criativas, podendo ser considerada uma economia de escala; 
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- contacto entre classe criativa: espaços de convivência entre artistas, criadores e empreendedo-
res, a fim de promover o diálogo e troca de ideias e experiências, contribuindo para a criação de 
novos produtos e ofertas culturais, ou a inovação de já existentes, dando um novo fôlego criativo 

ao mercado; 

- vivência urbana: consiste exclusivamente no usufruto do espaço público, um consumo não só 
cultural, mas paisagístico, social e informal. Associa-se na sua maioria às intervenções urbanís-

ticas de melhoria do espaço público, com o intuito e revitalizar o tecido sócio-económico de uma 
zona da cidade. 

• Objectivos 

- “Alta Cultura”: termo proveniente de “high-culture” e que se relaciona com as artes e cultura de 
estatuto elevado, associadas às ideias estéticas de belo e harmonioso, e comportam os gostos 
requintados como música clássica, história, bailado, literatura, estudos e línguas clássicas e ar-

tes como pintura, escultura, entre outras; 

- cultura urbana: a noção actual de cultura urbana é o seu rompimento com as noções tradicio-
nais de identidade, cultura e nação, como sucede no seio da UE (Carvalho, 2006:3). Por outro 

lado, é a criação de classes sociais classificadas pelo estilo de vida, gosto cultural ou mesmo o 
tipo de emprego detido; 

- coesão social: relativa a dinâmicas de vida social que unam diversos actores, e que ajudam na 

destruição de preconceitos, assimilação de minorias, integração social, reabilitação da popula-
ção desfavorecida, e na luta dos direitos sociais; 

- revitalização local: objectivo que se apresenta também no tipo de intervenção, normalmente as-

sociado à administração local, e que pretende intervir no tecido sócio-económico de uma deter-
minada área da cidade; 

- criação de capital: objectivos exclusivo de mercado, onde a criação de lucro e rendimento é a 

base do sucesso do projecto; 

- produção artística e cultural: demonstração de actuações artísticas e culturais, com esse mesmo 
valor inerente, mas sem fins lucrativos, ou, no mínimo, para manutenção dos espaços. 

• Escala 

- edifício: o projecto criativo incide, total ou parcialmente, num edifício, independentemente do seu 
estado de conservação, bem como as suas actividades limitarem-se ao espaço interior; 

- bairro: a concepção de bairro varia muito ao nível da percepção individual, dimensão e tempo. 
Um exemplo é o Bairro de Alvalade que num sentido lato refere-se ao plano de Faria da Costa, 
mas os residentes talvez tenham um sentido para “bairro” ainda mais específico, podendo ser o 

de São Miguel, o das Estacas, o de moradias, entre outros. Desta forma, o bairro aqui descreve-
se não somente como um espaço limitado pelo tipo de arquitectura, morfologia do solo, classes 
sociais residentes, entre outros parâmetros, mas acima de tudo pelo ‘espaço que os moradores 

percepcionam como o seu’ (AAVV, 2012:25), e que no caso dos projectos urbanos criativos, se 
relacionará com o público-alvo no geral, com a utilização tanto interior como exterior do edifica-
do e com as dinâmicas consequentes na envolvente próxima; 
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Figura 9 - Matriz conceptual para caracterização dos projectos urbanos criativos 
Fonte: elaboração própria.



- espaço público: neste caso, quando os projectos urbanos se inserem no espaço público, através 
da reabilitação desse mesmo espaço, na maioria das vezes levada a cabo pela administração 
pública. 

• Tipo de intervenção 

- nova construção: construção de uma nova edificação, com o fim de ser utilizada conforme o 
plano inicial. É mais comum, no caso da cultura, as novas edificações destinarem-se a funções 

museológicas, visto envolveram áreas de implantação mais abrangentes e espaços anterior-
mente desocupados; 

- reabilitação: na legislação considerada reabilitação dos edifícios, e descrita como a “forma de 

intervenção destinada a conferir adequadas características de desempenho e de segurança 
funcional, estrutural e construtiva a um ou a vários edifícios (…), ou a conceder-lhes novas apti-
dões funcionais, determinadas em função das opções de reabilitação urbana prosseguidas, com 

vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados, po-
dendo compreender uma ou mais operações urbanísticas” (Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de 
Março); 

- regeneração: no mesmo decreto considerada a verdadeira reabilitação urbana, que comporta 
não só a intervenção no património urbanístico e imobiliário, mas também pela “realização de 
obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos equipa-

mentos e dos espaços urbanos ou verdes de utilização coletiva” (idem). Na presente matriz refe-
re-se sobretudo aos espaços públicos, nomeadamente arruamentos e a sua obstrução à passa-
gem de veículos, bem como praças, largos e logradouros. 

• Período de existência 

- temporário: refere-se a projectos que detêm contratos para usufruto de um dado imóvel, particu-
lar ou público, enquanto não existe um plano de reconversão e investimento; 

- permanente: normalmente o promotor pretende uma utilização sem um fim delimitado, em gran-
de parte a opção tomada pela administração pública, no caso dos mercados e museus. 

5.2. Entrevistas e resultados 

Na sequência da descrição da matriz conceptual, procedeu-se à formalização das entrevistas, sendo 

este o denominado trabalho de campo. Foram contactados diversos projectos urbanos através das 
suas páginas oficiais na Internet, por telefonema ou e-mail, sendo posteriomente direccionado o con-

tacto para quem de conhecimento, para além das vezes em que se fez visita ao local do projecto sem 
contacto prévio. 

Das solicitações foram obtidos sete resultados de diversos tipos de projectos, a saber: Culturgest, 

Parque das Nações, Fábrica do Braço de Prata, Lx Factory, Mercado de Campo de Ourique, Mercado 
de Arroios, Anjos70 e Palácio Baldaya. Desta forma estão abrangidas diversas formas de criatividade, 
ao nível dos espaços criativos, indústrias criativas e classe criativa. Do universo de projectos selecio-

nados - 23 já em actividade -, registou-se uma resposta de 35%, um valor aprazível mediante a difi-
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Projectos urbanos criativos

3 6 8 9 15 20 21 22

Tipo de iniciativa

Institucional X X

Civil X

Empresarial X X X X X

Administração local X X X

Modelo de gestão

Público X X X

Privado X X X X

Parceira público-privada X

Público-alvo

Tribos urbanas X X

Residentes X X X X X X X

Visitantes X X X X X X X

Trabalhadores X X X

Turistas X X X X X

Consumidores X

Base de criação de 
valor

Conhecimento X X X

Sinergias entre indústrias X X

Contacto entre classe criativa X X X X

Vivência urbana X X X X X

Combate à exclusão social X

Objectivos

“Alta cultura” X

Cultura urbana X X X X

Coesão social X

Revitalização local X X X X X X X

Criação de capital X X

Produção artística e cultural X X X X

Incentivos ao empreendedorismo X

Escala

Edifício X X X X X X X

Bairro X

Espaço público X X

Tipo de intervenção

Nova construção X

Reabilitação X X X X

Regeneração X X X

Período de 
existência

Temporário X X X

Permanente X X X X X

Tabela 4. Resultados das entrevistas 
Fonte: elaboração própria.

Legenda: 
(3) Culturgest; (6) Parque das Nações; (8) Fábrica do Braço de Prata; 

(9) Lx Factory; (15) Mercado de Campo de Ourique; 
(20) Mercado de Arroios; (21) Anjos70; (22) Palácio Baldaya



culdade de contacto bem como a disponibilidade dos entrevistados. Na tabela 4 pode-se ver o resul-
tado das entrevistas. Os números dos projectos criativos são os definidos no esquema da criatividade 
presente no capítulo 4. Numa comparação com a matriz conceptual é visível nesta tabela a existência 

de novas variáveis, acrescentadas pelos entrevistados e que aumentam o espectro de caracterização 
dos mesmos, estando assinaladas a azul, tanto a variável, como o projecto que a acrescentou. 

A Culturgest apresenta-se como o primeiro projecto que se apresenta de iniciativa empresarial, de 

carácter privado, num edifício construído de raiz na actual freguesia do Areeiro. Como se situa na 
sede do banco CGD, e foi fundada pele mesmo, não tem um contrato de utilização do espaço, sendo 
como que proprietária desse mesmo espaço. A programação incide nas artes performativas, visuais e 

música, sendo dessa forma um projecto com um público de gosto selectivo. Nota-se que a escolha 
perante o público-alvo, que para além dos normais visitantes, estão também os residentes (certamen-
te num sentido lato referindo-se a Lisboa e à respectiva área metropolitana) e os turistas, o que des-

creve a procura como supra-nacional. 

O Parque das Nações é o projecto que mais se assemelha ao conceito de cidade criativa, pela di-
mensão qque assume. É um mega-projecto, que envolve instituições, empresas e o município na cri-

ação de uma nova parte da cidade. O objectivo é redefinir um novo pólo da cidade, para os habitan-
tes trabalharem, residirem e vivenciar o espaço, para além da oferta turística. Enquanto o edifício em 
si é mantido aos interesses privados e públicos, separadamente, este projecto enquanto processo 

centrou-se no espaço público e bairro, num pleno exercício da arte do planeamento. 

A Fábrica do Braço de Prata é um projecto também identificado como pessoa dotada de personalida-
de jurídica, com implantação num edifício não totalmente reabilitado, mas também sem grande in-

fluência na envolvente. Porém, neste caso existe um contrato, tendo o mesmo 50 anos, e daí a seu 
carácter temporário, apesar de longo prazo. Ao nível do público-alvo, há uma procura de visitantes e 
tribos urbanas, mas não de residentes. Aliás, a zona do Braço de Prata é fracamente povoada, em 

comparação com áreas ribeirinhas adjacentes. No seio de toda a produção cultural e artística, a Fá-
brica do Braço de Prata considera o conhecimento como uma fonte de criação de valor, pela bibliote-
ca lá instalada, que tem um dos melhores acervos de filosofia. É também um objectivo a revitalização 

local. A Fábrica está inserida numa zona de Lisboa só recentemente descoberta ao nível do mercado 
imobiliário, e pretende ser um meio de revitalizar o tecido urbano na zona, apesar de sua circunscri-
ção. 

O Lx Factory é um projecto mais versátil e menos direccionado para a produção artística e cultural. 
Também de iniciativa empresarial (Mainside) e com um modelo de gestão privada, estabeleceu um 
público-alvo abrangente que não inclui as tribos urbanas, por muito que tenha uma programação por 

vezes dirigida a públicos específicos. É também de salientar que na base de criação de valor foi so-
mente assinalada o contacto entre classe criativa, sem acréscimo da vivência urbana no logradouro 
do Lx Factory, importante para a revitalização local, considerado um dos objectivos do projecto. Con-

firma-se que foi um edifício reabilitado e, sem menção a algum contrato, retrata-se como um projecto 
que far-se-á durar por muito tempo. 

O Mercado de Campo de Ourique foi o primeiro mercado a ser reabilitado e a ver a sua oferta diversi-

ficada, tanto ao nível gastronónimo, como em termos de horário. O edifício, propriedade da CML, é 
gerido por uma empresa, o que equivale a uma parceira público-privada, apesar de a sua iniciativa, e 
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daí o carácter inovador no segmento de mercados, ter passado por privado, uma iniciativa empresari-
al. A cultura criada no mercado destina-se a todos as pessoas, desde turistas a residentes, e desta 
forma, não existe um grupo específico, uma tribo urbana, que se sinta privilegiado em relação aos 

demais. A reabilitação do edifício tem como objectivos, sobretudo, a revitalização do local e a criação 
de cpaital, como deverá ser em qualquer edifício similar. O destaque desta entrevista vai para a base 
de criação de valor, considerada a sinergia entre indústrias, num referência não às criativas, mas às 

alimentares e não-alimentares existentes nos mercados bairristas como os floristas, os barbeiros e 
cabeleiros, algumas lojas de vestuário, entre outros. 

O Mercado de Arroios, o quarto na lista dos entrevistados, é também propriedade da CML, com ges-

tão por parte da Junta de Freguesia de Arroios. A importância deste imóvel na vida quotidiana de Ar-
roios reverte principalmente para os residentes locais, neste caso, na envolvente próxima, ma vez 
que existem mais mercados na mesma freguesia, cada qual com uma área de influência, naturalmen-

te, mais próxima à sua localização. Para além de ter beneficiado da sua reabilitação, o projecto tor-
nou-se mais do que isso uma vez que veio permitir o cruzamento de duas funções distintas no Mer-
cado: de manhã para as funções de mercado abastecedor local, e à tarde e noite para a restauração 

e outro tipo de oferta alimentar, conforme acrescentado na entrevista como uma nova variável à sua 
caracterização e criando um ambiente de cultura urbana, que ajuda a distinguir a freguesia de Arroios 
das demais. 

Os Anjos70 é talvez o projecto mais distinto da amostra adquirida. Através do uso de um edifício in-
dustrial, este projecto de iniciativa civil e de gestão privada promove uma cultura urbana e uma revita-
lização local para qualquer tipo de público. Aliás, o revelador da entrevista é que a iniciativa zela valo-

res actuais de inclusão social, numa abordagem feminista e de justiça social. É talvez o projecto que 
mais rompe com as ideias pré-estabelecidas para a criatividade, adquirindo um papel de agente soci-
al. A existência de um contrato enquadra este projecto na categoria de temporário. 

Finalmente, o Palácio Baldaya é um palácio reabilitado pela freguesia de Benfica, com o fim de pro-
mover a revitalização da zona envolvente, mas também incentivar ao empreendedorismo. Esta foi 
uma variável acrescentada pelo entrevistado, visto que uma parte das actividades visa a formação e 

a qualificação dos visitantes e residentes inscritos. Existe uma certa abrangência pela base de cria-
ção de valor, destacando-se as sinergias entre indústrias, funcionando neste palácio um espaço de 
coworking. Existe outra variável acrescentada: o combate à exclusão social. Normalmente, este indi-

cador é um objectivo a alcançar, especialmente quando se fala de administração local. Contudo, e 
tendo esse início aquando a criação do projecto, é agora uma fonte de criação de valor, na medida 
em que residentes que estão isolados e excluídos da comunidade local encontram aqui neste lugar 

ocupações e rotinas, sentindo-se integrados e pertencentes ao projecto, ajudando inclusive no contro-
lo e manutenção do palácio. 

5.3.  Apreciação crítica e criação de uma proposta de matriz 

Uma análise generalista dos resultados mostra uma abrangência nas temáticas e abordagens con-
ceptuais, com especial sobreposição nos projectos assentes em espaços criativos e na classe criati-
va. As indústrias criativas têm, por outro lado, uma ligação à criatividade muito linear e, apesar e fa-
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cilmente caracterizáveis, são também aquelas das quais mais dificilmente se obterá uma resposta, 
numa ligação ao já descrito por Jameson (1991), de que arte (nas suas variáveis formas) é lucrativa e 
tende a ter actualmente uma abordagem de mercado em que os talentos são fontes de rendimento. 

Analisando as diversas “famílias” de projectos urbanos criativos é possível entender semelhanças e 
disparidades que favorecem a criação de uma matriz que classifique melhor cada um deles. 

Começando pelos mercados, é perceptível a carga da administração local nos projectos. Os merca-

dos encontravam-se em abandono por parte de entidade reguladora, neste caso, a CML, até ao sur-
gimento da primeira reabilitação, que ocorreu no Mercado de Campo de Ourique. A receita, conforme 
informação adquirida aquando as entrevistas, foi trazida do exterior e replicada em território portu-

guês. As cidades do Porto e Lisboa, por exemplo, detêm actualmente mercados reabilitados e com 
oferta, ora mais diversificada, ora mais requintada, não só trazendo novos segmentos de procura que 
até então não frequentavam estes espaços, como pelos preços praticados, que fazem deduzir uma 

melhor qualidade. O Mercado de Campo de Ourique foi realmente o primeiro, numa parceira entre a 
CML e um privado, e aquele que se caracterizou como inovador, por trazer este conceito a Lisboa. Já 
no caso do Mercado da Ribeira ou Time Out, existe uma apropriação do conceito, readaptado ao es-

paço, que sendo maior adquire, inevitavelmente, outra dinâmica de consumo, como aproveita dois 
outros fenómenos, a saber: a revitalização da área do Cais do Sodré na diversão noturna, e a consti-
tuição de uma parte do mercado como sede editorial da publicação que leva o mesmo nome. Pode-se 

dizer que existe uma extrapolação não só ao nível espaço, mas também das indústrias criativas, nes-
te caso, a edição. O terceiro mercado, o de Arroios pretende seguir o mesmo conceito, mas existem 
factores locais que distinguem estes dos restantes: não só é uma freguesia multicultural, como foi o 

primeiro inteiramente reabilitado pela Câmara como o mesmo propósito. Na (re)inauguração deste 
mercado foi lançada igualmente a marca “Mercados de Lisboa”, que pretende a dinamização destes, 
aumentando a oferta de serviços e com reabilitação ao nível das infra-estruturas (CML, 2016b). Deste 

processo inicia-se uma fase de embalamento de produto, onde no futuro todos os mercados terão os 
mesmos projectos, sem nada que os distinga pela inovação. Desta forma, os mercados analisados e 
considerados como criativos devem-se sobretudo: ao pioneirismo do Mercado de Campo de Ourique, 

à ligação com as indústrias criativas no Mercado da Ribeira, e às características exclusivas da fre-
guesia de Arroios, com uma vivência urbana quase única na cidade, e todos eles a reabilitação de 
edifícios com imagens únicas e criadoras de identidade cultural. 

O segmento da reabilitação do espaço público assenta numa forma de criatividade que foge aos con-
ceitos de cidade criativa. Por outro lado, o modelo de cidade criativa inclui o conceito de regeneração 
urbana, e desta forma, são projectos, ora inovadores, ora socialmente coesos, ora disruptivos com o 

até ao momento presenciado. A melhor forma de caracterizar estes espaços é pela seu usufruto, ob-
servação imediata e convivência social. Existem quatro destes espaços analisados: Praça do Martim 
Moniz, Parque das Nações, Largo do Intendente e Rua Cor-de-Rosa. O espaço de tempo entre a re-

abilitação da Praça do Martim Moniz e o seu estado actual pouco se vislumbra a inovação que deve-
ria ainda hoje persistir. Esta praça tornou-se o centro multi-étnico da cidade de Lisboa, um pólo de 
coesão social que ainda persiste nos habitantes que por ela passam. A questão da reabilitação, como 

em qualquer espaço público encontra-se num novo ciclo, e será o novo projecto a ditar, conforme as 
dinâmicas sociais que lá surgirem, se será um projecto criativo e inovador. O Parque das Nações, 
apesar de incluir funções museológicas, culturais e inúmeras indústrias criativas, é acima de tudo um 
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projecto de espaço público, de criação de cidade. A dimensão do projecto é comparável ao Poblenou 
de Barcelona, conforme explicação no capítulo 3. A criatividade neste projecto está na colaboração 
entre a administração local e os investidores privados, conseguindo fazer dos restos de um evento 

um projecto ainda melhor. A disrupção no planeamento provou incluir este projecto no conceito de 
cidade criativa, acima de qualquer das outras abordagens conceptuais. A reabilitação do Largo do 
Intendente, mostrou ser o mais criativo, com o objectivo de revitalizar um espaço descurado e indevi-

damente ocupado. Talvez seja associado à Casa Independente e à respectiva programação cultural, 
mas este projecto trouxe um novo “bairro” à cidade, sem interromper com os estilos de vida, as cultu-
ras urbanas, e que procuram não só neste largo mas em outros pontos próximos, uma vivência urba-

na que congratulou residentes, planeadores e os visitantes regulares. Finalmente, a Rua Cor-de-
Rosa, apresenta-se como um pequeno projecto que cresceu e acompanhou dinâmicas urbanas, que 
por sua vez o tornaram mediático. Nota-se que na localização geográfica dos projectos ao nível do 

espaço público predomina a acessibilidade e identidade cultural. 

Mas a administração pública não é contudo um organismo criativo. Ao definir uma estratégia de cida-
de criativa, retira da fórmula a espontaneidade e a ocupação não programada que os projectos urba-

nos criativos mantém como “alma do negócio”. Os exemplos da Fábrica do Braço de Prata, Lx Fac-
tory, Anjos70 e ZDB são testemunhas de que se deverá manter uma separação entre cultura e criati-
vidade, e o planeamento das mesmas. É por em prática a ideia tida momentaneamente, através da 

movimentação empresarial ou civil, que se criam novos espaços de vivência urbana, adequando, na 
sua maioria, espaços obsoletos e degradados, para novos usos. A questão dos apoios públicos à sua 
manutenção deve ser analisada na perspectiva de continuidade, quando o projecto teve aceitação 

pública e é agora uma mais-valia para a cidade num todo. 

Outros dois segmentos são os projectos de aglomeração de indústrias criativas e o movimento ma-
ker. As indústrias criativas são, como o seu nome indica, actividades que utilizam o talento para cria-

ção de produtos e serviços, e deverá a sua abordagem ver mantida à luz da classe criativa. Contudo, 
surgem questões como: se estes projectos têm uma génese criativa; se a criatividade está na sua 
interajuda; ou se houve outros processos à criação do projeto que os levaram a ser tidos em conta. 

Como linha paralela à criatividade, está a revitalização urbana, mais especificamente a reabilitação 
do edificado devoluto, em ruínas e normalmente de classe fabril. Com estas premissas, todos eles 
terão a sua implantação no centro histórico da cidade, onde há também mais activos passíveis de 

renovação. Um dos exemplos é o LACS e a utilização de um armazém de apoio às docas. Numa 
abordagem conceptual, o projecto é criativo pela sua classificação económica (Selada e Cunha, 
2010), pelo seu tipo de intervenção (reabilitação urbana), e pelo tipo de trabalhadores. Mas o projecto 

em si carece da informalidade que caracteriza os projectos urbanos criativos no geral. 

Um último segmento digno de análise é a categoria dos museus e espaços de “alta cultura”. É sabido 
da relação entre cultura e criatividade, na medida em que uma é a materialização do talento e outra a 

divulgação do mesmo. Os projectos museológicos aqui retratados são enormes empreendimentos e 
distinguem-se naturalmente pela oferta, não de cartaz, mas do edifício em si. Na verdade, todos eles 
pretendem dar um mix dos objectivos indicados na matriz conceptual, e todos eles se destacam por 

qualquer coisa a mais que a oferta de música, conhecimento (bibliotecas especializadas), espetácu-
los de artes performativas, conferências, entre outros. Por exemplo, a FCG, além de oferecer a cultu-
ra inerente a um espaço museológico, oferece também uma vivência urbana com base no jardim do 
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respectivo quarteirão. O MAAT oferece um quadro paisagístico ao nível de arquitectura que o põe 
como um edifício único no mundo. E o MUDE deve a sua singularidade ao associar indústrias criati-
vas, talento e a sua ligação com o público. 

No seguimento da exploração dos resultados e da sua crítica, elaborou-se um quadro síntese, relativo 
a uma matriz geral e conceptual, para cada projecto urbano criativo, e que por sua vez ajudará na 
definição deste conceito à realidade portuguesa e lisboeta. Listando cada projecto já implantado, e 

caracterizando-os pelas temáticas e respectivas variáveis, a matriz poderá ser uma forma de resumir 
e simplificar cada projecto à sua concepção de criatividade. 

É de notar contudo a simplificação quando se classifica cada projecto. A elaboração da matriz procu-

rou simplificar, não somente se referindo às principais características que cada projecto detém, bem 
como a simplificação de conceitos. Por exemplo, a resposta dada ao tipo de público-alvo, no caso do 
Mercado de Arroios, dos consumidores (referindo-se especificamente à restauração), é anexada à 

variável de visitantes, na ideia de que um consumidor em um mercado, tanto para as funções de 
abastecimento como de restauração, será sempre um visitante, na medida em que a sua presença é 
dependente da oferta ali prestada. 

Para os projectos sem resultados de entrevistas, a sua caracterização é mediante a sua história e 
informação básica disponibilizada pelos seus sítios oficiais, assim como pela comparação aos mais 
idênticos e dos quais se obteve a informação pretendida. 

Na leitura do quadro, os projectos estão listados na primeira coluna e caracterizados, conforme visível 
na primeira linha, as temáticas, sendo preenchido para projecto as variáveis presentes na matriz con-
ceptual. 

Uma futura utilização da matriz poderá, claramente, ser adaptada, acrescentada ou reduzida, conso-
ante uma abordagem mais específica da criatividade, nomeadamente um estudo aprofundado sobre 
o segmento de mercados ou sobre os projectos que utilizaram edifícios degradados, numa via de ex-

plicação associada à reabilitação urbana. 

Conforme será explicado mais adiante, os termos de cidade criativa e de projecto urbano criativo va-
riam bastante, principalmente pela escala de actuação. Pode-se viver numa cidade criativa, como por 

exemplo Barcelona, mas não ter um estilo de vida que se aproprie da criatividade da cidade, e ser de 
certa forma, considerado um mero residente que pretende do organismo que é a urbe, a satisfação 
das suas necessidades-base, em especial as da habitação, emprego e socialização. Daí que o termo 

de projecto urbano criativo deverá ser individualmente categorizado, a fim de entender as dinâmicas 
criativas no território. Um exemplo claro é a Fábrica do Braço de Prata, a qual não tem procura por 
parte dos residentes. Talvez pelas suas características singulares num território em crescendo de in-

teresse e especulação imobiliária, mas o público que vai à Fábrica e obtém da mesma a sua satisfa-
ção cultural e criativa, não tem uma expressão territorial, podendo vir de fora do país, de qualquer 
freguesia de Lisboa, ou mesmo de zonas mais longínquas ao nível da área metropolitana. 

Partindo da premissa de identificar o perfil de cada projecto, segue o quadro-matriz dos projectos ur-
banos criativos considerados actores e promotores de criatividade na cidade de Lisboa. 
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6. CONCLUSÕES 

O objectivo primordial proposto para a presente dissertação é a definição de um “projecto urbano cria-

tivo”, mediante o estudo da criatividade, dos exemplos em outros países, e da realidade do conceito 
de criatividade na cidade de Lisboa, através da exploração histórica dos seus modelos económicos 
de gestão e de certos projectos que nasceram ao longo do tempo analisado. 

Numa primeira fase explicou-se a definição de criatividade no seio da temática da regeneração urba-
na. As políticas que definem este processo privilegiam novos usos a um edificado obsoleto e desin-
vestido, dando oportunidades a que a reabilitação urbana se faça sem uma preocupação com os pro-

pósitos a que tais edificações surgiram. A mutação da cidade na procura de espaços para a instala-
ção das actividades humanas, põe em andamento a arte urbanística, e que formal ou informalmente, 
se traduz num uso criativo e inovador. É um objectivo garantir a salvaguarda dos centros históricos e 

do património, e desta forma, a criatividade é factor essencial à inevitabilidade do tempo e da pressão 
humana. 

Explorou-se igualmente as três abordagens à criatividade, nomeadamente as indústrias criativas 

(DCMS, 1998), o milieu criativo (Landry e Biachini, 1995) e a classe criativa (Florida, 2012). As três 
são formas de abordar um projecto, sem nunca ser necessário uma atitude castradora de classifica-
ção. Um projecto pode incidir em uma, duas, ou conseguir assegurar um carácter criativo nas três 

abordagens. Da mesma forma, Selada e Cunha (2010), usa o termo “ecossistema criativo” como for-
ma de aglomerar uma economia, um lugar e talentos de base criativa. 

A distinção entre cidade criativa e projecto urbano criativo faz-se sobretudo pela escala. A teoria das 

cidades criativas é facilmente replicada em meios urbanos mais pequenos, como os explorados na 
rede de cidades criativas em Portugal, com maior capacidade de integração da população, e, no 
pressuposto de uma forte identidade cultural, um retorno económico que sustenta estes pequenos 

territórios. Lisboa tem agora um plano de cidade criativa (CML, 2018) que define objectivos práticos 
para a posição de Lisboa como urbe mundial na questão da criatividade.  

A exploração dos exemplos internacionais pretendeu responder ao objectivo de definir a cidade de 

Lisboa como criativa, mediante comparações dos maiores aos menores projectos. Por outro lado, 
respondeu também a que as melhores formas de reabilitação urbana surgem nas parceiras entre ad-
ministração local (a gestora-mor do território) e os investidores privados, detentores da inovação e 

ambição. 

Na caracterização da criatividade enquanto modelo económico, e sabendo os projectos de cariz cria-

tivo estiveram sempre presentes na sociedade, embora não fosse esse o principal intuito, é perceptí-
vel que os períodos onde sem põem em causa a solidez de um sistema económica, são também 
aqueles que dão a oportunidade das pessoas e das actividades de adaptarem à nova conjuntura im-

posta. No caso da crise económica, um bom número dos projectos urbanos criativos considerados 
nasceram no seio deste aperto financeiro e provaram que a criatividade é um meio de contornar pe-
ríodos social e economicamente regressivos. É também provado, que a cultura, apesar de ser um dos 

primeiros alvos na contenção de custos, é também resiliente, tendo como prova os pequenos projec-
tos que nasceram antes da crise e que perduram até hoje. 
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Mateus (2009) definiu uma cidade criativa como uma “cidade urbana, na sua verdadeira essência, 
isto é, em que a urbanidade é determinante, o colectivo predominando o privado”, “onde o verdadeiro 
centro é o espaço público, permitindo e apoiando a colocação de actividades que não têm uma tradu-

ção económica directa, mas sim indirecta”, e “uma cidade que enfatiza todos os seus mecanismos e 
redes culturais” (Mateus, 2009:60). É uma definição relativamente abstracta, relativa à cidade criativa 
e não ao projecto urbano criativo, mas que comprova o facto dos mesmos assentarem em diversos 

espaços, redes e actividades, de forma a que todos tenham acesso e contribuam para a criação de 
uma cidade onde predomina o espaço público e de redefina as comunicações entre agentes. Desta 
forma, podemos concluir que um projecto urbano criativo é: 

- um território circunscrito e economicamente diverso, mas baseado numa economia de talento e pro-
dução artística e cultural; 

- um lugar de livre pensamento, cultura urbana e fonte de conhecimento; 

- uma re-exploração da identidade cultural dos lugares, pela sua reabilitação e regeneração, dando 
novos usos ao edificado e recriando novas vivências culturais; 

- uma forma de planeamento de cidade onde se intensifica a vida pública, dentro dos parâmetros da 

identidade cultural, heterogeneidade do população e flexibilidade de usos da malha urbana. 

Faz-se notar que um projecto pode deixar de ser criativo, se replica o núcleo de identidade de outro 
projecto, o que acontece muitas vezes com a administração local, que tende a adaptar projectos exis-

tentes às suas necessidades locais. Um dos resultados das entrevistas foi esta mesma observação, 
de que os mercados, por exemplo, destituem-se de qualquer criatividade, pelo facto de que a raiz do 
empreendimento, da reabilitação ou da renovação foi clonada, tornando-se produtos embalados e 

ocos de identidade. 

A importância da realização das entrevistas foi perceptível a fim de garantir uma tabela-matriz final a 
mais próxima da realidade. Os sete inquiridos deram a oportunidade de caracterizar um projecto cria-

tivo mediante a sua proximidade ou relação, e desta forma, opinarem com maior certeza acerca de 
indicadores que a um utilizador comum poderão passar despercebidas. Há, contudo, o revés da me-
dalha, em que, obviamente, cada um favorecerá o seu projecto, como que publicitando-o, e nesta 

medida terá de ser analisado cuidadosamente cada caso, a fim de garantir uma caracterização livre 
de um marketing desmedido. 

A imagem que se retira da catalogação dos projectos criativos é que Lisboa é uma cidade fecunda à 

criatividade, independentemente do modelo económico e social que segue. Tem-se também em conta 
que este tipo de projectos surge, ora de uma forma disruptiva com o que era até então seguido como 
política, como também numa via de fuga as pressões externas e internas quando essas políticas são 

postas em causa. Desta forma, e adicionando uma série de factores ao nível da cidade como reces-
são económica, despovoamento dos centros urbanos, vetustez do edificado e falta de manutenção no 
mesmo, cria-se uma receita que modificará em vários campos da sociedade, diversas zonas da cida-

de. Mesmo que queiramos justificar com a nova expansão interna das urbes através da gentrificação, 
melhoria da economia ou novas políticas de conservação do património, percebe-se contudo que es-
tes projectos urbanos criativos têm verdadeiros impactes, a eles somente atribuídos, de regeneração 
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ao nível da envolvente de cada um, como é o exemplo do Príncipe Real, da Rua Cor-de-Rosa ou do 
Lx Factory. 

Explorar estes impactes seria o ideal para tentar entender que efeitos directos e indirectos tem na 

população residente, nos turistas, nos trabalhadores e no tecido económico local. Com uma análise 
aprimorada às consequências de cada projecto, era mais facilmente concebível a criação de políticas 
que visem o sua monitorização. Poder-se-á achar que a revisão teórica e bibliográfica conduziria a 

uma explicação concisa e objectiva. Mas pelo contrário, apresenta-se dispersa, com falta de clareza, 
e acima de tudo, direcionada para o conceito de cidade criativa e não de projecto urbano criativo. A 
abrangência do conceito de criatividade e a sua utilização pela administração local, leva a crer que 

existe uma apropriação do termo, não possibilitando a sua caracterização ao nível do tipo de iniciati-
va. Ao explorar-se o tema especificamente na cidade de Lisboa, surgem questões sobre como pode-
rão ser analisados os impactes na envolvente a projectos criativos como a Fábrica do Braço de Prata 

ou o Príncipe Real, se eles diferem ao nível do público-alvo, escala e objectivos. 

Com esta dissertação pretendeu-se definir um projecto urbano criativo, que comportará diversas famí-
lias de criatividade, cada uma com as suas particularidades. Através dos projectos urbanos identifica-

dos em Lisboa, foi possível criar um clarificar as componentes de um projecto, o que não implica a 
introdução de novas variáveis, na tentativa de individualizá-lo ainda mais. A definição deste termo é 
contributiva na medida em que as políticas públicas e a própria avaliação dos impactos do projecto na 

envolvente terão, inevitavelmente, de ter o seu objecto de estudo definido, caracterizado e classificá-
vel, a fim de que os resultados sejam os mais esclarecedores e mais proveitosos para as futuras polí-
ticas a serem tomadas nos territórios, para as pessoas e para as suas actividades. 

Um dos desafios à elaboração desta tese foi percepção de que os espaços sofrem mutações, para 
pior ou melhor, e muitas vezes evoluem para concepções que não as originais, num paralelismo ao 
descrito por Stern e Seifert (2008), de que estes projectos associam-se a outros investimentos, públi-

cos ou privados, e segmentam a população, preferindo certo estratos sociais ou grupos de activida-
des, e destruindo a heterogeneidade que é uma característica inicial aquando a formalização dos pro-
jectos. A questão do modelo de gestão é também um obstáculo à classificação de um projecto criati-

vo, no sentido da multiplicidade de paradigmas actualmente existentes, e que apesar de teoricamente 
abordados há algum tempo, forma agora postos em prática, mediante conjunturas económicas e fi-
nanceiras desfavoráveis, e que obrigaram a redesenhar o modelo económico das cidades, bem como 

diversificar a fonte de rendimento das mesmas. Desta forma, torna-se difícil entre distinguir um pro-
jecto criativo (na perspectiva de conceito de cidade criativa) de um projecto tecnológico ou sustentá-
vel. Os projectos, no futuro, tendem exactamente a perder esta sua classificação e a tornarem-se me-

ramente projetos inovadores, mais abrangentes e com valores sociais, económicos e ambientais que 
englobam diversas temáticas, actividades e grupos de trabalhadores. 

De forma a adicionar conhecimento sobre a temática da criatividade e dos projectos urbanos criati-

vos, será interessante estudar cada projecto do ponto de vista da influência que ele tem no meio en-
volvente, em particular as noções de espaço, dinâmicas populacionais e evolução económica. Além 
disso, a redefinição, através da inclusão ou exclusão, dos projectos urbanos criativos poderá ser ana-

lisada numa consideração mais segregada, ao nível de cada uma das temáticas utilizadas na matriz. 
Poder-se-á também estudar como criar um projecto urbano criativo numa perspetiva urbanística. Será 
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retirado desta forma a espontaneidade usual em alguns projectos. Mas como foi definido, um projecto 
é criativo na génese, na sua manutenção ou no seu propósito, e desta forma é possível assegurar um 
guia de como criar um projecto urbano criativo. Assim a criação deste guião será facilmente transpos-

to a qualquer indivíduo com capacidade de materializar uma ideia e pô-la ao serviço da população, 
tendo o apoio da administração local na via do planeamento estratégico. 
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ANEXO A - Projectos urbanos criativos em Lisboa: Lisboa centro histórico 

 

Figura a - Projectos urbanos criativos na UIT centro histórico 
Fonte: CML, s/d (elaboração própria) 
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ANEXO A - Projectos urbanos criativos em Lisboa: Lisboa centro 

 

Figura b - Projectos urbanos criativos na UIT centro 

Fonte: CML, s/d (elaboração própria) 
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ANEXO A - Projectos urbanos criativos em Lisboa: Lisboa ocidental 

 

Figura c - Projectos urbanos criativos na UIT ocidental 

Fonte: CML, s/d (elaboração própria) 
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ANEXO A - Projectos urbanos criativos em Lisboa: Lisboa norte 

 

Figura d - Projectos urbanos criativos na UIT norte 

Fonte: CML, s/d (elaboração própria) 
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ANEXO A - Projectos urbanos criativos em Lisboa: Lisboa oriental 

 

Figura e - Projectos urbanos criativo na UIT oriental 

Fonte: CML, s/d (elaboração própria) 
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ANEXO B - Guião de entrevista 

ENTREVISTA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

Entrevista realizada no âmbito da dissertação de mestrado em Urbanismo e 
Ordenamento do Território, do Instituto Superior Técnico, subordinado ao tema 

“Contributos para a definição do conceito de Projecto Urbano Criativo: uma 
aplicação ao caso de Lisboa”. 

Nota prévia: 

A dissertação em causa tem como principal objectivo aprofundar o conceito de “projecto urbano criati-
vo”, nomeadamente na cidade de Lisboa. 

Actualmente são vários os paradigmas para gestão dos meios urbanos, e a cidade criativa tornou-se 
um dos mais “utilizados”, pela forma como interage com o património, com o espaço público, ou pela 
mera revitalização de um arruamento ou bairro através da especialização numa indústria criativa. 

Desta forma, a dissertação apresenta um conceito mais lato da criatividade e do projecto a ela asso-
ciado, não somente através da sua representação social (classe criativa e talento individual) ou do 
sector económico (indústrias criativas como a arquitectura, a moda, o artesanato, música, edição, 
meios de comunicação, entre outros), mas também pela forma como rompem com o modelo econó-
mico, com o espaço urbano e com a tradição. Por outras palavras, o projecto urbano criativo não só 
segue o modelo de cidade criativa preconizado por nomes como Florida, Landry ou o DCMS, mas 
também pelo seu carácter disruptivo e contributivo nas urbes em que se inserem. 

O esquema infra lista aqueles que são os projectos urbanos criativos mais marcantes na cidade de 
Lisboa: 
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A Criatividade em 
Lisboa

1956: Fundação Calouste 
Gulbenkian (FCG)

1

1993: Culturgest 3

1997: Praça Martim Moniz 5

2005: Santos Design 
District 7

2007: LX Factory 9

2012: Palácio Sinel de 
Cordes 11

2013: Embaixada LX 
(Príncipe Real)

13

2013: Mercado de Campo 
de Ourique 15

2014: Mercado Time Out 17

2016: MAAT 
(Museu de Arte, Arquitetura e 

Tecnologia)
19

2017: Anjos70 
(Núcleo Criativo do Regueirão)

21

2018: LACS 
(Lisbon Arts Center & Studios)

23

2020 (?): Hospital do 
Desterro 25

1993: Centro Cultural de 
Belém (CCB)

2

1994: Galeria Zé dos Bois 
(ZBD)4

1999: Parque das Nações6

2007: Fábrica do Braço de 
Prata8

2009: MUDE 
(Museu do Design e da Moda)10

2012: Largo do Intendente 
Pina Manique12

2013: Rua Cor-de-Rosa14

2013: FabLab Lisboa 
(Mercado do Forno do Tijolo)16

2015: Mouraria Creative 
Hub18

2017: Mercado de Arroios20

2017: Palácio Baldaya22

2019 (?): Hub Criativo do 
Beato24



A presente entrevista pretende esclarecer este conceito a partir de uma lista de características, sendo 
o entrevistando aquele que caracterizará o seu projecto urbano, tendo em conta o seu conhecimento 
de causa. 

A entrevista preenchível segue na próxima página, no qual para cada temática, o entrevistando pode-
rá escolher uma ou mais opções, de acordo com a caracterização do seu projecto. No caso de o pro-
jecto não se enquadrar em nenhuma das características listadas, poderá mencionar a nova caracte-
ristica, referindo também a temática, tendo para o efeito um quadro de comentários.  

A fim de garantir uma fácil leitura da lista de características, segue agora uma breve conceptualização 
das mesmas: 

• Tipo de iniciativa: institucional (se parte de grupo académico ou científico); civil (grupo de civis, 
na sua maioria com diferentes formações mas com um objectivo comum); empresarial (uma ou 
grupos de empresas); administração local (entidades estatais como a Câmara ou as freguesias); 

• Modelo de gestão: se público, se privado ou se em parceria; 

• Público-alvo: tribos urbanas (grupos sociais o sub-sociedades, que partilham os mesmos interes-
ses, como por exemplo, os makers, culturas hipster, hippie ou yuppie); residentes (projectos que 
têm como público-alvo a população próxima e residente, como um mercado); visitantes (diferem 
dos turistas pela sua não-residência, neste caso em Lisboa, mas que frequentam os mesmos es-
paços regularmente aquando a sua permanência na cidade); trabalhadores (projectos urbanos que 
somente se visam como público-alvo aqueles com competências e talentos para o exercício das 
devidas funções); turistas (mero visitante, por vezes uma única vez); 

• Base de criação de valor: conhecimento (académico, científico ou de talento individual); sinergia 
entre indústrias (quando várias modalidades das indústrias criativas trabalham em uníssono e cri-
am produto atrvés desta simbiose); contacto entre classe criativa (simples convivência entre cria-
dores, perfomancers e associados ao meio, fomentando ideias e novas experiências);  vivência 
urbana (associado a novas concepções urbanísticas e usufruto do espaço público); 

• Objectivos: “Alta Cultura” (proveniente do high-culture, associada à ópera, bailado, orquestra, 
entre outros); cultura urbana (associado às tribos urbanas); coesão social (trazer de volta hábitos 
urbanos de convivência, bem como associado à destruição de preconceitos); revitalização local 
(regenerar uma determinada zona da cidade, que gradualmente se tornou obsoleta ou pouco di-
nâmica); criação de capital (dedicado exclusivamente à criação e lucro); produção artísticas e cul-
tural (criação sem um fim lucrativo mas com valor artístico associado); 

• Escala: edifício (utilização do edificado para instalação do projecto); bairro (utilização de uma 
zona da cidade com as mesmas características); espaço público (capaz de ser usado em qualquer 
espaço público, desde que tenha certas características para a sua concretização); 

• Tipo de intervenção: nova construção (propositada para o novo projecto, normalmente associada 
a fins museológicos); reabilitação (utilização de edificado em más condições); regeneração (requa-
lificação do tecido sócio-económico de determinada parte da cidade); 

• Período de existência: temporário (projectos que usam espaços enquanto estes não têm um ver-
dadeiro plano de investimento); permanente (utilização do espaço para um tempo sem fim delimi-
tado). 
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MARCAR COM 
UM X UMA OU 

VÁRIAS OPÇÕES

Projectos urbanos 
criativos

Tipo de iniciativa

Institucional

Civil

Empresarial

Administração local

Modelo de gestão

Público

Privado

Parceira público-privada

Público-alvo

Tribos urbanas

Residentes

Visitantes

Trabalhadores

Turistas

Base de criação de 
valor

Conhecimento

Sinergias entre indústrias

Contacto entre classe criativa

Vivência urbana

Objectivos

“Alta cultura”

Cultura urbana

Coesão social

Revitalização local

Criação de capital

Produção artística e cultural

Escala

Edifício

Bairro

Espaço público

Tipo de intervenção

Nova construção

Reabilitação

Regeneração

Período de existência
Temporário

Permanente
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Comentários: 
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