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LUZES Portugal, à noite, visto  
da Estação Espacial Internacional: 
as manchas luminosas não 
permitem distinguir os limites  
de centros urbanos importantes.  
E as fronteiras cidade/campo  
e litoral/interior desapareceram 
em várias regiões do país
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O novo mapa
  de Portugal

Esqueça as velhas rivalidades 
Porto/Lisboa, litoral/interior  
e cidade/campo. A geografia  
do país para a globalização é 
hoje muito diferente das ideias 
dominantes na cultura popular
TEXTO VIRGÍLIO AZEVEDO INFOGRAFIAS JAIME FIGUEIREDO
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O
lhemos com atenção para a foto inédita da Penín-
sula Ibérica numa noite de céu limpo publicada 
nas duas páginas anteriores, tirada recentemen-
te pela tripulação da Estação Espacial Internacio-
nal. Os focos mais luminosos são, naturalmente, 
as principais cidades. Em Portugal, não é mui-
to difícil encontrarmos Viana do Castelo, Braga, 
Bragança, Aveiro, Viseu, Leiria, Coimbra, Caste-
lo Branco, Santarém, Évora ou Sines. Mas os nos-
sos problemas de identificação começam logo nas 
áreas metropolitanas ou nas zonas mais urbani-
zadas, em que não se percebe bem onde acaba o 
Porto e começa Matosinhos ou Gaia, onde acaba 
Lisboa e começa a Amadora ou Odivelas, ou como 
distinguir Faro de Olhão na mancha urbana de co-
res quentes que se estende pela costa do Algarve, 
entre Vila Real de Santo António e Lagos. Mais do 
que isso, em muitas zonas não conseguimos defi-
nir com precisão onde termina a cidade e surge o 
campo. E a norte do rio Tejo, a pretensa fronteira 
entre litoral e interior não passa de uma ficção em 
boa parte das regiões. 

Observar a luz difusa das áreas urbanas, das 
infraestruturas industriais, energéticas e de trans-
portes, dos nós da rede de 3000 km de autoestra-
das que atravessam todo o país, é visualizar um 
primeiro esboço de um novo mapa de Portugal que 
se tem construído nos últimos anos. E que está a 
tornar obsoletas ideias feitas que temos nas nos-
sas cabeças sobre a geografia e a dinâmica territo-
rial do país real, como a rivalidade Porto/Lisboa 
ou norte/sul, a dualidade litoral/interior, a oposi-
ção cidade/campo ou os limites das áreas metro-
politanas. O problema não é apenas o que se passa 
na cultura popular, mas o facto de estas ideias fa-
zerem ainda parte da visão que muitos decisores 
têm na administração pública, nas autarquias, nas 
empresas, nas associações, nas universidades, nos 
centros de investigação e noutras organizações.

Mas as estatísticas oficiais já revelam a emer-
gência deste novo mundo. É verdade que nos ma-
pas da densidade populacional ou do índice de en-
velhecimento por concelhos é visível uma fronteira 
entre o litoral — menos envelhecido e muito mais 
denso — e o interior. E que a dimensão das famíli-
as ainda é maior a norte do que a sul. Mas em in-
dicadores como a natalidade, os casamentos não 
católicos ou até o sentido do voto nas eleições le-
gislativas (mais à esquerda ou mais à direita), já 

não conseguimos traçar uma linha divisória en-
tre o norte e o sul. Nas eleições de outubro houve 
mesmo um resultado curioso: o partido que mais 
cresceu, o Bloco de Esquerda, cresceu em todos os 
concelhos do país.    

A Iniciativa Cidades da Fundação Gulbenkian 
resolveu fazer uma abordagem completamen-
te  inovadora desta realidade em rápida mutação, 
indo ao encontro de um novo mapa de Portugal  
que se está a afirmar cada vez mais, embora pou-
cos tenham consciência dele (ver mapa na página 
seguinte). “Resolvemos juntar território, conhe-
cimento e empresas e olhar mais de perto a massa 
crítica e o potencial, no contexto da globalização, 
que têm as duas macrorregiões que são os grandes 
motores de desenvolvimento do país: o Noroeste 
e o Arco Metropolitano de Lisboa”, conta Isabel 
Mota ao Expresso. A administradora da Funda-
ção Gulbenkian, que está a liderar este projeto, foi 
secretária de Estado do Planeamento e Desenvol-
vimento Regional nos governos de Cavaco Silva, 
tendo  também  coordenado a elaboração da pri-
meira Estratégia Nacional para o Desenvolvimento 
Sustentável (2004).

Uma das novidades do projeto é precisamente o 
conceito de duas macrorregiões, que ultrapassam 
em muito os limites administrativos das Áreas Me-
tropolitanas do Porto e de Lisboa: O Noroeste, com 
centro no Porto, que vai até Viana do Castelo, Bra-
ga, Guimarães e Aveiro, tendo uma população de 
3,7 milhões de pessoas; e o Arco Metropolitano de 
Lisboa, com centro na capital, que vai até Leiria, 
Santarém, Tomar, Évora e Sines, e tem 4,1 milhões 
de habitantes. Ou seja, nos dois grandes motores 
de desenvolvimento do país vive 3/4 da população. 
Com uma  ressalva: são regiões funcionais, carac-
terizadas de uma forma dinâmica pela intensidade 
dos fluxos ou movimentos de todo o tipo — de pes-
soas, famílias, empresas, instituições  e organiza-
ções — que ocorrem no seu interior entre centros 
urbanos, o que significa que os seus contornos não 
são tão precisos como nos mapas convencionais. 
Aliás, a equipa do projeto já está a analisar tam-
bém a região Centro a partir da área metropolita-
na de Coimbra e há sobreposições geográficas evi-
dentes com o Noroeste e com o Arco Metropolitano 
de Lisboa (AML), devido às suas características de 
regiões urbanas funcionais.

UM MAPA PARA A GLOBALIZAÇÃO
Como sublinha o relatório final do projeto relativo 
ao AML, um livro intitulado “Uma Metrópole para 
o Atlântico”, estas regiões “não constituem ne-
cessariamente unidades territoriais administra-
tivas”, mas antes “unidades geoeconómicas que 
englobam múltiplas cidades, variadas atividades 
e dinâmicas do mercado de trabalho que as ligam 
entre si”. De qualquer maneira, “mais do que um 
diagnóstico, este projeto define um mapa de opor-
tunidades para o país se afirmar na globalização”, 
esclarece Isabel Mota. “Agora, cabe aos agentes 
económicos, sociais e políticos aproveitar e valo-
rizar estas oportunidades”. E há fundos estruturais 
da União Europeia à disposição de Portugal “que 
podem ser aproveitados melhor com esta visão”.

Paulo Marchioto não tem dúvidas perante a 
nova geografia do país que está a emergir. O presi-
dente da Embraer Portugal, que possui duas fábri-
cas de componentes para os aviões da construtora 
aeronáutica brasileira em Évora, onde já trabalham 
quase 500 pessoas, afirma ao Expresso que “desde 
o primeiro momento (2008) a Embraer está muito 
confortável com a decisão de se instalar nesta ci-
dade”. O gestor considera Évora um cidade do li-
toral, porque fica a menos de 1h30 da capital por 
autoestrada (A6, A2 ou A12). “E a infraestrutura 
de ligação ao aeroporto de Lisboa foi uma variável 
importante nas nossas decisões de localização”, tal 
como “o fácil acesso aos portos de Setúbal, Lisboa 
e Sines, por onde escoamos a nossa produção”. 
Com efeito, a urbe alentejana está a 135 km de Lis-
boa, dos quais 115 km por autoestrada, ou a 99 km 
de Setúbal (83 km por autoestrada). 

Claro que a construtora de aviões brasileira 
encontrou outras vantagens para escolher Évora, 
uma cidade situada nos limites orientais do Arco 
Metropolitano de Lisboa. “A decisão resultou de 
diferentes fatores, onde destacamos também a 
existência prévia de um plano do município para 
desenvolver o Parque de Indústria Aeronáutica 
onde nos localizamos hoje, as características téc-
nicas e a infraestrutura disponível neste parque, o 
nível de incentivos europeus existente e a possibi-
lidade de prepararmos a mão de obra especializada 
de que necessitamos”.

CO M O A I N DA 
VE M O S  O PA Í S

FONTE: JOÃO FERRÃO, INVESTIGADOR DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS (ICS)
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A Embraer Portugal não representa apenas um 
dos exemplos típicos do fim da dualidade litoral/
interior, mas também da complementaridade eco-
nómica cada vez maior entre o norte e o sul do país. 
Tudo porque o Centro de Excelência para a Inova-
ção da Indústria Automóvel (CEIIA) instalado no 
Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, na ma-
crorregião do Noroeste, está a desenvolver 2/3 da 
estrutura do novo avião militar e de transporte da 
Embraer, o KC-390. Ou porque o instituto de no-
vas tecnologias INEGI, da Universidade do Porto, 
está a trabalhar com o fabricante brasileiro e com 
outros parceiros no projeto de investigação LIFE, 
que pretende criar um conceito inovador e mais 
ecoeficiente para o interior das aeronaves.

“Já não estamos preocupados com o norte ou o 
sul do país mas com o nosso posicionamento glo-
bal”, argumenta Vladimiro Feliz, diretor de Sis-
temas de Informação e responsável pelas Cida-
des Inteligentes no CEIIA. No fundo, trata-se de 
“construir uma estratégia concertada, orientada 
para a procura dos nossos produtos e soluções, que 
pegue nos recursos regionais das universidades, 
da indústria e do financiamento e promova o de-
senvolvimento numa perspetiva de crescer a par-
tir de Portugal para todo o mundo, dando escala à 
indústria e engenharia nacionais”. É isso que este 
centro de inovação, engenharia criativa e mobi-
lidade sustentável, onde trabalham 250 pessoas, 
tem feito também no cluster automóvel, desen-
volvendo soluções inovadoras no norte com em-
presas de componentes automóveis e no sul com 
a Volkswagen Autoeuropa, fabricante que compra 
muitas dessas componentes. Vladimiro Feliz conta 
que o CEIIA já tem atividade em seis países e su-
blinha: “O nosso lema é um provérbio africano — 
se quiseres ir longe vai em conjunto, se quiseres ir 
depressa vai sozinho”. 

DAS DIFERENÇAS À COMPLEMENTARIDADE
Teresa Sá Marques lidera uma equipa do Depar-
tamento de Geografia da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto (FLUP) que tem participa-
do no projeto da Fundação Gulbenkian. Esta equi-
pa reflete também a nova visão sobre a geografia 
de Portugal, porque sendo do Porto foi responsá-
vel por uma parte importante do estudo do Arco 
Metropolitano de Lisboa, incluindo as redes de 
inovação económica, o território, a demografia, o 
emprego, a caracterização dos sectores de especia-
lização e das empresas desta macrorregião.         

“Tem havido em Portugal um discurso que dá 
mais importância às diferenças, mas hoje temos de 
dar mais destaque à diversidade e à complementa-
ridade de recursos”, salienta a professora e investi-
gadora da FLUP. “Temos um mapa mental do país 
que já não é real, mas devemos olhar para Portugal 
mais pelas suas virtudes globais do que pelos seus 
aspetos negativos, que levam às clássicas queixas a 
nível regional da falta de infraestruturas e de recur-
sos humanos, financeiros ou económicos”. Teresa 
Sá Marques acrescenta que “não podemos ter desa-
fios de desenvolvimento iguais para territórios di-
ferentes”. Cada território “deve ser posto em rela-
ção com os outros criando redes, sinergias, relações 
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entre recursos, pessoas e instituições, porque é esse 
o grande desafio do futuro”. 

O projeto da Gulbenkian começou pela ma-
crorregião do Noroeste e o seu relatório final foi 
apresentado publicamente em 2014, com o lança-
mento do livro “Noroeste Global”. Já deu origem 
a uma iniciativa, a criação da Plataforma de Co-
operação Noroeste Global, que pretende “afirmar 
o valor estratégico da macrorregião para a eco-
nomia nacional, aumentando a sua capacidade 
de inovação e de internacionalização”, através 
de uma rede que promova sinergias entre as ins-
tituições e comunidades que produzem conhe-
cimento, na perspetiva de uma especialização 
inteligente. Assim, a plataforma junta as univer-
sidades de Aveiro, Minho, Porto e Católica Por-
tuguesa; as câmaras municipais de Aveiro, Braga, 
Guimarães e Porto; a COTEC Portugal (associa-
ção empresarial para a inovação) e a Fundação 
Gulbenkian. 

É uma plataforma estratégica capaz de mobili-
zar agentes económicos e institucionais para ini-
ciativas que levem o Noroeste a entrar num novo 
ciclo de prosperidade no contexto da globalização, 
retomando o crescimento, a capacidade de criação 
de emprego qualificado e de atração de investimen-
to nacional e estrangeiro. E quer lançar um progra-
ma de ação que consiga captar financiamento pri-
vado e público para os seus projetos. No entanto, o 
Noroeste não corresponde a um espaço com limites 
precisos, tal como o Arco Metropolitano de Lisboa. 
Como refere o relatório final do projeto, “mais do 
que uma região natural, histórica ou administrati-
va facilmente delimitável, é uma região funcional, 

caracterizada pela intensidade dos fluxos do mais 
diverso tipo que ocorrem no seu interior”. 

NOROESTE: FALTA RECONHECIMENTO SOCIAL  
Esta identidade gera problemas face à situação ad-
ministrativa atual, como refere José Manuel Félix 
Ribeiro, que integra a equipa da Fundação Gul-
benkian. “A inexistência de uma delimitação pre-
cisa e de uma designação institucional do Noroeste 
tem impedido que esta macrorregião tenha visibi-
lidade própria e ganhe reconhecimento social por 
parte de muitos decisores privados e públicos”, 
constata o economista, acrescentando que a sua re-
partição pelo Norte e Centro nas NUTS II — regiões 
definidas por lei para fins estatísticos, com implica-
ções na atribuição de fundos europeus — “contribui 
para intervenções não coordenadas numa realida-
de que é sistémica do ponto de vista do quotidia-
no das pessoas, empresas, universidades e outras 
instituições”. 

No fundo, “a apresentação do país tem sido feita 
sempre de uma maneira muito geral ou fragmen-
tada, mas a nossa definição de duas macrorregi-
ões — o Noroeste e o Arco Metropolitano de Lisboa 
(AML) — tem uma visão integrada, onde o critério 
determinante é a exportação de bens e serviços e o 
investimento no exterior, ou seja, a presença na glo-
balização”, considera o economista. E este critério 
vai continuar a dominar nos estudos que estão a ser 
feitos no âmbito do mesmo projeto para a área me-
tropolitana de Coimbra e região Centro, tal como 
para o resto do território nacional. Teresa Sá Marques 
esclarece também que “o Noroeste e o AML são res-
ponsáveis por 90% das exportações portuguesas, e 

muita da riqueza criada no país está baseada nos re-
cursos para a nova economia do conhecimento e da 
inovação concentrados nestas duas macrorregiões”.  

Se há complementaridade entre os dois grandes 
motores de desenvolvimento do país, obviamente 
que existem diferenças. “No Noroeste dominam os 
clusters e as grandes empresas industriais, assim 
como as exportadoras, enquanto no AML preva-
lecem as grandes empresas de infraestruturas, os 
clusters e as exportadoras de serviços e as empre-
sas que investem no exterior”, explica Félix Ribeiro. 
“Mas há também pontos comuns às duas macrorre-
giões, como a presença de multinacionais nas áre-
as da eletrónica, automóvel e material elétrico, ou 
de grandes empresas de construção”. O Noroeste 
tem ainda uma característica única, aquilo a que os 
economistas chamam “ecossistemas de inovação”, 
redes que juntam ciências básicas, engenharias, 
centros de investigação avançados, centros tecno-
lógicos e empresas. 

Mas há outras diferenças, adianta Teresa Sá 
Marques. “O Noroeste é mais difuso e policêntrico 
em termos urbanos, o que significa que a diferença 
entre o Porto e as outras cidades mais importantes 
(Gaia, Braga, Guimarães, Aveiro, Viana do Castelo) 
não é tão grande como no Arco Metropolitano de 
Lisboa, mais descontínuo, onde a capital tem um 
peso claramente dominante face a cidades como 
Almada, Amadora, Setúbal, Santarém, Torres Ve-
dras, Leiria ou Évora”. De qualquer maneira, “o es-
paço da globalização e da competitividade econó-
mica não se resume às duas macrorregiões, porque 
há toda uma geografia de redes, de fluxos, de liga-
ções entre universidades e empresas e entre insti-
tuições que se estende por todo o território nacio-
nal”. É esta geografia que explica também porque é 
que a fronteira entre cidade e campo está a desapa-
recer: “Hoje não temos espaço urbano e rural mas 
antes um espaço relacional, entre pessoas, famílias, 
empresas, organizações e instituições”. E o campo 
está urbanizado.    

João Ferrão, investigador do Instituto de Ciênci-
as Sociais (ICS) e pró-reitor da Universidade de Lis-
boa, afirma que as divisões litoral/interior, norte/sul 
e cidade/campo “ainda hoje existem em termos po-
líticos e sociais, são estruturais, mas estão bastante 
diluídas, o que quer dizer que as políticas públicas 
não se podem basear nestas dicotomias, porque têm 
muito menos importância do que no passado”. O ex-
-secretário de Estado do Ordenamento do Território 
e das Cidades do governo de José Sócrates esteve en-
volvido no projeto “Noroeste Global” da Fundação 
Gulbenkian e assinala que “a lógica da mobilida-
de, dos movimentos pendulares casa-trabalho, ca-
sa-lazer e de todo o tipo, está a integrar territórios 
que antes eram mais autónomos e está a ultrapassar 
os limites administrativos do país”. Isto é, “o mapa 
político-administrativo de Portugal corta um terri-
tório que está funcionalmente integrado, que funci-
ona como um sistema do ponto de vista das pessoas, 
empresas e organizações. É por isso que a cidade de 
Lisboa, por exemplo, tem de dia o dobro da popula-
ção que tem à noite”. b  

vazevedo@expresso.impresa.pt
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