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POLÍTICAS DE TEMPO 

 Multitemporalidade e multiterritorialidade - compressão do 
espaço e aceleração temporal (Giddens; Harvey) 

 A relação entre tempo e espaço torna-se uma preocupação 
central (Hagerstrand, Ascher) – planeamento?; 

 Agentes e atividades económicas exploram a dimensão 
temporal da cidade (comércio); 

 Regulação dos conflitos na apropriação do espaço; 

 Regulamentação dos horários (pessoais/coletivos; de 
trabalho e não trabalho, …); 

 Políticas locais de tempo, estratégias slow… 

 

 



PORTUGAL 

 Enquadramento 
“insuficiente” do tempo no 
planeamento e gestão 
urbana; 

 Desvalorização da 
temporalidade nas 
diferentes políticas, planos 
e projetos implementados; 

 Oportunidades de 
financiamento + iniciativa 
privada 

 

Predomínio do 
curto prazo 

Marketing, 
competitividade 
e turistificação 

Privatização do 
espaço público 

“Embelezament
o disneilândico” 
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DESAFIOS 

  A redução de habitantes vs. o aumento de “city-
users”; 

 Os vazios vs. especulação/valor imobiliário; 

 A diversificação dos tempos e dos espaços vs. a 
falta de uma cultura de planeamento; 

 Governança vs. ausência de articulação escalar; 

 Competitividade vs. a pressão para 
resultados/investimentos  imediatos; 

 Coesão social e espacial vs. o aumento dos 
conflitos e da individualização dos espaços 

 

 

Concertação de 
horários 

Segurança e 
acessibilidade 

Espaços públicos 
multiuso 

Equilíbrio trabalho 
– não trabalho 

Encontro entre os 
diferentes 
habitantes 

 


