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Temas principais

▪ Transformações no emprego e crescimento urbano

▪ Os métodos de Análise Classificatória como instrumento de exploração crítica do 
debate existente



Enquadramento: transformação estrutural

▪ Crescimento urbano situa-se num contexto de mudança estrutural

▪ Palavras chave: transição para uma economia do conhecimento; economia 
cognitivo-cultural; importância central do conhecimento, informação, criatividade, 
desenho, valor simbólico

▪ Crescente relevância das atividades ligadas à economia do conhecimento 
(informática e telecomunicações, projetos de arquitetura e engenharia, 
consultoria, setor financeiro, I&D, atividades de recursos humanos, ensino 
superior) e às indústrias culturais e criativas (incluindo a sua frequente ligação 
ao turismo).

▪ Processos de reconfiguração do emprego (espacialmente desiguais)



Enquadramento: as políticas urbanas

▪ Palavras chave: promoção do potencial criativo das cidades, atração das 
atividades criativas e dos criativos

▪ Ligação com as estratégias de regeneração urbana (e, muitas vezes, com as 
estratégias de transformação dos centros das cidades – entendidos como 
“habitats da criatividade e dos criativos”)



Enquadramento: o debate

▪ “Do jobs follow people or do people follow jobs”? Fatores mais “clássicos” 
(mercados, condições económicas das empresas) vs. fatores mais “leves” 
(qualidades ou amenidades urbanas)

▪ O conceito de classe criativa como grupo com preferências homogéneas e 
distintas

▪ O resultado de estudos comparados: uma situação multifacetada



Metodologia

▪ A área de referência:  a “Região Metropolitana do 
Porto” 



Metodologia

As atividades:

Edição

Artigos em Segunda Mão

Publicidade

Cinema e Vídeo

Rádio e Televisão

Outras Artes e Espetáculos

Bibliotecas, Museus e Arquivos

Fabricação de Joalharia e Instrumentos 

Musicais

Arquitetura e Engenharia

Consultoria em Informática

Intermediação Monetária e Financeira

Consultoria Fiscal, Jurisprudência e Gestão

Investigação e Desenvolvimento

Ensaios e Análises Técnicas

Telecomunicações

Outros Serviços às Empresas

Seleção e Colocação de Pessoal



Metodologia

2001 2001 (%) 2011 2011 (%)

Grande Porto 67.832 11,4 93.471 17,6

Médio Ave 10.006 4,3 16.677 8,1

Vale do Sousa 5.097 3,3 8.738 6,0

Entre Douro e Vouga 5.925 4,4 8.748 7,3

Região Metropolitana do Porto 88.860 7,9 127.634 12,7

Extra - Grande Porto 21.028 4,0 34.163 7,3

Porto 14.412 17,5 23.990 27,1

Residentes empregados em atividades criativas



Metodologia

As variáveis (INE, Censos 2011) para analisar o “perfil” dos criativos:

▪ freguesia de residência, local de trabalho, tipo de atividade criativa 

▪ escolaridade: menos de ensino básico; ensino básico; secundário; superior 

▪ escalão etário: menos de 25 anos; 25-34 anos; 35-49 anos; 50 e mais anos

▪ tempo de viagem casa-trabalho: menos de 15 minutos; 16-30; 30-60; mais de 60 
minutos



Metodologia

▪ Análise Classificatória das variáveis:

▪ Classificação Hierárquica aglomerativa das variáveis, usando o coeficiente de 
correlação de Pearson, para comparar pares de variáveis, e vários critérios de 
agregação, nomeadamente o da ligação mínima (Single Linkage), o da ligação 
máxima (Complete Linkage) e o da ligação média entre grupos (Average
Linkage). 



Metodologia

▪ Análise Classificatória das freguesias:

▪ Classificação Hierárquica, usando a distância euclidiana, para comparar pares de 
freguesias, e os mesmos critérios de agregação que foram usados para 
classificar as variáveis 

▪ A interpretação dos vários dendrogramas sugeriu um número de classes 
desejável 

▪ Para este número de classes, procedeu-se a uma Classificação Não Hierárquica 
(Método das K-Médias – NHMEAN)



Alguns resultados

▪ “Indústrias do conhecimento”

▪ Classificação das variáveis:

▪ Jovens, com escolaridades altas – superior - e baixas –
ensino básico, tempos de deslocação variáveis – altos e 
curtos

▪ Mais velhos, com escolaridades altas e tempos de 
deslocação curtos

▪ Mais velhos, com baixas escolaridades e tempos de 
deslocação altos



Alguns resultados

▪ “Indústrias do conhecimento”

▪ Classificação das freguesias (7 classes):

▪ Idades compreendidas entre 25 e 34 anos e 35 e 49 
anos, com ensino superior e com tempos de 
deslocação casa/trabalho compreendidos entre 16 e 30 
minutos e 31 e 60 minutos

▪ Idades inferiores a 35 anos, com ensino básico ou 
equiparado e com tempos de deslocação casa/trabalho 
inferiores a 15 minutos



Alguns resultados

▪ Consultoria em informática

▪ Classificação das variáveis:

▪ Mais velhos, escolaridades baixas e tempos de 
deslocação curtos

▪ Jovens com ensino secundário e pós-secundário

▪ Jovens, escolaridade alta e tempos de deslocação 
altos

▪ Tempos de deslocação altos



Alguns resultados

▪ Consultoria em informática

▪ Classificação das freguesias (9 classes):

▪ Idades compreendidas entre os 35 e os 49 anos, com 
ensino básico ou equiparado e com tempos de viagem 
casa/trabalho entre 16 e 30 minutos e superiores a 61 
minutos

▪ Idades compreendidas entre 26 e 34 anos, com ensino 
secundário ou superior e com tempos de deslocação 
casa/trabalho compreendidos entre 31 e 60 minutos



Alguns resultados

▪ Investigação e desenvolvimento

▪ Classificação das variáveis

▪ Mais velhos, menos escolaridade e com tempos de 
deslocação curtos

▪ 25 a 34 anos, ensino superior, tempos de deslocação 
30 a 60 minutos

▪ Mais novos, secundário e pós-secundário, tempos de 
deslocação mais elevados



Alguns resultados

▪ Investigação e desenvolvimento

▪ Classificação das freguesias:

▪ Idades de 25 a 49 anos, escolaridades: secundário ou 
superior, tempos de deslocação entre 15 e 60 minutos

▪ Idades superiores a 25, escolaridades: superior e 
tempos de deslocação inferiores a 30 minutos



Alguns resultados

▪ Telecomunicações

▪ Variáveis:

▪ Adultos, escolaridade alta e altos tempos de 
deslocação

▪ Mais velhos, escolaridade baixa e tempos de 
deslocação curtos

▪ Mais jovens, escolaridades altas e tempos de 
deslocação curtos

▪ Tempos de deslocação altos



Alguns resultados

▪ Telecomunicações

▪ Classificação das freguesias (6 classes):

▪ Idades compreendidas entre os 25 e 34 anos, com 
ensino superior e tempos de viagem compreendidos 
entre 16 e 30 minutos e 31 a 60 minutos

▪ Idades compreendidas entre os 25 e 34 anos e entre 
os 35 e os 49 anos, com ensino básico ou equiparado 
e com tempos de deslocação inferiores a 15 minutos

▪ Idades inferiores a 25 anos, com ensino secundário e 
pós-secundário e com tempos de deslocação 
compreendidos entre 16 e 30 minutos



Conclusões

▪ Inexistência de um padrão espacial único associado à consolidação destas 
atividades na Região Metropolitana do Porto: as atividades ligadas à economia 
do conhecimento e às indústrias culturais e criativas associam-se a padrões 
espaciais diversificados e complexos.

▪ Hipótese: importância, nas escolhas residenciais, dos fatores relacionados com 
os mercados de habitação e as redes de relação familiar, que permitem 
questionar utilizações simplificadas do conceito de “classes criativas”.


