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 Desde o fim dos anos 70, o mundo conhece profundas mutações econômicas, a crise 

do paradigma Fordista provocou a construção de uma nova economia mundial baseada 

na circulação incessantemente crescente dos fluxos de mercadorias e de informações. 

Esta evolução do sistema econômico mundial foi caracterizada pela explosão da 

internacionalização dos mercados e dos fatores de produção e que, pouco a pouco, tem 

sido designado pelo termo de globalização. A maior parte das economias nacionais 

abriram a um ritmo que cresce desde a segunda metade dos anos 80. Assiste-se, por 

conseguinte a diminuição dos obstáculos às trocas (custos dos transportes, as 

telecomunicações, as barreiras aduaneiras...) que aceleram o volume de crescimento 

das trocas internacionais e da logística. No início dos anos 90, a abertura das fronteiras 

tornou-se um fator cada vez mais importante em relação à maior parte das economias 

nacionais. 

Globalização e mutação do comércio internacional. 

 A globalização foi acompanhada de numerosas mutações ligadas a um processo de 

abertura do mercado mundial relativamente recente e brutal de um ponto de vista 

estritamente econômico, mas, contudo desigual se nós nos referimos à esfera mundial. 

Descansa sobre relações de interdependência cada vez mais marcados entre 

economias e territórios centrais e periféricos mais ou menos complementares. Fica clara 

a existência de econômias nacionais dominantes e dominadas. A globalização está 

agora em plena evolução, a maior parte dos países tentam entrar e integrar-se na 

dinâmica globalista a fim de ter êxito e captar os fluxos procedentes desta. Para os 

países pobres e os países emergentes, esta entrada na globalização é às vezes muito 

dispendiosa porque põe em competição estruturas sociais, econômicas e territoriais 

muito diferentes. Uma das condições para a entrada na tormenta globalista de um ponto 

de vista competitivo, é dotar a sua economia de bases estruturais econômicas e 

tecnológicas sólidas, sem esquecer a constituição de um nível de formação e 

competência adequada às exigências das empresas e atores da globalização em 

numerosos domínios da economia nacional. 
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 Pode-se analisar vários elementos centrais que constituem as bases da globalização, e 

que podem ser caracterizados pela explosão das trocas internacionais como mostra-o o 

quadro 1 a seguir. 

Tabela 1 : Crescimento das trocas comerciais internacionais (1950-1999, 1990 : 
base 100) 

 

 1950 1960 1970 1980 1990 1999 

PIB mundial 19 30 50 73 100 120 

Expotações 
mundiais valor 

2 4 9 59 100 160 

   Fonte :OMC 

 A crise do modelo de produção Fordista obrigou as economias nacionais a encontrar 

novas formas de gestão e de produção estabelecendo novas estratégias econômicas. 

Entre estas se pode notar a especialização e a dispersão geográfica da produção 

material das empresas e a concentração das funções imateriais nos países de origem 

das empresas de caráter internacional, mais geralmente designadas sob o nome de 

multinacionais. Estas últimas desempenharam um papel fundamental na constituição e 

consolidação da globalização. Pode-se resumir este fenômeno por três grandes 

estratégias espaciais como o demonstra CARROUÉ (CARROUÉ L., 2002). 

  A primeira estratégia, para uma firma multinacional, consiste em ter acesso às matérias 

primas e aos produtos dos quais tem necessidade nos seus processos de produção. 

Pode optar por diversas opções controlando diretamente os recursos cobiçados 

(petróleo, plantações...) ou indiretamente, controlando a logística e o mercado de 

exportação ligado aos bens que a sua produção necessita. Contudo, uma firma 

multinacional não pode ser dependente de uma só fonte de recursos e deve tentar obter 

os elementos necessários para a produção dos seus produtos em diversos lugares, de 

forma a diminuir os riscos causados pela instabilidade geopolítica possível dos territórios 

onde se implanta, e por conseguinte, de responder às suas necessidades em caso de 

crise. 

 A segunda estratégia consista em ter acesso aos mercados nacionais e continentais de 

maneira direta, implantando as suas firmas no território dos mercados cobiçados. A 

maior parte das firmas automobilísticas tem acesso a estes meios de implantação sobre 

um mercado estrangeiro que constitui para elas uma fonte de rendimento claramente 

superior à produção no seu país de origem. 
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 Por último, a terceira estratégia consiste em poder reexportar, para os paises de origem 

das firmas multinacionais, os bens que são produzidos nos territórios estrangeiros; o que 

tem por efeito transformar profundamente as econômias de origem, que são para a 

maioria dos casos os países desenvolvidos; passagem de um capital trabalho material 

para um capital trabalho imaterial. 

 Assiste-se, por conseguinte a uma nova divisão internacional do trabalho em que os 

países desenvolvidos baseiam as suas econômias cada vez mais na constituição de 

redes imateriais ligadas aos serviços, e adotando diversas estratégias de implantações 

das redes produtivas através do mundo. Trata-se, com efeito, da verticalização das 

redes de produção norte-sul ou países desenvolvidos/países em desenvolvimento. Os 

países desenvolvidos, através das firmas multinacionais, constituíram verdadeiras redes 

pelas quais podem doravante controlar a sua produção e a fluidez do escoamento das 

suas mercadorias sobre um plano internacional, e, por consequência muito difusos no 

plano geográfico. Trata-se de uma verdadeira integração produtiva. Contudo, se as 

multinacionais desempenham um papel eminentemente importante nos processos da 

globalização, existem outros elementos igualmente primordiais, e logo, complementares 

desta, notadamente através das cidades, que se tornam os centros logísticos e de 

concentração das funções necessárias para a articulação das redes próprias à 

internacionalização das economias, e os trânsitos dos fluxos materiais e imateriais 

procedentes da globalização. 

  Através do papel incontestável que as cidades desempenharam e desempenham cada 

vez mais na articulação e crescimento da globalização, seria útil mostrar que também 

podem ser classificadas de acordo com uma escala na qual existe cidades de 

“rayonnance” mundial, que podemos designar como verdadeiras cidades globais, e 

outras que certamente são o centro de uma organização produtiva de um dado território, 

mas que não atingem um grau de importância internacional. Com efeito, existem muito 

poucas cidades globais. Mas o que designamos pelo termo de cidades globais? 

Baseando-nos nas investigações do grupo de estudos GaWC (Globalization and World 

Cities research), podemos distinguir três grandes grupos de cidades de importância 

mundial e que agrupam todos ou vários dos serviços indispensáveis das firmas 

multinacionais (a contabilidade, as finanças, a publicidade e o seguro). De acordo com o 

GaWC, estas cidades são classificadas da seguinte forma: 

  -grupo A. ALPHA WORLD CITIES (full services world cities): Londres, New-

york, Paris, Tokyo, Chicago, Frankfurt, Hong-kong, Los Angeles, Milan et Singapour. 

  -grupo B. BETA WORLD CITIES (major world cities) : San Francisco, Sidney, 

Toronto, Zurich; Bruxelles, Madrid, Mexico city, São paulo; Moscou, Séoul. 
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  -grupo C. GAMMA WORLD CITIES (minor world cities): Amsterdam, Boston, 

Caracas, Dallas, Düsseldorf, Genêve, Houston, Jakarta, Johannesburg, Melbourne, 

Osaka, Prague, Santiago, taipei, Washington; Bangkok, Pékin, Montreal, Rome, 

Stockholm, Warsaw; Atlanta, Barcelone, Berlin, Budapest, Buenos Aires, Copenhagen, 

Hamburg, Istanbul, Kuala Lumpur, Manille, Miami, Minneapolis, Munich, Shangaï. 

Figura 1: Os três principais grupos de cidades de importância mundial 

 

       source: GaWC, 1999 

  Podemos aprofundar esta classificação referindo-nos aos trabalhos de Saskia SASSEN 

que, na sua obra "As cidades na econômia mundial" (SASSEN, 1994), define igualmente 

três grandes grupos de cidades: primeiramente as cidades como ponto de organização e 

de encomenda na organização da econômia mundial, em seguida as cidades como os 

lugares e mercados fundamentais para as indústrias, cidades que agrupam os serviços 

especializados destinados às empresas, e por último, as cidades que são os lugares de 

produção fundamentais para estas indústrias que incluem a produção das inovações 

(tecnológicas, materiais,...). "Várias cidades também preenchem funções equivalentes 

em escalas geográficas menores, no que se refere a regiões transnacionais e 

subnacionais" (SASSEN, 1994, p.17). 

  A globalização toma como apoio a organização das firmas multinacionais e das cidades 

para desenvolver-se e criar novos modelos de organização e de produção; como 
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haviamos falado previamente ao mencionar o termo de integração produtiva. A 

transformação da organização das empresas, a uma escala internacional, implica na 

constituição de vastas redes logísticas no plano mundial que inclui numerosas áreas 

geográficas. O transporte marítimo de mercadorias desempenha um papel dos mais 

significativos na elaboração das suas redes logísticas a través do mundo; mas o que 

seriam estas redes sem o apoio terrestre do qual têm necessidade? Cada vez mais a 

globalização necessita da criação de infra-estruturas (portos, aeroportos, redes 

eficientes destinadas ao encaminhamento das informações técnicas relativas à 

circulação das mercadorias...) que permitem a captação e a redistribuição dos fluxos 

procedentes desta. Os portos entram diretamente na tormenta globalista que anima os 

territórios do mundo inteiro. São as interfaces que as redes e as firmas multinacionais 

precisam para criar uma dinâmica de produção e escoamento de mercadorias que 

respondem às suas necessidades. Desde o fim dos anos 80, o transporte marítimo e o 

tráfego portuário progrediram de maneira impressionante; este fenómeno continua 

seguindo as inovações técnicas ligadas ao transporte marítimo de mercadorias e a 

dinâmica geral que conhece o mundo portuário para responder as exigências do 

mercado - mas também aos desafios económicos de numerosos países - aumenta 

conjuntamente numa preocupação de competitividade crescente para atrair os fluxos de 

mercadorias que transitam pelos portos. 

Os portos e os modelos portuários 

   A evolução crescente dos fluxos de mercadorias através do mundo e especialmente 

no domínio marítimo fez com que houvesse uma maior preocupação em relação a 

estrutura e a organização da maior parte dos portos do mundo inteiro; ainda hoje, o 

mundo portuário inscreve-se num vasto processo de reorganização. O quadro 2 nos 

mostra o rápido aumento dos fluxos maritimo de alguns produtos entre 1970 e 2001. 

Tabela 2 : Evolução do tráfego marítimo internacional para alguns produtos 1970-2001 
(milhões de toneladas) 

 

Ano Petróleo e produtos 
petróleiros 

Mercadorias sólidas Total das cargas 
consideradas 

1970 1442 1124 2566 

1980 1871 1833 3704 

1990 1755 2253 4008 

1997 2172 2781 4953 

1998 2072 3526 5598 

1999 2057 3612 5668 
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2000 2115 3775 5890 

2001 2128 3704 5832 

        Fonte : UNCTAD, 2002 

 

  Perante este crescimento quantitativo das mercadorias, os construtores navais foram 

solicitados para responder às necessidades dos mercados internacionais criando navios 

de maior porte. Nos anos 60 um cargueiro tinha uma capacidade cerca de de 10.000 

toneladas, em 2000, um navio de grande porte tem uma capacidade de 60.000 

toneladas! O transporte marítimo modernizou-se e adotou novos meios de transportes 

de mercadorias com a revolução do conteîner. É em 1956, o americano Malcom Mac 

Lean elaborou o princípio do conteîner, hoje ele tornou-se um meio de transporte das 

mercadorias diversas muito usados no mundo inteiro. A uniformização destas "caixas" 

contribuiu largamente para o seu sucesso. Existe dois tipos de conteîneres, um de vinte 

pés e o outro de quarenta o que corresponde respectivamente à volumes de 33 e 66 

metros cúbicos por conteîner. Se podemos falar de uma verdadeira revolução do 

conteîner é igualmente necessário acrecentar a modernização dos sistemas de 

informações que facilitam a transação, o encaminhamento, a distribuição das 

mercadorias, a velocidade dos navios que executam as travessias entre os portos e por 

último os tempos de descargas dos navios. Em 1960, um trajeto Europa-Japão-Europa 

para um cargueiro de 10.000 toneladas levava cerca de cinco meses; em 2000, um 

grande porta-conteîneres com uma capacidade de 60.000 toneladas realiza este mesmo 

trajeto em dois meses com escalas de 36 horas contra 4 à 5 dias nos anos 60; sendo o 

preço do transporte dividido por três em quarenta anos. O interesse na utilização dos 

conteîneres reside também no fato de que uma "caixa" pode conter qualquer tipo de 

mercadoria (produtos manufaturados de elevado valor agregado, frutos e legumes...). 

  A leitura do quadro seguinte contribui para ter uma ordem de grandeza da evolução da 

importância do conteîner na circulação dos fluxos de mercadorias no plano internacional. 

Pode-se notar o considerável crescimento do tráfego destas "caixas" desde os anos 70. 

Aparece igualmente o novo papel dos portos asiáticos na nova geografia de circulação 

das mercadorias. 

Tabela 3 : Evolução do tráfego de conteîneres para os 10 primeiros portos 
mundiais em 1970 e 2003 (TEU) 

 

1970 2003 

Oakland 336 364 Hong Kong 20 449 000 
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Rotterdam 242 328 Cingapur 18 100 000 

Seattle 223 740 Shanghai 11 280 000 

Antuérpia 215 526 Shenzhen 10 614 900 

Belfast 210 000 Busan 10 407 809 

Bremen 194 812 Kaoshiung 8 840 000 

Los Angeles 165 000 Los Angeles 7 178 940 

Melbourne 158 127 Rotterdam 7 106 778 

Tilbury 155 082 Hamburg 6 138 000 

Larne 147 309 Antuérpia 5 445 436 

      Fonte : Containerisation international 

  A maior parte dos portos da era industrial sofreu as consequências da modernização 

dos sistemas de transporte marítimos; gradualmente, as suas instalações e infra-

estruturas portuárias tornaram-se obsoletas. Com o desenvolvimento do conteîner e a 

construção de navios porta-conteîneres, que ultrapassam largamente os cargueiros da 

era industrial, os portos entraram numa reforma completa ou parcial da sua organização. 

Os armazéns esvaziaram-se, as gruas de descarga foram ultrapassadas face à 

dimensão dos navios, os cais tornaram-se inadequados... Pouco à pouco os grandes 

portos internacionais investiram na construção de novos terminais para armazenar os 

conteîneres e compraram gigantescos pórticos destinados exclusivamente à 

movimentação destes. 

   A modernização das infra-estruturas portuárias também pôs em jogo a necessidade 

de certa adequação entre diferentes meios de transportes, principalmente entre o 

transporte terrestre e marítimo. A movimentação mais eficaz, mais rápida das 

mercadorias que transitam pelos portos, especialmente dos conteîneres, necessita a 

instauração de esquemas logísticos e sistemas de transporte integrados para gerar 

melhor o escoamento dos fluxos procedentes da globalização. A multimodalidade 

torna-se um componente essencial desta nova organização logística dos portos e 

empresas que utilizam os serviços portuários. Doravante o transporte marítimo passa de 

uma estratégia meramente "océanique" para uma estratégia que vai incluir a dimensão 

continental. A aposta em relação a uma estreita cooperação do transporte marítimo com 

os outros meios de transportes terrestres é uma condição necessária para inserção bem 

sucedida de territórios nos fluxos da globalização. A coerência das redes de transporte 

marítimas, fluviais, rodoviárias e ferroviarias vai determinar o grau de eficácia de um 

certo território para a atração dos fluxos de mercadorias e o seu escoamento a través 

dos territórios. Os conteîneres podem ser encaminhados indiferentemente por qualquer 

um destes meios de transporte no plano internacional; por isso há uma importância para 

as transportadoras marítimas de criar tais cadeias logísticas que se encarregam do 

encaminhamento das mercadorias da empresa ao navio, e do navio descarregado ao 
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seu destino final sobre o continente. Não podemos continuar mais nosso propósito sem 

ignorar a descrição dos diversos modelos portuários que existem hoje para 

seguidamente focalizar-nos sobre as implicações territoriais destes e abordar outra vez o 

aspecto fundamental do transporte multimodal. 

  Existe três grandes tipos de modelos portuários. Foram desenvolvidos e adotados de 

diferentes maneiras pelos portos em crise da era industrial. Perante gigantismo dos 

navios de hoje e de amanhã, as transportadoras marítimas constituíram verdadeiros 

portos concentradores de despesas situados em rotas marítimas estratégicas e podendo 

ser capazes de manipular os maiores navios existentes. Estes portos são designados 

geralmente como hubs ports. Trata-se aqui do primeiro modelo portuário, estes hubs 

têm uma função exclusiva de trânsito das mercadorias, em caso algum os fluxos que 

transitam por estes portos sofrem uma agregação de valor; os gigantes do mar são 

descarregados e os conteîneres são redistribuídos sobre navios menores em direção à 

outros portos que não teriam a capacidade infra-estrutural de atende-los. Os hubs estão 

ao serviço exclusivo das transportadoras marítimas. Comportam pouco pessoal mas 

este último é extremamente qualificado. A informatização dos parques de conteîneres é 

muito desenvolvida e a movimentação dos navios resume-se em utilizar um "joystick" 

que controla os pórtico de carregamento/descarga, é o caso de numerosos portos 

asiáticos como o de Taiwan, Kaoshiung; ou europeus como Algesiras, ao Sul da 

Espanha e Gioia Tauro, na Itália e poderíamos multiplicar os exemplos com o hub porto 

de Longo beach em Califórnia... 

   

  O segundo modelo portuário é simplesmente escolha do porto de modernize 

as instalações já existentes. Trata-se de uma solução largamente adotada a través do 

mundo. Parece por exemplo, que isso seja o caso da maior parte dos grandes portos da 

América Latina de ter adotado esta via que pode revelar-se mais diretamente um meio 

eficaz e de um custo de acordo com os recursos econômicos dos Estados e as regiões 

que protegem. Pela modernização das instalações existentes entendemos não somente 

a modificação infra-estrutural dos terminais mas também na maior parte dos casos a 

privatização parcial ou integral do porto. A lei brasileira n°8.630 de 25 de Fevereiro de 

1993 ilustra o nosso propósito. A adoção desta lei permitiu aos diferentes portos 

brasileiros privatizar os seus terminais alugando-os à empresas privadas; ou muito 

simplesmente o municipalizar. Municipalização implica a entrada direta da cidade na 

gestão do porto o que conduz-nos diretamente ao terceiro modelo portuário que vamos 

agora descrever. 
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  Este modelo portuário é designado geralmente pelo termo de cidade 
portuária. Esta é caracterizada pela elaboração comum de uma política de 

desenvolvimento na qual a cidade e o porto são estreitamente ligados. A vida portuária é 

integrada diretamente à vida econômica da cidade. Existe uma verdadeira comunidade 
portuária que leva em conta as oportunidades oferecidas por um porto tentando integrar 

as forças vivas da cidade numa lógica de desenvolvimento comum às duas entidades. 

Num contexto como o da globalização crescente da economia, da importância crescente 

dos portos para a circulação e a captação dos fluxos procedentes desta, a cidade 

portuária encontra-se no coração de uma dinâmica de desenvolvimento benéfica para 

ela como para as suas instalações portuárias e certamente para as empresas presentes. 

Em geral, estas cidades portos são procedentes de uma tradição secular ou mesmo 

multisecular de relações, cooperação e conflitos entre as duas entidades e as forças que 

animam-o. Como o temos descrito previamente, a cidade é um ator essencial da 

globalização, os portos o são também, nos parece ,por conseguinte, certo prever as 

vantagens que este tipo de modelo portuário pode trazer à uma região, um território, um 

Estado. Para citar alguns exemplos, a Europa do norte agrupa a maior parte das cidades 

portuárias. Roterdã na Holanda, Antuérpia na Bélgica, ou ainda Hamburgo na Alemanha 

está entre às cidades portuárias mais significativas da adoção deste modelo, e as 

relações multiseculares que mantêm entre os seus portos e as suas cidades. 

  É por isso que vamos agora entrar mais em detalhe na descrição destes três 

modelos; vamos tentar descrever e mostrar as implicações territoriais que subjazem 

através da análise diferentes exemplos através do mundo. 

Implicações territoriais dos modelos portuários 

  A constituição e a adoção através do mundo destes três modelos portuários implica 

profundas mutações territoriais. No caso dos hubs ports e como o temos assinalado 

previamente, as implicações territoriais são muito mais limitadas do que nos dois outros 

modelos. Os hubs são um instrumento exclusivamente destinado a servir os interesses 

próprios das transportadoras marítimas. Inscrevem-se numa lógica exclusivamente 

marítima e têm somente muito pouca relação com os territórios sobre os quais são 

implantados. É o caso por exemplo do hub ports Algesiras, extremo ao Sul da Espanha; 

este hub não se inscreve em nenhuma dinâmica territorial de desenvolvimento, a região 

na qual situa-se desenvolve somente relações mínimas com esta enorme infra-estrutura. 

Enormes porta-conteîneres descarregam as suas cargas de modo que seja redistribuída 

seguidamente sobre navios de menor porte, que eles se dirigem principalmente para os 

portos do Mar Mediterrâneo a fim de fazer entrar as mercadorias que contêm. Trata-se 

de uma lógica meramente de trânsito, o porto e a região Algesiras não possuem as 

redes produtivas necessárias para a criação de valor agregado sobre as mercadorias 
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que transitam. O porto funciona em total autarcia e somente se inscreve nas lógicas de 

desenvolvimento do território de maneira muito limitada. Para resumir, os hubs ports são 

instrumentos ao serviço exclusivo do trânsito das mercadorias e são as únicas infra-

estruturas capazes de responder ao gigantismo naval existe desde os anos noventa. As 

grandes companhias de transporte veem uma solução de redução dos seus custos com 

navios que podem transportar até à 8000 evps. Uma pergunta põe-se naturalmente, a 

constituição dos hubs para acolher os navios gigantes procedentes da indústria naval 

comercial é preferível ao recurso à navios menores, porém capazes de servir mais 

especialmente os portos em relação direta com territórios produtivos e os grandes 

centros urbanos que os acolhem? Já temos dado alguns elementos de resposta através 

da descrição dos hubs, da sua fraca implicação e inserção territorial nas redes 

produtivas propias à mundialização procedentes das grandes aglomerações urbanas, a 

necessidade de vastos espaços para o acolhimento, o armazenamento dos conteîneres, 

de espaços que são às vezes difíceis de estabelecer num ambiente fortemente 

urbanisado mas perto da maior parte dos serviços necessários para a entrada 

competitiva de territórios para a captação e a redistribuição dos fluxos da mundialização. 

A crer as grandes firmas multinacionais, o futuro da circulação mundial dos fluxos de 

mercadorias é destinado à utilização dessas plataformas caracterizadas pelos hubs 

(BAUDOUIN T, 2003); assiste-se hoje à subida de relatórios de força entre estas duas 

entidades que operam de acordo com lógicas próprias. Como evocamos, as cidades são 

atores e apoios essenciais ao desenvolvimento de territórios, a análise das 

consequências e as implicações territoriais dos modelos portuários restantes será a 

ocasião de responder mais amplamente à questão que nós nos colocamos. 

  O modelo portuário que consiste em modernizar as antigas instalações 

procedentes da crise geral dos portos industriais encontra-se confrontado com 

numerosos problemas. A maior parte das infra-estruturas destes portos não responde 

mais às exigências do comércio internacional, o crescimento do uso de conteîneres para 

transporte das mercadorias tornou os armazéns obsoletos, vastos espaços portuários 

caem em desuso. É o caso por exemplo do porto de Rio de Janeiro que utiliza nos dias 

de hoje uma parte relativamente reduzida das suas instalações, a grande maioria dos 

armazéns que contornam os cais estão vazios, e até hoje são objeto apenas de tímidas 

políticas públicas de revitalização para fins totalmente desligados das atividades 

comerciais; numerosos portos lançaram-se em tais reformas, mas também valorizaram 

as suas actividades comerciais de maneira a fazer um porto moderno capaz de atrair os 

fluxos comerciais da globalização. O porto de Barcelona, que é uma das referências do 

sucesso da recuperação dos seus espaços abandonados, não se privou das suas 

atividades comerciais, muito pelo contrário, a renovação imobiliária dos espaços 

abandonados, e que se tornou uma de atrações da cidade, foi apenas uma parte do 
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projeto portuário relativa a Barcelona, o desenvolvimento e a modernização comercial do 

porto estêve ao centro do projeto. A maior parte dos portos estatais do mundo encontra-

se confrontada à necessidade de reorganização das suas atividades, não somente pela 

modernização das suas infra-estruturas mas também pela elaboração de políticas 

públicas de desenvolvimento para sair do impasse no qual encontram-se presos. A lei de 

modernização dos portos do Brasil foi o meio para se lançarem numa vasta reforma que 

tem por objetivo reorganizar em todos os níveis as suas atividades mas também o seu 

modo de gestão. O problema principal destas reformas vê-se ainda claramente nos dias 

de hoje, "a cidade, excluida, desde décadas, de qualquer poder sobre um instrumento 

portuário gerado pelo Estado tem dificuldades muito maiores para reformular as suas 

competências e o seu território que uma cidade portuária, e revela-se noutro lugar não 

ter nenhum eleito em posição de fazê-lo, que seja municipal ou consular" (BAUDOUIN T. 

Cidade portuária, ator do desenvolvimento sustentável, 2003, p. 18). Apesar das 

dificuldades que a modernização destes portos de Estado encontram para se manter nos 

circuitos comerciais, e ainda mais para a entrada competitiva na mundialização, eles 

possuem uma vantagem: eles se encontram quase sempre próximos dos grandes pólos 

urbanos mais ou menos dinâmicos segundo as regiões, o que lhes confere o meio e a 

oportunidade de poder iniciar um diálogo com as forças produtivas e políticas da cidade. 

  Como já remarcamos previamente, com o exemplo do porto de Barcelona, uma das 

opções, e um dos primeiros passos para modernização, poderíam ser a revitalização dos 

espaços portuários abandonados (velhos armazéns, cais...) e independentemente da 

modernização das instalações comerciais que podem ser capaz de fazer frente às 

exigências do comércio marítimo internacional atual. É lá que um ciclo de negociações 

pode abrir-se entre as duas entidades, de forma a poder começar a elaborar uma nova 

era de trabalho e de cooperação. Esta cooperação não deve saldar-se por pura e 

simples recuperação desses velhos espaços portuários, mas sim pela revitalização 

destes; a simples recuperação provocaria uma intervenção pontual da cidade, e que a 

longo prazo não subentende uma cooperação contínua do porto e a cidade. Por 

"revitalização", entendemos a elaboração de uma política de cooperação duradoura e 

fortemente desejável para as duas entidades, seria um dos primeiros passos para 

municipalização ou a regionalização do porto e a criação de uma verdadeira cidade 

portuária. Esta reforma dos velhos armazéns (muito frequentemente num estado 

lamentável), dos cais, dos bairros portuários à proximidade, conheceu numerosos 

sucessos através do mundo; é o caso de Bóston, Philadelphie, Baltimore, Génova, 

Barcelona, Bilbao, Buenos Áires, Bélem... Estas diferentes cidades encontraram a 

ocasião, na revitalização destes bairros, de reunir relações com um instrumento precioso 

da sua cidade, o seu porto. O que foi no inicio a ocasião de reapropriar os vastos 

espaços para fins essencialmente imobiliários transformou-se num meio para 
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desenvolver uma nova cooperação perdida a muitos anos e na qual o porto e a cidade 

iam beneficiar amplamente pela criação de estratégias de desenvolvimento comuns. 

Para certos portos, de um projeto meramente imobiliário, a cidade passou a 

desempenhar o papel de mediador entre todos os atores (sociais, políticos e 

econômicos) em relação direta com o porto. A iniciação de uma política clara de 

cooperação entre a cidade e o seu porto, e onde todos os atores em causa são reunidos 

com o objetivo de construir um verdadeiro plano de desenvolvimento sustentavel, é 

dificilmente uma opção que se possa deixar de lado. A cidade é o elemento central da 

globalização, os portos são as interfaces privilegiadas entre o global e o local (ainda é 

necessário que tenham a propôr um verdadeiro esquema de serviços adequados às 

exigências das firmas globais e as grandes transportadoras marítimas) sendo assim, a 

articulação destes dois elementos pela cooperação e pela elaboração de políticas de 

desenvolvimento transformaria estes lugares em verdadeiros protagonistas da 

globalização. 

  Por último, o terceiro modelo portuário é designado pelas cidades portuárias. A maior 

parte das cidades portuárias é caracterizada por uma forte colaboração, às vezes já 

antiga de vários séculos, entre a cidade e o porto. É o caso de Roterdão, na Holanda, 

Antuérpia, na Bélgica ou ainda Hamburgo, na Alemanha. Estas cidades portuárias 

sempre mantiveram fortes relações com o seu porto, e desde o século XV. Hoje, face às 

grandes transformações da economia mundial de circulação, estas cidades portuárias 

estiveram entre os primeiros a conciliar a captação dos fluxos procedentes da 

globalização, e agregar às mercadorias procedentes destes, um valor suplementar. As 

cidades européias portuárias do norte sempre optaram para uma forte territorialização da 

gestão e as orientações estratégicas da instituição portuária (Collin M, 1999). A entrada 

direta do poder local como mediador entre as "forças vivas"do hinterland, os portos e as 

firmas globais permite a estes territórios apresentar-se à uma cooperação estreita, 

conflituosa e concorrencial que lhes permite realizar e orientar as suas políticas de 

desenvolvimento de acordo com cada um dos atores da cidade portuária, que sejam 

procedentes da sociedade civil, das empresas ou do município. A descentralização que 

existe nestes países permitiu-lhes encarar estratégias territoriais de desenvolvimento 

que promovem a constituição de redes materiais e imateriais. A cooperação institucional 

da cidade e do porto permite a afirmação desta como verdadeira cidade portuária e 

instrumento logístico competitivo nas redes mundiais. A cidade portuária se define por 

conseguinte também por uma verdadeira cooperação entre setores públicos e privados. 

O setor público organiza-se para responder às exigencias das empresas privadas e 

contrariamente o setor privado organiza-se a fim de elaborar um esquema de 

territorialização da sua produção (pela contratação dos serviços das médias e micro 

empresas mais competitivas e com um grau de qualificação cada vez mais 
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especializado), baseando-se nas redes da cidade portuária. Esta cooperação continua a 

ser contudo muito conflituosa: entre as empresas de um mesmo ramo, entre os diversos 

setores do lugar portuário, entre empresas e sociedade civil... Apesar desta concorrência 

feroz, porque os interesses de todos os atores podem revelar-se completamente 

contraditórios, o lugar portuário está na obrigação de cooperar independentemente dos 

conflitos que podem existir para ter êxito a atrair para ela os fluxos procedentes da 

globalização. Trata-se verdadeiramente de uma cooperação concorrencial que reune ao 

redor de uma mesa os protagonistas da formulação de uma estratégia tanto local como 

global de desenvolvimento. A cidade portuária é então capaz de negociar diretamente 

com as empresas, negociações que se fazem com base numa estratégia comum na qual 

os setores públicos e privados discutem as suas expectativas respectivas. Assim, de 

uma lógica tal que a dos hubs, que vêem num porto apenas um instrumento infra-

estrutural necessário para a circulação fluida das mercadorias e a capacidade de fazer 

face ao gigantismo naval que existe; a cidade portuária opta por uma lógica territorial de 

constituição de redes logísticas materiais e imateriais, com o objetivo de captar os fluxos 

e agregar valor a fim de redistribuir as mercadorias. "Na condição de modo de 

desenvolvimento estimulado pela economia pós-industrial, a noção de sustentabilidade 

abre novas perspectivas em termos de geração de novas riquezas e de uma maneira de 

produzi-las, que concerne diretamente à cidade como território produtivo" (Collin M, 

"Mobilizações produtivas na cidade portuária ", 2003). 

  A cidade portuária endossa o papel de mediador, regulador e planificador de novas 

estratégias econômicas e sociais diretamente ligadas à apropriação e a redistribuição de 

fluxos procedentes da globalização. A constituição de tais redes pela elaboração 

verdadeira de uma cooperação concorrencial inscreve-se também e sobretudo na 

vontade de criar uma dinâmica de desenvolvimento que se inscreve em longo prazo e 

que podemos qualificar de real política de desenvolvimento duradoura. Estas estratégias 

territoriais podem estender-se igualmente entre os diferentes lugares portuários, é o 

caso de numerosos portos europeus que se combinam para captar fluxos cada vez mais 

importante e inseri-lo no coração mesmo da globalização de vastos espaços que 

excedem às vezes os limites nacionais. Os portos do norte europeus discutem já a 

constituição de vastas redes logísticas tentando criar acordos entre as diferentes cidades 

portuárias, o que colocaria em relação a Europa do norte e do Sul pela unificação 

logística material e imaterial destes lugares, e, independentemente as fronteiras estatais 

existente o que para certos países como a França, por exemplo, encontra fortes 

reservas que decorrem diretamente da forte tradição centralizadora do Estado francês. 

 Por último, não se pode esquecer que as cidades portuárias são os territórios nos 

quais observa-se uma grande capacidade de inovação em relação direta com a 
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globalização, capacidade de inovação e apropriação dos fluxos da globalização 

estabelecida pela contínua cooperação concorrencial entre os atores sociais, políticos e 

econômicos que estão presentes. De resto, cidades portuárias como Roterdã ou 

Antuérpia figuram sempre entre os principais portos mundiais deste início do século XXI. 

Este modelo portuário parece-nos mais interessante devido ao desejo de numerosos 

territórios de se apropriar e controlar os fluxos procedentes da globalização tirando 

vantagem das oportunidades que lhes são propostas. Trata-se para estes de poder fazer 

face à uma globalização selvagem, regulando-a, controlando e construindo uma teia de 

redes cada vez mais eficientes que solicitam diretamente os territórios e que são 

articuladas pelas cidades portuárias. 
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