Que cidades para as infraestruturas portuárias
Carlos Alho, Miguel Fonseca
Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design
Faculdade de Arquitetura, Universidade Técnica de Lisboa
Rua Sá Nogueira, Pólo Universitário 1349-055 Alto da Ajuda, Lisboa
Telefone/fax: 00 351 213615000 - 00 351 213625138
carlos.alho@fa.utl.pt; miguel.fonseca@fa.utl.pt

Em 17 de Janeiro de 2008 o XVII Governo Constitucional de Portugal, através do Conselho de
Ministros, apresentou uma proposta de Decreto-Lei que visou estabelecer o destino a dar às áreas
sem utilização portuária reconhecida, atual ou futura, promovendo a sua integração no tecido
urbano envolvente. O Decreto-Lei ganhou corpo com a sua publicação, permitindo a exclusão da
jurisdição portuária das áreas em que não se verifica qualquer utilização portuária reconhecida ou
interesse para a expansão portuária 1.
Reconhecendo neste contexto a renovação de novas tensões entre cidades e portos surge a
corrente proposta de investigação que pretende verificar e consolidar novos conceitos de
renovação de tecidos urbanos portuários e o papel das respetivas autoridades portuárias nessa
mesma renovação. Nesse contexto a escala de um território mais alargado, de âmbito regional,
não é esquecido e procurar-se-á também construir o mapa regional do sector portuário nacional.
De modo conciso e segundo Rial (Rial 2008) poderíamos através de Hoyle estabelecer 5 estágios
de evolução na relação entre Cidade-Porto distinguindo, inclusivamente, momentos de maior
aproximação e de maior afastamento.
De forma sintética os cinco estágios são:
. O “Porto Urbano Primitivo”, situação existente até à Revolução Industrial;
. A “Expansão Portuária”, caracterizada pela expansão dos portos e suas áreas portuária, assim
como pelo crescimento comercial e industrial do porto, sem qualquer tipo de ligação à cidade;
. A “Modernização do Porto Industrial”, motivada pela revolução energética e tecnológica do
princípio do século XX;
. A “Retirada da Frente Aquática”, caracterizada pela deslocação das infraestruturas portuárias
para espaços mais amplos, em busca de melhores acessibilidades e territórios mais amplos, fora
das áreas centrais das cidades; e finalmente;
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. O “Redesenvolvimento da Frente Aquática” motivado claramente pelo estágio anterior na medida
em que a deslocação das atividades portuárias para a periferia das cidades permitiu a desafetação
de importantes espaços portuários, devolvendo esses mesmos espaços à cidade.
Contudo passaram cerca de duas décadas sobre essas classificações, e embora as mesmas se
mantenham corretas, com certeza não se mantêm atuais. É observável que as relações CidadePorto não se esgotaram com a classificação do estágio final de evolução. Efetivamente existem
outras relações, nomeadamente nos casos em que não existiu a total desafetação de espaços
associados às infraestruturas portuárias, ou mesmo nos casos em que o porto não se deslocou
das áreas urbanas centrais que sempre ocupou.
A discussão contemporânea fala em dois caminhos distintos para as cidades portuárias atingirem
uma nova fase de desenvolvimento. O primeiro caminho relaciona-se com a concentração das
atividades portuárias e é caracterizada pelos chamados hubports ou megaports. Já o segundo
caminho é o da cidade portuária, que proporciona que a mesma se relacione de maneira mais
integrada com o porto, oferecendo serviços complementares às atividades portuárias e
aproveitando-as para o seu desenvolvimento local (RIAL, 2008).
O conceito de porto como infraestrutura localizada junto a rede marítima ou fluvial com a função de
carga e descarga de pessoas, bens e produtos já não encontra sustentação na reais atividades
que se desenvolvem. Talvez o conceito mais próximo da realidade atual se manifeste por De
Langen (Lugt and Langen 2007), numa clara inovação ao conceito de Notteboom, quando afirma
que:
“The port is a land area with maritime and hinterland access that has developed into a logistics and
industrial centre, playing an important role in global industrial and logistics networks.” (Lugt and
Langen 2007)
A inovação está na introdução do conceito de centro industrial associado ao desenvolvimento do
porto, assim como o seu papel em redes globais. Desta forma, uma infraestrutura portuária
compreende também um vasto conjunto de atividades económicas, tornando-se determinante na
economia global.
É no contexto das redes globais e do vasto conjunto de atividades económicas que Notteboom
introduz uma nova fase do desenvolvimento do sistema portuário – a Regionalização do SistemaPortuário.
Segundo o autor, o papel das Autoridades Portuárias deixará de ser o de “facilitador tradicional”.

“Direct and indirect forms of networking with nodes and market players constitute probably the
most important role for port authorities in the regionalization phase, as gaining competitive
advantage will more and more become a matter of going beyond the port boundaries both in terms
of physical investments and managerial capabilities.” (Notteboom and Rodrigue 2005)
Configura-se portanto a possibilidade da figura de Autoridade Portuária surgir como entidade
privilegiada para desempenhar o papel de “cluster manager”. Tal como afirma Langen (Lugt and
Langen 2007), o papel que cabe às Autoridades Portuárias, que está para além da função de
landlord, pode consistir em investimentos na educação, inovação, marketing e na construção de
acessos.
No fundo pretende-se averiguar a função das Autoridades Portuárias como catalisadoras de novas
morfologias urbanas associadas ao desenvolvimento de um conceito pós landlord, e em estreita
colaboração com a visão de um Hyper-cluster associado à economia do Mar (Lopes 2009).
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