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Introdução  

O tema desenvolvido neste estágio foi o das Cidades Criativas. Surgiu no âmbito de um 

projecto da Câmara Municipal de Lisboa, desenvolvido pelo Departamento de 

Planeamento Estratégico (DPE) onde decorreu o estágio da componente não lectiva do 

Mestrado em Gestão do Território - Planeamento e Ordenamento do Território, da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. O estágio foi 

realizado entre Outubro de 2008 e Abril de 2009 e teve uma duração de 800 horas.  

O objectivo central do trabalho foi identificar e caracterizar os Pólos Criativos que têm 

surgido em Lisboa, através de um levantamento destes espaços, da análise das actividades 

desenvolvidas e de entrevistas a quem neles trabalha. O universo deste estudo foram 

algumas das associações, cooperativas e outras formas de organização cultural que têm 

surgido recentemente e de forma espontânea na cidade de Lisboa e que, pelo carácter de 

inovação e de criatividade, têm, como veremos adiante, introduzido alterações na rotina da 

cidade.  

“Através do seu papel fulcral na economia contemporânea as cidades tornam-se áreas de 

intervenção estratégicas das políticas nacionais. O próprio papel do Estado se transforma 

acompanhando esta evolução. Procuram-se formas de tornar a cidade mais competitiva e 

atrair o recurso mais precioso do século XXI: a Criatividade” (Teixeira, 2008).  

Com efeito, estamos a viver numa época onde o capital humano, a imaginação, a 

inteligência e a criatividade são parte das chaves estratégicas para o sucesso das cidades. 

Neste contexto, a UNESCO1 está a desenvolver um programa para consciencializar os 

responsáveis pela gestão das cidades da importância da criatividade nas suas diferentes 

vertentes, pelo crescimento económico e como modo de revitalização urbana e cultural. 

Várias são as cidades que a nível mundial estão envolvidas neste projecto, desenvolvendo 

estratégias de revitalização pela aposta no design, na gastronomia, na literatura e na música.  

                                                           

1 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).  
Em 2004 a UNESCO estabeleceu uma “Rede de Cidades Criativas” para a obtenção de uma aliança global 
pela diversidade cultural. Esta rede liga as cidades “criativas” para que estas possam trocar experiências, 
know-how, capacidades de negócio e tecnologia. O objectivo é fomentar a capacidade local, encorajando-a a 
difundir a diversidade dos produtos e serviços locais nos mercados internos e internacionais, gerar emprego e 
desenvolvimento sócio económico. http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Cities_Network - 
http://portal.unesco.org/culture  
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O desenvolvimento das cidades criativas passa pela forma como se promove a relação 

entre os actores culturais e a criatividade, de modo a criar condições de animação e 

criatividade urbana. 

As cidades são as chaves económicas e as unidades organizativas sociais para a era criativa, 

promovem as economias de escala, são incubadoras das novas tecnologias, enquadram o 

capital humano nas oportunidades, promovem ideias para lugares e inovações onde investir 

(Florida, 2002). 

De entre os autores que se têm debruçado sobre o tema das cidades criativas, e apesar de 

terem sido já desenvolvidas muitas críticas ao seu trabalho, podemos começar por destacar 

as ideias de Richard Florida, segundo o qual “os centros urbanos são um elemento vital 

para a criatividade e para a competitividade” (Florida, 2002). 

A abordagem sobre as cidades criativas desenvolvida por este autor refere a importância da 

aposta numa nova geração de políticas públicas ligadas à criatividade e à inovação urbana, 

passando pela atracção e fixação de talentos, a capacidade de desenvolver a investigação e 

produtos tecnológicos (universidades e empresas inovadoras) apoiada numa atitude 

tolerante, que valorize a diversidade social e cultural. 

Deste modo, as cidades assumem um papel vital no aproveitamento da criatividade para o 

desenvolvimento. É com base numa estratégia coerente e adaptada que as cidades poderão, 

utilizando o potencial criativo, os seus “actores culturais” e os seus clusters, gerar condições 

para atrair mais capital criativo, que naturalmente impulsionará a conectividade entre 

cidades fomentando assim um novo tipo de economia – a “Economia Criativa”2. 

Em Portugal, só muito recentemente se começou a debater esta temática, já muito discutida 

a nível internacional, principalmente a nível académico e de instituições culturais. Começa-

se a ver a criatividade a surgir em diversas cidades portuguesas, de forma diferente, com 

impulso privado ou público, mas com o mesmo objectivo, procurar um novo sector 

económico de elevado valor acrescentado, as indústrias criativas (Camilo, 2009).   

 

 

                                                           

2 Termo utilizado pelo autor John Howkins, no livro “The Creative Economy – How People Make Money from 
Ideas” de 2001. A Economia Criativa, segundo Howkins, é o negócio das ideias – o meio através do qual 
novas ideias e invenções são comercializados e vendidos. Consiste em todos os actos criativos em que o 
trabalho intelectual cria valor económico. http://www.creativeeconomy.com  
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O presente relatório está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo, faz-se um 

enquadramento teórico sobre as cidades criativas: define-se o conceito, identificam-se as 

suas principais características, realça-se a sua crescente importância à escala mundial e o seu 

papel nas principais agendas políticas. São analisadas as diferentes origens do conceito e 

sintetizadas as contribuições que a noção de cidade criativa traz para o estudo do papel das 

actividades culturais no desenvolvimento urbano e, consequentemente, para a actuação 

pública neste campo.  

No capítulo dois, é feita uma apresentação da entidade de acolhimento – Departamento de 

Planeamento Estratégico da Câmara Municipal de Lisboa, seguida da descrição das 

actividades realizadas durante o estágio, que consistiram no levantamento dos pólos 

criativos (não institucionais) na cidade de Lisboa e nas entrevistas, procedendo-se 

finalmente à análise e interpretação crítica dos resultados obtidos.  

O terceiro capítulo, através da identificação das actividades culturais e criativas que foram 

realizadas na cidade de Lisboa durante os meses de Maio, Junho e Julho, com base na 

Agenda Cultural de Lisboa e no guia “Le Cool”, pretende dar conhecer em detalhe de que 

modo é que a aposta nos eventos e na criatividade cria um ambiente criativo na cidade de 

Lisboa.  

 

Metodologia  

Para a elaboração deste relatório seguram-se duas estratégias complementares. Por um lado 

a pesquisa bibliográfica que permitiu conhecer o quadro teórico que caracteriza 

presentemente o tema. Por outro lado, a realização de um estágio no DPE/CML, onde foi 

possível efectuar trabalho de campo e entrevistas com os responsáveis das 

associações/cooperativas culturais.  

De seguida é apresentado o relatório do estágio, cujo propósito foi definido segundo as 

necessidades do DPE, em articulação com os critérios delineados pela instituição de ensino. 
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Capítulo I. A Criatividade – O Novo Desafio das Cidades 

1.1 O Recente Interesse na Criatividade Aplicado às Dinâmicas Territoriais  

É unânime o reconhecimento da importância da criatividade3 em todos os sectores da 

sociedade. Estas actividades para além de gerarem emprego, criam valor e fomentam o 

desenvolvimento económico local, contribuindo assim para a inclusão social, diversidade 

cultural e desenvolvimento humano, fazendo com que as cidades se tornem mais atractivas.  

As noções sobre criatividade urbana são bastante distintas e adoptam diferentes pontos de 

vista, face à dispersão de conceitos nesta área. 

Desde modo a criatividade urbana pode ser vista como resultado de actividades e projectos 

colectivos que acontecem na cidade, ou seja, corresponde ao somatório de tudo, e não 

apenas às grandes intervenções ou aos grandes empreendimentos (Costa, 2009). 

O que nos leva, então a relacionarmos a criatividade com as cidades? Por um lado, as 

cidades ao funcionarem como mercados, locais de troca e centros de produção, com a sua 

massa crítica de empreendedores, artistas e intelectuais, estudantes e administradores 

sempre foram centros da criatividade. Por outro lado, porque nos espaços urbanos que 

utilizam dinâmicas territoriais específicas ou políticas que se baseiam em actividades 

culturais (ou criativas), estas revertem em acréscimos da qualidade de vida, permitindo a 

regeneração urbana e promovendo a competitividade.  

É sob o signo da criatividade que se construirá a resposta das cidades no final do século 

XX4. Segundo Charles Landry, esta resposta coloca em primeiro lugar a reflexão acerca das 

“condições necessárias para as pessoas pensarem, planearem e agirem com imaginação na 

procura de oportunidades ou respondendo a problemas urbanos aparentemente insanáveis. 

A criatividade neste contexto é aplicada à imaginação utilizando qualidades como a 

inteligência, a invenção e aprendizagem ao longo da vida. Na “cidade criativa” não são só 

os artistas e aqueles que estão envolvidos na economia criativa que são criativos. A 

criatividade pode vir de qualquer fonte, abrangendo portanto todos aqueles que respondem 

a um problema de uma forma inventiva, seja um assistente social, um homem de negócios, 

                                                           

3 O ano de 2009 foi escolhido pela UE como o Ano Europeu da Criatividade e da Inovação. Com estas 
iniciativas, pretende-se mostrar a importância da criatividade e da inovação no desenvolvimento dos 
territórios e gerar sensibilidade social para estas problemáticas. 
4 O autor Charles Landry refere resposta à estagnação resultante da derrocada da sociedade industrial por 
intermédio da produção artística e do reforço do tecido cultural, através do desenvolvimento das indústrias 
criativas. 
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um cientista ou um funcionário público. No entanto, a criatividade é legitimada pelas artes 

e a organização da criatividade artística tem qualidades específicas que se coadunam com as 

ideias chave da economia criativa” (Landry, 2006). 

No início do Século XXI, a criatividade ultrapassou as barreiras da investigação académica 

e entrou para o campo da elaboração de políticas nacionais e regionais, sobretudo, nas 

estratégias de desenvolvimento urbano, com o intuito de promover o crescimento e a 

vitalidade das cidades5. 

A criatividade é hoje reconhecida como uma força motriz económica e social fundamental 

na geração de riqueza e emprego e no desenvolvimento sustentável, incorporando as 

mudanças tecnológicas e promovendo a inovação empresarial e o reforço da 

competitividade das cidades, regiões e países. 

Assim, ressalta de um estudo elaborado pela KEA6, que a indústria de criatividade 

representa de 7% do PIB mundial. Na Europa, as Indústrias Criativas7 (a publicidade, a 

arquitectura, as artes, design, moda, televisão, rádio, filme e vídeo, software interactivo de 

lazer, música, artes performativas, edição e criação de software), correspondem a 2,6 % do 

PIB da União Europeia, e estão a crescer 12,3% acima da média da economia, empregando 

5,8 milhões de pessoas. Em Portugal este sector contribuiu para 1,4 % do PIB (dados de 

2003), logo a seguir aos produtos alimentares e bebidas, e aos têxteis (1,9% cada). 

O mesmo estudo também explica que a função económica da cultura é extremamente 

importante a nível regional/local, uma vez que a cultura é um motor para o aparecimento 

de centros criativos e de desenvolvimento local, por exemplo, festivais e turismo cultural. 

Em Portugal, estudos recentes sobre o sector cultural e criativo demonstraram que o este 

sector no ano de 2006 foi responsável por 2,8% de toda a riqueza criada nesse ano no país 

                                                           

5 Estudo Macroeconómico “Desenvolvimento de um Cluster de Indústrias Criativas na Região do Norte de 
Portugal”-Relatório Final – Fundação Serralves, 2008. 
6 The Economy of Culture in Europe - Estudo elaborado para a Comissão Europeia pela KEA, European 
Affairs, em 2006. Para além deste estudo, nos últimos anos tem-se registado, uma relevante intensificação dos 
contributos de medição da dimensão do sector cultural e criativo, que se traduz num conjunto de trabalhos 
que contribuíram para superar parcialmente a situação de grandes insuficiências na medição estatística deste 
sector. São, por ordem cronológica, os seguintes: 
“The “Creative Sector” – An Engine for Diversity, Growth and Jobs in Europe”, publicado pela European 
Cultural Foundation, em 2005; “Staying Ahead: the Economic Performance of the UK’s Creative Industries”, 
publicado pelo Departamento da Cultura, Media e Desporto do Reino Unido (DCMS) em 2007; 
“International Measurement of the Economic and Social Importance of Culture”, publicado pela OCDE, em 
2007; “Creative Economy Report”, da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento 
(UNCTAD), em 2008. Para mais informações consultar o estudo sobre o “Sector Cultural e Criativo em 
Portugal”, disponível no sítio www.portaldacultura.gov.pt/SiteCollectionDocuments/Imprensa/SCC.pdf. 
7 Este conceito será tratado mais a frente no ponto referente as “Indústrias criativas”. 



6 

 

e por cerca de 2,6% do emprego nacional total, o que não pode deixar de se considerar 

relevante, justificando plenamente a ideia de que a aposta na criatividade é fundamental 

para o desenvolvimento das cidades (Mateus, 2009).  

Florida, afirma que, futuramente, as regiões e cidades que conseguirem atrair em maior 

número os talentos criativos serão aquelas que, maior diversidade e mais altos níveis de 

qualidade conseguirão implementar nos lugares (Florida, 2002). O desenvolvimento da 

criatividade implica uma atitude de abertura, de tolerância e da necessidade de mudança.  

Segundo o autor, nunca a criatividade foi tão vital para a economia e desenvolvimento das 

nossas sociedades. Uma vez mais, a sociedade de informação e do conhecimento 

desenvolve-se a par e passo com a valorização da criatividade como factor chave de 

sucesso e competitividade.  

A ideia é que criatividade é um meio de suporte que está aberto a todas as formas artísticas 

e culturais, mas também tecnológicas e económicas. 

Neste sentido, importa referir o conceito de “Ciclo da Criatividade”, desenvolvido por 

Landry (2004), um conceito dinâmico, que tenta criar uma forma de energia urbana 

renovável com capacidade de conduzir uma cidade ou localidade ao expoente máximo do 

seu potencial de desenvolvimento. 

Este modelo parte do ponto de vista de que a criatividade pode ser aproveitada e explorada 

para o desenvolvimento de um lugar. Do mesmo modo, o autor defende que a criatividade 

também pode ser desperdiçada se não for gerida de forma estratégica e inteligente. Para ele 

a criatividade pode surgir de diversas formas, em diferentes meios e em diferentes fases de 

um processo de desenvolvimento e pode expressar-se através de vários de actores.  

A ideia de existir um ciclo da criatividade leva a que existam ligações entre a esfera cultural, 

científica, social e económica, criando novas sinergias. A criatividade, no âmbito deste 

processo dinâmico, é entendida como um recurso sustentável. 
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Reforçar a 
capacidade de 
gerar ideias

Transformar 
ideias em 
realidade

Networking e 
circulação de 

ideias 

Providenciar 
plataformas 
de entrega

Criar 
públicos e 
mercados

Figura 1 – Ciclo da Criatividade 

Fonte: Landry (2004) 

 

Este ciclo (figura 1) integra cinco fases que estão em permanente continuidade. Para fechar 

o ciclo, o autor argumenta que é preciso atingir e satisfazer os públicos ou os mercados 

com ideias e produtos, gerando uma dinâmica que não só premeia o processo criativo 

(presente em todas as fases), mas que também estimula mais a capacidade de criar ideias.   

Com feito, a criatividade está a ser cada vez mais reconhecida com um activo estratégico 

chave, que leva ao crescimento económico e determina uma integração com sucesso numa 

economia global e em constante mudança. 

Para enquadrar e clarificar este debate conceptual em torno da criatividade e do seu papel 

no desenvolvimento, Pedro Costa (2005), propôs uma esquematização, sugerindo uma 

tipificação em cinco grandes origens para o recente interesse pela criatividade, no que 

concerne à preocupação com a promoção da vitalidade e competitividade urbanas (ver 

Caixa 1 - Sistematização destas origens). 
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Fonte: Costa (2005),”Seminário Património e Identidades: Território, Identidades e Políticas Culturais” – Adaptado  

Caixa 1. As origens para o recente interesse na Criatividade 

a) A ideia de “cidade criativa”, tal como foi desenvolvida por autores como 

• (C. Landry, 2000; P. Hall, 1998; R. Ebert et al., 1994; Comedia) … e a progressiva articulação com a de “indústrias criativas” (via 

indústrias culturais) 

• Campos disciplinares associados ao planeamento urbano, às politicas de desenvolvimento local, ao urbanismo e arquitectura, à 

gestão urbana 

• Académicos mas também (e sobretudo) planeadores urbanos / políticos (essencialmente na Europa) 

• Grelha analítica, mas igualmente referência estratégica e instrumento de actuação de desenvolvimento urbano 

• Lógica de valorização de boas práticas, tanto directamente assentes em actividades culturais criativas, como em soluções 

criativas do ponto de vista institucional ou organizacional; 

• Progressivamente incorporada no discurso político nalguns países (como a Inglaterra ou a Alemanha – pe, DMSC-UK) e a nível 

das instituições europeias; (sobretudo no campo do planeamento e regeneração urbana, revitalização, agências de 

desenvolvimento local, aplicação de fundos comunitários, …) 

 

b) A noção de uma “Europa Criativa”, assumida por instituições de investigação internacionais p. e. 

• ERICArts, 2002 (European Research Institute for Comparative Cultural Policy and the Arts) 

• Multidisciplinar (soc. da cultura, plan. urbano, cultural studies, …) 

• Cruzamento de algumas das preocupações anteriores com a manutenção da diversidade cultural (UNESCO, Conselho da 

Europa,…) e outras abordagens (psicologia, etc.)  

• Ideia base da governância e gestão da criatividade artística na Europa 

• Abordagem empírica a partir de 13 estudos de caso em toda a Europa (conjunto de exemplos de relações de sucesso entre 

criatividade artística, governância cultural, gestão inovadora e desenvolvimento urbano) 

• Foco em mecanismos de regeneração urbana baseados em actividades culturais, sustentados em condições especiais em 

termos de criatividade e resultantes de meios específicos e de formas de governância particulares 

Não obstante uma grande diversidade em termos de: Condições culturais / Condições territoriais / Génese da iniciativa / Efeitos principais 

c) A ideia da existência de uma “Classe Criativa” 

• R. Florida, 2002, R. Florida e I. Tinagli, 2004 

• Economia / Gestão 

• Ideia da existência de uma “classe criativa”, admitida como recurso determinante na competitividade territorial, e com um papel 

fulcral no desenvolvimento e na renovação urbana em diversas cidades 

• Cidades mais abertas, mais receptivas à diferença, mais solidárias, com sucesso vs outras (com aplicação empírica aos EUA, 

depois à Europa,…) - Cidade é criativa, com base na atracção das “classes criativas” (tecnologia, talento, tolerância) 

• Metodologias e indicadores discutíveis, mas princípios teóricos de base importantes e com impacto 

• Contributo polémico e muito discutido em aspectos acessórios mas princípios fundamentais alertam para o ponto-chave na 

criatividade (em articulação com a questão das competências e do capital humano) 

 

d) A consciência da especificidade das “Indústrias Criativas”, no âmbito da análise económica, particularmente através do 

contributo de: 

• R. Caves (2001) 

•  Economia (mas não na tradição da economia da cultura) 

• Articulável com outras perspectivas, como a da “economia criativa” (associada à importância dos direitos de propriedade – J. 

Howkins, 2001) 

• Desenvolvimento do conceito de “indústrias criativas”, equacionando a análise da organização das indústrias culturais num 

contexto institucional mais alargado 

• Análise das actividades culturais em termos económicos, mas com focalização na importância da componente criativa e nas 

particularidades dos bens culturais e das instituições 

• Bens criativos simples e complexos; especificidades da procura e da oferta dos bens criativos, assente nas relações (contratos) 

que se estabelecem entre eles 

 

e) A valorização dos aspectos associados à criação e à criatividade no campo da análise das actividades artísticas, 

• R. Towse, 2004, C. Handke, 2004, C. Throsby, 2001 

• No corpo conceptual mainstream da economia da cultura 

• Consagração da importância da análise da criatividade artística e sua incorporação nos produtos culturais 

• Viragem (ou, pelo menos, maior interesse) da economia da cultura para a questão dos mecanismos da criação 

• Recuperação de património da economia da cultura e articulação com a análise da inovação 

• Análise do valor criativo dos bens também do lado da oferta e já não só do da procura (oferta vista ao nível da produção da ideia 

e não apenas a produção física de suportes e a distribuição…) 
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Pode assim afirmar-se que a criatividade desempenha um papel importante no 

desenvolvimento do território, sendo considerado como um instrumento económico e 

social fundamental, não apenas na criação de riqueza e emprego mas também na criação de 

condições para que se alcance um desenvolvimento sustentável. 
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1.2 Noções e Conceitos  

1.2.1 Cidades Criativas  

O conceito de cidades criativas tem sido amplamente debatido nos últimos anos, em 

particular nos contextos académicos e políticos. Existem contudo, diversas perspectivas 

sobre o que é, ou pode ser, a cidade criativa e qual a relevância deste tema para o 

desenvolvimento urbano. 

Como se pode tornar atractiva uma cidade para pessoas e empresas se instalarem nela? 

Qual a melhor estratégia para divulgar as potencialidades e cativar visitantes? É na resposta 

a perguntas como estas que assenta o novo “modelo” de cidades criativas, um conceito 

cada vez mais usado na definição das políticas municipais das cidades. 

Muitas das abordagens associadas ao conceito de cidade criativa, estão relacionados com a 

procura de novos modelos de planeamento e ordenamento do território, introduzindo, 

para além do dinamismo de mercado, mecanismos políticos de governo das cidades, na 

construção de novos factores de competitividade e atractividade com para funcionar como 

elemento catalisador da identidade de uma comunidade urbana dinâmica e de motivações, 

iniciativas e relações económicas geradoras de riqueza e emprego (Mateus, 2010). 

O movimento de regeneração urbana associado ao conceito de cidades criativas 

generalizou-se a uma escala global o que é evidenciado pelo contributo dado na sua difusão 

pela incitativa da UNESCO da criação da “Rede de Cidades Criativas”. 

A noção de cidade criativa também foi muito divulgada através das políticas de “bairros 

culturais”8 aplicadas em diversas cidades da Europa na década de noventa. Estas políticas 

estão relacionadas com estratégias de desenvolvimento do turismo, com a promoção de 

projecto culturais, como festivais de artes e música, e com planos urbanísticos que 

enfatizam a qualidade de vida (Landry e Bianchini, 1995). 

Neste contexto, é importante realçar que em Lisboa, tem-se verificado o desenvolvimento 

de pólos e “bairros culturais” que promovem dinâmicas culturais de sucesso. “O Bairro 

Alto surge como modelo exemplar de uma área urbana que soube potenciar os seus 

elementos distintivos e diferenciadores, tornando-se no pólo criativo com maior 

dinamismo, visibilidade e actividade cultural e artística de Lisboa” (Dinâmia/ISCTE/CML, 

                                                           

8 A ideia de “bairros culturais”está relacionada com à revitalização de determinadas áreas da cidade, 
vinculando-as a usos culturais. Em muitos casos, a arte é utilizada em conjunto com uma infra-estrutura 
(acessibilidade, galerias, bares, restaurantes, lojas, teatros, museus...), com objectivo de promover a imagem do 
lugar e a sua identidade.  
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2009:67). É uma zona com muita animação nocturna, artes performativas, moda, 

antiquários, sector do livro, segmentos da produção audiovisual e mercados alternativos das 

indústrias criativas. 

Os bairros criativos são valorizados pelo seu elevado capital simbólico, pela forte 

componente cultural, e ainda pelas vertentes do turismo e da boémia (Florida, 2000). 

Estudos recentes têm demonstrado que estão em curso grandes alterações nos pilares 

estruturantes da sociedade e da economia, surgindo o conhecimento como um novo e 

decisivo factor de produção. Nesta perspectiva, podemos verificar que o nível de 

desenvolvimento de uma cidade depende da sua capacidade de atrair e reter talento e desta 

forma manter os níveis de inovação e competitividade, criando ambientes urbanos 

favoráveis a esta atractividade.   

O conceito de cidades criativas procura adaptar a visão de “business cluster”9 tendo a 

criatividade como indutor da economia e assumindo que na competição global que as 

cidades fazem entre si, as actividades culturais e criativas, podem ser o principal 

instrumento de organização do território, atraindo habitantes e visitantes, qualificando as 

suas experiências e melhorando a sua qualidade de vida.   

Neste sentido, a cidade criativa pode entender-se como o resultado de uma aliança entre 

actividades industriais, tecnológicas e culturais que visam melhorar uma determinada cidade 

do ponto de vista criativo e torná-la mais atractiva. Mas o que é exactamente uma cidade 

criativa? As cidades criativas são locais dinâmicos de experimentação e inovação, onde se 

criam novas ideias e onde pessoas de todas as classes sociais se reúnem para fazer das suas 

comunidades um lugar melhor para viver, trabalhar e divertir-se (Bradford, 2004).  

Esta visão é ainda reforçada pela definição de Aires Mateus10, que define a cidade criativa 

como “uma cidade urbana, na sua verdadeira essência, isto é, que a urbanidade é 

determinante, o colectivo predominando sobre o privado. Lugar onde o verdadeiro centro 

é o espaço público, permitindo e apoiando a colocação de actividades que não têm uma 

tradução económica directa, mas sim indirecta. É uma cidade que enfatiza todos os seus 

mecanismos e redes culturais”. Ou seja, uma cidade que consegue agregar em si as 

                                                           

9 Michel Porter, na sua definição de “business cluster” classifica-os como “concentrações geográficas de 
empresas relacionadas, juntando fornecedores, prestadores de serviços, clientes e instituições afins - como 
universidades, agências ou associações comerciais – competindo entre si, mas também cooperando”. 
10 Manuel Aires Mateus, coordenador da equipa do projecto “Parque Mayer”, in entrevista a revista 
Arquitectura 21, Abril de 2009. 
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condições necessárias para incentivar a criação de actividades criativas de forma contínua e 

sustentável.  

Neste cenário de evolução torna-se necessário o reconhecimento não só do papel dos 

"agentes de criatividade" no desenvolvimento das cidades, mas também o compromisso de 

que a cidade mesmo "criativa" é um factor primordial na evolução da comunidade e no 

desenvolvimento económico (Carta, 2007). 

Este autor desenvolve uma “Matriz da Cidade Criativa”, onde o conceito de cidade criativa 

estrutura-se, (figura 2), em torno de três C´s – Cultura, Comunicação e Cooperação – para 

evidenciar a relevância da articulação entre os agentes e os espaços onde se desenvolvem as 

actividades criativas através de “comunidades” que valorizam e utilizam “recursos” 

singulares com base em “ferramentas” avançadas. 

A convergência delineada entre classe e cidade criativa fundamenta-se, aqui, em três 

grandes pressupostos (Carta, 2007): 

Em primeiro lugar, a cultura (identidade cultural), como factor crucial para a 

competitividade das cidades. A cultura é uma parte dos recursos que tornam uma cidade 

mais atractiva; 

Em segundo lugar, no papel central a utilização e difusão da informação em tempo real 

através de redes de comunicação tecnologicamente avançadas, o que permite envolver os 

cidadãos nas decisões da cidade; 

Em terceiro lugar, a cooperação, factor importante na construção de comunidades urbanas 

diversificadas mas capazes de partilhar objectivos e responsabilidades (esta cooperação 

envolve centros, periferias, bairros, actividades, grupos sociais).  
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Figura 2 – Matriz de uma Cidade Criativa 
(dos 3 T´s aos 3 C´s) 

 
Fonte: Carta (2007) 

Uma cidade criativa baseia-se, portanto, da interacção entre a Cultura, a Comunicação e a 

Cooperação, recursos essenciais dos concelhos municipais, dos planeadores, dos 

arquitectos, e designers, os que mais criam inovação numa cidade e que desempenham um 

papel fundamental no desenvolvimento das cidades criativas. Por um lado são eles que 

beneficiam em grande parte da plataforma que é criada e são eles os próprios 

dinamizadores e construtores deste conceito, ou seja, são sujeitos activos e passivos. Por 

outro lado são eles os grandes responsáveis para que o processo não se centre só no grupo 

que representam mas contamine toda a cidade e comunique com todos os cidadãos11.  

São elementos estruturantes deste processo de dinamização criativa das cidades ou dos 

territórios (DPP, 2004):  

i) “As Universidades e os Centros de Investigação e Desenvolvimento, em 

primeira linha;  

ii) Os Teatros, as Bibliotecas e os Museus, que devem servir como infra-estruturas 

complementares de suporte à criatividade;  

iii) As políticas culturais e ambientais, que têm papel importante na preservação da 

herança cultural e ambiental, e que fornecem ancoragem para a criatividade dos 

agentes sociais e culturais e dos cidadãos, de um modo geral;  

                                                           
11

 Guta Moura Guedes – Presidente da Experimenta Design Lisboa/Amesterdão. In Revista Arquitectura21 
de Abril de 2009.   
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iv) O conjunto dos cidadãos, na medida em que se lhes consiga passar essa cultura 

e sejam capazes de absorver esta dimensão de pensar a vida em sociedade e esse 

espírito empreendedor”.  

Com efeito, podemos resumir as várias abordagens ao conceito de “cidade criativa” que 

têm sido desenvolvidas, pelos diferentes autores seja no campo da acção política, seja nas 

análises mais académicas, na proposta de tipologia, desenvolvida por Pedro Costa (2006), 

identificando três eixos de base que suportam cada construção conceptual; (a) um, 

centrando a noção de cidade criativa na ideia de criatividade como um instrumento ou 

como ferramenta para o desenvolvimento urbano; (b) um segundo, baseando a noção de 

cidade criativa na utilização de actividades/indústrias criativas (alargando as perspectivas 

centradas nas actividades culturais); e finalmente (c) um terceiro, baseando o conceito de 

cidade criativa na capacidade de atrair competências criativas, isto é, recursos humanos 

criativos. 

O que se defende actualmente é que os critérios para avaliar a qualidade e dimensão de uma 

cidade já não estão relacionados só com os índices económicos, turísticos ou mesmo 

culturais. As cidades mais atractivas, aquelas que lideram na dinâmica social e artística, são 

aquelas que apresentam soluções criativas mais vantajosas para a dinâmica social urbana. 

A cidade criativa, na perspectiva de Landry (2000), não é mais do que “é uma atitude de 

mentalidades, dinâmica, nunca estática” e deve estar enraizada no local onde as pessoas 

vivem. 

A criatividade, tecnologia e inovação são os três elementos-chave para o crescimento coeso 

das indústrias criativas e para a sua plena função como elemento dinamizador de territórios. 

Com feito, são várias as experiências que apostam no sector das indústrias criativas 

ocupando cada vez mais, um lugar de destaque no crescimento económico de qualquer 

cidade.  

 

1.2.2 Indústrias Criativas 

A expressão indústria criativa é relativamente nova. Este termo surgiu em Inglaterra como 

objecto de política pública no final dos anos noventa, no contexto das novas acções 

implantadas no decurso da ascensão do “New Labour” de Tony Blair (Costa, 2005). 
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O conceito de indústrias criativas surgiu do reconhecimento de que a cultura e a 

criatividade se tinham tornado factores competitivos estratégicos para quase todas as 

actividades económicas de bens e serviços. 

Também esse novo conceito emerge num contexto temporal em que as cidades se 

terciarizam como espaços privilegiados de criação de riqueza, principalmente na formação 

dos ambientes, dos serviços, das competências e dos talentos mais necessários ou 

favoráveis à “criatividade” e, portanto, da necessidade de medir e divulgar o retorno 

económico e social dessas características, seja para justificar mudanças na governança 

urbana, seja para justificar estratégias de renovação e competitividade urbana (Mateus, 

2010).  

É neste contexto que as indústrias criativas têm vindo a ser utilizadas por diferentes países 

ou regiões enquanto elemento revitalizador do crescimento económico, uma nova força 

que contribua para a competitividade e projecção de territórios a nível nacional e 

internacional (Latoeira, 2007).  

Uma questão a levantar aqui é o que se entende por indústrias criativas. Como definição é 

possível considerar, de uma forma muito geral, aquelas actividades que integram 

maioritariamente trabalho cultural e criativo. A sua listagem é variável e mais ou menos 

abrangente (arquitectura, mercado de artes e antiguidades, cinema, audiovisual, moda, 

design, publicidade, turismo, etc.). 

Um dos conceitos mais utilizados que está relativamente estabilizado e é comummente 

aceite é o do Department of Culture Media and Sport, do governo britânico, que define 

“indústrias criativas como actividades que têm a sua origem nas competências e nos 

talentos criativos individuais e que têm um potencial de criação de riqueza e de emprego 

através da geração e valorização da propriedade intelectual” 12.  

Deste modo, o conceito de indústrias criativas é variável, pode ser diferente de país para 

país, mas inclui aquelas indústrias em que a criatividade é incorporada no núcleo do 

negócio. Assim, estas indústrias são simultaneamente arte, ciência e negócio (ver figura 3). 

 

 

 

                                                           

12 Creative Industries Taskforce, Department of Culture, Media and Sports, Reino Unido, 1998 (DCMS). 
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Figura 3 – Organização das Indústrias Criativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Baseado em DCMS, 1998 

 

Contudo, esta definição de indústrias criativas corre o risco de ser demasiado ambígua e 

ambiciosa ao estabelecer uma ligação entre treze sectores (figura 3). O que pode diferenciá-

las é o facto de terem origem no talento e criatividade individuais e o “potencial de gerar 

emprego e riqueza através da exploração da propriedade intelectual” (Cunningham, 2003:1 

citado por Silva, 2009).  

A partir destas diferentes perspectivas, pode avançar-se com uma definição de indústrias 

criativas, enquanto indústrias baseadas em indivíduos com competências criativas que em 

conjunto com gestores e tecnólogos criam produtos de mercado cujo valor económico se 

baseia fortemente nas suas propriedades intelectuais ou culturais (Santos, 2009). 

O carácter inovador destas indústrias passa pela ligação dos aspectos económicos, culturais 

e sociais, que contribuem para a inclusão social, diversidade cultural e desenvolvimento 

humano. 

Por esta razão, as indústrias criativas estão entre os sectores mais dinâmicos do comércio 

mundial, apresentando uma estrutura de mercado flexível, que integra desde artistas 

independentes e microempresas até algumas das maiores multinacionais do mundo.13 

                                                           

13 Carlos Martins, em entrevista a Revista Arquitectura21 de Abril de 2009, pp. 27-29.  

• Publicidade,  

• Arquitectura,  

• Artes e Antiquários, 

• Artesanato,  

• Design,  

• Design de Moda, 

• Cinema e Vídeo,  

• Software Interactivo de Entretenimento, 

•  Música,  

• Artes Performativas, 

•  Edição,  

• Software e Serviços de Informática,  

• Televisão e Rádio 
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É neste contexto que se têm desenvolvido, em várias cidades políticas de regeneração 

urbana com o objectivo de desenvolver os sectores integrados nas indústrias criativas, 

como resposta ao declínio de outros sectores (indústria de manufactura). Nesta perspectiva, 

Charles Landry (2000), chama atenção para o papel do “creative milieu” nas cidades 

modernas como instrumento de suporte à geração e desenvolvimento de clusters criativos, 

combinando redes de edifícios e instituições com um sistema de estruturas e redes sociais, 

ligações e interligações humanas que fazem fluir as ideias entre os indivíduos e as 

instituições.  

Um dos elementos que melhor caracteriza as indústrias criativas é a sua distribuição 

geográfica e, em particular, a formação de clusters, designados por clusters criativos14. 

Neste contexto, o conceito de “classe criativa” merece ser destacado pela influência teve no 

aparecimento do conceito de “indústrias criativas” enquanto instrumento de análise e de 

base de elaboração de políticas públicas. 

A abordagem de Florida (2002) destaca os elementos associados ao capital humano e 

organizacional para desenvolver o conceito de “classe criativa”, que engloba pessoas que 

têm em comum a capacidade de utilizar a criatividade no desenvolvimento das suas 

actividades profissionais. 

 

1. 2.3 Classes Criativas  

A criatividade deu origem a uma nova classe, a qual Florida (2002) designa por “classe 

criativa”. Essa classe, segundo o autor, engloba trabalhadores que se afastam dos 

comportamentos tradicionais, isto é, do controle, do consumo padronizado e da submissão 

às regras formais de trabalho, adoptando uma postura de maior flexibilidade e autonomia. 

Da bibliografia consultada podemos concluir que o conceito de “classe criativa”15 está 

relacionado com um conjunto de pessoas com a capacidade de agregar valor económico 

aos produtos através de sua criatividade.  

                                                           

14 O termo “cluster criativo" aplica-se, segundo a UNESCO à concentração geográfica de indústrias criativas 
(artesanato, cinema, musica, publicações, software interactivo, design) que unindo os recursos de todos, 
conseguem optimizar a criação, a produção e a disseminação e exploração de trabalhos criativos. Os clusters 
criativos podem ser locais para viver e para trabalhar, onde os produtos culturais são feitos e consumidos.  
15

 "Classe Criativa" - um conceito amplo que engloba profissionais que utilizam a criatividade como motor da 
sua actividade, entre artistas, músicos, cientistas, professores, agentes financeiros, empresários ou advogados e 
outros cuja função envolva lidar com tarefas criativas ou conceptuais (Florida, 2002).  
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Este conceito surge para referenciar os recursos humanos altamente qualificados e 

inovadores, que estão na base da competitividade e vitalidade das mais dinâmicas áreas 

urbanas da actualidade. Efectivamente, a capacidade de uma cidade ser criativa e inovadora 

está relacionada com a habilidade para preparar, manter e atrair esta nova “classe” social 

que domina os conhecimentos e as competências necessárias aos sectores mais avançados, 

que criam mais valor e promovem a competitividade nas economias contemporâneas 

(Florida, 2002). 

Nesta perspectiva, o mesmo autor refere que as prioridades das políticas urbanas deverão 

passar, sobretudo, pela qualificação da vida urbana, pelo menos em determinados bairros 

ou “centros criativos”, por forma a que o capital “criativo” deseje viver e trabalhar em tais 

locais. Defende, assim, uma expansão da diversidade e da tolerância na cidade, uma 

correspondente qualificação dos ambientes e das amenidades urbanísticas, culturais e 

sociais.  

O conceito de “classe criativa” estrutura-se, na abordagem de Florida, em torno de três T‟s 

– Tecnologia, Talento e Tolerância (esquematizado na fig. 4), para fundamentar a 

preferência dos “criativos” por lugares diferenciados, tolerantes e abertos a novas ideias 

onde se produzem ritmos mais elevados de inovação e desenvolvimento tecnológico. Só 

uma boa conjugação destes factores permite às cidades atrair e reter pessoas criativas.  

“A competitividade de cidades que queiram fazer da criatividade e da inovação o seu motor 

de desenvolvimento vai depender do nível de dotação e qualidade desses atributos” 

(Ribeiro, 2009). 

Figura 4 - “3 T´s e o Crescimento Económico” 
 

 
Fonte: Florida (2004) 

Para além dos 3 T´s, o autor recorre aos “ indicadores de criatividade”, onde combinou:  



19 

 

(i) O índice gay, baseado na ideia de que a atitude relativamente à 

homossexualidade é um bom elemento de avaliação da tolerância para com a 

diferença. Mede a percentagem de casais homossexuais existente numa 

determinada cidade;  

(ii) O índice de boémia, pretende medir a dinâmica “boémia” de uma região, ou 

seja, contabiliza a quantidade de artistas (escritores, arquitectos, realizadores de 

cinema e de teatro, músicos, etc.), e também representa uma medida directa de 

produtores culturais e de recursos e condições para a criatividade;  

(iii) O índice de Coolness, baseia-se no índice de boémia, mas inclui a dinâmica da 

vida social e cultural, nomeadamente a “vida nocturna” e locais onde existe um 

ambiente “energético e vibrante”. Este índice mede na população com idade 

entre os 22 e os 29 anos a sua diversidade, as suas tendências em termos de vida 

nocturna e cultural e;  

(iv) O índice de melting pot, mede a percentagem da população nascida no 

estrangeiro. 

Para atrair esta "classe criativa", as cidades têm que oferecer um ambiente cultural e social 

orgânico, dinâmico e de abertura à diversidade. Não que isso, por si só, seja garante de 

criatividade, mas porque é essa atmosfera que permite que tal possa vir a acontecer. "As 

classes criativas querem viver em locais onde podem reflectir e reforçar a sua identidade 

enquanto pessoas criativas. Não querem ser actores passivos do local onde habitam. 

Querem gozar a cultura de rua, mistura de cafés e pequenas galerias, onde não se traça a 

linha divisória entre participante e observador, criatividade e criadores" (Florida, 2008)16. 

Segundo este autor uma cidade tolerante, aberta à diversidade, seja na música, nas artes, na 

tecnologia ou na economia, atrai os indivíduos com potencial criativo, capazes de 

arriscarem novas ideias.  

Neste sentido, a competição entre cidades passa pela atracção dos membros da “classe 

criativa”, isto é, a cidade com mais diversidade cultural e maior oferta artística, de eventos e 

de espaços comerciais e de lazer, serão as cidades mais aptas a satisfazer as preferências 

desta nova classe, que realça valores como o individualismo, a criatividade, a diferença e o 

mérito. 

                                                           

16 Richard Florida - Conferência na Fundação Gulbenkian, no âmbito do ciclo Desenvolvimento Regional em 
Contexto de Globalização em 17 de Abril de 2008. 
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Capítulo II. O Departamento de Planeamento Estratégico (DPE) da 

Câmara Municipal de Lisboa  

O estágio desenvolvido como componente não lectiva para a conclusão do Mestrado em 

Gestão do Território, área de especialização em Planeamento e Ordenamento do Território 

foi realizado na Câmara Municipal de Lisboa, no Departamento de Planeamento 

Estratégico (DPE), no âmbito do projecto Cidades Criativas. 

Neste capítulo pretende-se caracterizar este organismo, focando aspectos como os seus 

objectivos e a sua estrutura orgânica bem como as suas actividades, sobretudo com base no 

relatório de actividades do DPE 2002-2007. 

 

2.1 Planeamento Estratégico em Lisboa – Breve enquadramento 

O processo de planeamento estratégico urbano permite ter uma visão de conjunto das 

estratégias da cidade, definidas para o médio e longo prazo e de acções sectoriais. O 

planeamento estratégico urbano reforça a visão sistémica da cidade e deve ser encarado e 

praticado como um processo no qual o diagnóstico e a análise prospectiva não se podem 

dissociar do contexto institucional, nem da organização criada para realizá-lo (CML, 2002). 

Inicia-se um novo ciclo de estratégia para o relançamento do Planeamento Municipal que 

havia desacelerado a partir de 1995, com realce para a ausência de monitorização do Plano 

Estratégico, aprovado em 1992. 

O processo de planeamento estratégico adoptado pelo Município de Lisboa assenta no 

seguinte esquema organizativo (Craveiro, 1997).  
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Figura 5 – Sistema de Planeamento Estratégico 1990-1995 

 

 

Fonte: CML/Direcção Municipal de Planeamento Estratégico de Lisboa 

 

A retoma do planeamento estratégico urbano em Lisboa, em 2002 deu-se num momento 

em que se colocavam novos desafios aos decisores políticos e gestores urbanos para 

conduzir o desenvolvimento urbano, de forma a dar resposta ao paradigma de um 

desenvolvimento harmonioso e sustentável trazendo, portanto, novas exigências ao 

binómio técnico-político que o desenvolve. 

O Departamento de Planeamento Estratégico (DPE) surgiu a partir do novo quadro do 

Poder Autárquico que emergiu das eleições Municipais em Dezembro de 2001, através de 

deliberação n.º 36/AM/2002, de 12 de Novembro, efectuando assim uma reestruturação 

orgânica, na qual o Planeamento Estratégico foi retomado. 

Para o efeito, retoma-se uma atitude e os métodos ligados ao planeamento estratégico 

empresarial, pretendendo-se que o planeamento seja globalizante, interactivo, participado e 

por consequência flexível, sistematizando-se o desenvolvimento a quatro níveis: Visão 

Estratégica, Agenda Local 21, Revisão do Plano Director Municipal e Planos Municipais de 

Ordenamento do Território e Projectos Prioritários. 
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Figura 6 – Sistema de Planeamento Estratégico 2001-2005 

 
Fonte: Relatório de Actividades do Departamento de Planeamento Estratégico 2002-2007, CML 

 

Ao Departamento de Planeamento Estratégico são atribuídas diversas missões, que estão 

representadas na figura 7.  

Figura 7 - Missões do DPE 
 

            
    
Fonte: Diário da República - APÊNDICE Nº 148-A — II SÉRIE — n.º 271 — 23 de Novembro de 2002. 

 

A partir das competências atribuídas ao Departamento de Planeamento Estratégico, 

apresenta-se uma sistematização de alguns trabalhos desenvolvidos entre 2002 e 2007. 

Elaborar as linhas da 
missão da Câmara 

Municipal de Lisboa

Definir os objectivos 
quantificados que 
medem o grau de 

execução da missão

Elaborar o Plano 
Estratégico da CML, 
com base na avaliação 
do programa político e 
da envolvente externa 
e condicionamentos da 

organização

Apoiar as Direcções 
Municipais na 
elaboração e 

consolidação dos 
planos sectoriais e de 
projectos estruturantes

Monitorizar o grau de 
prossecução dos 

objectivos ao nível 
estratégico e sectorial

Verificar os planos de 
actividade e 

orçamentos de cada 
uma das direcções que 
colocam em prática os 
projectos estruturantes

Apoiar na 
comunicação externa e 
interna dos planos e 

dos resultados obtidos

Apoiar na elaboração 
do Plano de 

Actividades do 
Município



 

Durante este período o DPE realizou diversas acções que se resumem num balanço de 

actividades que seguidamente é apresentado.

Neste período desenvolveram

articulação entre o Quadro Estratégico para o Ordenamento do Espaço Nacional e 

respectivo Sistema de Gestão Territorial com os Instrumentos de 

a nível local (PMOTs). 

Realizou-se a monitorização do I Plano Estratégico de Lisboa 

de Lisboa aprovado em 1992, que a partir de 1995 sofreu uma desaceleração de 

implementação. 

Em 2002, o Departamento participou no processo de revisão do PDM. É de referir 

também, a elaboração e implementação da Agenda Local 21, que é de grande importância 

para o município de Lisboa, e a 

Território (PMOTs).  

A figura 8 representa os vários projectos que foram elaborados com o apoio do DPE.

Figura 

 Fonte: Relatório de Actividades do Departamento de Planeamento Estratégico 2002

 

Projectos Estruturantes

•A Carta Estratégica do 
Comércio de Lisboa (Estudo 
sectorial da Revisão do PDM 
(2003-2004))

•O Desenvolvimento e 
modernização da base 
económica da cidade de 
Lisboa, a identificação e análise 
das Áreas Potenciais de 
Desenvolvimento Económico 
na cidade de Lisboa.

•A Promoção do 
Empreendedorismo e 
Desenvolvimento Económico 
– Actividades económicas de 
futuro baseadas no 
conhecimento e na tecnologia 
(Projecto “Centro de 
Indústrias Criativas de Lisboa" 
e Pólo Tecnológico de Lisboa 
(LISPOLIS) 

Durante este período o DPE realizou diversas acções que se resumem num balanço de 

s que seguidamente é apresentado. 

Neste período desenvolveram-se diversos projectos, nomeadamente, a 

articulação entre o Quadro Estratégico para o Ordenamento do Espaço Nacional e 

respectivo Sistema de Gestão Territorial com os Instrumentos de Planeamento T

se a monitorização do I Plano Estratégico de Lisboa a partir do Plano Estratégico 

de Lisboa aprovado em 1992, que a partir de 1995 sofreu uma desaceleração de 

Em 2002, o Departamento participou no processo de revisão do PDM. É de referir 

também, a elaboração e implementação da Agenda Local 21, que é de grande importância 

para o município de Lisboa, e a Monitorização de Planos Municipais do Ordenamento do 

representa os vários projectos que foram elaborados com o apoio do DPE.

Figura 8- Projectos Desenvolvidos pelo DPE 

Relatório de Actividades do Departamento de Planeamento Estratégico 2002-2007, CML. 

Apoios as Empresas 
Municipais, como:

•Lisboa e-nova;  

•AMBELIS (Apoio no 
Desenvolvimento de Acções 
Estratégicas e Projectos 
Estruturantes);

•GEBALIS (colaboração com 
vista à elaboração do Projecto 
Estratégico de Intervenção nos 
Bairros Sociais);

•EPUL (participação no 
Workshop para delinear o 
perfil da Empresa Municipal e 
definição das novas políticas de 
acção – O DPE propôs 
políticas integradas entre 
SRUs, GEBALIS e EPUL).

Projectos Internacionais

•Apoio na Projecção 
Internacional da Cidade e a 
participação em Redes 
Internacionais de Cidades e 
Sistemas Metropolitanos, 
nomeadamente, colaboração e 
participação em diversos eventos 
da Conferência das Cidades do 
Arco Atlântico (CCAA), 

• Projecto REVITA (Estratégia 
Atlântica da Revitalização de 
Espaços Industriais) e

• Projecto MILUnet (Projecto 
sobre o Uso Intensivo e 
Multifuncional do Território)

• Comemorações do Bicentenário 
da Transferência da Corte 
Portuguesa para o Brasil e a 
Candidatura ao projecto da 
União Europeia 
Europeu do Diálogo 
Intercultural 2008”.
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Durante este período o DPE realizou diversas acções que se resumem num balanço de 

se diversos projectos, nomeadamente, a avaliação e 

articulação entre o Quadro Estratégico para o Ordenamento do Espaço Nacional e 

Planeamento Territorial, 

a partir do Plano Estratégico 

de Lisboa aprovado em 1992, que a partir de 1995 sofreu uma desaceleração de 

Em 2002, o Departamento participou no processo de revisão do PDM. É de referir 

também, a elaboração e implementação da Agenda Local 21, que é de grande importância 

Monitorização de Planos Municipais do Ordenamento do 

representa os vários projectos que foram elaborados com o apoio do DPE. 

Projectos Internacionais

Apoio na Projecção 
Internacional da Cidade e a 
participação em Redes 
Internacionais de Cidades e 
Sistemas Metropolitanos, 
nomeadamente, colaboração e 
participação em diversos eventos 
da Conferência das Cidades do 
Arco Atlântico (CCAA), 

Projecto REVITA (Estratégia 
Atlântica da Revitalização de 
Espaços Industriais) e

Projecto MILUnet (Projecto 
sobre o Uso Intensivo e 
Multifuncional do Território)

Comemorações do Bicentenário 
da Transferência da Corte 
Portuguesa para o Brasil e a 
Candidatura ao projecto da 
União Europeia – “Ano 
Europeu do Diálogo 
Intercultural 2008”.
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Capítulo III. Actividades Culturais e Criativas em Lisboa 

3.1. O Estágio no DPE 

Neste ponto pretende-se efectuar uma apresentação dos principais trabalhos realizados 

durante o estágio no Departamento de Planeamento Estratégico (DPE) sobre a temática da 

Cidade Criativa. 

 O principal objectivo deste trabalho foi realizar um levantamento dos pólos criativos com 

maior dinamismo na cidade, complementado com uma análise das actividades aí 

desenvolvidas que permitisse perceber a sua relevância na vida artística, cultural e criativa 

de Lisboa. Pretendeu-se ainda com este estágio caracterizar sumariamente os públicos 

destas organizações, bem como as expectativas destes relativamente à oferta de eventos e 

de actividades destes pólos.  

Não havendo levantamentos institucionais exaustivos, começámos por pesquisar e 

seleccionar com base num critério da máxima abrangência os pólos que têm desenvolvido 

recentemente actividades na área da criatividade, tendo sido identificados os seguintes: a 

Fábrica de Braço de Prata, a LX Factory, a CrewHassam, a Ermida de Belém e O 

Bacalhoeiro. 

Esta selecção, também incluía a Galeria Zé dos Bois – ZDB, um espaço muito importante 

na cidade e onde se desenvolve muitas actividades culturais e/ou criativas, mas devido a 

falta de resposta por parte dos responsáveis da instituição, não foi possível realizar a 

entrevista. 

Seguidamente foram realizadas algumas entrevistas às associações e cooperativas culturais 

identificadas em Lisboa, cujos resultados, como veremos adiante, demonstram o 

aparecimento de um novo conceito, e de uma mudança na rotina da cidade em termos de 

actividades culturais e criativas e que têm mobilizado vários tipos de públicos.  

Para tal foi elaborado um guião base para as entrevistas, tendo havido necessidade de 

introduzir adaptações pontuais às características de cada pólo criativo (Anexo). 

Para que fosse possível o início das actividades de implementação do estágio foi necessário 

proceder à pesquisa de bibliografia de referência relacionada com a temática central do 

projecto “Lisboa, Cidade Criativa” e de outros temas relacionados. Foi feita uma leitura 

desta bibliografia e procedeu-se à recensão dos artigos:  

• “DGOTDU – Políticas das Cidades, Polis XXI” 
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• “Diversidade Demográfica e Cidades Criativas”17 

• “Modelos de Governança de “Cidades Criativas”: Uma Abordagem Comparativa” 

 

Para orientar os trabalhos de estágio, começámos por desenvolver um cronograma (figura 

9) indicando as principais tarefas a desenvolver durante o estágio bem como o tempo para 

a concretização das mesmas.  

 

 

Figura 9- Cronograma do Estágio 

 

 

 

 

 

 

                                                           

17 Primeiro capítulo da tese de doutoramento, “Globalização, Diversidade e Cidades Criativas. O contributo 
da Imigração para as Cidades. O caso de Lisboa” de Francisco Lima Costa, 2007. 

Principais Tarefas do Estágio Out.08 Nov. 
08 

Dez08 Jan.09 Fev.09 Mar.09 Abr.09 Maio 
09 

Jun. 09 Jul.  
09 

Ago. 
09 

Set. 
09 

Apresentação do Projecto 
(Estágio)           

  

Pesquisa / Analise e 
Organização da Informação           

  

Recolha de Informação 
          

  

Realização das Entrevistas  
          

  

Introdução dos Dados 
Recolhidos           

  

Cartografia dos Pólos Criativos 
          

  

Elaboração Quadro Síntese das 
Entrevistas             

  

Base de dados da Agenda 
Cultural de Lisboa e da guia “Le 
Cool”           

  

Elaboração Mapas das 
Actividades Culturais em Lisboa            
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3.2 Os Pólos Criativos  

Este ponto pretende uma breve caracterização dos pólos criativos (projectos recentes) em 

Lisboa, de natureza associativa, com dimensões, conteúdos e objectivos diversos, cujo 

traço comum é o desenvolvimento, a promoção e a divulgação de actividades culturais 

e/ou criativas.   

Neste contexto, foram identificadas cinco projectos, que parece-nos contudo, ter 

englobado aqueles que têm maior dinamismo e maior expressão em termos de eventos 

realizados. 

A consulta da Agenda Cultural de Lisboa e do guia “Le Cool”, permitiu-nos de alguma 

maneira validar esta selecção - Fábrica de Braço de Prata, LX Factory, CrewHassan, O 

Bacalhoeiro e a Ermida de Belém. 

Foi elaborado um mapa18 onde se assinalaram os principais pólos criativos existentes na 

cidade, que nos permite ter uma leitura de conjunto, o que nos permitiu uma melhor 

visualização desses espaços criativos (figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

18 Elaborado pelo Arquitecto do DPE/CML. 
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Figura 10 - Distribuição dos Pólos Criativos 
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Fábrica de Braço de Prata (FBP) 

 

 
Fonte: minhamami.files.wordpress.com  

 

A Fábrica de Braço de Prata é um projecto das livrarias Eterno Retorno e Ler Devagar. 

Que ocupa 12 salas com uma área de 700m2. O edifício construído em 1908 para sede da 

administração da fábrica de material de guerra no Poço do Bispo transformou-se em centro 

de cultura com cinema, ateliers, galerias de arte, salas de concerto e livrarias. Tem também 

um bar, uma esplanada ampla e inúmeros lugares de estacionamento.  

A ideia é reaproveitar o espaço, que tem cerca de 6 salões, para uma espécie de "Casa de 

Cultura" que pretende dar lugar à representação de todas as Artes num único espaço: 

Música, Teatro, Dança, Pintura, Arquitectura, Literatura.  
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LXFactory (LXF) 

 

 
Fonte: bp.blogspot.com 

 

A antiga área industrial de 23.000m2 que foi no passado ocupada pela Companhia 

Industrial de Portugal e Colónias, mais tarde pela tipografia Anuário Comercial de Portugal 

e posteriormente pela Gráfica Mirandela.  

É uma fracção de cidade que durante anos permaneceu escondida e é agora devolvida à 

cidade na forma da LX Factory. É ocupada por empresas e profissionais das indústrias 

criativas. Também tem sido cenário de um diverso leque de acontecimentos nas áreas da 

moda, publicidade, comunicação, multimédia, arte, arquitectura, música, etc., gerando uma 

dinâmica que tem atraído inúmeros visitantes a re-descobrir este espaço em Alcântara. 

Em LXF, a cada passo vive-se o ambiente industrial. Uma fábrica de experiências onde se 

torna possível intervir, pensar, produzir, apresentar ideias e produtos num lugar que é de 

todos, para todos. 
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CrewHassan – Cooperativa Cultural 

 

 

 

A CrewHassan é uma cooperativa cultural, sem fins lucrativos, criada em 2004, que vem 

desenvolvendo diversas actividades na área cultural e social. Nomeadamente o Natal Social, 

que se realiza todos os anos e que pretende ajudar algumas famílias.  

A CrewHassan tem um espaço aberto ao público na rua Portas de Santo Antão n 159 

(junto ao Coliseu de Lisboa). 

O objectivo social da CrewHassan é promover a acção social, a dinamização cultural 

(exposições, instalações artísticas, mostras de vídeo, workshops, concertos, conferências, 

debates, teatro, literatura, etc.) e a organização de eventos, nunca esquecendo a 

multiculturalidade como um meio para o respeito comum. 
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O Bacalhoeiro – Colectivo Cultural 

 

 
Fonte: http://bacalhoeiro.ning.com/photo/bacalhoeiro-by-veronica?context=latest 

 

O Bacalhoeiro é uma associação cultural, sem fins lucrativos, fundada em 2006 com o 

objectivo de criar um núcleo de expressão artística em Lisboa, bem como de “conectar” 

pessoas com interesse nas artes performativas e visuais, através de uma rede de contactos 

sólida e solidária. 

Tem como objectivo ajudar a criar uma rede de pessoas ligadas às artes e proporcionar um 

núcleo de expressão artística em Lisboa. O Bacalhoeiro é um espaço de encontro e de 

expressão artística da cultura urbana lisboeta com uma programação regular, que dedica 

cada dia da semana a uma disciplina artística diferente. 

A associação foi fundada por um grupo de artistas e profissionais das artes do espectáculo 

com a urgência de proporcionar um espaço alternativo na baixa lisboeta. A associação 

conta com cerca de 11.000 associados. 
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Ermida de Belém – Um Espaço de História e Cultura 

 

 
Fonte: www.ermidabelem.com 

 

A Travessa da Ermida – espaço cultural – na Travessa do Marta Pinto, em Belém, pretende 

ser um ponto de encontro entre as memórias do passado e novas vivências. Este conceito é 

transversal aos diferentes espaços que constituem este projecto, desde a Ermida Nossa 

Senhora da Conceição, à Enoteca, passando pela oficina de joalharia e acabando na rua. 

A Travessa da Ermida, pretende inovar e dinamizar esta área, contribuindo para a 

excelência cultural e turística de Belém, recorrendo a diferentes iniciativas, seja uma visita 

histórica, uma exposição, um workshop, nunca esquecendo, a sua característica íntima, 

assim como, o carácter emblemático e histórico do local. Engloba, assim, (1) uma capela do 

Sec. XVIII actualmente utilizada como galeria de arte, funcionando com espaço para 

exposição de obras contemporâneas, quer no seu interior, quer utilizando a fachada como 

suporte de instalações “viradas” para a rua, proporcionando a possibilidade de ser 

desfrutadas a partir do exterior e transformando a travessa, ela própria, numa extensão da 

galeria; (2) uma Enoteca que pretende divulgar e comercializar vinhos e (3) uma oficina de 

joalharia, espaço de criatividade, de experimentação, de formação e de comercialização. O 
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projecto integra ainda um boletim cultural dedicado as artes, cultura e design, de 

periodicidade trimestral, distribuído gratuitamente.  

 

3.3 Análise das Entrevistas  

A entrevista distingue-se de outras técnicas de recolha de dados pela real aplicação dos 

processos fundamentais de comunicação e interacção humana. Se bem estruturada, a 

entrevista permite reter um conjunto de informação e elementos de reflexão de enorme 

riqueza (Quivy e Campenhoudt, 1998). 

Neste contexto, nos casos de estudo em que o universo é restrito, a realização de 

entrevistas é um método directo de recolha de dados muito útil, sobretudo, na fase de 

trabalho exploratório, por permitir ao investigador perceber como os entrevistados 

interpretam as suas vivências sobre o tema.  

As entrevistas não obedeceram a um guião rígido e fechado, mas permitiram a sua 

reformulação/adaptação no decorrer da mesma, ou seja, o entrevistado teve liberdade de 

comentar assuntos não previstos na entrevista. 

Desta forma, a recolha de informação foi efectuado mediante aplicação de cinco entrevistas 

individuais aos responsáveis dos espaços criativos19 estudados no âmbito deste trabalho 

(quadro 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

19 A “Galeria Zé dos Bois” e a “Bomba Suicida” foram identificados como espaços criativos em Lisboa, mas 
não foi possível a aplicação da entrevista por indisponibilidade da parte dos responsáveis.  
Das 5 entrevistas aqui referidas só uma não foi realizada pelo autor deste relatório. As respostas do “Fábrica 
de Braço de Prata” foram enviadas pelo responsável Nuno Nabais. 
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Quadro 1 – Listas de Entrevistas Realizadas 

Nº Nome Instituição Cargo Data 

1 Nuno Nabais Fábrica de Braço de 

Prata (FBP) 

Responsável Espaço Novembro 2008 

2 Filipa Baptista LX Factory Gestora do Espaço Janeiro 2009 

3 Gil Nazaré CrewHassan Responsável Produção 

Geral 

Fevereiro 2009 

4 Eduardo Jorge Fernandes Ermida de Belém Proprietário Fevereiro 2009 

5 Pedro Fidalgo O Bacalhoeiro Responsável Espaço Fevereiro 2009 

 

As entrevistas basearam-se nos seguintes tópicos (ver guião da entrevista exploratória no 

anexo 1): 

a) Os motivos que levaram a criação deste espaço;  

b) Os tipos de projectos que são desenvolvidos neste espaço; 

c) A efemeridade dos projectos apresentados; 

d) Identificação do público-alvo; 

e) Perceber se a cidade de Lisboa reconhece este tipo de iniciativas. 

Com a recolha desta informação, foi possível comparar o trabalho desenvolvido pelas 

cinco associações e de que forma contribuem para posicionar Lisboa como uma cidade 

criativa. 

 

a) Os motivos que levaram a criação destes espaços 

As razões que levaram à criação destes projectos são várias, mas todos indicam que a mais 

importante é promover espaços de cultura e de criatividade abertos à cidade que 

proporcionem aos jovens artistas fora dos circuitos do mercado oportunidades de exporem 

os seus projectos e que neste contexto partilham um espaço, serviços e públicos.  
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Na sua maioria, são espaços de natureza associativa, embora alguns20 com carácter 

empresarial, que têm várias dimensões e conteúdos, mas têm em comum a promoção e a 

divulgação as actividades criativas/culturais. 

Nestes espaços desenvolvem-se diferentes iniciativas: exposições, workshops, visitas 

históricas, festivais, tertúlias, concertos, etc., assim contribuindo para a diversificação do 

cenário cultural da cidade. O seguinte extracto é exemplificativo disso:  

“ (…) É um espaço importante de um ponto de vista histórico e cultural - uma 

Ermida, uma igrejinha do século XVIII”. (…) É por excelência um espaço de 

reflexão, observação e interiorização. Este local irá funcionar como Galeria de Arte 

e Local de Exposições. (Ent. 4). 

Na sequência deste exemplo, deparamos com uma outra abordagem do conceito de cidades 

criativas: a necessidade de devolver vida aos locais degradados ou abandonados que 

existem na cidade, conforme nos explica um dos entrevistados: 

 “ (…) Surgiu por uma necessidade de ocupação de espaço (…), decidimos 

devolver o complexo fabril à cidade, de alguma forma dar vida a esta parte da 

cidade que estava escondida e abandonada” (Ent. 2). 

Importa ainda referir a importância que adquirem os pólos criativos nas áreas degradadas 

do ponto de vista da oferta cultural, permitindo regenerar edifícios devolutos ou em más 

condições e revitalizar o centro das cidades. 

A aposta na arte e na indústria criativa tem sido umas das respostas encontradas para 

alguns problemas urbanos em várias cidades europeias.  

Estes pólos surgem muitas vezes em grandes complexos fabris abandonados ou em 

edifícios/residenciais desocupados, sendo frequentemente espaços cedidos por um breve 

período de tempo.  

Embora não procurem uma localização específica, nota-se a existência de padrões muito 

gerais: “ou em antigas áreas industriais em declínio, o que em Lisboa, é quase sempre 

sinónimo de proximidade do rio Tejo, seja na área envolvente de Alcântara, seja na parte 

oriental da cidade, como no Poço do Bispo; ou em antigos palácios, casas nobres ou 

edifícios pombalinos, numa localização de centro de cidade ou num contexto de bairro 

histórico” (Carranca, 2009:5). 

                                                           

20 A LXF e a Ermida de Belém. 
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Neste contexto, a importância da vertente cultural na análise das cidades criativas traduz-se 

no seu desempenho de revitalização da imagem da cidade onde as ideias, as pessoas e os 

projectos criativos necessitam de um espaço acessível financeiramente e culturalmente 

cómodo, as zonas portuárias e fabris são zonas preferenciais para estabelecer as mudanças, 

sendo espaços mais económicos e onde o baixo risco encoraja as experiências (Landry e 

Bianchini 1995).  

Estes espaços criativos são vistos pelos entrevistados como algo a valorizar, porque têm 

potencial para posicionar Lisboa como uma cidade criativa na medida em dão voz a 

talentos emergentes e a novos projectos. 

Com efeito, estes projectos culturais/criativos são usados como elementos-chave de 

estratégias com o objectivo de revitalizar a vida pública social, “a cultura é vista como um 

substituto mágico para a paisagem e como um “artifício” que criará uma nova imagem, 

tornando a cidade mais atractiva” (Hall, 2000:640). 

 

b) Os tipos de projectos que são desenvolvidos nestes espaços 

No que concerne aos projectos desenvolvidos, nota-se uma grande diversidade: 

Por um lado, os concertos/DJ´s, ciclo e projecções, exposições de pintura, escultura, 

dança, ateliers de artista, dança, feiras de artesanato, workshops e livrarias são as actividades 

desenvolvidas na “Fábrica de Braço de Prata”, na “Crewhassan” e no “Bacalhoeiro”. 

Basicamente, são projectos ligados à “arte marginal”, aqueles que não têm espaço no 

circuito comercial, como afirma um dos entrevistados.  

Por outro lado, temos o caso da “LX Factory” e da “Ermida de Belém”, que desenvolvem 

projectos diferentes – a primeira está relacionada com empresas do ramo de design, 

publicidade, moda e arquitectura, embora o espaço seja também utilizado para eventos 

culturais; a segunda está ligada à arte contemporânea, mas com outras vertentes como uma 

Enoteca, local dedicado à degustação de vinhos e a oficina de joalharia, espaço de criação 

artística.  

Assim, apercebemo-nos que todos os projectos, independentemente do seu estilo, têm 

público para participar nos mesmos, o que contribui para diferentes cenários culturais na 

cidade. 
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c) A efemeridade dos espaços criativos 

Procurou-se igualmente entender a percepção dos entrevistados relativamente ao carácter 

efémero destes espaços, podendo concluir que esta característica é reconhecida pelos vários 

entrevistados se bem que de maneiras diferentes: 

No caso da “LX Factory” e da “Fábrica de Braço de Prata” que ocupam prédios que 

aguardam autorização para edificar novos empreendimentos imobiliários, a ideia do 

efémero é notória, pois a qualquer momento podem ser obrigados a deixar estes espaços.   

O facto de funcionarem com grande instabilidade formal é que os qualifica como lugares 

interessantes, espaços extremamente apelativos, pois têm uma imagem algo degradada, mas 

com condições para fazer trabalhos diferentes e criativos. 

“ (…) O inicio nós sabemos sempre, mas o fim nunca sabemos, por mais efémero 

que seja, a FBP também é efémero e ainda não se sabe como vai ser o fim, esses 

fenómenos são de carácter efémero, por isso é difícil ter uma perspectiva” (Ent. 2).  

Além de terem essa “marca” do efémero, muitos consideram que estes projectos são 

perfeitamente sustentáveis.  

De acordo com Maria dos Santos (2007), este dilema efémero/permanente só irá ser 

ultrapassado se houver uma especial atenção às políticas culturais urbanas no sentido de 

serem acompanhados de um programa prévio coerente, com uma monitorização e um 

balanço que visem a continuidade das dinâmicas geradas. 

De um modo geral, pode-se afirmar que estes espaços criativos “prestam um importante 

serviço público à cidade de Lisboa, contaminando-a com energia criativa, rompendo 

preconceitos e agitando mentes” (Romano, 2009). 

Por esta razão, um crescente número de espaços criativos têm surgido na cidade de Lisboa 

como resposta a diferentes necessidades, proporcionando ao público a possibilidade de 

novas descobertas. E, como refere Florida (2002), o estilo de vida “criativo” ambiciona a 

localização de comunidades concentradas, a diversidade cultural, cultura de rua, recreação e 

animação ‘justin-time’, animação activa e ao ar livre. Locais diversificados e concentrados, 

zonas comerciais, artísticas, culturais, cívicas, de eventos e exposições, que utilizem a 

animação e o design para revitalizar e dar vida e sustentabilidade à cidade.  

“(…) Acho que há muitas “ilhas” criativas em Lisboa e cada uma na sua área. Posso 

referir muitos, acho que o Alcântara é uma “ilha” criativa na dança, (…), a LuzBoa 
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(…), outra ilha criativa, eu acho que a KARNART é uma outra ilha criativa, a FBP, 

a CrewHassan também, (…) Acho que há muitos sítios”. (Ent. 5) 

 

d) Identificação do público-alvo 

Uma das questões centrais é a que se prende com o público que frequenta estes espaços 

criativos.  

A procura em Lisboa reflecte numa realidade diferenciada ao ser constituída por públicos 

com perfis diversos que frequentam os múltiplos espaços existentes, mas muitas vezes 

diferenciados, para a cultura mais “elitista”, para a cultura “de massas” ou para as culturas 

“alternativas” (Dinâmia/ISCTE/CML, 2009).  

Relativamente ao público que frequenta estes espaços, nota-se que é muito diferenciado, 

em vários aspectos - são estruturas transdisciplinares mais informais e percepcionadas 

como menos elitistas que se sedimentaram como pólos de atracção de um público mais 

heterogéneo e de massa, ou de públicos específicos ou especializados (CML, 2009). 

De facto, estes espaços têm criado os seus públicos e esses públicos têm vindo a aumentar, 

o que leva a uma nova segmentação de públicos, o que torna difícil a sua tipificação. 

Mas, também há uma outra vertente que contribui para esta diversificação, que está 

relacionado com o horário de funcionamentos destes espaços, que têm um período de 

actividade muito alargado permitindo o aproveitamento do espaço em diferentes horários. 

Alguns funcionam como sedes de empresas, lojas, livrarias e à noite para além dos 

espectáculos funcionam esporadicamente como bares/discotecas. 

Segundo a responsável da LX Factory, o espaço funciona 24 horas, há sempre actividades a 

acorrer, o que acaba por atrair um público muito diverso. 

Esta ideia parece ser reforçada se olharmos para a variedade de eventos que na opinião dos 

vários entrevistados atrai públicos diferentes, porque tudo depende do tipo de evento e 

como são diferentes durante toda a semana, torna difícil especificar um tipo de público, 

conforme podemos atestar no excerto seguinte. 

“ (…) Só se pode tipificar por eventos. Não se pode tipificar no comum, por 

exemplo a quarta-feira se houver fado é um público, terça-feira são os ciclos de 

vídeo (…), só vem um público conhecedor de cinema (…)”. Mas, o que há é uma 

tipificação por temas (…)” (Ent. 5).  
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Para além isso, note-se também que a programação a baixos preços ou gratuita que estes 

espaços promovam, em muito contribuem para públicos alternativos que procuram 

actividades afastados da norma. No caso de “O Bacalhoeiro”, por exemplo, a alteração da 

política de preços, com introdução de uma quota anual para os sócios, teve resultados 

muito positivos que se reflectiram no aumento significativo de um público mais jovens e 

com menos poder de compra (estudantes). 

“ (…) dar oportunidade a todas as pessoas de poderem assistirem os eventos 

gratuitamente. Tudo o que existe no Bacalhoeiro é gratuito, com uma condição - 

todas as pessoas têm que contribuir com alguma coisa e o mínimo que nós pedimos 

são oito euros o que permite o acesso à programação do ano inteiro” (Ent. 5) 

Assim, tomando como referência as representações veiculadas pelos entrevistados, os 

públicos têm vindo a diversificar-se, o que indica que estamos perante projectos que têm 

dinamizado a “rotina” da cidade.  

O responsável da “Fábrica de Braço de Prata” refere neste contexto a importância do 

“efeito” criativo que afecta cada vez mais gente. O público passa rapidamente da posição 

de consumidor para a de criador. É interessante observar como as pessoas se encantam 

com as condições desses pólos criativos. Há uma maior abordagem das pessoas, no sentido 

de quererem expor, de apresentarem as suas ideias. 

Esta capacidade de atrair pessoas criativas é, sem dúvida, umas das características 

fundamentais das cidades criativas.  

A ideia aqui subjacente é que oferecendo oportunidade a todos os criadores e produtores 

artísticos, independentemente de serem ou não conhecidos, oferecendo espaço de 

intervenção para que se revelem os talentos, a criatividade manifesta-se e gera pólos 

criativos que enriquecem a cidade. 

Neste caso, faz todo o sentido falar no conceito de cidades criativas desenvolvido por 

Richard Florida (2004), que reforça a importância numa aposta que visa a atracção e 

afixação de talentos, ou seja, “as cidades criativas serão lugares autênticos, informais, e 

vibrantes, nestas, a qualidade de vida será excelente”.  

A natureza destes novos espaços criativos na cidade de Lisboa tem como objectivo 

estimular o sucesso dessas experiências inovadoras, incentivando as atitudes e as 

capacidades imaginativas, não só dos participantes como também do público. 
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e) Perceber se a cidade de Lisboa reconhece este tipo de iniciativas 

Os espaços criativos têm modificado a “vida” da cidade em vários aspectos e esse 

reconhecimento é já importante, quer por parte dos cidadãos, quer por parte dos artistas e 

dos consumidores de arte.  

Embora a maior parte das estruturas culturais em Lisboa sejam de natureza muito formal e 

institucional, nos últimos anos tem havido um boom de associações culturais menos 

“institucionalizadas” e um número crescente de espaços e equipamentos culturais 

informais, com diversas dimensões e vocações (Dinâmia/ISCTE/CML, 2009:64). 

De um modo geral, podemos dizer que começam a surgir em Lisboa, pólos de cultura e de 

criatividade, na sua maioria resultantes de iniciativas privadas que tem dinamizado a cidade 

em vários aspectos: a) económicos porque criam empregos, diversificam os públicos, 

comercializam produtos e promovem espectáculos; b) sociais porque proporcionam o 

acesso a bens e serviços culturais a grupos com poder de compra reduzido (por exemplo os 

estudantes), permitindo desta forma divulgar as actividades culturais e criativas aos vários 

tipos de públicos e c) territorial na medida em que promovam alterações nas áreas onde se 

localizam, qualificando os edifícios, introduzindo vitalidade em áreas demograficamente 

envelhecidas (Carranca, 2009).  

   A importância da parceria com as autoridades públicas, nomeadamente com a Câmara 

Municipal de Lisboa (CML), é reconhecida por todos os entrevistados, embora sob 

perspectivas diferentes, como é o caso do responsável de “O Bacalhoeiro”, que aponta 

vários tipos de projectos que podem ser desenvolvidas em parceria com a CML – por 

exemplo: o de ocupar jardins para fazer actividades com as crianças, actividades no Castelo 

de São Jorge ou no Terreiro do Paço. 

Procura-se trabalhar de perto com a CML, concretamente em eventos de rua e ao nível da 

comunicação estratégica (promoção/divulgação), uma vez que a divulgação destes espaços 

é de grande importância para o seu desenvolvimento, e a CML dispõe de uma ampla rede 

de divulgação. Segundos os entrevistados, sente-se a cooperação da CML nas iniciativas 

quando esta é solicitada, mas ainda não existe uma atitude proactiva desta. 

Esta questão de parceria é vista com especial atenção por parte de todos os responsáveis 

dos espaços criativos. De facto, e como já referimos anteriormente, estes projectos 

concretizam-se de forma autónoma, embora obtenha alguns apoios públicos, no que diz 

respeito à cedência de instalações.  
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Segundo um dos responsáveis, este é um dos aspectos mais marcantes destes espaços, o 

facto de nunca terem solicitado nenhum subsídio ao poder central e é isto que os diferencia 

das instituições tradicionais de iniciativas e eventos culturais. 

Nesta perspectiva, como refere o responsável da “Fábrica de Braço de Prata”, este espaço 

funciona como um “centro” cultural que contribui para a ideia de uma “cidade criativa”, 

precisamente por não ter tido apoios financeiros por parte das autoridades públicas e 

mesmo assim conseguiram ter uma programação tão respeitável como a dos locais mais 

tradicionais (Ent. 1:6). 

  Também neste sentido verifica-se que não existem nem parcerias entre os agentes 

associativos, nem rivalidades entre eles, mas também não desenvolvem projectos em 

conjunto, o que de alguma forma pode dificultar a continuidade destes espaços, por isso, 

existe a necessidade de “apoios das políticas públicas à promoção de parcerias no âmbito 

destes agentes associativos entre si, entre os associativos e empresariais, facilitando um 

funcionamento em rede, a preparação de uma programação conjunta, como ciclos de 

cinema, exposições simultâneas do mesmo autor ou eventos temáticos, aliás com base em 

experiências de cooperação já realizadas com sucesso, seria outro ensinamento possível” 

(Carranca, 2009:11).   

   Dos vários elementos de caracterização analisados, ressalta uma ideia fundamental: os 

pólos criativos têm um dinamismo em termos de oferta cultural diferente dos espaços mais 

tradicionais da cultura: vive-se num ambiente informal ou, se quisermos, alternativo, 

oferece oportunidades de emprego na área cultural e não só, proporciona também outro 

tipo de serviços como a restauração e a venda de produtos, muitas vezes produtos 

artesanais/”de Autor”. Em suma, os pólos criativos favorecem o desenvolvimento 

socioeconómico. 

Podemos afirmar que estes espaços estão directamente ligados ao posicionamento da 

cidade de Lisboa como cidade criativa. Quanto mais a cidade apoiar estas iniciativas, 

melhor será a sua posição como cidade criativa, para além de que os espaços criativos têm 

já uma expressão emergente na cidade. 
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3.4 Os Eventos Culturais em Lisboa 

Neste ponto pretende-se apresentar os eventos culturais que ocorreram na cidade de 

Lisboa entre os meses de Maio e Julho de 2009 com base na informação disponível na 

Agenda Cultural de Lisboa21 e no guia “Le Cool”22. 

Em primeiro lugar, importa realçar que a noção de actividade cultural aqui referida é uma 

noção ampla, que inclui todas as formas relacionadas com aquilo que é tradicionalmente 

associado à arte e a diferentes formas de cultura.  

O sector cultural e criativo inclui as chamadas "indústrias culturais" (cinema, música, livro, 

jogos de vídeo), os media (imprensa, rádio e televisão), os sectores criativos como a moda, o 

design, a arquitectura e a publicidade, o turismo cultural e o sector tradicional das artes 

(espectáculos ao vivo, artes visuais e património)23.  

Neste sentido, as actividades ligadas à cultura, na sua diversidade, têm vindo a adquirir uma 

importância crescente, gerando trocas, riqueza, emprego, ocupação lúdica, qualidade de 

vida e bem-estar. Tornaram-se, portanto, «indústrias» decisivas para o desenvolvimento e 

competitividade de qualquer economia. São actividades que passam progressivamente das 

«margens» para o «centro» da actividade económica e, em particular, para o «centro» da 

produção e do consumo nos espaços urbanos (Costa, 1999). 

A oferta cultural na cidade Lisboa é caracterizada pelo seu dinamismo, não só funciona 

como pólo de aglomeração de instituições e espaços fundamentais na actividade cultural da 

cidade (centro de culturas, teatros, museus, galerias de arte, escolas de formação artística, 

entre outros), ou como é actualmente identificado como espaço privilegiado de criação de 

novos pólos associados a criatividade e inovação.  

 “Para se ter uma visão mais aprofundada da oferta cultural da cidade de Lisboa, é 

necessário assim, em primeiro lugar, compreender que a cidade comporta e se move a 

                                                           

21 A versão impressa da Agenda Cultural é uma publicação mensal editada pela autarquia, com uma tiragem 
de 45000 exemplares e de distribuição gratuita. Quanto aos conteúdos, a Agenda Cultural é constituída por 
um núcleo central descritivo de programação cultural e por um conjunto de rubricas relativas à vida cultural 
da cidade. A publicação conta com um espaço de reportagens e de entrevistas a uma personalidade ligada a 
arte. Todas as informações para a Agenda Cultural devem ser enviadas até ao dia 5 de cada mês. 
A Agenda Cultural começou a ser editada em Outubro de 1990 e em 2004 a informação é disponibilizada on-
line - www.agendalx.pt. 
22 A “le Cool”, é uma revista em suporte digital criada em 2003 que apresenta semanalmente uma selecção de 
concertos, exposições, festas e outros eventos de cultura e entretenimento na cidade de Lisboa - 
http://lecool.com 
23 Philippe Kern, Director da KEA European Affairs, entrevista concedida ao Jornal Público em Novembro de 
2006, http://www.cidadeimaginaria.org/gc/CulturanoPIB.pdf. 
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diferentes escalas, e a sua oferta cultural se destina, caso a caso, a uma ou várias dessas 

escalas simultaneamente. Podemos olhar para Lisboa e a sua oferta cultural assumindo que 

Lisboa é uma cidade global, uma cidade capital, uma cidade metropolitana, a cidade -

concelho ela própria, ou uma cidade de freguesias e de bairros, por exemplo” 

(Dinâmia/ISCTE/CML, 2009: 63). 

Em Lisboa, tem-se verificado o desenvolvimento de pólos e “bairros culturais” ou 

“distritos culturais/artísticos”, que caracterizam não só pelo acumular de actividades, mas 

sobretudo pelo desenvolvimento de um meio propício à difusão da criatividade e da 

inovação.  

Essa é uma realidade da cidade, como por exemplo a zona do Bairro Alto que surge como 

modelo de uma zona urbana que soube potenciar os seus elementos distintivos e 

diferenciadores, tornando-se no pólo com grande dinamismo e actividade cultural da 

cidade.  

Ou seja, muitas das actividades culturais revelam um padrão geográfico genericamente 

marcado por uma concentração muito forte da oferta na zona central da cidade, em 

particular, na área da zona Bairro Alto/Chiado (com variações e expansões para áreas 

limítrofes, consoante os sectores, ao Rato, ao Príncipe Real, à Bica, a Santos, ao Cais do 

Sodré, à Baixa, à Avenida da Liberdade, ou mesmo ao Castelo, à Graça, a Alfama e à Sé) 

(Costa, 2007). 

A oferta cultural da Cidade abrange várias vertentes culturais, como os espectáculos de 

rock, o fado, o teatro, o cinema, dança, a animação de rua, etc. 

A consulta sistemática da Agenda Cultural de Lisboa e do guia “Le Cool” permitiu-nos 

fazer o levantamento das actividades/eventos culturais que foram realizados na cidade 

entre os meses de Maio e Julho de 2009. 

O que pretendemos neste ponto é apresentar as actividades culturais que ocorreram na 

cidade e mostrar como é que a dinâmicas das actividades culturais e/ou criativas poderão 

contribuir para Lisboa se afirmar como uma cidade criativa e cultural competitiva. Como 

refere Costa (2000), as actividades culturais, como quaisquer outras actividades económicas 

e sociais podem ser dinamizadas de forma a promover a competitividade e o 

desenvolvimento territorial.  

Esta análise debruça-se sobre um conjunto de sete categorias culturais: Cinema, Dança, 

Exposições, Feiras, Festivais, Música e Teatro. 
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Em síntese, o que procuramos, foi contabilizar o número de actividades/eventos culturais 

que se realizaram durante esses três meses, e a sua localização geográfica, representadas por 

gráficos e mapas24.   

No conjunto das categorias culturais entre diurnas e nocturnas25, foram contabilizadas 1532 

na Agenda Cultura de Lisboa26 e 286 no guia “Le Cool”, (referente as sete categorias 

estudadas). Assim, foi possível elaborar dois gráficos onde se pode observar as 

actividades/eventos culturais divulgados na Agenda Cultural de Lisboa e no guia “Le Cool” 

(gráfico 1 e 2).  

As análises mais recentes de um estudo sobre a delimitação da Estratégia para a Cultura em 

Lisboa permitiram algumas observações relativamente ao número e tipo de actividades e 

eventos realizados no concelho de Lisboa divulgadas através do site da Agenda Cultural, 

“em 2004 foram contabilizados 1934 eventos culturais (não incluem as sessões de cinema), 

enquanto que em 2007 esse número era já de 3422 e nos 10 primeiros meses de 2008 de 

2561, nestes últimos 5 anos, 18% dos eventos dizia respeito a cursos e conferências, 16% a 

música e 15% a exposições; a maioria das categorias demonstra sazonalidade, sendo que o 

mês com maior número de eventos, por exemplo, na Música é Outubro, no Teatro é 

Março, as actividades ao ar livre tiveram um crescimento exponencial nestes últimos anos” 

(Dinâmia/ISCTE/CML, 2009:9).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

24 Os mapas fazem referências a distribuição das actividades culturais que acorreram na cidade (dia e noite) e 
foram elaborados com a colaboração do estagiário do Departamento de Geografia e Planeamento Regional 
da FCSH, Carlos Pinto.  
25 Segundo o Instituto Nacional de Estatística – INE, é considerado período diurno, as sessões cujo início 
não ultrapasse as 18 horas. E nocturno, as sessões cujo início seja posterior às 18 horas.  
26 Na categoria “Cinema”, não foram contabilizadas as estreias nas grandes superfícies comerciais que 
também estão representadas na Agenda Cultural. Estes números só incluem as sessões de cinema que 
ocorreram nos espaços culturais e/ou criativos da cidade. É de referir também que o levantamento das 
actividades/eventos analisados neste projecto foram feitos através da versão impressa da Agenda Cultural de 
Lisboa, por ser mais completa do que a versão on-line. 



45 

 

Gráfico 1 - Eventos divulgados na Agenda Cultural de Lisboa 

 
 

Como se pode observar no gráfico 1 as categorias “Exposições” e ”Música” são as que 

apresentam os valores mais expressivos do universo das actividades consideradas, 

contrariamente ao que poderia ser expectável no que se refere às exposições, já que estes 

são os meses que concentram, por excelência, os festivais, os concertos e outros eventos 

relacionados com a música. 

O número de actividades ocorridas nos três meses decai entre Maio e Julho, com uma 

pequena excepção para as actividades “Festivais”, onde ocorre efectivamente um acréscimo 

no mês de Julho. 

Este comportamento estatístico não corresponde à imagem mental que os lisboetas têm 

sobre os eventos que ocorrem neste período do ano, visto que a ideia geral é que neste 

conjunto de três meses, para além de ocorrer a maior concentração de eventos do ano, 

poderia também pensar-se que se assistiria a um crescimento entre Maio e Julho, já que o 

mês de Junho integra as Festas da Cidade e o de Julho se associa a festivais, concertos de 

Verão e a todo um conjunto de eventos culturais que se concentram antes do “vazio” de 

Agosto. 

Face a esta aparente contradição, foi revista toda a metodologia do levantamento da 

informação referente a esta Agenda Cultural e foram confirmados os valores apresentados 

no gráfico. 
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 Podemos admitir que ano de 2009 tenha sido um ano com um comportamento singular, 

facto que só poderá ser confirmado por uma análise estatística mais alargada que inclua 

uma série temporal de cinco ou seis anos. 

 

Gráfico 2 - Eventos divulgados no guia “Le Cool” 

 
 

O gráfico 2 referente aos eventos divulgados no guia “Le Cool” apresenta como categoria 

mais relevante a “Música”. 

A nível de evolução temporal o mês em que ocorreu o maior número de eventos 

corresponde a Junho, mês “alto” das actividades culturais na cidade de Lisboa. 

Um conjunto diverso de actividades marca os meses de Maio, Junho e Julho. Estas 

actividades vão desde a “Feira Mundo Mix” (mercado de moda, design, artes plásticas, 

artesanato urbano, música), à “Festa do Fado”, entre outros. 

Para terminar poderemos concluir que o número de fontes seleccionadas, Agenda Cultural 

de Lisboa e guia “Le Cool”, se manifestaram insuficientes face aos resultados apurados. 

Haveria que alargar as fontes de informação para outros meios (revistas e jornais) e, tanto 

quanto possível, estender esta análise a mais meses e a vários períodos de anos. Só nesta 

situação mais abrangente se poderia com rigor concluir em segurança por um padrão de 

categorias/actividades e de distribuição tempo/espacial. 
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3.5 Distribuição Espacial na Cidade  

Neste ponto pretende-se efectuar um retrato espacial que permite localizar as actividades 

culturais que ocorreram na cidade. De realçar que as categorias das actividades 

representadas nos mapas, referem-se a recolha de informação feita através da agenda 

cultural e do guia “Le Cool”27. 

Apresenta-se de seguida três exemplos dos mapas que se obtêm ao seleccionar as 

actividades que ocorreram nos períodos diurno e nocturno e um terceiro que mostra a 

distribuição das actividades nos dois períodos28. 

Mapa 1 - Lisboa: Locais onde ocorreram as actividades culturais – diurnas  

 
           Fonte: Agenda Cultural de Lisboa e guia “Le Cool” (Maio, Junho e Julho de 2009) 

 
 
 

                                                           

27 Os mapas referenciados neste ponto representam as sete categorias analisadas neste projecto. Para mais 
informações sobre a localização das actividades/equipamentos culturais na cidade, o pelouro do urbanismo 
da CML disponibiliza online, no sítio http://lisboainteractiva.cm-lisboa.pt/, com um conjunto de 
equipamentos georeferenciados, alguns de interesse cultural, nomeadamente arquivos e bibliotecas, auditórios 
e espaços polivalentes, teatros, cinemas, galerias de arte, museus, património de interesse público e 
monumentos nacionais. 
28 Período diurno - sessões cujo início não ultrapasse as 18 horas. Período nocturno - as sessões cujo início 
seja posterior às 18 horas (INE). 
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Mapa 2 - Lisboa: Locais onde ocorreram as actividades culturais – nocturnas 

 
          Fonte: Agenda Cultural de Lisboa e guia “Le Cool” (Maio, Junho e Julho de 2009) 

Mapa 3 - Lisboa: Locais onde ocorreram as actividades culturais – diurnas e nocturnas 

 
        Fonte: Agenda Cultural de Lisboa e guia “Le Cool” (Maio, Junho e Julho de 2009) 
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Da análise dos mapas 1 e 2 relativos à distribuição das actividades culturais ocorridas em 

Lisboa entre Maio e Julho29, note-se que ambos revelam padrões de distribuição 

relativamente semelhante tanto no período diurno como nocturno, ou seja, as actividades 

culturais ocorrem essencialmente no centro da cidade: Baixa/Chiado/Bairro Alto.   

Observa-se igualmente que existe dois prolongamentos deste centro, um deles em direcção 

a ocidente ao longo da faixa ribeirinha polarizado em Belém — Centro Cultural de Belém, 

Mosteiro dos Jerónimos, Museu da Presidência da Republica e Museu dos Coches. A 

segunda linha de expansão das actividades culturais prolonga-se para norte, sendo 

facilmente identificado por decalcar na sua essência o eixo central terciário e administrativo 

da cidade. Corresponde ao alinhamento estruturado pela Av. da Liberdade, Av. Fontes 

Pereira de Melo, Saldanha, Av. da República, Campo Grande. Ao longo deste eixo cultural 

regista-se a presença importantes instituições cultura como a Fundação Calouste de 

Gulbenkian, a Culturgest e um importante número de salas de cinemas e salas de teatro e 

de exposições, assim como alguns museus de pequena e média dimensão. 

Identifica-se igualmente um pequeno núcleo de actividades culturais em Benfica e Carnide. 

A faixa ribeirinha em direcção ao Parque da Nações é ainda parca em espaços culturais, 

podendo todavia, identificar em torno do Braço de Prata um pequeno núcleo de 

actividades culturais, igualmente um pouco mais a montante, é já identificável um segundo 

núcleo, a que corresponde o Teatro Camões, o Casino de Lisboa e Pavilhão do Atlântico.  

Neste padrão de distribuição das actividades culturais na cidade de Lisboa teremos 

igualmente que assinalar a ausência destas actividades em vastíssimas áreas da cidade, 

essencialmente em áreas residenciais. Destas destacaremos, 

Areeiro/Alvalade/Marvila/Olivais e Lumiar. 

Em resumo podermos afirmar que as actividades culturais identificadas nesta recolha de 

informação apresentam um padrão de distribuição muito concentrado no centro tradicional 

da cidade. Deste centro tradicional emergem dois eixos secundários, um ao longo da faixa 

ribeirinha em direcção a Belém e um outro que se orienta para norte e que se sobrepõe 

parcialmente ao eixo terciário central da cidade.  

 
                                                           

29 O levantamento efectuado com recurso à Agenda Cultural de Lisboa e do guia “Le Cool” permitiu 
identificar o local, a data e hora onde se realizaram as actividades culturais.  
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Considerações Finais 

O presente trabalho pretendeu destacar o papel que os novos pólos de criatividade vêm 

desempenhar na vida cultural da cidade de Lisboa, sobretudo através da promoção de 

eventos e da animação urbana que criam, das actividades de lazer e de cultura que 

proporcionam e do seu contributo para a emergência de novos públicos e novos produtos.  

Nos últimos anos tem havido um crescente interesse pelos conceitos de criatividade 

urbana, de cidade criativa, de indústrias criativas, de espaços criativos, de bairro criativo, 

bem como a articulação entre criatividade e cultura, tem sido muito desenvolvidos por 

vários autores (Costa et al, 2009), mas ainda estão pouco consensualizados. 

Uma questão que nos colocámos foi a de perceber como é que as actividades culturais e 

criativas contribuem para o desenvolvimento das cidades? Poderá dizer-se que as 

actividades ligadas à cultura e à criatividade, na sua diversidade, têm vindo a adquirir uma 

importância crescente, gerando emprego, rendimento, animação urbana e diversão, 

qualidade de vida, conhecimento, aumentando assim a competitividade e a atractividade 

dos lugares.  

No âmbito deste trabalho analisou-se um conjunto de pólos criativos em Lisboa e como é 

que podem contribuir para o reforço da ideia de cidade criativa. Importa questionarmo-nos 

se o papel destes espaços pode contribuir para que a cidade de Lisboa consiga alcançar o 

“título” de cidade criativa?  

Uma das respostas está precisamente na aposta da cidade em regenerar edifícios devolutos 

através da criação de novos espaços que promovam a cultura e a criatividade e desta forma, 

atrair para a cidade actividades culturais, pessoas criativas, assim como criar condições para 

que as que lá vivem se tornem mais criativas. 

Outro aspecto importante reside no facto destes espaços criativos “funcionarem como 

incubadoras e espaços de experimentação para jovens artistas” onde se vive um ambiente 

de actividades “informais ou mesmo alternativas face aos padrões mais tradicionais dos 

eventos e iniciativas culturais” (Carranca, 2009). 

Esta diversidade de pessoas com estilos de vida diferentes, alternativos e cosmopolitas 

enriquecem as cidades, dando lhes uma nova vida, fazendo das cidades espaços mais 

criativos. 
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Da análise apresentada podemos concluir que os projectos que designámos por pólos 

criativos se enquadram no conceito de “espaços criativos”, pois, desempenham um papel 

muito importante no desenvolvimento cultural e criativo da cidade, tornando a cidade num 

espaço atractivo para se viver.  

Estes pólos criativos, assumem um papel crescentemente relevante, na medida em que 

divulgam “actividades culturais e criativas a grupos que nem sempre se revêem na oferta 

cultural institucional, proporcionando-lhes o acesso a bens e serviços culturais; qualificam o 

território, reutilizam edifícios; introduzem dinâmicas funcionais em áreas em declínio; e de 

um ponto de vista económico, diversificam os públicos e criam emprego, promovem 

espectáculos e comercializam produtos” (Carranca, 2009). 

Neste sentido, destaca-se a importância que as políticas e o poder local desempenham na 

concretização destes projectos de criar cidades criativas. Iniciativas para atrair e criar capital 

humano de talento e empreendedor, fornecendo infra-estruturas, financiando e 

regulamentando a promoção de actividades e organizações culturais são fundamentais para 

continuação deste tipo de projectos. 

Em síntese, podemos concluir que estes novos pólos de criatividade que têm surgido 

recentemente e de forma espontânea na cidade de Lisboa, pelo seu carácter de inovação e 

de criatividade, têm introduzido alterações na rotina da cidade.  

Com efeito, podemos constatar através dos mapas onde estão representadas as actividades 

culturais que ocorreram na cidade (dia/noite), que há um padrão de distribuição muito 

concentrado no centro tradicional da cidade, embora, emerjam dois eixos secundários, um 

ao longo da faixa ribeirinha em direcção a Belém e um outro que se orienta para norte e 

que sobrepõe ao eixo terciário central da cidade.  

Pelas características identificadas estes projectos podem ser fundamentais para que a cidade 

se consiga adaptar a esta nova realidade - aposta na criatividade. Para tal, é     

- Importante que haja uma maior informação e divulgação da oferta cultural de 

Lisboa, nomeadamente junto dos turistas e agentes/consumidores culturais, permitindo a 

promoção da cidade tanto no exterior, como para os públicos da cidade de Lisboa. 

- Nos últimos anos tem surgido várias e associações/cooperativas culturais não-

institucionais, como por exemplo os pólos criativos identificados neste projecto, que estão 

ainda pouco valorizados. Nesse sentido, é preciso haver mais apoios por parte da Câmara 

Municipal, que não têm que ser necessariamente financeiros, mas podem passar 
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nomeadamente, por facilitar e disponibilizar equipamentos, garantir meios de divulgação, 

dar apoio logístico ou colaborar na diversificação da programação.  
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PÓLOS CRIATIVOS EM LISBOA 

Estágio CML/DPE 

Entrevista nº  

 

Trata-se de uma entrevista de carácter informal onde pretendemos recolher alguma 

informação sobre a actividade que desenvolve relativamente a estes projectos criativos que 

têm surgido em Lisboa. 

Neste sentido: Começaria, em primeiro lugar, por lhe perguntar … 

1. Quais foram as motivações que levaram a desenvolver este tipo de projecto? 

2. Como é que se define um lugar assim? (como é que surgiu esse novo tipo de 

conceito/ espaços criativos). 

3. Que tipo de projectos podemos encontrar aqui? 

4. É difícil encontrar em Lisboa espaços onde se cruzem diferentes ideias, conceitos e 

disciplinas de comunicação? 

5. Quando se fala neste tipo de actividades, acha que é importante a abordagem 

“tempo”? (ou seja, acha que este tipo de actividades tem um inicio e um fim, ou 

isso não é importante?) 

6. Esses fenómenos são normalmente de carácter efémero. Há alguma perspectiva das 

actividades permanecerem?  

7. Considera o projecto (nome da associação), como uma “ilha” criativa em Lisboa? 

8. Em algumas cidades Europeias, como Barcelona, Amesterdão, Nova Iorque, estes 

tipos de projectos já existem há muito tempo. Acha que o projecto chegou tarde 

em Lisboa? 

9. A cidade já reconhece este tipo de iniciativas? 

10. Em que aspecto é que acha que essas iniciativas têm mudado a vida da cidade? 

Entrevista:  
Local da entrevista:  
Data:  
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11. Acha que iniciativas como o projecto contribuem para “vender” a ideia de uma 

Lisboa mais criativa? 

12. Em relação ao público que frequenta as actividades que proporcionam estes 

espaços, de alguma forma podemos classifica-los? (que tipo de público frequenta 

estas actividades?) 

a) Como tem sido a adesão do público a este tipo de projecto?             

b) E as pessoas estão envolvidas/mobilizadas para esses projectos? 

13. Em relação as actividades/programas, são os grupos que procuram o vosso 

projecto, ou é a associação que toma iniciativa de os procurar? 

14. Existe outras actividades criativas ou até modalidades que tenham procurado o 

projecto e que não tenha sido possível acolher ou enquadrar? Porquê? 

15. Para além do vosso Site, que outro meio utilizam para divulgar as actividades do 

projecto? 

16. E quais são, neste momento, as principais carências do projecto? 

17. Na sua opinião o que é que a cidade/município pode fazer para ajudar na 

divulgação/melhoria das actividades que desempenham? (para além da agenda 

cultural) 

18. Que opinião tem em relação às outras associações culturais que têm surgido em 

Lisboa? 

a) Alguma vez já trabalharam juntos em algum projecto ou há “competição” uns 

com os outros? 

19. O projecto tem algum tipo de parceria? 

20. Em média quantas pessoas trabalham aqui?  

a) Quantos sócios? 

b) Aqui podemos encontrar vários tipos de profissões? Há algum critério para ser 

sócio da associação? 

21. Como é que o projecto sobrevive, ou seja, onde é que vai buscar os lucros?  

22. Qual é o horário de funcionamento? 

 


