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ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA 

DISSERTAÇÃO  

 

Sobre o tema da requalificação da periferia urbana e 

incidindo no estudo de Coimbra, esta dissertação 

estrutura-se em 8 Capítulos, em que se analisam 

concepções e práticas de intervenção na periferia 

urbana, se validam conceitos quanto ao inerente 

processo de requalificação e se avalia a evolução e 

transformação do desenho periurbano no espaço e no 

tempo. Evidenciando-se a necessidade de 

requalificação da crescente orla urbana 

contemporânea, desenvolve-se um estudo de análise e 

caracterização urbana identificando concepções e 

práticas de qualificação da actual franja urbana da 

cidade, bem como se enumeram modelos de medição 

e avaliação da expansão urbana de forma a fornecer 

técnicas de requalificação da periferia. 

Capítulo 1 - A Periferia urbana: objectivos e 

metodologia 

O enquadramento do tema requer uma breve 

apresentação das suas definições no século XX, bem 

como uma identificação do fenómeno contemporâneo 

da expansão periurbana. Sistematizam-se assim os 

fundamentos para um enquadramento teórico, 

reportando-o a um passado recente, e estabelecem-se 

as linhas de orientação para o seu estudo. Para o 

efeito se caracteriza o desenho periurbano e se 

equaciona uma integração do tema da requalificação 

periurbana. Lançam-se ainda os pressupostos para a 

análise, caracterização e medição da expansão urbana 

e da forma urbana bem como a avaliação da 

sustentabilidade urbana. Almejando a qualidade do 

Fig. 4 - Na década de 1940, De Gröer
propôs uma expansão planeada da
periferia urbana através da Unidade
Residencial do Calhabé; na década de
1970 seguiu-se-lhe uma expansão
periférica de génese espontânea por toda
a Encosta dos Malheiros (JLF, 2003). 
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espaço periurbano e inerente qualidade de vida, observam-se os fundamentos para a 

salvaguarda da sua sustentabilidade. 

Como objectivos, identificam-se processos de requalificação periurbana, cujo âmbito 

incide nas inerentes formas de intervenção e apresenta-se a correspondente metodologia de 

pesquisa e desenvolvimento. Propõe-se a metodologia deste trabalho e o método de 

pesquisa com vista a promover formas de intervenção na requalificação da periferia 

urbana. 

Capítulo 2 - Periferia urbana e expansão urbana - Estado da Arte 

Num capítulo abrangente, analisam-se as formas de crescimento e desenvolvimento da 

periferia urbana, sistematizando-se o estado de evolução do respectivo conceito - o estado 

da arte, fundamentando-se sobretudo através de definições reportadas aos séculos XX e 

XXI. Numa abordagem introdutória e procurando o melhor enquadramento teórico para 

entendimento do conceito, através do qual se possam avaliar as definições e interpretações 

mais conhecidas, caracterizam-se algumas teorias e práticas de intervenção 

contemporânea na periferia urbana. 

Citam-se os autores e obras bibliográficas de referência, cujos conteúdos servem de 

enquadramento ao tema, e para além de fontes gerais com referências históricas e de 

apresentação de práticas urbanísticas em Coimbra, sistematizam-se outros dados 

contemporâneos internacionais que, não sendo directamente aplicáveis numa interpretação 

directa da realidade portuguesa, permitem extrapolar novos conceitos e formas de 

intervenção. 

Capítulo 3 - A periferia urbana em Coimbra (até ao século XIX e no século XX) 

Pela análise das práticas urbanísticas do período pré-industrial, como em relação ao século 

XX, se identificam numa ordem temporal e espacial, as relações entre as políticas e 

técnicas adoptadas, avaliando-se os correspondentes resultados na transformação da 

periferia urbana e quanto a formas de intervenção na sua requalificação, em relação ao 

caso de estudo de Coimbra. 

Numa primeira parte deste Capítulo se objectiva o estudo de intervenções urbanísticas 

reportadas à época pré-industrial, desde a formação da cidade até a finais do século XIX - 

época da Revolução Industrial na Europa. Sob o título de A periferia urbana até ao século 

XIX, analisam-se as práticas de intervenção urbana e as formas de crescimento periférico, 

bem como a importância do recurso aos espaços rurais como suporte de um 

desenvolvimento urbano sustentável, argumentando-se e justificando-se a coerência no 

binómio cidade-campo.  
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Numa segunda parte, tratam-se as relações urbanas ao 

longo do século XX reportadas à problemática da 

requalificação da crescente orla urbana. Pelas 

intervenções ao longo da 1ª. metade do século XX, se 

procura perceber um desenho urbano cujas formas 

reflectem equilíbrio na concepção e desenvolvimento 

da expansão peri-urbana. Face aos resultados da mais 

recente expansão peri-urbana do final do século XX, 

se infere da necessidade de um recurso mais 

ponderado e equilibrado ao espaço rural, nele se 

procurando intervir em complementaridade, pela 

promoção de um desenvolvimento de relações mais 

coerentes e sustentáveis entre a cidade e o campo. 

Capítulo 4 - Ordenamento da periferia urbana em 

Coimbra no século XX 

Neste Capítulo, observa-se mais especificamente o 

caso de Coimbra, analisando-se os aspectos do 

desenvolvimento da sua periferia urbana numa 

estreita relação com o fenómeno da expansão urbana, 

isto à luz de conceitos contemporâneos e a partir dos 

quais se procuram validar formas de intervenção na 

requalificação área urbana em expansão. Neste 

estudo se procura situar e relacionar o conceito de 

periferia urbana com os diversos instrumentos 

urbanísticos adoptados no ordenamento territorial do 

Município no século XX. Procura-se numa 

abordagem abrangente e específica o estudo da 

periferia urbana em Coimbra, com fundamento nas 

orientações dos urbanistas que intervieram no seu 

ordenamento, sobretudo no contexto de uma 

intervenção voltada para a qualificação periurbana. 

Neste âmbito se sistematizam as propostas 

desenvolvidas por Etiénne De Gröer, Almeida 

Fig. 5 - Em áreas como as de Vila Franca, 
sendo necessária uma integração entre a 
crescente expansão e a consolidação 
periurbana, é cada vez mais urgente uma 
complementaridade sustentável nos usos
dos espaços a consolidar (JLF, 2004). 
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Garrett, Costa Lobo e Jorge Carvalho para o ordenamento periurbano. 

Neste capítulo se dá ênfase à questão da requalificação da periferia urbana em Coimbra, 

identificando-se formas de intervenção enquadradas num entendimento contemporâneo, 

fundamentando-se numa bibliografia referenciada e em casos identificados. Partindo de 

uma abordagem contemporânea do conceito de periferia urbana, se abordam formas de 

intervenção visando a qualificação sustentável da cidade em expansão.  

Capítulo 5 - Medição da expansão urbana em Coimbra 

Com vista à caracterização e quantificação da expansão urbana, procede-se neste Capítulo 

à sua medição em função do crescimento suburbano. Sujeitando a expansão urbana a 

análises quantitativas, se observam padrões e tendências desse desenvolvimento em 

Coimbra, e se confirma que os subúrbios têm crescido mais depressa do que a área central.  

Observando a quantificação dos dados sobre a população a residir na área central e na 

extensão peri-urbana, bem como as inerentes actividades e condições geográficas, se segue 

neste Capítulo a definição conceptual de Galster et al., (2001, p. 685, 686) sobre a 

expansão urbana - “como um padrão de uso do solo numa área urbana que apresenta 

baixos níveis de alguma combinação de oito medições distintas: densidade, continuidade, 

concentração, aglomeração, centralidade, nuclearidade, mistura de usos e proximidade”.  

Desenvolve-se uma medição da expansão urbana seguindo a aplicação das concepções 

inerentes às 8 (oito) dimensões defendidas por Galster et al., e considera-se a sua aplicação 

à área urbana das 23 freguesias periurbanas em comparação com as 8 freguesias urbanas. 

Capítulo 6 - Medição da forma urbana em Coimbra 

À semelhança de práticas adoptadas por um crescente número de administrações locais, 

parece importante que se adoptem em Coimbra formas de controlo do crescimento urbano 

como resposta às crescentes questões da dispersão urbana. Uma avaliação dos padrões de 

desenvolvimento urbano em Coimbra pressupõe medições à sua forma urbana. Neste 

Capítulo se avaliam algumas medições à forma urbana, nomeadamente em relação aos 

padrões de desenvolvimento relativos às 23 freguesias periurbanas e as 8 freguesias 

urbanas. Numa base comparativa, se adoptam diversos indicadores na medição da forma 

urbana, considerando uma avaliação quantitativa das correspondentes áreas urbanas - 

unidades de vizinhança (núcleos, aglomerados e loteamentos urbanos).  

Constitui objectivo deste estudo, uma medição da forma urbana num nível que facilite a 

avaliação das tendências de crescimento das áreas periurbanas. Para a quantificação e 

análise da forma urbana, se definem e aplicam os diversos métodos de medição aplicáveis. 

Em relação à área das freguesias do Município, se procede à identificação das respectivas 
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unidades de vizinhança caracterizadas e agregadas 

com base numa delimitação em ArcView (ArcGis) 

recorrendo a buffers de 20, 25 e 30 metros, numa 

integração da informação estatística por Subsecções 

(actualizadas pelo Censo de 2000), determinando-se 

em relação a cada uma 10 conjuntos de medições à 

forma urbana (envolvendo a conectividade, 

densidade, mistura de usos do solo, acessibilidade e o 

acesso pedonal). 

Capítulo 7 - Medição da sustentabilidade urbana 

na periferia de Coimbra 

Desenvolvem-se neste Capítulo as linhas de 

orientação para a criação de um sistema de 

indicadores de classificação e monitorização da 

sustentabilidade do espaço peri-urbano, de forma a 

medir, avaliar e monitorar a qualificação, e assim 

melhor determinar de que forma ocorre e como 

compará-la com outras situações ou nela melhor 

intervir. Procura-se a construção de uma 

gramática/ferramenta para avaliação da 

sustentabilidade do espaço peri-urbano. Para o efeito 

se considera que a sustentabilidade é hoje um ramo 

interdisciplinar da ciência que estuda as interacções 

dinâmicas entre a sociedade e a Natureza, com 

atenção à forma como as alterações sociais afectam o 

ambiente e este molda a sociedade, no objectivo de 

contribuir para um desenvolvimento sustentável.  

Procura-se neste estudo, uma sequência metodológica 

rumo ao desenvolvimento sustentável através da 

determinação do seu índice e grau de 

sustentabilidade, sobretudo a partir de indicadores 

ambientais e sociais, e promovendo-se a sua medição 

ao nível da sustentabilidade urbana, combinando 

Fig. 6 - São Martinho do Pinheiro
constitui um caso de um fixação precoce
nos subúrbios de Coimbra, sendo hoje um 
núcleo peri-urbano de fixação residencial
cuja população trabalha maioritariamente
na cidade (JLF, 2003). 
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medidas de qualidade do sistema ambiental, qualidade de vida no espaço urbano e pressão 

exercida pelas actividades antrópicas sobre as bases de reprodução no espaço e sobre o 

sistema ambiental urbano. Neste estudo, parte-se em relação à sustentabilidade, de um 

conceito combinando a definição do Urban World Forum (2002) com a terceira das 

matrizes discursivas de sustentabilidade urbana identificadas por Acserald (1999; In Braga 

et al., 2003, 6), relacionando questões relativas à vulnerabilidade social, política e 

económica de comunidades humanas, e sobretudo à capacidade do meio ambiente em 

absorver os impactos das actividades antrópicas nele exercidas. 

Com base num sistema de índices urbanos aplicáveis às 31 freguesias do Município se 

procuram ferramentas e medidas para avaliar o fenómeno sustentabilidade. Ainda sob este 

paradigma, e propondo-se a aplicação dos inerentes instrumentos de medição e avaliação 

urbana, se procuram enunciar as bases para um projecto urbano sustentável fundado na 

análise dos atributos morfológicos da cidade e dos seus espaços, voltado sobretudo para a 

produção de uma arquitectura seguindo princípios bioclimáticos e um desenho urbano 

sustentável. 

Capítulo 8 - Requalificação da periferia urbana - Conclusões 

Evidenciada ao longo dos capítulos anteriores uma necessidade de requalificar a extensão 

periurbana da cidade contemporânea, apresentam-se neste Capítulo as conclusões quanto a 

formas qualificação dessa extensão periférica. Da teoria à evidência de uma 

complementaridade de relações entre a cidade e a periferia urbana, se conclui pela valia do 

debate sobre a requalificação da periferia urbana.  Sendo objectivo a caracterização, 

interpretação e o apontar de soluções para do fenómeno da expansão da cidade fundada na 

desagregação, se salienta a importância do debate em torno da requalificação peri-urbana 

numa metodologia apoiada pela identificação de formas de intervenção face à crescente 

periferização e polarização dos núcleos exteriores da cidade.  

Coimbra cresceu a ritmos diferentes, sendo a partir do século X que o seu desenvolvimento 

se afirmou pela expansão tentacular do edificado, inicialmente numa ocupação do 

arrabalde, e no último quartel do século XX, sob o despertar para uma acelerada dispersão 

urbana, procurando afirmar-se como capital metropolitana. 

Em sintonia com os objectivos da investigação, identificando formas de qualificação para a 

cidade periférica e fundamentando-se em paradigmas passados e actuais, se conclui pela 

necessidade urgente de inverter o processo de desagregação e desqualificação territorial, 

defendendo-se novos fundamentos para reforço da requalificação periurbana. 
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