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“A cidade alargada necessita de uma forma, de um 

modelo de organização territorial, que: a assuma na 

sua globalidade; explicite os seus elementos 

estruturantes, os quais deverão articular as suas 

diferentes partes; identifique, respeite e qualifique 

cada uma dessas partes, acentuando as respectivas 

especificidade, identidade, vivência própria” .1 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Jorge Carvalho - In Ordenar a Cidade,  2003, p. 513 

Fig. 9.8 - Coimbra no século XX (Carta
Militar, 2002) - “A crescente constatação
quanto à importância das inter-ligações
urbanas e rurais fez com que as
consequências ambientais da periferia
urbana se tornassem em matéria para
uma intervenção prioritária” (DPU, 
2002). 
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8.1 CONCLUSÃO PRELIMINAR 

 

Constituindo-se objectivo deste trabalho, na 

caracterização e interpretação do fenómeno da 

dispersão da cidade, procurando reconhecer a génese 

da sua desagregação e propondo uma estratégia de 

acção fundamentada na identificação das formas de 

ocupação e qualificação urbana face à crescente 

expansão da cidade e polarização dos núcleos 

exteriores, cedo se concluiu pela importância de 

propor a debate “novas formas de requalificação da 

periferia urbana”.  

Constata-se em Coimbra uma ancestral rotina na 

forma de ocupação do arrabalde, muito favorecida 

pelo enquadramento natural em que se harmonizaram 

os ambientes periurbanos, como resultado de um 

natural ocupação edificada e qualificação, levando a 

soluções de equilíbrio através da funcionalização e 

integração das componentes do crescimento e 

consolidação da cidade.  

8.1.1 - OCUPAÇÃO URBANA DO ARRABALDE 

ATÉ AO SÉCULO XIX 

Num primeiro ciclo histórico do crescimento da 

cidade, observam-se formas de ocupação e 

requalificação do arrabalde, pela integração de 

valores da estética urbana e paisagística, 

identificativos de uma iniciativa e participação 

colectiva. Como sinal da crescente consciência social, 

observa-se uma reconciliação continuada nas formas 

de organização e ocupação territorial, de composição 

arquitectónica e de equilíbrio paisagístico e ambiental. 

Quer através da história da cidade, como a partir da 

análise objectivada na realidade dos factos urbanos, se 

Fig. 66 - Partindo das relações funcionais,
estéticas e ambientais entre a composição
urbana e arquitectónica na consolidação
do crescente “arrabalde”, se constata a 
importância da arquitectura na génese do
Centro Histórico pela qualificação do
crescente espaço periférico (JLF, 2004). 
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verifica uma efectiva capacidade de sobrevivência das estruturas urbanas através da sua 

progressiva requalificação, em termos de continuidade como padrões de equilíbrio no 

crescimento e ocupação do território. A ocupação do arrabalde, emergindo e 

desenvolvendo-se em torno de uma continuada reabilitação, renovação e reconversão das 

suas estruturas urbanas e arquitectónicas, cuja edificação decorreu da intervenção da 

sucessiva população colonizadora e das gerações que se lhe seguiram. 

Os espaços urbanos e os elementos arquitectónicos, com que se foi edificando a cidade, 

constituíram-se na matéria-prima essencial ao processo continuado de requalificação 

urbana, reaproveitando-se os materiais e potenciando formas de intervenção sustentável 

nas áreas em crescimento. Assim, a requalificação urbana se constituiu numa expressão 

visível de reaproveitamento das anteriores estruturas urbanas, tanto em termos de 

reutilização, rehabilitação e renovação, como de reaproveitamento dos materiais.  

O Mondego, constituiu pela regularidade das suas cheias e pela forma como 

sucessivamente assoreou os campos marginais, uma forma peculiar de sustentabilidade, 

pela progressiva criação e consolidação de solo periurbano, contribuindo para o 

crescimento da cidade periférica. Daí resultou um processo de continuada requalificação, 

através da reconversão e reedificação do arrabalde, mediando o cíclico assoreamento das 

margens do rio e a progressiva ocupação e consolidação do arrabalde. 

Pela análise da história urbana de Coimbra até ao século XIX, se expressa uma evolução 

das formas de ocupação desde o Românico até ao Renascimento, enquadrando um 

desenvolvimento urbano ritmado e sustentado, sob um crescimento lento e equilibrado que 

gerou no tempo uma requalificação gradual da periferia urbana.  

Concluiu-se assim, ocorrer em Coimbra uma ancestral rotina na forma de ocupação do 

arrabalde, muito condicionada pelo enquadramento natural das áreas periurbanas, e por 

isso concorrendo para soluções de equilíbrio urbano. Sendo antes o resultado de um 

paulatino crescimento, aqui se encontra uma base de justificação para uma coerência 

orgânica da urbe. 

8.1.1 - EXPANSÃO URBANA E OCUPAÇÃO PERIURBANA NO SÉCULO XX 

No final do século XX a periferia urbana apresentava-se globalmente carente de 

ordenamento urbano e harmonia entre os seus elementos, tanto em termos de imagem 

urbana desqualificada, como na falta de qualidade estética e ambiental, acrescendo a 

precariedade dos serviços urbanos disponibilizados à população. 

O sistema de urbanização e edificação, sobretudo na 2ª. metade do século XX, por isolada 

e individualista, havia desprezado valores de integração urbana, arquitectónica e ambiental, 
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concorrendo para um espaço periurbano socialmente desumanizado, funcional e 

paisagisticamente desintegrado, dada a falta de infraestruturas adequadas. 

Constatando o desenvolvimento das orlas periurbanas em Coimbra, não se poderá ainda 

negligenciar a globalização do fenómeno. Evidências de regularidades expressas através de 

padrões de desenvolvimento periurbano nas economias de mercado, tanto em países 

industrializados como em desenvolvimento, foi entretanto observado por Ingram (1998). 

Também em Coimbra se reconhecem idênticos processos de transformação nas orlas 

periurbanas, como o processo de dispersão do centro para a periferia, tanto da população 

como do emprego, e uma elevada descentralização do emprego industrial e emergente 

especialização da área comercial central (CBD) através do emprego terciário. Num 

contexto semelhante, Ingram (1998) defende que o crescimento populacional nas cidades, 

promove regularmente uma densificação das áreas menos desenvolvidas e a expansão das 

orlas peri-urbanas, seguindo em grande medida, quer o constrangimento dos preços ou os 

interesses dos proprietários das habitações que intervêm no mercado residencial. 

Crescimento da cidade periférica e o fenómeno mundial da dispersão 

Numa ordem natural de mudança, Coimbra participa hoje num quadro de inter-acção rural 

e urbano. A ligação perceptível entre a cidade e o campo evolui rapidamente, afastando-se 

do sentido das fortes correntes paradigmáticas e obrigando a uma nova concepção do 

ordenamento territorial. Nesta concepção se considera que a periferia urbana, possa ser 

considerada como uma zona de transição entre a cidade e o campo, de outro modo descrito, 

“como um território difuso caracterizado por combinações de traços fisionómicos e 

fenómenos dominantemente gerados por actividades intimamente ligadas à própria zona 

urbana” (Nottingham & Liverpool Universities, 1998). 

Enquanto permanecem muito diferentes as razões históricas, sociais e económicas 

relativamente aos demais países da América e da Europa, os fenómenos de dispersão 

urbana em Coimbra no sentido das áreas rurais, têm-se processado à semelhança das 

economias industrializadas, como consequência das dinâmicas da “contra-urbanização”: a 

inversão migratória da cidade para o campo (Champion, 1989 ; Champion & Watkins, 

1991).  

Em relação à periferia-urbana de Coimbra, urge cada vez mais um desenvolvimento 

urbano fundamentado na requalificação territorial das orlas urbanas, fazendo isto com que 

seja fundamental pôr em prática novas acções, trazendo-as a debate:   

a) A condição de agregado ou núcleo urbano constitui um traço fisionómico expressivo 

que ajuda a perceber o isolamento e a vulnerabilidade das áreas periurbanas, 
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aconselhando-se ao seu favorecimento mediante políticas de requalificação, 

fomentadoras de um ordenamento que contribua para superar as fragilidades inerentes à 

sua heterogeneidade e à proximidade das diferentes actividades; 

b) Estratégias de desenvolvimento complementar constituem opções adequadas à realidade 

da periferia urbana mais desfavorecida, em alternativa à tradicional postura visionária, 

ao considerar a separação das actividades em formais e informais; 

c) Desenvolvimento da agricultura periurbana, como uma das complementaridades 

espacialmente localizadas à beira de actividades não agrícolas.  

Uma requalificação sustentável da crescente área periurbana  

A favor de uma nova forma de planeamento rural e urbano e de uma inerente política de 

acção para o desenvolvimento de Coimbra relativamente à requalificação e 

sustentabilidade da orla periurbana, importa sublinhar algumas orientações base a pôr em 

prática, nomeadamente: 

a) A criação de uma imagem arquitectónica e paisagística integrada na periferia urbana - 

testando novas formas de desenho urbano, arquitectónico e paisagístico, tanto no espaço 

rural como no urbano, contribuindo para um desenho periurbano sustentável; 

b) A criação de sinergias rurais e urbanas positivas - tendo em consideração a acção da 

administração local, regional e central, instituições públicas e privadas, fortalecidas pelo 

trabalho conjunto através dum processo coordenado sob estratégias de global integração 

das actividades; 

c) A obtenção de uma sustentabilidade ambiental - pelo entendimento de que as inter-

ligações rurais e urbanas desfrutam de problemas ambientais únicos para além do 

domínio dos agentes sectoriais ou da separação das unidades políticas operativas. 
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8.2 CONCLUSÃO GERAL 

 

O objectivo desta investigação foi o de equacionar e 

propor formas de requalificação urbanística para a 

periferia urbana, enquanto espaço que urge adequar às 

novas exigências e funcionalidades em 

complementaridade com a cidade central. Procurou-se 

assim avaliar os motivos da expansão da periferia e 

equacionaram-se formas de intervenção que pela 

minimização da degradação funcional, ambiental e 

estética da cidade periférica.  

Estudou-se a evolução do desenho urbano adoptado 

na ocupação do território, no objectivo de uma 

fundamentação quanto a novas práticas de 

ordenamento e desenho urbano. 

Conclui-se que em Portugal, se está num momento de 

inversão das tradicionais práticas isoladas de gestão 

urbana dicotómica, marcada pela separação rural-

urbano, procurando evoluir-se para uma conjugação 

de políticas centrais e locais pela adopção de novas 

técnicas de gestão territorial. 

Verificou-se que no território do se adoptaram nas 

últimas décadas, políticas que levaram à 

desagregação de áreas urbanas e rurais, como se de 

entidades físicas e económicas separadas se 

tratassem, e com exigências funcionais e sociais 

supostamente distintas.  

Conclui-se que ao se descorarem políticas coerentes, 

integradas e eficazes, os resultados não se inverterão 

tão cedo, levando a que a estrutura periurbana e rural 

se degrade mais ainda, tanto pelo impacto da 

crescente edificação, como pelo aumento do fluxo 

populacional e de produtos na orla urbana, 

Fig. 8 - Ocupação peri-urbana mista de
génese ilegal a par do licenciamento de
algumas edificações isoladas e
loteamentos urbanos na Encosta dos
Malheiros na ausência de um plano de
ordenamento coerente e uma gestão 
urbanística operativa (JLF, 2004)  



REQUALIFICAÇÃO DA PERIFERIA URBANA 

 504

incrementando-se aí o congestionamento e a poluição. Impõem-se estratégias de 

reorganização estruturante pela fixação e movimentação demográfica a par de um 

reordenamento físico da periferia. 

Verificou-se que na orla de Coimbra, como nas demais periferias em Portugal, os terrenos 

expectantes deixaram de ser agricultados, a população rural vai conseguindo emprego em 

actividades urbanas e a habitação na orla urbana é progressivamente ocupada por 

trabalhadores urbanos.  

Nas três últimas décadas, a periferia transformou-se num cenário de múltiplos interesses 

competindo entre si, reflectindo a ineficácia da administração local e central no 

ordenamento do meio-ambiente físico, indispensável à salvaguarda das relações urbanas e 

paisagísticas, e fundamental ao aproveitamento dos recursos naturais. Neste espaço 

territorial em mutação, dicotomizando relações urbano-rurais e dependente de coberturas 

institucionais envolvendo uma intervenção complexa, impõe-se uma acção de 

reorganização em oposição aos métodos convencionais que vêm separando o urbano do 

rural, impondo-se a requalificação funcional e estética da cidade envolvente. 

A periferia urbana é hoje um cenário de muitos interesses em competição, exigindo uma 

estrutura institucional local interventora de salvaguarda do meio-ambiente, de qualificação 

de relações urbanas e paisagísticas e de produtividade face aos recursos humanos e 

naturais. Urge assim uma aposta decisiva pelo desenvolvimento e humanização da franja 

urbana, no sentido de a tornar em experiências estéticas deslumbrantes. É chegado o 

momento de promover a reorganização funcional, conjugando as oportunidades de espaço 

com um novo desenho peri-urbano, apostando na qualificação e sustentabilidade das 

relações urbanas e paisagísticas numa integração rural-urbano.  

O ordenamento da franja urbana tem sido negligenciado, sendo evidentes vias nem sempre 

bem projectados para o uso pedonal e automóvel, e sem uma pavimentação adequada às 

necessidades do tráfego, impondo-se a qualificação urbana, uma estrutura periurbana 

hierarquizada, com vias estruturadas e praças integradas.  

Conclui-se em termos de concepção de intervenção peri-urbana, a adopção de novas 

formas de ocupação segundo exigências de qualificação. Em relação ao ordenamento 

rural-urbano, identificam-se princípios sobre os quais se centra a atenção com vista à 

requalificação da periferia urbana:  

• Integração do desenho urbano e arquitectónico na periferia - conciliando a forma 

urbana, a composição arquitectónica e o enquadramento paisagístico, reforçando-se a 

harmonia entre o rural e o urbano de modo a inverter-se a degradação peri-urbana; 
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• Desenvolvimento de sinergias entre urbano e 

rural - fortalecendo relações económicas e sócio-

culturais entre o centro e a periferia, pela acção 

conjunta de instituições locais, regionais e centrais, 

envolvendo entidades públicas, privadas e a 

colectividade;  

• Sustentabilidade ambiental - estabelecimento de 

compromissos para preservação da integridade 

ambiental, solucionando questões resultantes de 

domínios sectoriais diferenciados e emergentes do 

conflito de interesses entre o rural-urbano; 

• Subdesenvolvimento rural-urbano - inversão do 

síndroma do subdesenvolvimento rural 

relativamente ao urbano, pela gestão do potencial 

urbano em complemento com o rural e reforçando 

em conjunto a economia local e regional. 

Conclui-se por uma política interventiva de 

ordenamento rural-urbano para Coimbra, realçando-

se com base neste estudo, uma necessidade de uma 

intervenção pró-activa em pelo menos quatro 

domínios:  

a) Criação de um desenho urbano e paisagístico 

integrado para a periferia - segundo novas formas de 

relação entre elementos arquitectónicos, urbanísticos e 

paisagísticos, para que entre o rural e o urbano se 

complementem imagens integradas, invertendo-se a 

crescente desqualificação do desenho periurbano;  

b) Promoção de sinergias de integração rural-urbano - 

quanto à acção das instituições locais, regionais e do 

governo, como das instituições públicas e privadas, 

fortalecidas por um trabalho conjunto e coordenado;  

c) Procura de uma sustentabilidade ambiental - pelo 

entendimento de que as relações rural-urbano 

Fig. 10 - O desenvolvimento de uma
fixação periurbana associa-se aos
ancestrais núcleos polarizadores que, de
aldeias com vocação agrícola, neste caso
junto aos Campos do Mondego, se
transformaram em áreas residenciais
periféricas servindo a cidade central (JLF, 
2003). 
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comportam problemas ambientais específicos resultantes de domínios sectoriais 

diferenciados e da separação das políticas afins;  

d) Quebra dos sindromas do subdesenvolvimento na relação rural-urbano - tirando partido 

do potencial quanto a políticas de unidade entre o rural e o urbano, para complemento 

das economias locais e regionais, numa inversão do crescente subdesenvolvimento. 

Com base num desenho estruturante da crescente franja periurbana, será possível 

promover uma reorganização nas actividades peri-urbanas, numa contribuição para o 

aperfeiçoamento do desenho de espaços públicos e privados. Preconiza-se uma concepção 

de crescimento organizado e subordinado a princípios de um desenvolvimento sustentável, 

encadeando uma integração do núcleo central até à orla urbana. Como forma de 

incrementar este desenvolvimento, C. Alexander (1987) defendeu uma nova atitude de 

“complementaridade e robustecimento” propondo pensar-se a cidade “como um todo”. A 

esta noção acresce a importância de harmonização na “composição arquitectónica” pela 

reunificação das partes da cidade segundo “conjuntos” perceptivelmente coerentes 

(Moughtin et al., 1999). 

Uma conclusão se quer sublinhar a partir deste trabalho - com base no conceito de que 

cada incremento para o desenvolvimento sustentável seja visto como um requisito para a 

qualificação peri-urbana, não entra em conflito com a ideia de que o desenvolvimento 

urbano tenha em consideração aspectos práticos como a função, o uso, o custo, a situação 

económica e a disponibilidade financeira - a cidade estagnaria e/ou sucumbiria caso não se 

considerassem devidamente estes pré-requisitos.  

Uma vez implementados os aspectos práticos do desenvolvimento, um último critério para 

a promoção de uma mais valia em relação à cidade no seu todo, será o incremento através 

do qual a periferia urbana se refuncionalize, rehumanize e reembeleze. 

Em síntese de uma conclusão geral, com este trabalho se pretende contribuir para o 

aprofundamento do saber urbanístico, envolvendo sobretudo os aspectos da integração 

funcional e estética aplicáveis à extensão periurbana, trazendo a debate um conjunto 

análises e propostas que contribuam para despertar o interesse de técnicos do ordenamento 

do território, estudiosos e demais público, para as questões que se colocam à qualificação 

da periferia urbana da cidade contemporânea.  
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8.3 CONCLUSÃO FINAL 
 

Sobre as alterações e diferenças dos territórios 

urbanos, as análises deste trabalho privilegiam as 

realidades recentes mais contrastantes das geografias 

resultantes da explosão urbanística do último meio 

século, cuja extensão e características vão muito para 

além da evolução demográfica, da avidez imobiliária 

e da inoperância dos instrumentos de ordenamento. 

Ora, sentimo-nos obrigados “a dar à urbe extensiva 

mais espaço e atenção, em relação a outras áreas-

problema melhor conhecidas, diagnosticadas e até 

experimentadas.” (Portas et. al. 2003, 15-16) É neste 

contexto que, a cidade herdada, monocêntrica e 

compacta, mas agora também expandida, terá que ser 

considerada como património a conservar, revitalizar 

e a requalificar nas diferentes componentes. 

Tirar partido da estrutura do território para 

diversificar a estrutura da cidade, qualificando a 

malha periférica e articulando políticas de 

intervenção ajustadas às características da envolvente 

urbana, exigem uma concertação e um consenso em 

torno de grandes objectivos, entre os quais, a questão 

ambiental ocupa um importante lugar, sendo à escala 

territorial que se poderá ter um melhor desempenho 

no estabelecimento de um modelo para a cidade em 

expansão pela definição e valorização da estrutura 

periurbana, ecológica e dos valores paisagísticos. 

Enquanto na cidade histórica, os lugares vazios 

procuraram programas compatíveis com os seus 

condicionamentos patrimoniais ou de acesso, para as 

extensões recentes se preconizam outros programas 

que procurando espaços menos condicionados, 

possam polarizar actividades e qualificar novos 

Fig. 9 - A partir de uma fixação central 
milenar, Coimbra expandiu-se na 2ª.
metade do século XX segundo uma
ocupação periurbana mista de edificações
isoladas, loteamentos urbanos e sem 
planos sistematizadores de referência  (FJ 
& JAB, 2003). 
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lugares - a começar pelos espaços públicos sob uma boa gestão local. Justificando o 

desenvolvimento de políticas de âmbito mais abrangente, tal se traduzirá no maior desafio 

para a sustentabilidade a prazo em relação ao conjunto urbano. Assim, enquanto a extensão 

territorial do Município combina dinâmicas de aglomeração e dispersão, usos e densidades 

variadas, o espaço colectivo como ligante e a infraestrutura viária como suporte do sistema 

de espaços colectivos, exigem-se estratégias políticas que saibam interpretar as lógicas 

estruturantes do conjunto, dando sentido às intervenções locais (Portas et. al., 2003, 18-19, 

169) 

Considerando ainda a qualidade ambiental e paisagística, importa reinterpretar, no âmbito 

da “cidade explodida”, o quadro biofísico e paisagístico, de modo a encontrar as novas 

potencialidades dos territórios não construídos (reservas, corredores, parques e zonas 

verdes), inserindo-os no sistema de espaços colectivos, encontrando contiguidades entre o 

macro sistema ecológico e os territórios já comprometidos com a urbanização. 

Requalificação urbana dos aglomerados  

Considerando os tecidos e morfologias das áreas periurbanas da cidade, urge aí promover a 

requalificação urbana dos aglomerados e das suas extensões, dada a necessidade de respon-

der às rupturas de escala; de resolver encravamentos; de evidenciar eixos preferenciais; de 

favorecer o seu grau de permeabilidade e relação; de conjugar melhor a aglomeração e a 

dispersão, as áreas monofuncionais e os tecidos mistos; e de estruturar a nova expansão em 

articulação com a cidade consolidada. 

Nas áreas de nova expansão e no que se refere à localização de actividades, importará 

procurar uma melhor integração entre os grandes edifícios ou conjuntos edificados mono 

ou plurifuncionais (por vezes introvertidos rodeados de espaços inóspitos) e as suas 

envolventes, evitando situações de barreira e de excessivo encravamento. Ainda assim, 

haverá que contrariar “monoculturas” residenciais nas áreas de expansão recente, 

favorecendo-se a mistura de usos compatíveis e a diversificação do comércio e serviços de 

proximidade. Nas de expansão, há ainda que enquadrar os equipamentos e funções de 

referência como “marcadores” da morfologia da nova urbanização, distribuindo a sua 

localização em conformidade com os principais eixos de mobilidade servidos por 

transporte colectivo (Portas et. al., 2003, 66 e 67). 

Estratégia da qualificação do povoamento existente  

A estratégia da qualificação do povoamento existente constitui uma intervenção prioritária 

na qualificação do sistema de “âncoras” de estruturação da urbanização difusa, 

densificando-a, reforçando a qualidade das funções (comércio, serviços, equipamentos de 



 CAPÍTULO 8 - REQUALIFICAÇÃO DA PERIFERIA URBANA: CONCLUSÕES 
 

 509

uso colectivo), melhorando o sistema e os serviços de 

mobilidade e intervindo na qualificação dos espaços 

colectivos. 

Acompanhando tendências internacionais, 

diversificar e misturar actividades, polarizando o 

território através de novas lógicas de localização, 

recorrendo nomeadamente à “tematização” pela 

localização especializada de novas actividades, como 

centros comerciais, retails e business parks, parques 

de ciência e tecnologia, parques temáticos de lazer e 

resorts turísticos. Estas novas actividades, envolvem 

por sua vez áreas com características distintas em 

dimensão, programa, intensidade e qualidade de 

infraestruturação, padrão de localização e contrastes 

em termos de fixação de emprego, capacidade de 

polarização, ou de indução de processos de “catálise 

urbana” na envolvente (Portas et. al., 2003, 125, 

161). 

Sistema de indicadores para quantificação do 

estudo da periferia 

O espaço periurbano mescla as paisagens rural e 

urbana e promove uma nova área onde predomina a 

plurifuncionalidade, acabando por lhe atribuir uma 

dinâmica própria. A este espaço, próximo da cidade, 

que mescla os usos dos solos rurais e urbanos, se vêm 

atribuindo diversas denominações (franja rural-

urbana, franja rurbana ou rururbana, subúrbio), dentre 

as quais a adopção de espaço periurbano passou a ser 

a mais comum neste trabalho. 

Não se pretenderam analisar especificamente neste 

trabalho, os impactos de qualquer plano, loteamento 

urbano ou de regulamentos em particular, uma vez 

que os instrumentos da gestão do crescimento e da 

Fig. 5 - Os núcleos periféricos de Vilela e
Logo de Deus, na zona a norte da cidade, 
desenvolveram-se a partir de uma fixação
ancestral espontânea, tendo no último
quartel do século XX crescido sem plano
de ordenamento disciplinador (JLF, 
2004). 
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qualificação periurbana em Coimbra são ainda frágeis, pouco interactivos e difíceis de 

equacionar e avaliar no sentido de isolar os seus impactos. Antes porém, pretendeu-se uma 

observação e avaliação abrangente em relação à periferia urbana, procurando quantificar e 

analisar os parâmetros e as influências inerentes aos vários elementos da forma urbana, 

susceptíveis de medição face à implementação de políticas instrumentais ao longo do 

tempo. Neste estudo se procurou avaliar o nível de aplicação e evolução de padrões e 

tendências na qualificação da extensão periurbana, tratando em ArcView algumas das 

medições realizadas à forma urbana.  

Traduziu-se num objectivo essencial deste trabalho, o de contribuir para melhorar a 

qualidade de vida na periferia urbana, e nesse sentido se procurou aplicar uma metodologia 

baseada num sistema de indicadores destinados a medir o grau de desenvolvimento, 

estagnação ou declínio dos territórios periurbanos, bem como monitorar as alterações e 

tendências quanto a uma crescente e global integração nas dinâmicas do território do 

Município.  

Pela sua importância, o espaço periurbano deverá passar a ser objeto de preocupação por 

parte das políticas públicas, visando tanto o restringir da sua ocupação (por actividades que 

degradem o meio ambiente) como no incentivo à fixação das actividades agrícolas (para 

abastecimento urbano) e as não-agrícolas (geradoras de rendimento e emprego).  

Numa análise ao espaço periurbano, confirma-se que a sua existência e ocupação resultam 

de um crescimento urbano difuso, em que a expansão urbana se deu de forma desordenada, 

ocupando as áreas rurais mais próximas (suburbanização), numa sequente ocupação por 

parte da população urbana e das correspondentes actividades. Ao promover-se a 

delimitação do rural e do urbano, cresce a preocupação quanto à forma de ocupação e de 

ordenamento destes espaços. 

O resultado da cidade difusa traduz-se num aumento da segregação espacial e no surgir de 

novos tipos de especialização funcional. Todavia, predomina no país uma visão que 

valoriza o urbano, enquanto prevalece uma propagação do urbano sobre a sociedade, e a 

cidade acaba por ser analisada sobre si própria, “descurando-se que existe vida para além 

do urbano”, nomeadamente em espaços muito próximos, como é o caso do periurbano. 
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8.4 - PROPÕE-SE PARA COIMBRA 

 

Os planos de ordenamento e os regulamentos em vigor 

no Município, para além de já fornecerem alguns padrões 

para o projecto da rua e para a largura dos passeios, 

deverão vir a contemplar de entre outras disposições, a 

forma e a dimensão dos edifícios e blocos (conjuntos de 

edifícios), e incluir princípios disciplinadores de desenho 

urbano, padrões e guias de orientação. 

Para promover a acessibilidade pedonal e de bicicleta, os 

planos de pormenor poderão dispor no sentido de 

incentivar a criação de percursos públicos de circulação 

curtos e dirigidos, ligando usos residenciais aos serviços 

comerciais próximos, às escolas, aos parques verdes, às 

paragens de autocarro e a outros serviços públicos.  

Os planos de uso do solo e as disposições referentes ao 

zonamento, poderão ainda contribuir para incentivar a 

construção de empreendimentos estabelecendo a mistura 

de usos, envolvendo nomeadamente uma combinação de 

usos residenciais, de escritórios/serviços, de actividades 

grossistas e de usos públicos e institucionais. 

À semelhança de regras adoptadas noutros países, 

nomeadamente nos Estados Unidos, como por 

exemplo em Beaverton (City Council of Beaverton, 

1997, in Song & Knaap, 2004, 211) e em Washington 

(Washington County, 1997, in Song & Knaap, 2004, 

211), impõe-se com as devidas adaptações, a 

aplicação de disposições para uma melhor circulação 

do tráfego automóvel, com adequadas conexões entre 

ruas, nomeadamente: 

a) As intersecções entre arruamentos sejam feitas em 

intervalos não inferiores a 200 metros (excluindo 

barreiras);  

Fig. 9.1 - Uma vista aérea das áreas do
Pólo II, do núcleo de Vila Franca, da
Urbanização da Boavista, Santa Clara e
Bencanta, com o Mondego de permeio
(FJ & JAB, 2003). 
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b) Os impasses ou ruas sem saída (cul-de-sac) não tenham mais de 60 metros;  

c) Os acessos aos empreendimentos adjacentes a vias locais e colectoras sejam 

solucionados pela integração de redes de arruamentos, passeios e ciclovias;  

d) Se incentivem as conexões de arruamentos entre as unidades de vizinhança;  

e) As dimensões dos blocos (quarteirões ou conjuntos edificados) entre vias locais e 

colectoras não excedam 300 metros;  

f) O perímetro máximo de blocos (quarteirões ou conjuntos edificados) formados por vias 

locais e colectoras, não exceda 550 metros.  

Apesar das evidências quanto aos significativos investimentos da Autarquia em planos de 

ordenamento, estruturas reguladoras e obras públicas, para controlar ou mitigar a dispersão 

urbana, a extensão das alterações nos padrões de requalificação e desenvolvimento da área 

periurbana permanece ainda um tema em aberto.  

Propostas quanto a formas de gestão do crescimento 

Caracterizam-se sumariamente algumas propostas para um programa de gestão do 

crescimento em relação à área de estudo: 

1. Os regulamentos deverão fornecer padrões de desenho urbano detalhado, nomeadamente 

em relação ao projecto da rua, à largura dos passeios e à forma dos quarteirões; 

2. Os projectos de desenvolvimento urbano não deverão ser aprovados sem que os serviços 

públicos adequados estejam previstos a fim de dar satisfação às necessidades do 

desenvolvimento. Esta exigência da simultaneidade exige que as vias necessárias, a 

drenagem de águas pluviais, a recolha do lixo, o abastecimento de água, a drenagem de 

águas residuais, os parques urbanos de recreio e lazer e o trânsito em geral, estejam 

operacionais antes que a Autarquia proceda ao licenciamento da construção; 

3. É importante sistematizar um desenho urbano base dotado de padrões para uma 

implementação de estratégias de uso do solo. Especificamente, este desenho urbano 

fornecerá as orientações estéticas para os edifícios públicos, os parques, os arruamentos 

e para o desenvolvimento das unidades de vizinhança. 

4. É importante criar uma Comissão de Desenho Urbano, integrando de arquitectos, 

arquitectos paisagistas, engenheiros, urbanistas e investidores, de modo a proferirem-se 

recomendações em assuntos de desenho urbano. 

5. É necessário adoptar programas que conjuntamente procurem inverter as iniciativas de 

dispersão urbana, devendo esta política dar prioridade ao financiamento de projectos 

relativos a áreas já desenvolvidas ou consideradas como de crescimento futuro. A 

eleição das áreas de desenvolvimento deverá fundamentar-se em linhas de orientação 
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específicas, sendo essas áreas dotadas de planos de acesso e circulação rodoviária, 

drenagem pluvial e residual, recolha do lixo, abastecimento de água, parques urbanos de 

recreio e lazer e apresentarem efeitos mínimos de dispersão urbana. 

6. Importa uma diminuição do índice de ocupação do solo agrícola reduzindo-se a 

densidade máxima de 1 habitação por cada 0,5 hectare (5.000 m2) para 1 habitação por 

1 hectare (10.000 m2), e se facilite o fraccionamento da propriedade agrícola em 

unidades de 1 hectare (10.000 m2).2 

7. Interessa que se publique um relatório anual sobre a política crescimento, no qual se 

defina a capacidade e dotação dos serviços públicos, no sentido de prever a acomodação 

do novo desenvolvimento e se proceda à gestão do respectivo crescimento. 

8. É fundamental considerar os factores do projecto urbano e a importância do transporte 

no processo da gestão do crescimento. Impõe-se assim, que o Município procure 

aumentar e qualificar o espaço pedonal e o destinado a ciclovias, promova a 

proximidade entre os empregos e a habitação, incentive a circulação pedonal, e eleve o 

grau de heterogeneidade de usos do solo ao nível da unidade de vizinhança. 

9. Dever-se-ão estabelecer incentivos em termos da densidade, para encorajar o 

desenvolvimento nas áreas dos corredores de trânsito. Mantendo-se o crescimento por 

entre os corredores e protegendo-se os espaços livres, poderia ser construído um anel de 

comunidades residenciais cercando o centro da cidade. Dentro destas unidades de 

vizinhança, promover-se-ia uma variedade de tipos de habitação, comércio local e 

equipamentos recreativos e educativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 No artº. 52 do Regulamento do PDM 1974 admite-se em princípio uma edificação habitacional em parcelas 

com área igual ou superior a 5.000m2. Por sua vez, Yan Song (2002, 24) preconiza para Montgomery 
County, “a diminuição do índice de ocupação do solo agrícola de uma densidade máxima de 1 habitação 
por cada 5 acres (2 hectares) para 1 habitação por 25 acres (10,12 hectares) e propõe que se facilite o 
fraccionamento da propriedade em unidades de cinco acres (2.02 hectares)”. 
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