
 

Políticas do tempo e 

urbanismo. 

Problemas gerais e soluções 

específicas 
 

Time policies and urbanism: 

General problems and specific solutions 
 

José Alberto Rio Fernandes 

jariofernandes@gmail.com 
 

Lisboa 

6 de Novembro de 2014 
 



 
 
 

 

 

José Alberto Rio Fernandes 
jariofernandes@gmail.com 

 

Novembro de 2014 

 



CONTEXTO 
     
No mundo do trabalho verifica-se uma transição 
do fordismo e funcionalismo para uma 
flexibilidade laboral em contexto neoliberal. 
Suburbanização e metropolização levam ao 
reforço da dualidade entre a cidade central e o 
urbano expandido e entre regiões urbanas e 
espaços de baixa densidade 
 
 

Há mais velocidade, acessibilidade e mobilidade 
- e maior desigualdade social e espacial no 
usufruto destas condições? 
A proximidade deixou de significar contiguidade. 
Há cada vez mais viagens multiobjectivo e maior 
facilidade de sobrepor diferentes usos do tempo. 



 
URBANISMO 

     
A emergência e expansão do paradigma da 
cidade empreendedora (e empresarial). 
A cidade (global) competitiva. 
A cidade (global) atrativa. 
O centro no centro da política urbana e do 
urbanismo: renovação, embelezamento e 
“turistificação”. 
A fragmentação na região urbana: entre um 
oceano de indiferença, há ilhas de bem-estar, 
ilhas de exclusão e ilhas de internacionalização. 



 
POLÍTICAS DE TEMPO 

     
O horário (e o tempo livre) foram conquista da 
cidade/sociedade industrial 
A flexibilidade emergiu associada a dias 
especiais (Natal) que se alargam (“noites 
brancas”) e a horários que se alargaram em 
lugares especiais (hipers, CC, ...) 
O plano de tempo (de Livia Turco), visto desde 
as pessoas na relação tempo-espaço 
O tempo nos planos, regulamentos e em “soft 
politics” 
A fraca relação explícita entre planeamento 
territorial e políticas de tempo 
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Compactação ou “laissez 
faire” 

 Toulouse e Barcelona 
Regeneração ou 
revitalização 
gentrificada? 

 Porto 
Separação de usos e de 
residentes (e de 
utilizadores) 

Porto e Barcelona 

POLÍTICA DE SOLOS E URBANISMO 



 
POLÍTICA DE 

TRANSPORTES E 
MOBILIDADE 

     
Menos uso de transporte, 
menos mobilidade e mais 
injustiça espacial 

Barcelona e Porto 
O metro e a “nova vida do 
velho centro” 

Porto 
A dependência do 
automóvel e os novos 
pobres 

Porto e Barcelona 



 

POLÍTICAS DE TEMPO 
     
Porto 
- Regulamento e contexto 

neoliberal 
- Políticas de bottom-up 
 

Barcelona 
- Medidas para a 

mobilidade 
- Conselho Municipal para 

o Conforto Social 
 

Toulouse 
- Territorial Tempo 
- Consultoria para 

deslocações diárias e 
outras ações 
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Cidade 24/365 
- Desregulação, liberdade e desigualdade 

 

Exaustão das utopias (Habermas) 
- Existe espaço e tempo para a esperança? 
- O planeamento faz sentido em contexto 

neoliberal? 
 

Planeamento para uma nova geografia espácio-
temporal 
- O planeamento parece fora de tempo, orientado 

para uma proximidade que não é a de hoje 
- Faltam convicções que considerem as 

complexidades relacionais (Healey) e as iterações 
tempo-espaço 

 

E propostas? 
- Planeamento centrado no espaço, preocupado com 

o tempo e orientado para as articulações urbano-
regionais e interescalares 

- Reforçar a consideração do tempo nas políticas, no 
planeamento e nos projetos. Como? Quem?... 

À PROCURA DE CONCLUSÕES (E CONVICÇÕES) 


