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Fig. 1.1 - Panorâmica que junta áreas
periféricas do século XII com periferias
urbanas contemporâneas: O Vale de Santa
Cruz e o Alto de Santa Clara (JLF, 2002).
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OBJECTIVOS E METODOLOGIA 

 

1.1 - INTRODUÇÃO 

A expansão urbana expressou-se em Coimbra através 

de uma evolução complexa, por entre sucessivos 

ciclos históricos, económicos, sociais e culturais. 

Uma análise física da ocupação do território permite 

o seu reconhecimento - um espaço antes florestado e 

alcandorado sobre o regadio, progressivamente 

ocupado e urbanizado, nele se fixando um habitat 

concentrado na colina para depois se dispersar pelo 

“arrabalde”.  

Uma população mista de culturas e variada nas 

ocupações povoou a cidade, aí desenvolvendo 

actividades industriais e mercantis. As 

transformações urbanas não comprometeram as bases 

de uma origem agrícola na qual se fundou a urbe, nela 

se estabelecendo uma conjuntura assente numa 

população dedicada a actividades de um sector 

primário, sucessivamente em decadência. A crescente 

fixação de uma população multifacetada contribuiu 

para diversificadas formas urbanas, específicas de 

culturas, religiões e hábitos. Com a Fundação da 

Nacionalidade, a expansão urbana acentuou-se, 

manifestando-se por formas variadas e segundo 

estilos arquitectónicos referenciáveis. Enfrentando 

efeitos de dinâmicas seculares de crescimento, 

incrementadas pela “explosiva” dispersão urbana da 

última metade do século XX, impõe-se agora um 

ordenamento integrado, enquadrando as novas 

exigências de ocupação da variada realidade 

territorial, contribuindo decisivamente para o 

equilíbrio e sustentabilidade urbana e peri-urbana.  

Fig. 1.2 - Trouxemil integra uma
crescente área periférica da cidade, mista
de uma ocupação industrial e residencial
(JLF, 2004). 
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Para além de um natural desenvolvimento interno, o núcleo urbano de Coimbra potenciou 

uma alargada polarização, afirmando-se como importante referencial municipal e regional. 

O capital polarizador cidade granjeou grande importância económica e sócio-cultural, 

conferindo-lhe na Região, privilégios de uma função nodal estratégica.  

A influência de Coimbra extravasa hoje os seus limites administrativos, confirmando uma 

previsível vocação como capital de uma “terceira área metropolitana” do País. Esta 

latente “metropolização”enquadra o prenúncio de uma almejada tese de regionalização, 

enquanto se propalam formas administração para um território congregando núcleos 

urbanos de articulação espacial multifacetada e complexa, expectante de estratégias de 

desenvolvimento quanto a novas infra-estruturas que promovam um crescimento integrado. 

Pelas características das relações entre o centro e a periferia urbana, e pela notória 

desarticulação espacial instalada, se confirmam apreciáveis e crescentes disfunções, pelo 

que urge a assumpção de novos protagonismos no ordenamento e articulação destes 

territórios, com vista à promoção da qualificação urbana, ambiental e paisagística, numa 

integração plena entre os espaços através da requalificação e revitalização da cidade 

periférica. 

Partindo da análise e caracterização da cidade em dispersão, e reconhecendo a génese da 

sua desagregação, importa interpretar a realidade da “franja urbana” com objectividade, 

questionar a ausência de lógica nas práticas adoptadas e enunciar estratégias de intervenção 

para a requalificação. Contrariando práticas desajustadas que terão negligenciado a 

racionalização de recursos e interpretando melhor o fenómeno da expansão peri-urbana, se 

avaliam os factores do crescimento da cidade e enunciam as bases de um desenvolvimento 

urbano “sustentável”. 

Seguindo Albrecht Penk no conselho dado aos seus alunos há 80 anos - “Ao analisarem o 

particular, não descurem sempre o geral”, Jeremy Whitehand considera a sua aplicação 

tão actual no presente como no passado 1, isto no que se refere à análise e diagnóstico dos 

espaços de bordadura da cidade central e sobretudo em relação à área da crescente 

periferia. Neste entendimento, se pretende dar maior relevância ao estudo das formas de 

intervenção que se impõem à franja que medeia o núcleo urbano consolidado e a 

emergente extensão peri-urbana. 

                                                      
1 WHITEHAND, Jeremy W. R., [et al.] - Editorial Comment - Taking a broader view. Urban Morphology. 

Birmingham: Urban Morphology Research Group. ISSN 1027-4278. 8:1 (2004) 1-2. 
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MOTIVAÇÃO  

 

1.2 - O DESENHO DA PERIFERIA URBANA 

Ordenamento da periferia urbana 

A motivação para um estudo sobre a concepção e 

prática do ordenamento territorial aplicável à 

“requalificação peri-urbana” decorre da percepção 

quanto à emergente necessidade de desenvolvimento 

de estratégias de gestão para a cidade no seu todo, 

numa intervenção abrangente, integrando em 

complementaridade o centro e a periferia urbana. 

Neste sentido se procura alicerçar a concepção de 

“desenho urbano” através da integração de factores 

funcionais e ambientais, num processo de “melhoria 

contínua” aplicável à requalificação do espaço 

urbano em dispersão, segundo estratégias fundadas 

em referenciais urbanísticos, arquitectónicos e 

ambientais de modo a assegurem o “desenvolvimento 

sustentável” da “orla da cidade”. Pese a convicção 

de se tratar de uma componente disciplinar da vasta 

complexidade que integra o “ordenamento 

territorial”, pretende-se uma abordagem centrada no 

domínio da requalificação do território peri-urbano.  

Seguindo modelos práticos ditados por indicadores de 

“economias liberais”, é de salientar a conclusão de 

que em “países de economia planificada”, o 

ordenamento territorial se tem vindo a pautar por 

resultados díspares (Martínez, 1996, 21). Refira-se a 

propósito, o desenvolvimento em França de esforços 

no domínio do ordenamento à década de 1980, cuja 

avaliação se torna relevante para se equacionarem 

formas de requalificação da “cidade periférica”. Ora, 

uma concepção do ordenamento territorial traduzida à 

Fig. 1.3 - Adémia, Santa Apolónia e Eiras
constituem suporte de áreas periurbanas
com forte vocação residencial e industrial
(JLF, 2001).  
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luz dos teóricos mais influentes, consubstanciava-se num conjunto de acções concertadas 

de modo a organizar os habitantes, as actividades, as construções, os equipamentos e os 

meios de comunicação sobre a extensão global do território. O ordenamento territorial 

pressupõe deste modo, uma planificação espacial voluntária e uma mobilização conjunta 

dos actores implicados (população, empresas, eleitos locais, serviços públicos), 

constituindo-se numa acção participada e concertada, também impulsionada pelos poderes 

públicos, entendida como uma acção global (urbanística, agrícola, industrial, turística), 

incidindo sobre territórios específicos (áreas urbanas, agrícolas, de montanha), e suportado 

por uma intervenção voluntária; assim ele é “praxis”, mas será também prática, na medida 

em que se torna num exercício de aplicação, execução, forma de fazer, uso, confrontação 

com a realidade e hesitação, de onde sobressai a experiência mais do que o conhecimento 

(Merlin, 1988, 11-12). 

A periferia urbana em Coimbra 

Analisando as formas de crescimento e dispersão urbana em Coimbra, confirma-se uma 

consolidação progressiva do edificado por entre um território rural expectante, seguindo 

compromissos urbanísticos complexos, conciliando uma rede orgânica de vias 

condicionadas à topografia e à configuração do cadastro fundiário, sob o constrangimento 

de traçados rurais dificultando uma estrutura hierarquizada do tecido peri-urbano, tanto nos 

aglomerados contíguos à cidade como no “interface”, ou “orla” peri-urbana. 

Os registos cartográficos das três últimas décadas, traduzem-se numa fonte esclarecedora 

das características do crescimento urbano recente, evidenciando uma ocupação periférica 

de territórios expectantes, na “franja” envolvente mais favorável ao investimento e/ou à 

“especulação imobiliária”.  

Torna-se óbvia a necessidade de alargar o estudo à globalidade do território, uma vez que 

os pressupostos do ordenamento se devam alicerçar numa concepção integradora, cujos 

objectivos envolvam uma localização optimizada de actividades e fixações humanas, 

maximizando uma produtividade global, numa concepção instrumental orientada para o 

desenvolvimento a escalas territoriais variadas e como salvaguarda e incentivo à integração 

socioeconómica dos diferentes espaços regionais (Buroaga, 1982, 18).      
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Requalificação da periferia urbana 

No último quartel do século XX, consequência de 

uma crescente ocupação “sem plano nem um desenho 

urbano regulador”, desenvolveu-se na área peri-

urbana uma progressiva desqualificação urbana, 

arquitectónica e ambiental, comprometendo-se nessa 

“orla” expectante, a qualidade das áreas residenciais 

como as de vocação agrícola e florestal. O resultado 

de uma ocupação sem coerência urbanística é 

consequente da negligência em relação a valores 

patrimoniais, à estética urbana, a exigências 

funcionais e ao enquadramento paisagístico. No 

ordenamento peri-urbano das últimas 3 décadas, 

descuraram-se as boas práticas pela integração 

urbanística e ambiental, tendo para isso contribuído a 

passividade institucional e colectiva, levando à 

degradação patrimonial e comprometendo valores 

urbanos, arquitectónicos e paisagísticos. 

É sobretudo nas unidades espaciais peri-urbanas que, 

ao alcançarem maior complexidade na estrutura e 

organização, e fazendo-se acompanhar de 

incontrolável expansão, que ocorrem conversões em 

inimagináveis realidades que urge cuidar com a maior 

urgência (Martínez, 1996, 23). Ressalta assim em 

relação à periferia da cidade, a sua inserção num 

exemplo típico de dispersão e desgoverno, em que o 

ordenamento não mais se pode iludir nem tão pouco 

adiar. De outro modo acrescerão perigos, riscos e 

situações indesejáveis ao equilíbrio e sustentabilidade 

do território no seu conjunto. 

 

 

 

 

Fig. 1.4 - Na segunda metade do século
XX a consolidação da cidade periférica
acentuou-se da Arregaça aos Malheiros,
crescendo agora no sentido de Santa Clara
(JLF, 2001).  
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REQUALIFICAÇÃO URBANA 

 

1.3 - A REQUALIFICAÇÃO URBANA 

Expansão urbana e requalificação das áreas peri-

urbanas 

Relativamente às múltiplas definições que nos 

últimos tempos se atribuíram ao termo 

“requalificação”, vale a pena citar a mais 

generalizada e mais flexível que refere ser a 

requalificação sobretudo “uma operação que produz 

uma condição diversa, supostamente melhor, 

relativamente à de partida, não apenas no âmbito 

específico do processo de requalificação, mas 

também em relação ao restante sistema; o nível de 

melhoria obtido é medido através de um conjunto de 

indicadores previamente fixados. Alguns deles não 

são negociáveis, outros são-no na base de 

parâmetros variados” 2 (Manfredini et. al., 2006, 

45). 

Ao nível do modelo urbano das últimas décadas, o 

paradigma passou invariavelmente pela construção de 

novos edifícios, numa exigência decorrente do 

crescente fluxo populacional do interior rural para o 

espaço urbano. Tal se conjugava com a melhoria das 

condições económicas, induzindo uma procura de 

habitações com melhores condições de 

habitabilidade. Segundo Cipriano Silva (2007) este 

fenómeno de democratização, associado ao 

desenvolvimento económico do país, sendo positivo, 

permitiu uma igualdade real ao nível das condições 

de vida dos cidadãos. 

Todavia, o crescimento urbano não foi contudo 
                                                      
2 P. Ceccarelli, Ma cos’è questa riqualificazione urbana?, in Laboratorio di Urbanistica a cura di G. De 

Marchi, Edizioni della Regione Emilia Romagna, Bologna, p. 246, in Manfredini et. al., 2006, 45. 

Fig. 1.5 - A periferia urbana na zona norte 
do Penedo da Meditação vista do Vale de 
Coselhas onde se concluiria a Circular 
externa em 2004 (JLF, 2001).  
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acompanhado por mecanismos de planeamento e ordenamento, daí resultando subúrbios 

desordenados de precárias acessibilidades e parcos serviços sociais. Ao invés, o centro 

urbano desertificou-se, acabando por norma a ser praticamente habitado por populações 

idosas e de baixos recursos. Contribuindo para o envelhecimento, degradação e abandono 

do centro urbano, acresce a deterioração de inúmeros edifícios, alguns com valor histórico 

e arquitectónico. 

Entretanto, o paradigma deixou de ser a aprovação e construção de novos 

empreendimentos urbanísticos, para se passar à requalificação urbana. De entre outros 

aspectos, ocorre a necessidade de se requalificarem as áreas históricas, criarem novos 

espaços verdes urbanos, modernizar o mobiliário urbano, desenvolver novos planos de 

pormenor e reforçar as equipas de higiene urbana. Nesse sentido, os poderes públicos 

deverão promover equipas pluridisciplinares que “pensem a cidade” enquanto espaço de 

história, sentimentos e vivência humana, delineando uma estratégia de requalificação 

urbana. Segundo Silva (2007), essa estratégia assentará em três eixos dominantes: 

requalificação dos espaços públicos (praças, monumentos), requalificação dos edifícios 

municipais; requalificação dos edifícios privados, com recurso a incentivos financeiros e 

fiscais. 

Se até aos anos 80 a política urbanística esteve sobretudo orientada para a gestão e controlo 

do processo de expansão, a partir daí tem-se verificado uma premente necessidade de 

atribuir ao tema da requalificação um papel central no ordenamento da cidade. Nesse 

sentido são de salientar em relação à requalificação do território, as disposições legislativas 

e os instrumentos urbanísticos (planos directores, planos de urbanização, planos de 

pormenor, etc.), proporcionando um momento de reflexão sobre as necessidades e as 

perspectivas da cidade. De modo a que seja claro o fim a prosseguir em relação “a uma 

substancial intervenção em termos de requalificação, é necessário predefinir os objectivos 

públicos da requalificação e adequar um consequente quadro, um código de referência do 

âmbito e do objectivo da requalificação, de modo a que, determinado isto como uma 

finalidade pública explícita, se possa implementar num terreno de negociação 

transparente entre a administração e privados, fazendo com que os recursos privados 

contribuam de modo transparente na realização destes objectivos” 3 (Manfredini et. al., 

2006, 45). 

A requalificação urbana é cada vez mais um processo indissociável do planeamento e da 
                                                      
3 R. Raffaelli, La qualità urbana e le politiche di riqualificazione, in Laboratorio di Urbanistica a cura di G. 

De Marchi, Edizioni della Regione Emilia Romagna, Bologna, p. 241, in Manfredini et. al., 2006, 45. 
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gestão urbanística. Segundo Teresa Craveiro (2007), o sucesso de qualquer política de 

requalificação dependerá da consideração dos factores de ordem social e ambiental, 

implicando um enriquecimento social - preservação das pré-existências e memórias, o 

melhoramento integrado por áreas com idades diferentes, a defesa da variedade e riqueza 

do património edificado e ambiental, a continuidade histórica (podendo introduzir-se novos 

elementos sem ruptura), o reconhecimento dos diferentes estratos populacionais etários e a 

plataforma de imigração e obstrução da “mobilidade forçada” dos mais novos. 

A requalificação urbana poderá implicar a captura de recursos financeiros diversificados, 

procurando defender-se os menos favorecidos e colmatando-se o investimento a fundo 

perdido, havendo para isso que procurar parcerias público-privadas, uma mobilização de 

todos para a vida da comunidade e impedir a expulsão dos residentes das áreas a reabilitar. 

Segundo Teresa Craveiro (2007), importará assim, reutilizar, conservar e valorizar as 

formas existentes e potencialmente reutilizáveis de ambientes e edifícios para outras 

funções e actividades, nomeadamente para outras funções (restauração, artesanato, ateliers, 

etc.), para reforço da habitação, para promoção do turismo de habitação e dos hotéis de 

família e para potenciar “espaços de cultura ” e de lazer. 

A requalificação e valorização urbana poderão ainda traduzir-se num instrumento 

económico indutor de desenvolvimento e valor acrescentado (por exº. face a uma oferta 

turística), constituindo-se indirectamente numa fonte de receita.4 No que se refere à 

importância da requalificação urbana, permanecemos inteiramente em sintonia com o 

pensamento de Cipriano Silva (2007), enquanto defende que “A competitividade da cidade, 

quer ao nível da atracção de novos habitantes, quer ao nível da promoção turística, 

implica uma estratégia sistemática de valorização de todo o quadro urbanístico, de modo 

a potenciar uma proposta de valor, assente na qualidade de vida e no desenvolvimento 

sustentado”. 

Requalificação urbana: contratos de quarteirão e programas de recuperação urbana 

No sentido da requalificação, são de referir em relação aos últimos anos, uma proliferação 

de instrumentos de intervenção e financiamento. É o caso dos programas de requalificação 

urbana, os contratos de quarteirão, os programas de recuperação urbana (em analogia com 

os planos de recuperação da segunda metade dos típicos anos 70, ao estabelecerem numa 

primeira fase uma relação entre as exigências do edificado público e o tema da recuperação 

urbana), os programas especiais de área, etc., “que, dando também prioridade a aspectos 
                                                      
4 A cidade de Guimarães é um caso paradigmático de um processo de requalificação urbana de sucesso, só 

possível graças a um envolvimento de toda a sociedade civil (Silva, 2007) 
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diversos (da recuperação económica e social nos 

contratos de quarteirão, até às grandes 

infraestruturas urbanas), intervêm também no 

complexo tema da requalificação, resultando mais 

rico e completo o quadro da política urbanística na 

Itália” (Manfredini et. al., 2006, 46) 5. 

Em particular, o tema da requalificação da periferia 

(não só em relação à edificação residencial, pública e 

não somente pública) para além do “limite urbano” e 

das conexões urbanas, tem mais a haver com o 

confronto do tema relativamente à recuperação do 

edificado em termos gerais, e em particular com a 

relação “projecto-conservação”, típica da cultura 

arquitectónica contemporânea, em que várias vezes 

ocorre uma oposição, para depois se dar a unificação 

e homogeneização dos dois termos numa mesma 

relação (Manfredini et. al., 2006, 46). 

“O Projecto do limite” e a recuperação das áreas 

“caídas em desuso”  

Num cenário variado e múltiplo, anteriormente não 

previsto, enquadra-se uma das temáticas mais 

candentes das últimas décadas relacionado com um 

tipo específico de desenvolvimento urbano ocidental, 

mais voltado para a recuperação das áreas “caídas em 

desuso” do que para a expansão urbana. Trata-se do 

designado “projecto do limite” em cuja análise é 

possível enquadrar algumas das múltiplas mutações 

urbanas e peri-urbanas que entretanto ocorreram, ou 

                                                      
5 E. Preger, Piano e programma nella riqualificazione urbana, in Laboratorio di Urbanistica a cura di G. De 

Marchi, Edizioni della Regione Emilia Romagna, Bologna, pp. 268-269, in Manfredini et. al., 2006, 46. A 
Lei de 3 de Julho de 1998 nº. 19 da Região Emilia Romagna “Normas em matéria do requalificação 
urbana” foi criada com o fim de recuperar “critérios já consolidados a partir de programas integrados em 
que: a requalificação deve ter em consideração zonas de particular degradação urbanística, funcional, 
social, ambiental, económica; equipamentos e infraestruturas urbanas; deve atrair recursos públicos e 
privados; deve ter um papel estratégico na reorganização da cidade, seja pela dimensão da participação 
que para o carácter das funções e das infraestruturas propostas”. 

Fig. 1.6 - Os Fornos integram uma
crescente área industrial e residencial da
cidade periférica que urge requalificar
(JLF, 2002).  
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se estão a verificar. Referimo-nos segundo Manfredini et. al. (2006, 37), nomeadamente ao 

papel no envolvimento e nas implicações com o ordenamento num sentido estrito; num 

sentido mais autentico ao da requalificação urbana; também ao projecto urbano e ao 

projecto de arquitectura; ao frequente e imprevisível risco da simplificação a par da não 

esclarecida retribuição em termos da participação; ao tema da segurança; à qualidade e à 

dimensão do espaço com particular referência a parâmetros para a sua avaliação; e à a 

verificação da valia de alguns projectos concretos quanto à aplicação dos princípios 

expostos.  

É notório como a fase do desenvolvimento urbano e territorial dirigida à grande expansão 

urbana vai sendo entretanto substituída por uma necessidade prioritária de recuperar as 

“áreas caídas em desuso” e de requalificar toda a periferia, procurando refuncionalizar 

globalmente o território. Tem sido sobretudo nos terrenos do “limite urbano” que surgem 

sucessivamente as propostas, as dúvidas, os sucessos e também as derrotas, recentes e 

menos recentes dos arquitectos. “No cenário da história da arquitectura, as cidades 

passam a satélites, a villes nouvelles, a quarteirões residenciais (implantados em 

alucinadas geometrias, prolongamento ao infinito da retícula do centro histórico), a villes 

industrielles, a cidades de artesãos (utopia iluminista e romântica), a estudos para 

adequar esquemas de hipóteses urbanísticas (…) e por fim, aos infinitos e também recentes 

espaços, através dos quais o centro se transfere para a periferia e a periferia para o 

centro. Foi seguindo as boas intenções e propósitos, que se deu a volta aos episódios 

heróicos da arquitectura, que entretanto pareceriam quase falhar nas estratégias para 

recompor o contraste centro-periferia” (Manfredini et. al., 2006, 38) 6. 

Após o período da “reforma urbanística”, nasceu ao lado de novas leis nacionais e 

regionais o “programa complexo de planificação urbana”. Não mais se tem voltado a 

atenção para território comunitário por inteiro, mas em particular para áreas chave da 

própria cidade. Em termos operativos vem ao de cima o discurso do “plano projecto” ou 

da “arquitectura do plano” (Manfredini et. al., 2006, 38). 

A diferença substancial é a de que nas experiências dos anos 80 o âmbito de interesse era 

sempre vasto (em termos territoriais), passando agora a ser muito mais limitado. O 

ordenamento territorial contemporâneo não prossegue mais, ou não pretende prosseguir 

com os planos gerais, longos, laboriosos e fatigantes, com frequente dificuldade de gestão7, 

                                                      
6 A. Isola, Disegnare le periferie, NIS, Roma, 1993, p.20, in Manfredini et. al., 2006, 38. 
7 Só o último P. R. G. de Nápoles coordenado por Vezio De Lucia parece mover-se nesta linha, em antítese à 

urbanística “recente” de clara derivação e matriz “milanesa”, in Manfredini et. al., 2006, 38. 
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mas em alternativa através da programação de 

pequenas parcelas de território, voltando-se para um 

âmbito mais limitado e operacional (Manfredini et. 

al., 2006, 38). 

Os “programas integrados”, os “programas de 

recuperação urbana”, os “contratos de quarteirão”, 

os “programas de requalificação urbana”, os 

“programas de requalificação urbana e de 

desenvolvimento sustentável do território”, têm na 

intenção da administração, a superação dos planos 

detalhados de recuperação e do desempenho dos 

planos gerais, cujos resultados foram quase sempre 

inferiores às expectativas. Segundo Manfredini et. al., 

(2006,39), o risco das operações deste tipo, amarrado 

a programas complexos, concentrando a atenção em 

operações nas áreas “quentes” da cidade, leva a uma 

progressiva redução da importância do “plano geral” 

tradicionalmente abrangente numa planificação 

“estratégica” e numa escala alargada enquadrando 

melhor os programas complexos. Operando-se no 

âmbito do ordenamento parcial, corre-se o risco de 

perder de vista o desenho abrangente e complexo da 

cidade, e prosseguir não tanto pela missão mais 

sublime a que o urbanista aspira. Neste sentido, 

intervir numa área restrita do território para o 

requalificar significa antes, vê-lo introduzido num 

contexto alargado e bem compreendido. 

Segundo Manfredini et. al., 2006, (39-40), terá 

chegado o momento de evitar voltar a cometer os 

erros metodológicos do fim de anos 70 e primeiros de 

80 (como ainda de agora) ao tentar-se separar no 

ordenamento territorial, o “plano regulador” do 

centro histórico do plano de urbanização da restante 

Fig. 1.7 - A edificação da periferia urbana
na área norte de São Romão despontou
antes do seu zonamento, como “de 
reserva para urbanização” pelo PDM
1994 (JLF, 2002).  
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da área comunitária, enfatizando-se tal escolha pela confiança em dois tipos de plano 

realizados por diferentes projectistas. Acontecia, e acontece ainda, sempre que na 

programação do centro antigo se prescinde das previsões quanto à próxima como mais 

afastada periferia, e vice-versa. 

Requalificação urbana e valorização ambiental das cidades 

O Polis8, Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades, 

desenvolvido a partir de 2000, foi o programa que mais meios mobilizou para melhorar a 

qualidade de vida nas cidades, através de grandes operações integradas de requalificação 

urbana, com uma forte componente de valorização ambiental. Enquanto a vida urbana se 

tornava numa fonte de problemas ambientais sentidos pela população, no que diz respeito à 

ausência de espaços públicos de qualidade, à carência de zonas de lazer e ao aumento dos 

problemas de congestionamento de trânsito, uma nova visão estratégica do ambiente e do 

ordenamento constituiu uma das prioridades políticas da acção do Governo. Justificava-se 

assim, a adopção de medidas excepcionais em matéria de requalificação urbana e de 

valorização ambiental das cidades portuguesas.  

O Programa Polis, propôs-se desempenhar um papel mobilizador e potenciador de 

iniciativas que visavam a qualificação urbanística e ambiental das cidades. A sua 

execução centrava-se em torno de quatro desígnios: Cidades Verdes - ousando atribuir ao 

ambiente um papel essencial no processo de requalificação urbana, nomeadamente através 

do reordenamento do trânsito e criação de novas formas de mobilidade, criação de espaços 

públicos de qualidade e valorização de "âncoras" ambientais; Cidades Digitais - abrindo 

caminho para a integração dos cidadãos num espaço mais "desterritorializado", em que as 

periferias se tornariam menos gravosas; Cidades do Conhecimento e do Entretenimento - 

dotadas de infraestruturas científicas e tecnológicas, de espaços culturais e de 

aprendizagem artística, de infra-estruturas de diversão e de estabelecimentos de ensino; e 

Cidades Intergeracionais - com a preocupação de evitar a segmentação do tecido urbano 

por grupos etários ou sociais, recentrando a vida da urbe e promovendo a requalificação 

urbana e a reabilitação habitacional dos “cascos históricos” reabrindo-os às novas 

gerações, promovendo-se a coexistência e o entrosamento de diferentes estilos de vida no 

espaço urbano.  
                                                      
8 O Conselho de Ministros, em reunião de 13 de Abril de 2000 aprovou o Programa Polis - Programa de 

Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades. Este diploma criou a estrutura de 
dinamização e acompanhamento do Programa Polis. Orientado para intervenções exemplares, constituiu 
ainda um quadro inovador em termos de parcerias e de estruturas de gestão dos diversos projectos 
(Governo da República Portuguesa www.portugal.gov.pt). Nas iniciativas que se previam concretizar de 
imediato, integravam-se áreas do Município de Coimbra. 
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SUSTENTABILIDADE 

 

1.4 - A SUSTENTABILIDADE URBANA  

 

O desenvolvimento humano  

Desenvolvido originariamente por Miles (1985), o 

conceito de desenvolvimento humano tornou-se numa 

peça para a avaliação do bem-estar e da qualidade de 

vida através do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). A visão defendida parte 

do pressuposto de que o bem-estar dos cidadãos é o 

campo fértil para que os objectivos do 

desenvolvimento melhor germinem, criando-se um 

ambiente favorável às condições para uma vida 

saudável e criativa. 

Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUAD) teve 

importantes implicações na avaliação da relação 

sociedade-ambiente. O conceito de sustentabilidade 

foi então adoptado como dimensão do bem-estar e da 

qualidade de vida, sublinhando-se a necessidade de 

promover a equidade intra e inter-geracional e o uso 

sustentável de recursos. Em 1993 salientou-se a 

importância do conceito de “empowerment”, 

defendendo-se que o Desenvolvimento Humano 

depende muito da capacidade das populações 

influenciarem e participarem nas actividades e 

decisões políticas, económicas, sociais. Em 1994, 

sobressaíram as dimensões da segurança das pessoas, 

mais do que a segurança dos territórios, fazendo-se 

uso do desenvolvimento como arma. Em 1996, 

reconheceu-se o crescimento económico como 

globalmente necessário, salientando-se que o 

Fig. 1.8 - Urbanização periférica de Santa
Apolónia a norte de Coimbra na extensão
que integra a encosta voltada a sul (JLF,
2002).  
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crescimento só por si não corresponde ao desenvolvimento, sendo sobretudo importante a 

sua qualidade. Em 1997, realçou-se a relação entre Desenvolvimento Humano e a 

erradicação da pobreza, defendendo-se “a erradicação da pobreza no mundo em geral ser 

mais do que um imperativo moral, sendo uma possibilidade prática” (Ferrão et. al., 2004, 

20). 

Em 1999, o tema de referência do relatório do PNUD foi o da “globalização com face 

humana”. Os mercados globais, a tecnologia global, as ideias globais e uma solidariedade 

global tendem a tornar-se factor de enriquecimento da vida dos povos. O relatório de 2001 

chamou a atenção para o facto das novas tecnologias estarem a transformar o panorama 

tradicional do desenvolvimento, criando dinâmicas de progresso sem paralelo. O relatório 

de 2003 identificou objectivos, estratégias e metas para a concretização da Declaração 

Milénio, aprovada na Cimeira das Nações Unidas de Setembro de 2000. O relatório 

defendia um pacto entre nações para eliminar a pobreza segundo oito objectivos de 

desenvolvimento: “erradicar a fome e a pobreza extrema; universalizar o acesso ao 

ensino primário; promover a equidade entre géneros e a emancipação da mulher; reduzir 

a mortalidade infantil; melhorar a saúde materna; combater a Sida, a malária e outras 

doenças; assegurar a sustentabilidade ambiental; desenvolver parcerias globais para o 

desenvolvimento” (Ferrão et. al., 2004, 21). 

A importância do bem-estar  

Estudos empíricos sobre o “bem-estar subjectivo” desenvolveram-se a partir dos anos 

sessenta nos Estados Unidos - tendo como intenção construir indicadores sociais 

susceptíveis de medir o bem-estar pessoal segundo duas componentes: o grau de felicidade 

(baseado em experiências de afecto - emoções, sentimentos) e o grau de satisfação 

(baseado em experiências cognitivas - diferença entre aspirações/ expectativas e 

resultados) (Cantril, 1965; Wilson, 1967; Bradburn, 1969 in Ferrão et. al., 2004, 08). 

Centrando a atenção nas vantagens em função das aptidões individuais de cada um para 

gerir mais favoravelmente as suas acções e o seu bem-estar, na sua abordagem à qualidade 

de vida, Amartya Sen elegeu como objectivo o de avaliar a forma como as pessoas são 

capacitadas pela sociedade para imaginar, desejar e nutrir sentimentos e emoções (amor e a 

gratidão), pressupondo que a vida é bem mais do que um conjunto de relações de mercado. 

Alargou-se, assim a análise a áreas tradicionalmente menos exploradas (Nussbaum e Sen 

1993, 1 e 30 in Ferrão et. al., 2004, 14-15), como: a) “A utilidade pessoal (satisfação, 

prazer, felicidade, realização de desejos); b) A opulência relativa ou absoluta 

(disponibilidade de bens de consumo, rendimento, riqueza); c) A avaliação das condições 
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de liberdade (direitos cívicos, protecção dos 

cidadãos, atentados à liberdade e meios disponíveis 

em sua defesa); d) A igualdade de acessos e 

oportunidades (igualdade no acesso a bens e 

serviços, distribuição de recursos)”. 

Concepções de bem-estar e de desenvolvimento 

sustentável  

Se a importância das relações de interdependência 

entre a saúde e aspectos como a pobreza, a qualidade 

ambiental e o tipo de povoamento foi antes 

sublinhada, a Carta de Ottawa sobre Promoção da 

Saúde (1986) terá sido um primeiro documento 

estratégico com impacte internacional, a defender 

uma visão alargada de saúde, integrando os 

condicionamentos da sua evolução. 

A convicção de que a saúde humana depende das 

condições prevalecentes nas áreas de residência e de 

trabalho, e a constatação de que as cidades ocupam 

uma crescente importância nas sociedades 

contemporâneas, o projecto das Cidades Saudáveis 

traduziu-se numa iniciativa inovadora da 

responsabilidade da Organização Mundial de Saúde. 

O projecto lançado em 1988, envolveu 11 cidades que 

aceitaram demonstrar em que medida as novas 

abordagens de saúde pública estabelecidas na Carta 

de Otawa poderiam suscitar processos de 

desenvolvimento positivos ao nível local (Ferrão et. 

al., 2004, 17). 

Do movimento das cidades saudáveis e da 

concretização de projectos com base nos seus 

princípios, resultaram implicações relevantes para a 

definição de indicadores e de instrumentos de medida 

da qualidade de vida. As cidades envolvidas 

Fig. 1.9 - Os Campos do Mondego e a
ocupação edificada da Pedrulha integram 
uma unidade paisagística a requalificar na 
crescente periferia da cidade (JLF, 2001). 
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comprometeram-se a elaborar um “Perfil de Saúde” (relatório sobre a saúde da população 

e condições ambientais e sociais que a afectam), de acordo com as orientações do guia 

“City Health Profiles”, do departamento das Cidades Saudáveis da OMS.  

Desenvolvimento sustentável: assegurar o futuro 

Foi a partir da publicação do relatório Brundtland 9 em 1987 que o conceito de 

desenvolvimento sustentável se afirmou definitivamente nos meios científicos, nos média e 

na opinião pública mundial, trazendo o ambiente para lugar de destaque. O percurso 

testemunha um interesse partilhado e desenvolvido pelo PNUD (Desenvolvimento 

Humano) e pelo PNUAD (Desenvolvimento Sustentável), sendo o próprio PNUD a realçar 

“a necessidade de se proceder a uma estratégia holística de desenvolvimento, em que as 

questões ambientais fossem uma componente integrante dos esforços para reduzir a 

pobreza e conseguir um crescimento equitativo e sustentável” (UNDP 2001b in Ferrão et. 

al., 2004, 22). 

O Desenvolvimento Sustentável, como se afirma em “O Nosso Futuro Comum”, é “o 

desenvolvimento que dê respostas às necessidades do presente, sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras darem resposta às delas”. A sustentabilidade passou 

assim a ser vista como um processo em evolução, onde investimentos económicos, opções 

de exploração e distribuição de recursos naturais e alterações nas instituições, fossem 

consistentes com a preservação das condições ecológicas e a satisfação de necessidades 

essenciais num quadro de equidade intra e inter-geracional (CMAD, 1991, 54-55 in Ferrão 

et. al., 2004, 23). 

O projecto “Cidades Europeias Sustentáveis” (Comissão das Comunidades Europeias, 

Grupo de Peritos sobre o Ambiente Urbano, 1994) surgiu como forma de passar da teoria à 

prática. Tratou-se de uma “iniciativa do Grupo de Peritos sobre Ambiente Urbano, 

instituída pela Comissão Europeia em 1991 na sequência da publicação do Livro Verde 

sobre o Ambiente Urbano”. A finalidade deste grupo foi a de articular os princípios e os 

objectivos ambientais com as estratégias e os instrumentos de intervenção nos espaços 

urbanos. O ambiente urbano torna-se assim, num alvo privilegiado da política ambiental da 

Comunidade, reforçando-se a articulação entre ambiente, planeamento urbano e 

ordenamento territorial 10 (Ferrão et. al., 2004, 24). 

                                                      
9 Editado em Portugal sob o nome de “O Nosso Futuro Comum” (CMAD 1991). 
10 Este primeiro relatório do Grupo de Peritos acolhe, significativamente, recomendações expressas no 

documento Europa2000+: Cooperação para o Desenvolvimento Territorial Europeu (Comissão das 
Comunidades Europeias, Bruxelas, 1994) 
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Em 1993 o grupo de peritos lançou o Projecto das 

Cidades Sustentáveis e a 27 de Maio de 1994, na 

primeira Conferência Europeia sobre Cidades 

Sustentáveis realizada em Aalborg (Dinamarca), foi 

aprovada a Carta das Cidades Europeias para a 

Sustentabilidade. No relatório de 1994, propuseram-

se as estratégias de desenvolvimento urbano 

sustentável segundo três áreas-chave: economia 

urbana; ordenamento do território; mobilidade e 

acessibilidade; apontaram-se ainda os principais 

contornos quanto a uma gestão urbana integrada e 

sistémica visando a sustentabilidade.  

O recurso a indicadores de sustentabilidade 

constituiu um instrumento essencial da gestão 

urbana, tendo sido identificados três tipos de 

indicadores: de acção (medida das acções 

empreendidas), ambientais (medida do estado do 

ambiente físico e das transformações sofridas) e de 

impacte (medida dos impactes humanos no 

ambiente). 

O lançamento do projecto Cidades Europeias 

Sustentáveis enquadrou-se num contexto 

internacional, que teve evidentes impactes na 

identificação dos indicadores de qualidade de vida, 

passando os espaços urbanos a ser valorizados como 

alvo estratégico de intervenções visando a promoção 

das condições de desenvolvimento e do bem-estar 

das populações. Sobressaem neste contexto 

iniciativas como: o projecto Cidades Saudáveis, da 

Organização Mundial de Saúde (1986); o programa 

das Cidades Sustentáveis, do Centro das Nações 

Unidas para os Assentamentos Humanos/Agenda 

Habitat (1990); o Programa de Gestão Urbana, do 

Fig. 1.10 - Por entre a Adémia e os
Campos do Mondego confina com a
cidade uma orla peri-urbana que urge
requalificar (JLF, 2003)  
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PNUD/ Banco Mundial/ CNUAH; o Programa Urbano da OCDE. (Ferrão et. al., 2004, 25). 

Conceito integrado de qualidade de vida  

A concepção da qualidade de vida emerge de uma conjunção de dimensões qualitativas e 

subjectivas, que se desenrolam tanto ao nível individual (grau de satisfação com a vida, 

felicidade, percepção de bem-estar e de saúde) como colectivo (capacidade de participação 

cívica, capacidade de influenciar o desenvolvimento social). Abrange ainda dimensões 

quantitativas e objectivas, circunscrevendo a vida individual (grau de instrução, literacia, 

rendimento, acesso a bens e serviços) e colectiva (condições ambientais e sócio-

económicas, disponibilidade de bens e serviços públicos, desempenho de sistemas de 

segurança social, nível de desemprego).  

De acordo com Trevor Hancock (2000, 3) e procurando sistematizar o conceito de 

qualidade de vida, este poderá ser melhor entendido a partir da seguinte matriz: 

 
Quadro 1. Componentes da qualidade de vida 

(adaptado de Hancock in Ferrão et. al., 2004, 26) 

 

Trata-se de um conceito dinâmico e multidimensional, que procura integrar as condições e 

as formas de adequação às circunstâncias materiais (dimensões objectivas) como as 

percepções individuais e colectivas (dimensões subjectivas), dando ênfase à qualidade em 

detrimento da quantidade e incluindo componentes da qualidade de vida simultaneamente 

tangíveis e intangíveis, objectivas e subjectivas, individuais e colectivas (Gössweiner, 

Pfeiffer e Richter, 2001; Cobb, 2000; Berger-Schmitt e Noll, 2000 in Ferrão et. al., 2004, 

26). 

Tendo presente esta panóplia de contributos, João Ferrão et. al. propõe um conceito 

integrado de Qualidade de Vida que possibilite medir, comparar e avaliar os 

desenvolvimentos a este nível no seio das comunidades. A abordagem da qualidade de vida 

que sugere parte da integração de reflexões assentes nos conceitos de “desenvolvimento 

holístico da saúde, desenvolvimento humano e desenvolvimento sustentável” (2004, 26-

27). 
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EXPANSÃO URBANA 

 

1.5 - A EXPANSÃO URBANA 

 

Embora muitos tenham escrito sobre a expansão 

urbana, poucos a procuraram medir. Acontece ainda 

que muitos artigos sobre este fenómeno se lhe 

referem como estando ainda mal definida (Song & 

Knaap, 2004, 210).  

Galster et al. (2001, 681) sublinham que a expansão 

urbana se relaciona com padrões de uso residencial e 

não-residencial do solo, com o processo de análise 

das áreas urbanas em crescimento, com as causas de 

usos específicos do solo e com as consequências 

dessas práticas. Referem ainda que a expansão 

urbana se associa ao estético, à eficiência, à equidade 

e aos aspectos ambientais, tendo-se tornado numa 

metáfora para explicar as causas dos subúrbios e das 

frustrações das cidades centrais. 

Os estudos de Galster et al. (2001, 682) que se 

seguiram a outros investigadores (Burchell et al., 

1998), não trouxeram mesmo assim novas definições 

para a expansão urbana. Torrens e Alberti (2000) 

haviam antes apresentado índices para medir 

múltiplos aspectos da expansão urbana, como a 

densidade, o desenvolvimento em “salto de rã”, a 

“inter-expansão” e a acessibilidade. Também 

Malpezzi (1999) havia formulado concepções quanto 

à medição da expansão urbana com base na 

densidade e na falta de continuidade. 

Galster et al. (2001, 682) fundamentados nas ciências 

sociais e no planeamento urbano, sugeriram um 

agrupamento das definições de expansão urbana em 

Fig. 1.11 - A periferia urbana na zona de
Santo António dos Olivais, do Vale de
Coselhas à Calçada do Gato (JLF, 2003). 
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seis categorias:  

1. Definição pelo exemplo: expansão urbana definida como um exemplo que dá corpo às 

características da expansão urbana, à semelhança de Los Angeles; 11 

2. Definição estética: expansão urbana usada em termos de apreciação estética numa 

relação com um padrão de desenvolvimento urbano; 12 

3. Como causa de uma externalidade não desejada: expansão urbana como causa de uma 

externalidade, como uma elevada dependência do automóvel, o isolamento dos pobres 

na cidade central, o desajustamento espacial entre os locais de emprego e a habitação, 

ou a perda de qualidades ambientais; 13 

4. Como consequência: expansão urbana como consequência ou efeito de alguma variável 

independente, como uma gestão local fragmentada, um ordenamento enfraquecido ou 

um zonamento de exclusão;  14 

5. Padrão de desenvolvimento do solo: expansão urbana como padrão de 

desenvolvimento. Mencionando-se a baixa densidade, o “salto de rã”, a distância aos 

serviços centrais, a dispersão do emprego e da fixação residencial, e o crescimento 

linear contínuo; 15 
                                                      
11 A expansão urbana é frequentemente definida por um ou mais exemplos de padrões de dispersão urbana 

ou de desenvolvimento de baixa densidade. É vulgarmente dado a Los Angeles o lugar de honra nesta 
definição. Segundo Robert Geddes (1997) (in Galster et al., 2001, p. 683), “São palavras-chaves: 
fragmentado, incompleto, ad-hoc e não-centrado”. 

12 Exemplos ad-hoc podem expressar um julgamento estético - a expansão urbana pode ser assim entendida 
como um desenvolvimento “desfigurado” (Galster et al., 2001, p. 683). 

13 É referido por Galster et al. (2001, p. 683) a atribuição à expansão urbana, por entre outros males da vida 
urbana contemporânea, o congestionamento de tráfego (Black, 1996; Downs, 1999; Vermont Forum on 
Sprawl, 1999), a contaminação ambiental (Sierra Club, 1998), o rendimento e segregação racial de 
unidades de vizinhança (Downs, 1998), a desarticulação entre locais de emprego e a habitação (Orfield, 
1997), as disparidades fiscais locais (Burchell et al., 1998), a conversão dos terrenos agrícolas a usos 
urbanos (US General Accounting Office - GAO, 1999) e a alienação cívica (Popenoe, 1979). 

14 Galster et al., (2001, p. 684), defendem que a expansão urbana é ainda definida como consequência de 
algo mais e refere Downs (1998), entre outros (Black, 1996; Burchell et al., 1998; Moskowitz and 
Lindbloom, 1993; Orfield, 1997), que defendem que a expansão urbana ocorre em consequência da 
fragmentação do controle sobre o uso do solo em áreas metropolitanas, não sendo claro que a expansão 
urbana é uma consequência intencional, necessária, ou inadvertida, de uma gestão fragmentada do 
crescimento. 

15 Segundo Galster et al., (2001, p. 684), Altshuler e Gomez-Ibanez (1993) avançam para uma definição mais 
clara da expansão urbana identificando os tipos de padrões de desenvolvimento com ela associados: 
“Desenvolvimento residencial contínuo de baixa densidade na franja metropolitana, desenvolvimento 
linear de baixa densidade ao longo das principais estradas suburbanas, e desenvolvimento que “dá saltos 
de rã” por entre áreas não desenvolvidas, deixando a marca de uma ocupação entre os intervalos 
urbanizados (desenvolvidos) e não urbanizads (não desenvolvidos) (67)”.  
Segundo Galster et al., (2001, p. 684), traduzindo a inconsistência do desenvolvimento contínuo e por 
outro lado daquele que “dá saltos de rã”, esta definição caracteriza ao menos condições do uso do solo, 
sendo concebível que o desenvolvimento contínuo, o desenvolvimento linear ao longo de corredores, e o 
desenvolvimento “em salto de rã” sejam diferentes formas da expansão urbana (Harvey e Clark, 1965). 
Outros padrões de desenvolvimento caracterizados frequentemente como expansão urbana incluem a baixa 
densidade (Lockwood, 1999), o aleatório (GAO, 1999), o grande lote residencial uni-familiar (Popenoe, 
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6. Processo do desenvolvimento: expansão urbana 

como processo de desenvolvimento que ocorre ao 

longo de um período temporal, à medida que uma 

área urbana se expande. 16 

Esta avaliação segue a definição de expansão urbana 

com base nas seguintes oito dimensões relativamente 

ao uso do solo: densidade, continuidade, 

concentração, aglomeração, centralidade, 

nuclearidade, mistura de usos e proximidade. A 

expansão urbana é assim considerada como condição 

do uso do solo representado por valores baixos numa 

ou mais destas dimensões. 

Dentro das limitações de dados disponíveis, estas 

dimensões são avaliadas nas áreas urbanas das 31 

Freguesias do Município de Coimbra17. Em relação às 

oito dimensões, procura-se calcular e comparar a 

expansão urbana nestas freguesias. 

Tem-se em conta a utilidade de uma concepção e 

operacionalização que facilite pesquisar as causas e 

consequências da expansão urbana. Assim, Para além 

do debate em torno da expansão urbana, procura-se 

também avaliar a gestão do crescimento urbano. 

 

 

 

                                                                                                                                                                 
1979), a descontinuidade radial (Mills, 1980), usos únicos do solo ou separação física de usos do solo 
(Burchell et al., 1998; Cervero, 1991), difusão do desenvolvimento comercial (Downs, 1998), comércio 
linear (Black, 1996; Burchell et al., 1998) e não-compacto (Gordon e Richardson, 1997). 

16 Galster et al., (2001, p. 685) fazem ainda referência a alguns comentadores (Ewing, 1997; Harvey e Clark, 
1965) que sugerem que a expansão urbana representa um estágio no processo do desenvolvimento mais do 
que uma condição estática. Esta definição sugere que algumas partes de uma área urbana poderão passar 
através de um estágio da expansão urbana antes de eventualmente densificarem e diversificarem de modo 
a não mais serem caracterizadas como de expansão urbana. 

17 Almedina,  Eiras, São Bartolomeu, São Martinho do Bispo, Sé Nova, Santa Clara, Santa Cruz, Santo 
António dos Olivais, Almalaguês, Ameal, Antanhol, Antuzede, Arzila, Assafarge, Botão, Brasfemes, 
Castelo Viegas, Ceira, Cernache, Lamarosa, Ribeira de Frades, São João do Campo, São Martinho da 
Arvore, São Paulo de Frades, São Silvestre, Souselas, Taveiro, Torre de Vilela, Torres do Mondego, 
Trouxemil e Vil de Matos. 

Fig. 1.12 - Durante o último quartel do
século XX a ocupação edificada da
periferia urbana de Coimbra acentuou-se 
entre as cumeadas da Dias da Silva e dos
Malheiros (JLF, 2001).  
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FORMA URBANA 

 

1.6 - A FORMA URBANA E A SUA MEDIÇÃO 

 

Para facilitar a avaliação e monitorização do 

crescimento urbano, torna-se necessário ter estudos 

comparativos de identificação das tendências no 

desenvolvimento urbano que possam reflectir 

diferenças em relação a políticas e estruturas 

regulamentares. Já em trabalhos anteriores se 

analisaram diferenças quanto aos padrões do 

desenvolvimento urbano. Contudo, ter-se-ão 

adoptado para a sua maioria, medições baseadas em 

unidades de escala desproporcionada relativamente à 

avaliação do espaço urbano (Song, 2002, 21). 

Procura-se agora uma avaliação mais detalhada dos 

padrões de desenvolvimento à escala das áreas 

urbanas. Começa-se por apresentar diversos 

conceitos de medição da forma urbana com recurso a 

ferramentas SIG. Procede-se depois à utilização 

dessas medições na avaliação das tendências do 

desenvolvimento em relação às áreas urbanas das 31 

freguesias do Município, considerando-se os espaços 

das respectivas “unidades vizinhança” e loteamentos 

urbanos. 

É objectivo deste estudo uma caracterização das 

medições à forma urbana, a um nível que facilite uma 

avaliação das tendências do desenvolvimento das 

áreas urbanas, das respectivas unidades de 

vizinhança, dos loteamentos urbanos e restante 

ocupação edificada. Para o efeito, se desenvolvem 

alguns processos de medição quantitativa da forma 

urbana em Coimbra, procedendo-se ao seu tratamento 

Fig. 1.13 - O Vale de Coselhas onde se 
concluiria a Circular externa em 2004 na 
periferia urbana entre Santo António dos 
Olivais e S. Romão com acesso pela 
Calçada do Gato (JLF, 2001).  
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em ArcView (ArcGis) e caracterizando-se as áreas 

urbanas e respectivas “unidades de vizinhança” e 

“loteamentos urbanos”. 

Numa avaliação empírica e intuitiva num “senso 

comum”, verifica-se um aumento da densidade da 

habitação uni e pluri-familiar nas “unidades 

urbanas” quer da área central da cidade como na sua 

envolvente, sobretudo a partir da década de 1970; é 

ainda perceptível uma melhoria da conectividade 

interna entre arruamentos e no acesso pedonal às 

áreas comerciais e paragens dos transportes públicos 

(autocarros) a partir dos anos de 1990; ainda assim, a 

conectividade externa parece continuar em declínio; 

também a mistura de usos do solo urbano tem sido 

limitada. 

Adoptam-se processos de medição para quantificar a 

forma urbana, procurando avaliar na base dos Censos 

2000, padrões e tendências de 

desenvolvimento/crescimento das “áreas urbanas” 

com características residenciais.  

Sob as exigências dos condicionamentos ao uso do 

solo estabelecidos no PDM de 1994, praticamente 

toda a área exterior aos limites do crescimento peri-

urbano se encontra vocacionada para o 

aproveitamento de recursos, estando actualmente uma 

grande parte interdita à ocupação urbana. Tanto 

dentro como fora do limite urbano estabelecido pelo 

Plano Director Municipal de 1994, o território 

encontra-se subordinado ao respectivo zonamento, o 

qual se faz cumprir sob tutela do Município e demais 

entidades.  

Este tipo de ordenamento e gestão do uso do solo, 

tem vindo a ser apoiado, ora contestado. Enquanto os 

Fig. 1.14 - Integrando a área residencial e
industrial da extensão periférica da
Pedrulha a Eiras, constata-se o início de
uma polarização em torno de superfícies
comerciais (JLF, 2001). 
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apoiantes defendem que os “limites do crescimento urbano” impostos à cidade servem 

com sucesso para conter a expansão/dispersão urbana, minimizar os custos dos serviços 

públicos e proteger os recursos naturais e o espaço livre (Carvalho, 2002), os opositores 

argumentam que a fixação dos “limites do crescimento urbano” tem contribuído para 

inflacionar os preços do solo, bem como do mercado da habitação, ressalvando contudo 

que possam ter prevenido algum crescimento peri-urbano (Simões, 2002). 

Coimbra é ainda conhecida pelo seu sistema de transporte em troleicarro. Dada a 

necessidade de se incrementarem as deslocações individuais e acomodar o crescimento do 

espaço urbano, adoptaram-se entretanto algumas políticas para facilitar uma gestão de 

transportes. Assim, no objectivo de atenuar a entrada de viaturas de transporte individual 

no centro urbano, a Câmara Municipal enquanto dotava a orla urbana de parques 

periféricos de estacionamento automóvel, procedeu à recente instalação de um transporte 

colectivo em “eco-via” 18 (iniciado em 1997 e abandonado em Novembro de 2006).  

Sem que tenham sido especificamente protagonizados, mas trilhando princípios a que 

indícios de um “Novo Urbanismo” dariam sequência, os objectivos inerentes à fixação do 

conceito dos “limites do crescimento urbano” envolveram já tardiamente e a partir de 

finais do século XX, uma progressiva transformação da área peri-urbana de Coimbra, 

seguindo uma estrutura polinucleada frágil, enquanto se debatiam e incentivavam sistemas 

de transporte de características multimodais, e se identificavam novos núcleos peri-urbanos 

numa certa miscigenação de usos.  

Com base na aplicação do disposto no PDM, foram adoptados sobretudo a partir de 1994, 

processos de uma gestão estratégica face ao crescimento peri-urbano. Nesta base se 

fixaram conceitos-base e de acção prática, nomeadamente de reavaliação e de redução das 

áreas a edificar, de incentivo à maior utilização das infraestruturas e de aumento pontual 

dos índices de construção para habitação, particularmente nas áreas de aglomerado e de 

núcleo urbano (PDM, 1994). 

 

 

 

                                                      
18 A. Seco, A. Bastos, A. Ribeiro & A. Antunes (1999), ECOVIA: Coimbra's innovative park-and-ride 

system. ECOVIA is based on a large fleet of quick and comfortable mini-buses leaving every five minutes 
from strategically located park-and-ride facilities to the city's central area (Transactions on the Built 
Environment vol 41, © 1999 WIT Press, www.witpress.com, ISSN 1743-3509; Consultado a 24.04.2007 
em http://library. witpress.com/pdfs/ abstracts/UT99/ UT99023AU.pdf) 
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QUALIDADE DO ESPAÇO URBANO 

 

1.7 - QUALIDADE DO ESPAÇO URBANO  

Qualidade de vida versus qualidade do espaço 

periurbano  

A ideia de qualidade de vida na periferia urbana, e 

por inerência de qualidade do espaço peri-urbano, 

têm vindo a ser discutidas a um nível genérico 

envolvendo recomendações vagas e gerais que visam 

a melhoria das condições de vida das populações 

suburbanas. Apesar da qualidade de vida se ter 

tornado nos últimos anos, numa meta importante, a 

operacionalização do conceito tem estado longe de 

um consenso generalizado (Gössweiner, Pfeiffer e 

Richter, 2001, 1 in Ferrão et. al., 2004, 4). 

A partir dos anos 60, a perspectiva que fazia coincidir 

o crescimento económico e o progressivo conforto 

material (medidos através do PIB per capita), com 

uma melhoria dos padrões de qualidade de vida, 

limitando a análise à produção e às trocas mercantis, 

alargou-se a novas áreas, reflectindo a natureza 

multidimensional do conceito de qualidade de vida. 

Este novo conceito passou a compreender a 

abundância material e o conforto económico como 

componentes a não desprezar, sem esquecer os 

aspectos não materiais das condições de vida, as 

condições sanitárias, os serviços e as condições de 

saúde, a família, as relações sociais e a qualidade do 

ambiente natural (Ferrão et. al., 2004, 04). 

As teorias do desenvolvimento económico dos anos 

de 1950 e 1960 chamaram a atenção para o papel de 

factores como a formação do capital físico, a 

poupança, a distribuição do rendimento, o comércio 

Fig. 1.15 - Coimbra e a crescente
continuidade na consolidação da sua
periferia urbana ao longo dos séculos: das
Arribas do Corpo de Deus, à Baixinha, à
Fernão de Magalhães, a Bencanta e aos
Campos do Mondego (JLF, 2003).  
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internacional e o capital humano como componentes do desenvolvimento. A partir de 

1970, surgiram novos enfoques sobre o conceito de qualidade de vida, mais globalizantes e 

integradores, afirmando-se como alternativa à óptica baseada nas dimensões materiais do 

bem-estar social.  

João Ferrão et. al., resume no quadro seguinte uma panorâmica das concepções teóricas 

subjacentes à produção de indicadores de qualidade de vida ao longo da 2ª. Metade do 

século XX:  

 
Figura 1.16 - Concepções subjacentes à produção de indicadores de qualidade de vida 

(Ferrão et. al., 2004, 07) 

 

Segundo João Ferrão et. al., uma investigação nesta área reflecte uma orientação na 

direcção de três aspectos essenciais (2004, 06): 

a) Valorização das “dimensões do bem-estar subjectivo”;  

b) Avaliação do desenvolvimento a partir de um conjunto alargado de indicadores, com um 

duplo objectivo: “integrar aspectos não estritamente económicos (desemprego, 

pobreza, desigualdades, iliteracia, liberdade) e contemplar a diversidade de situações 

culturais e institucionais existentes em termos de globalização”;  
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c) Integração de preocupações de “sustentabilidade ambiental”, assumindo que a 

qualidade das condições ambientais e o desenvolvimento socio-económico se 

condicionam. 

Estas visões de qualidade de vida valorizavam a participação das populações na vida 

comunitária sem esquecer o impacte das formas de desenvolvimento urbano 

contemporâneo nas condições de vida das populações, sendo de salientar que os conceitos 

hoje prevalecentes acabam por se sobrepor: uma visão da saúde, o desenvolvimento 

humano e o desenvolvimento sustentável. 

A satisfação das necessidades básicas  

Uma abordagem das necessidades básicas surge como perspectiva alternativa do 

desenvolvimento, baseando-se numa visão integrada de cada território, incluindo aspectos 

políticos, sociais, económicos e ecológicos.  

Durante a segunda metade dos anos 70, diversos estudos efectuados no âmbito da 

Organização Internacional do Trabalho, de que se destacam Meeting Basic Needs... e 

Employment, Growth and Basic Needs... e a Conferência Mundial do Emprego, 

conduziram ao estabelecimento de princípios e de um programa de acção para uma 

estratégia de desenvolvimento das necessidades básicas. O francês Ignacy Sachs 

popularizou o conceito de “ecodesenvolvimento”, articulando estratégias de satisfação de 

necessidades básicas com questões ambientais no contexto do desenvolvimento em áreas 

rurais (Sachs, 1976 in Ferrão et. al., 2004, 10). 

Como partidário da “basic needs aproach”, Frances Stewart defendeu ser pela satisfação 

das necessidades básicas que se criam os meios necessários para atingir um patamar 

mínimo de qualidade de vida (“minimally decent life”), definido em termos de níveis de 

saúde, da satisfação de necessidades alimentares e do grau de literacia, sendo condição 

para que se atinja o desenvolvimento físico, mental e social da personalidade humana 

(Stewart, 1996 in Ferrão et. al., 2004, 10).  

A relação entre a qualidade de vida e os meios para a atingir (o consumo de bens e 

serviços) poderá ser descrita como uma “metaproduction function”, sendo esta função, 

“determinada por uma variedade de factores, incluindo o local de residência, a idade, o 

género, a personalidade, as capacidades físicas, a instrução, o tipo de grupo doméstico, o 

nível de instrução, a combinação dos bens e serviços básicos disponíveis e suas 

características” (Ibidem).  

Para que se atinjam os patamares de qualidade de vida (“minimally decent life”), será 

assim essencial criar condições para uma disponibilidade de alimentos em quantidade e 
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qualidade aceitáveis, serviços de saúde capazes de responder aos desafios locais, e níveis 

de educação e formação que permitam às populações gozar os benefícios da vida moderna.  

Ilustra-se na figura seguinte, o “Índice de Qualidade dos Municípios - Carências”, criado 

pelo Centro de Informação e Dados do Rio de Janeiro, e que surge organizado numa 

pirâmide de três níveis de necessidades coincidentes com o grau de progresso intelectual, 

cultural e material. A pirâmide evidencia a interdependência entre o nível de necessidades 

materiais (básicas) e o de realização pessoal (auto-satisfação e auto-desenvolvimento): 

 

 
Figura 1.17 - Pirâmide do Índice de Qualidade dos Municípios - Carências 

(Ferrão et. al., 2004, 12). 

 

Nesta hierarquia, em que se avança para a satisfação de uma necessidade quando outras 

mais elementares já foram satisfeitas, o nível das necessidades básicas: conceito que inclui 

exigências da modernidade corresponde à base da pirâmide, etapa em que se garante a 

sobrevivência com dignidade. O nível intermédio: aumento de oportunidades de ascensão 

social resulta de indicadores relativos a facilidades de acesso a bens e serviços que, para 

além de suprirem as necessidades básicas, representam “oportunidades de 

desenvolvimento humano”. O nível mais elevado: o auto-desenvolvimento e a auto-

satisfação decorrem de condições de desenvolvimento das capacidades individuais, 

salvaguardando-se maiores níveis de auto-satisfação (Ferrão et. al., 2004, 12-13). 
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OBJECTIVOS 

 

1.8 - OBJECTIVOS: A REQUALIFICAÇÃO DA 

PERIFERIA URBANA 

O desenho urbano na cidade periférica 

A partir da sistematização de “formas de 

requalificação” da periferia urbana equacionam-se as 

concepções urbanísticas e arquitectónicas aplicáveis. 

Tanto pela inventariação das formas de intervenção 

para o “desenvolvimento sustentável” da periferia, 

como pela identificação de uma composição 

arquitectónica para reforço da qualidade dos espaços, 

se promove a caracterização de um “desenho urbano 

e arquitectónico” mais adequado à “requalificação” 

das áreas de expansão. 

Pela análise das intervenções urbanísticas da história 

da cidade, e pelas características do “desenho peri-

urbano” como resposta às exigências de qualificação 

das áreas de expansão, pretende-se no quadro de um 

equilíbrio ambiental, avaliar os fundamentos para 

uma sustentabilidade, a par de uma harmonia estética 

e integração paisagística.  

Para o efeito se observa a eficácia das práticas de 

ordenamento adoptadas na ocupação da periferia, 

aferindo-se a sustentabilidade resultante, tanto quanto 

ao reforço e consolidação dos valores urbanísticos e 

arquitectónicos, como à organização funcional e 

coerência estética. Neste sentido se adoptam 

metodologias de análise crítica, procurando 

ultrapassar preceitos de uma historiografia gerada 

pelo Movimento Moderno, evitando-se partir de uma 

concepção histórica com a pretensão de que seja 

completa, fechada e unitária, mas considerando-se em 

Fig. 1.18 - Na zona de Eiras a nordeste da
cidade a periferia urbana integra um misto
de áreas agrícolas, residenciais e
industriais (JLF, 2001). 
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contrapartida as descontinuidades, os pluralismos e os contrastes, como premissas 

integradoras para a interpretação da condição contemporânea, como defende Josep Maria 

Montaner (2001) na sua obra “Después del movimiento moderno, arquitectura de la 

segunda mitad del siglo XX”. 

A periferia urbana em Coimbra 

Centrando-a no debate sobre a problemática da requalificação peri-urbana, Coimbra é a 

cidade na qual se objectiva este estudo, o qual se procura consubstanciar na identificação 

das boas formas de intervenção a partir de uma análise, tanto quanto à sustentabilidade das 

formas adoptadas no ordenamento territorial, como em relação a formas de intervenção por 

uma qualificação urbanística, arquitectónica e ambiental da periferia.  

Situando-se na Região Centro de Portugal e com uma população que já se aproximou mais 

dos 150.000 habitantes, é de salientar em relação ao Município, a manutenção de conceitos 

e práticas opostas de ordenamento relativamente às suas áreas rurais e urbanas, teimando-

se em considerá-las como entidades separadas física, económica e socialmente, sem que se 

tenham alterado requisitos de intervenção, persistindo-se em tratá-las como entidades 

distintas, separadas e até antagónicas. Pese a realidade dos factos, não tem sido fácil 

reinterpretar e coordenar múltiplas e complexas inter-relações entre os domínios rurais e 

urbanos, persistindo-se em práticas de ordenamento opostas, antagonizando lógicas de uma 

realidade territorial global. 

A acuidade deste debate ocorre pela necessidade de se repensarem os processos de 

ordenamento territorial. Ora, deparamo-nos com uma realidade em que as áreas urbanas, 

peri-urbanas e rurais, da extensão suburbana à área metropolitana e da cidade à região, vêm 

sendo afectadas por inúmeras dinâmicas, desde a fixação populacional, à implantação de 

actividades económicas e à exploração de recursos naturais, até ao crescente fluxo de 

pessoas mercadorias, tudo à margem de um controlo e de uma lógica de “desenvolvimento 

sustentável”, gerando múltiplos conflitos, congestionamento do tráfego e incremento das 

fontes poluidoras. 

Impõe-se a identificação de novas formas de organização na estruturação dos complexos 

fluxos gerados entre as áreas centrais e periféricas, da área suburbana à metropolitana e à 

região, pela conjugação de um ordenamento intermunicipal estratégico. Por novas políticas 

de integração do “rural com o urbano”, se defende uma análise e inventariação de formas 

de requalificação da periferia fundada em orientações visando:  

1. Um desenho peri-urbano integrado paisagisticamente; 

2. A promoção de uma sustentabilidade ambiental; 
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3. Uma reavaliação das formas de administração 

territorial. 

Sustentabilidade na requalificação da periferia 

urbana 

Um crescimento urbano casuístico e pouco 

controlado do “subúrbio”, vem condicionando a 

qualidade do espaço peri-urbano na sua 

funcionalidade e composição arquitectónica, sendo 

disso evidência os sinais de uma fronteira móvel e 

desarticulada, acompanhando no tempo a expansão da 

“franja urbana”. Enquanto isso, a ocupação dessa 

“orla” vem-se subordinando à estrutura orgânica 

imposta pela rede irregular de caminhos, 

condicionados à morfologia do território e aos 

acidentes naturais por entre talvegues e cumeadas, 

evidenciando as origens e influências rurais. 

O núcleo e o crescente subúrbio vêm-se 

protagonizando no tempo por uma certa 

cumplicidade, interagindo em complementaridade nas 

zonas de fronteira, preservando alguma coerência na 

colmatação do tecido peri-urbano, evidenciando 

indicadores de um “desenvolvimento sustentável” 

pela progressiva compatibilização da ordem 

ambiental e paisagística para com o espaço urbano e 

arquitectónico, regulando-se assim uma integração 

dos “factores da desagregação”. 

A história testemunha-nos uma cumplicidade 

“centro-periferia”, pela sucessiva “negociação” de 

uma fronteira móvel ao ritmo do crescimento e 

consolidação da cidade. O “subúrbio” actual, como o 

“arrabalde” do passado, se vem protagonizando num 

misto de áreas expectantes face à crescente 

consolidação da “franja urbana”, traduzindo-se num 

Fig. 1.19 - A periferia urbana na extensão
norte do Vale de Coselhas despontou
ainda antes da sua classificação como
“zona de reserva para urbanização” pelo 
PDM 1994 (JLF, 2001). 
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espaço disponível privilegiado à expansão do 

edificado e tornando-se numa fronteira fadada a uma 

mobilidade ritmada por ciclos económicos, políticos 

e sociais, e evoluindo agora mais no sentido de uma 

vasta área metropolitana.  

A procura das metodologias de requalificação 

peri-urbana 

No espaço que vem mediando no tempo o centro e a 

cidade em dispersão, não se poderá ignorar o 

fenómeno do crescimento da periferia urbana, o qual 

se afirma tanto na envolvente próxima do núcleo 

urbano central como em áreas suburbanas e rurais 

mais afastadas, constatando-se a persistência de um 

ordenamento fundado em regularidades orgânicas, 

expressivas pela aparência caótica, não só pela 

marcação pontuada de arquitecturas referenciáveis, 

mas também pela variedade das formas urbanas que 

estruturam uma ocupação edificada.  

Pela afirmação do Românico e do Manuelino no 

passado, como pela manifestação de formas 

arquitectónicas contemporâneas, numa contribuição 

para a qualificação do crescente espaço periférico, se 

tem vindo a estabelecer uma nova lógica urbanística 

na gradual ocupação e consolidação de vazios e áreas 

expectantes do tecido peri-urbano. Sobressai mesmo 

assim uma continuada qualificação dos espaços, 

marcada pela ocupação dos vazios e áreas 

expectantes, sob novas formas de um desenho mais 

estruturante. 

Perceptíveis na sua aparente expressão orgânica (qual 

influência islâmica!), as formas de ocupação 

edificada do “arrabalde” apresentam-se até ao 

século XIX, sem plano consistente nem desenho 

Fig. 1.20 - Na última década do século 
XX viabilizou-se a urbanização periférica 
da Quinta das Lágrimas e das Lajes na 
margem esquerda do rio Mondego (JLF, 
2003).  
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urbano regulador determinante. Na ocupação dos 

espaços mediando o centro e as áreas de expansão do 

século XX, não se poderá negligenciar o fenómeno do 

crescimento na envolvente próxima da urbe, como 

nas áreas suburbanas mais afastadas. Também aí é 

perceptível uma composição fundada em 

irregularidades orgânicas e aparentemente caóticas, 

sobressaindo uma edificabilidade multifacetada, 

seguindo profusos estilos de uma arquitectura 

residencial, institucional e industrial.  

No último quartel do século XX a extensão peri-

urbana pulverizou-se por uma edificação dispersa, 

desprezou uma anterior unidade orgânica, tornou-se 

numa estrutura menos consistente e coerente, 

transpondo para o século XXI preocupações quanto à 

necessidade de um “desenvolvimento sustentável”, 

que aconselha a uma gestão territorial integrada e 

pluridisciplinar. Perante esta dispersão urbana, 

relativamente à qual se reflectem os impactos de uma 

urbanização e construção dispersa, se verifica serem 

mais exigentes e complexas as inerentes formas de 

intervenção para um “ordenamento global”. 

Requalificação urbana e arquitectónica na 

periferia urbana 

Ao ilustrar algum crescimento equilibrado da urbe 

das suas origens à contemporaneidade, a história da 

cidade evidencia-nos uma articulação funcional 

coerente entre centro e periferia, aspecto que os novos 

tempos alteraram. Uma natural ocupação edificada no 

longo prazo, resultado da maturação que o tempo 

cuidou numa paulatina ocupação edificada do 

território, contribuiu para a coerência da estrutura do 

“arrabalde”. 

Fig. 1.21 - Uma crescente ocupação
edificada da extensão periférica agrícola
ao longo do Vale de Eiras (JLF, 2003).  
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Infere-se ainda que um lento crescimento urbano se terá consubstanciado num processo 

para manter a qualificação urbana do “arrabalde”, favorecendo o equilíbrio na integração 

de aspectos funcionais, ambientais e estéticos. Uma “auto-qualificação” do “arrabalde”, 

ao longo de séculos, terá contribuído para uma integração urbanística e arquitectónica, 

contribuindo para um desenho coerente e equilibrado na cidade em dispersão.  

Da história da cidade se extraem os fundamentos quanto à génese de um “ordenamento do 

arrabalde”, tanto pela paulatina evolução técnico-económica e sócio-cultural, como pelas 

transformações lentas e uma equilibrada qualificação, contribuindo para “desenvolvimento 

sustentável” do crescente “arrabalde” numa integração com o burgo central, ressaltando o 

juízo como pronuncio de uma boa “metodologia de intervenção”. 

Pela evolução histórica da cidade e pela análise da sua topografia, se deduz uma 

articulação coerente e funcional do crescimento urbano, polarizando-se a um ritmo mais 

elevado na contemporaneidade pelo desenvolvimento de novas centralidades peri-urbanas.  

Da crescente ocupação peri-urbana no último quartel do século XX, relativamente à qual 

ocorreram múltiplas acções dispersas de urbanização e edificação, se conclui ser mais 

complexa e exigente a forma de intervenção e gestão, obrigando a novas premissas 

recentrando o ordenamento numa interacção globalizando o centro e a periferia. 

Pluridisciplinaridade na requalificação peri-urbana 

Face ao fenómeno da dispersão urbana, urge agora assegurar um “desenvolvimento 

sustentável” equacionando formas de intervenção urbanística e arquitectónica de 

requalificação peri-urbana. Assim, no objectivo de promover uma qualificação abrangente 

e integrada desenvolvem-se concepções quanto a formas de um “desenho peri-urbano” 

envolvendo a caracterização dos preceitos inerentes às múltiplas disciplinas aí 

convergentes.  
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ÂMBITO 

 

1.9 - ÂMBITO: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

NA PERIFERIA URBANA  

Ao estudo da periferia urbana de Coimbra se procura 

aplicar uma metodologia fundada numa análise atenta 

e na formulação de soluções consistentes. Não se 

afigura fácil formular um método a aplicar em 

abstracto à problemática da periferia urbana e às 

formas para a sua requalificação. Também não parece 

possível separar a “questão” do método a aplicar, i. 

e., do assunto em concreto enquanto área de 

investigação. Todavia, seguindo a tese desenvolvida 

por K. P. Popper (1982, 17) em “La lógica de la 

investigaccion científica”, conclui-se pela aplicação 

de uma base de orientação metodológica, aquela em 

que se defende como “único método da discussão 

racional, (tanto das ciências da natureza como da 

filosofia), o de enunciar claramente os próprios 

problemas e analisar de modo crítico as diversas 

soluções propostas”.  

Concepção das formas de requalificação peri-

urbana 

Como elementos de análise, consideram-se as 

“formas de desenho urbano” quanto à sua capacidade 

de “requalificação da periferia”. Pela análise da 

estrutura peri-urbana e da sua composição, se 

sistematizam conceitos para a sua requalificação 

funcional, ambiental e estética, por uma integração 

sustentável entre a cidade  e a sua envolvente. Para o 

efeito se analisa a estrutura física do território como 

condicionante natural, as funções e actividades 

urbanas, bem como a caracterização das imagens 

Fig. 1.22 - A extensão periférica de Santa
Clara desenvolveu-se paulatinamente ao 
longo do último quartel do século XX,
tanto através de construções isoladas
como pela iniciativa dos loteamentos
urbanos (JLF, 2002). 
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urbanas e arquitectónicas que particularizam os espaços, numa validação pela 

exemplificação de casos práticos. Pela observação da estrutura morfológica da periferia e 

no que se refere à sua integridade urbanística e arquitectónica, se procuram formas de 

intervenção para a sua reorganização espacial e funcional. 

Procuram-se estabelecer conceitos estruturantes em relação ao desenho urbano e à 

composição arquitectónica, de modo a constituírem-se em novas orientações aplicáveis à 

requalificação peri-urbana. Um estudo objectivado quanto às formas de qualificação, passa 

inevitavelmente por uma análise física do território como condicionante natural, pelo 

levantamento das funções e das actividades urbanas e pela caracterização das 

especificidades relativamente às imagens que particularizam os espaços. Uma validação 

objectiva da requalificação peri-urbana apoiar-se-á numa recolha e análise quantitativa de 

dados ilustrando a realidade territorial e os seus usos.  

Análise documental e bibliográfica 

Este estudo apoiar-se-á numa pesquisa fundada na recolha de informação sobre “formas de 

requalificação através do desenho urbano”. Proceder-se-á neste âmbito a uma avaliação 

documental e quantitativa do território como condicionante física, das funções e das 

actividades urbanas, das imagens que particularizam os espaços, dos planos de 

ordenamento e das práticas urbanísticas associados à requalificação peri-urbana. Quanto à 

metodologia e apoio à investigação, recorre-se à análise bibliográfica para a pesquisa de 

fundamentos para um “desenvolvimento sustentável” aplicável à requalificação peri-

urbana, inventariando-se e quantificando-se as formas de transformação qualitativa da 

estrutura e da composição urbana e ambiental. 

Uma caracterização da expansão de Coimbra, das suas origens ao século XX, passará por 

uma abordagem historiográfica e conceptual de interpretação dos factores mais influentes 

no fenómeno da “dispersão urbana”.  

No recurso à história do crescimento urbano e interpretando a evolução da sua composição, 

a par da caracterização das funções urbanas (habitar, trabalhar e lazer), se identificam as 

formas susceptíveis de influenciar a qualificação peri-urbana. Considera-se a ingerência 

das actividades urbanas (comércio, indústria, circulação), bem como as exigências de 

sustentabilidade no ordenamento da periferia. Avaliam-se as práticas de “qualificação 

urbana” susceptíveis de introduzir equilíbrios funcionais e ambientais na cidade periférica. 

Desenvolvem-se conceitos de “sustentabilidade” inerentes à qualificação peri-urbana 

através de práticas de gestão controlada da infra-estrutura e da economia urbana, e 
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complementa-se a recolha documental com a 

sistematização de intervenções que consubstanciem 

formas de intervenção sustentável. 

Análise e caracterização do território  

A caracterização do território consubstancia-se pela 

identificação de factores geográficos condicionantes 

da “requalificação peri-urbana”, impondo uma 

avaliação do meio natural e da relação entre a 

dispersão e as exigências de sustentabilidade face à 

coerência do desenvolvimento periférico. 

Na estruturação do processo de investigação, por 

entre uma análise e síntese dos factores que interagem 

na “expansão/dispersão” da cidade, aplica-se a 

orientação dada pelo raciocínio lógico postulado por 

G. Mª. Cano García (1986, 52-53) na sua obra 

“Aproximaciones al Análisis Geográfico Regional”, 

na qual defende: “Tanto vale a análise como a 

síntese. Nos critérios de delimitação espacial e nos 

diferentes graus de investigação, divulgação e 

ensino, há mais de analítico, devendo desenvolver-se 

mais do que foi feito até agora, e incorporá-los como 

conteúdo. Nestes, está também presente a análise, se 

bem que seja conveniente aumentar as doses da 

síntese no sentido da inter-relação dos elementos, 

pelo que, em certo sentido se volta à análise sempre 

que se considera algum deles como o mais 

importante do conjunto, e capaz de o vertebrar. Quer 

dizer, a Geografia regional seria predominantemente 

sintetizadora se se limitasse a aplicar em espaços 

concretos o resultado da Geografia geral, pelo que, 

se se utiliza por sua vez a parte de continentes como 

conteúdos, teremos que admitir a dualidade, sem que 

pareça imprescindível aferir o que pesa cada aspecto 

Fig. 1.23 - Os campos do Mondego a
norte da linha-férrea junto à periferia
urbana de Taveiro. Do lado sul da linha
cresce um núcleo misto de edificado
residencial, industrial e comercial (JLF,
2003). 
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no total”. Seguindo os passos de José María Martínez (1996, 26) num estudo sobre a área 

metropolitana, importa para este processo, que se faça um recurso constante à análise para 

descer ao conhecimento detalhado de cada uma das partes, fazendo apelo simultâneo à 

síntese para uma visão de conjunto, sem o que se poderá perder uma perspectiva de 

funcionamento integrado do espaço em análise.  

Uma pesquisa das formas de requalificação urbana da periferia e a determinação da 

inerente sustentabilidade, pressupõe uma recolha documental e análise de casos 

objectivados no controlo da expansão urbana. Conjuga-se nesta pesquisa uma dualidade 

conceptual, de indução e dedução, cuja dupla aplicação tem fundado enquadramento numa 

análise geográfica não só de âmbito regional como em relação à cidade periférica, 

oferecendo “o estudo de unidades espaciais … grandes possibilidades ao método indutivo; 

por sua vez, através daquele se poderão chegar a leis ou normas gerais. O ideográfico19 

(combinação de factores) e o nomográfico20 (elaboração de leis) não são incompatíveis. 

Tenha-se em conta que na análise geográfica regional se podem considerar, pelo menos 

em teoria, milhares de unidades territoriais insertas em sistemas e subsistemas, pelo que, 

nalgumas vezes os fenómenos serão mais excepcionais que em outras. Se a isto 

associarmos o factor tempo, em muito se enriquece a variedade de situações” (García, 

1986, 54).  

A influência da morfologia do território pressupõe uma avaliação das condições de 

localização e implantação topográfica, numa correlação ambiental e biofísica. Subjacente a 

esta pesquisa existe uma aparente complexidade metodológica que deriva da própria 

natureza do recurso à Geografia enquanto “síntese, numa encruzilhada de métodos de 

ciências distintas” (George, 1979, 5). Ora, a Geografia como “ciência de relações, 

reclama um processo de pensamento específico em três bases fundamentais: observação 

analítica, detecção de relações e busca de relações de causalidade. A Geografia suscita 

duas atitudes mentais, cuja oposição não há que exagerar: a atitude estática, definição de 

cambiantes e de tipos individualizados por determinadas formas de combinação de 

factores; e a atitude dinâmica, busca de relações de força e dos equilíbrios e 

desequilíbrios que desembocam nalgumas perspectivas” (1979, 7). Neste contexto, 

segundo P. George, a primeira originalidade da Geografia “procede do estudo de relações 
                                                      
19 Do sistema de escrita em que as ideias são representadas por sinais que reproduzem objectos; da escrita 

que utiliza ideogramas (sinais gráficos que exprimem uma ideia)., Dicionário de Língua Portuguesa 
Contemporânea, Academia das Ciências de Lisboa e Editorial Verbo, Lisboa, 2001, pag. 2017. 

20 Da ciência das leis; do tratado sobre as leis e sua interpretação; do conjunto da legislação pela qual se rege 
um Estado., Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea, Academia das Ciências de Lisboa e 
Editorial Verbo, Lisboa, 2001, pag. 2611. 
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de dados heterogéneos e diacrónicos” (1979, 6). 

Justifica-se assim, a frequência com que se procura 

comprovar neste estudo sobre a periferia urbana, 

como é que a partir de uma dada descrição ou 

quantificação se chega à explicação. Também aqui, a 

realidade geográfica se compõe da convergência 

ocasional de processos evolutivos, sendo cada qual 

mais específico, distinguindo-se dos demais, tanto 

pela sua dimensão e ritmo, como pela sua 

especificidade, expressando-se por uma natureza 

metodológica heterogénea.  

Fundamentando-se numa análise urbanística 

contextualizada na problemática do crescimento 

urbano, observam-se neste estudo as exigências 

inerentes à organização do território como o objectivo 

de propor concepções alternativas para a sua 

requalificação. A identificação de estratégias para um 

desenvolvimento sustentável da periferia em relação 

às actividades aí convergentes (habitação, comércio, 

serviços, indústria), envolve uma inventariação, 

quantificação e análise das características e das 

condições do crescimento suburbano. 

O reforço da identidade urbana na periferia urbana 

impõe a consolidação de práticas de integração 

funcional, bem como uma reavaliação dos métodos 

de projecto, pela reformulação das práticas geradoras 

de incertezas entre os objectivos do desenho urbano e 

arquitectónico relativamente à eficácia de uma 

integração ambiental e paisagística segundo 

concepções promotoras de sustentabilidade. A 

monitorização do projecto em obra reforçará a sua 

efectivação, traduzindo-se num factor de mais-valia 

na requalificação.  

Fig. 1.24 - Coimbra medeia periferias
urbanas opostas, neste caso por entre a
área periurbana do Alto da Conchada e a
urbanização da Quinta da Várzea (JLF,
2002).  
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O estudo das imagens que particularizam a ocupação da periferia envolve uma análise 

quanto à coerência da integração urbana, ambiental e estética, impondo-se a definição de 

projecto urbano e arquitectónico caracterizando formas práticas quanto a novas linguagens 

de qualificação peri-urbana. Aí, a sustentabilidade da imagem urbana e arquitectónica, 

pressupõe uma reavaliação quanto à sua concepção, objectivando-se novas formas de 

qualificação urbana e composição arquitectónica, numa perspectiva de integração a prazo. 

Neste estudo se procura reinterpretar a unidade do território, do centro à periferia urbana, 

sem desmerecer um enquadramento metropolitano. Todavia, o estudo desta unidade não 

poderá ser objecto de uma só metodologia, uma vez que simultânea e sucessivamente “a 

investigação geográfica recorre aos métodos de cada uma das ciências, das quais se serve 

para o conhecimento analítico dos dados que entram nas combinações objecto dos seus 

estudos, fragmentados ou globais” (George, 1979, 7). Para além do método, uma questão 

importante se coloca na recolha e quantificação dos dados, tanto na hierarquização como 

na sistematização das suas relações fundamentais. São dados que conduzem ao terreno, ao 

espaço ou ao território concreto, tal como as fotografias e os mapas, os quais constituem 

elementos importantes nesta análise, devendo levar “a compreender as formas de 

organização no espaço específico que integra a periferia urbana”. No estudo e 

caracterização do espaço peri-urbano, não se poderá ainda perder de vista que se 

particulariza por ser “complexo”, dadas as múltiplas relações que o homem e o meio 

mantêm; “concreto”, sendo por sua vez real e indivisível; onde se desenvolve uma 

múltipla série de relações “homem-meio”; “coerente”, no sentido de que os fenómenos 

observados se desenvolvem a partir das correlações no mecanismo do seu complexo 

funcionamento; “variável e mutável”, todas as vezes que o homem actua sobre ele, de 

forma continuada, intervindo de muitas formas diferentes com a sua capacidade de 

actuação e organização, enquanto o próprio meio natural, à margem da acção humana, 

sofre também variações e mudanças continuadas (Beaujeu-Garnier, 1971 & Martínez, 

1996, 27-28). 

Sem desmerecer um enquadramento à escala metropolitana, pretende-se sobretudo 

interpretar a unidade global do território municipal, do centro à periferia urbana, na 

convicção de que se trata de um espaço caracterizadamente complexo, concreto, 

indivisível, coerente, mas também variável e mutável. Procura-se assim compreender as 

razões pelas quais os seus elementos se interligam geograficamente, adquirindo uma 

autêntica expressão na unidade espacial da extensão suburbana. Esta área constitui ainda, 

um caso paradigmático de unidade espacial complexa, em que coincidem e convivem uma 



CAPÍTULO 1 - A PERIFERIA URBANA: OBJECTIVOS E METODOLOGIA 
 

 59

multiplicidade elementos e factores, com modelos de 

organização complementares, díspares e até opostos. 

Pelas suas profundas alterações nas últimas décadas, 

e sendo perceptível o ritmo intenso de mudanças na 

periferia urbana, poder-se-á concluir que o território 

rural e florestal antes numa envolvente próxima à 

cidade, se vem transformando numa complexa e “sui 

generis” estrutura peri-urbana, pré-anunciando uma 

integração na área mais vasta, quiçá “metropolitana” 

e “regional”.  

Face à questão da metodologia a aplicar, e perante o 

que K. Popper afirma sobre “a variante do método 

histórico”, este integrar-se-á num dos caminhos para 

tratar o conjunto das variáveis. Importa associar-lhe 

ainda a ideia do método desenvolvido por M. Bunge, 

segundo o qual “o método científico é a estratégia da 

investigação científica, afecta a todo o ciclo de 

investigação, sendo independente do tema em estudo. 

Por outro lado, o desenvolvimento concreto de cada 

uma dessas operações estratégicas dependerá do 

tema em estudo e do estado do conhecimento em 

relação ao tema em causa” (1983, 31).  

Seguindo o pensamento de M. Bunge (1983, 26 - 27) 

em “La investigación científica. Su estrategia y 

filosofía”, importa-nos uma investigação com rigor, 

adoptando as seguintes técnicas: formular problemas 

com precisão; propor conjecturas bem definidas e 

fundadas, e não suposições nem simples conjecturas; 

submeter as hipóteses a uma prova; não declarar 

verdadeira uma hipótese apenas satisfatória, 

considerando-a na maior parte dos casos como 

parcialmente verdadeira; questionar o rigor da 

resposta face a outras alternativas. 

Fig. 1.25 - Periferia urbana na zona de
Taveiro, iniciada por uma fixação
residencial, e agora mista de áreas
industriais e grandes superfícies
comerciais (JLF, 2003).  
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MÉTODO DE PESQUISA 

 

1.10 - METODOLOGIA: A REQUALIFICAÇÃO 

DA PERIFERIA URBANA  

Considera-se nesta investigação a extensão da 

periferia urbana de Coimbra como área de estudo, 

relativamente à qual e com base numa análise do 

território, da composição urbanística e da integração 

ambiental, se estabelecem formas de abordagem e de 

intervenção visando a requalificação da peri-urbana.  

Incidindo num Município com uma área de 317km² e 

138.930 habitantes, dos quais 74.616 (53%) residem 

na periferia urbana (INE, Censos 2001), pretende-se 

o estabelecimento de formas de intervenção para o 

ordenamento da área da cidade em dispersão.  

O tema a desenvolver, fundamentando-se numa 

pesquisa e sistematização de formas de qualificação 

da área periférica, incide na área territorial do 

Município de Coimbra, que por sua vez se integra 

num Distrito apresentando uma população de 

436.324 habitantes distribuídos numa extensão de 

3.956 km2 (INE, Censos 2001). 

À medida que o desenvolvimento da área 

metropolitana vem impondo novas estratégias de 

planeamento, a requalificação da periferia urbana 

pressupõe numa relação de continuidade, um estudo 

cuidado de intervenção por um ordenamento 

integrado e alargado às áreas exteriores ao perímetro 

urbano e abrangendo os municípios confinantes.   

Não só nos países económica e culturalmente mais 

avançados da Europa do norte como na vizinha 

Espanha, o ordenamento e a requalificação da 

periferia urbana alcançaram grande actualidade, 

Fig. 1.26 - O crescimento secular da 
cidade mediatizou e consolidou uma 
ocupação de sucessivas áreas periféricas: 
neste caso a urbanização de Montes 
Claros (JLF, 2002).  
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chegando-nos indicadores de que será “preciso deixar de considerar os problemas a partir 

de uma óptica meramente municipal, passando a contemplá-los conjuntamente de uma 

forma integrada”. Dever-se-á assim, “passar do actual nível, em que cada município se 

limita a Planos Gerais de Urbanização, e através dos quais há muito se procede ao 

zonamento dos usos do solo, para um outro mais global, que ofereça respostas conjuntas 

para o território no seu todo, adoptando-se soluções integradoras para toda a Área 

Metropolitana” (Martínez, 1996, 29). 

À medida que evolui a formação de uma “área metropolitana de Coimbra”, a crescente 

extensão peri-urbana carece do estudo para um projecto territorial global, de modo a que se 

promova o seu enquadramento funcional, tanto em relação à cidade como à área 

metropolitana envolvente, quebrando-se as fronteiras pelo envolvimento em conjunto do 

núcleo central, da “orla” urbana e dos municípios confinantes. 

Desenho peri-urbano e sustentabilidade 

Pelo confronto de realidades físicas ao longo do tempo, se procuram analisar as 

transformações da estrutura peri-urbana e da inerente composição ambiental, avaliando-se 

a expansão/dispersão urbana na extensão do Município. Desta observação, se aferem as 

relações urbanísticas e ambientais entre o núcleo central e a sua “orla” crescente.  

Dada a importância de ter subjacente neste estudo “a moldura dos seus antecedentes 

próximos”, e numa lógica defendida por Leonardo Benevolo (2001, 11), ao referir que 

“uma história da arquitectura moderna tem o dever de apresentar os acontecimentos 

contemporâneos enquadrados nos seus antecedentes próximos”, questionamo-nos neste 

entendimento, “até onde será necessário remontar na cadeia dos acontecimentos 

passados?”, logo porque “as primeiras dificuldades … se referem ao campo da pesquisa”. 

Procurar-se-á assim, em torno de concepções e práticas de qualificação da peri-urbana, 

fundamentar o seu estudo com pragmatismo, numa pesquisa histórica tão longínqua quanto 

necessária.  

Fundamentos para um desenho peri-urbano sustentável  

A integração e conjugação coerente do “desenho peri-urbano” como forma de intervenção 

na sustentabilidade da cidade em dispersão, constituindo-se no tema central deste estudo, 

incide na identificação e caracterização de propostas de intervenção pela qualificação 

urbanística e ambiental da orla urbana. Particulariza-se assim, uma requalificação fundada 

num desenho urbano estruturante, de promoção de um desenvolvimento sustentável e de 

reforço da capacidade de reintegração e sobrevivência da orla urbana. 
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Sendo objectivo uma sistematização de formas de intervenção face a exigências de um 

ordenamento sustentável, os contributos para um desenho estruturante na requalificação da 

periferia urbana, pressupõe o entrosamento de múltiplas disciplinas complementares ao 

nível urbanístico, arquitectónico, ambiental e paisagístico, designadamente a geografia, a 

ecologia, a avaliação de funções e actividades, dos sistemas económicos e dos factores 

sócio-culturais.  

O enunciado de propostas de concepção do desenho urbano, assim como de práticas de 

intervenção nas áreas periféricas, constitui o objectivo através do qual se pretendem validar 

formas de “requalificação da periferia urbana”. Assim, como base para uma concepção e 

prática de requalificação urbana para a cidade em dispersão, se preconizam linhas de 

orientação para o desenvolvimento de um “novo desenho peri-urbano”. 

Em relação a este ordenamento peri-urbano, acresce a necessidade de concepção de um 

“desenho de conjunto” alternativo, integrando também as áreas dos municípios 

confinantes e importando por isso uma articulação metropolitana. “Sem esta visão 

totalizadora, não será fácil encontrar soluções para os problemas actuais e em relação 

aos desafios do futuro”, sendo por isso “necessário prevenir o futuro e proceder a um 

ponderado exercício de prognóstico” (Martínez, 1996, 30). 

Sendo indissociáveis os elementos que integram o centro, a periferia urbana e a extensão 

metropolitana envolvente, embora de características sectoriais diferenciadas e 

apresentando relações específicas com a realidade territorial global, todos se particularizam 

por profundas inter-acções, de que merecem destaque: 

a)  O crescimento peri-urbano e a dispersão demográfica na envolvente da cidade, 

constituem uma tendência crescente das décadas mais recentes, consubstanciando-se 

numa “franja” polvilhada por uma ocupação heterogénea de núcleos e aglomerados 

populacionais, constituindo-se num problema, sobretudo pelo que se presume vir a 

constituir no futuro; 

b) O povoamento disperso é visivelmente o aspecto mais peculiar que caracteriza a forma 

de ocupação da periferia urbana e da extensão metropolitana - em que a dinâmica de 

desenvolvimento da cidade, da periferia, dos núcleos concentrados e em dispersão, 

apresenta um modelo complexo de povoamento cujos problemas urge solucionar; 

c) No ordenamento da área exterior ao perímetro da cidade consolidada, a gestão da 

estrutura fundiária e o controlo dos usos do solo constituem tema a carecer de urgente 

intervenção - uma vez que no espaço territorial de Coimbra, em que os campos do 
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Mondego muito favoreceram a fixação, não parece 

poder manter-se o uso menos planeado quanto a 

formas de povoamento e a modelos de fixação peri-

urbana; 

d) No domínio do desenvolvimento económico, o 

reforço dos sectores produtivos e a fixação das 

actividades económicas na envolvente da cidade, 

constituem acções fundamentais para a requalificação 

peri-urbana -  pelo que se impõe uma reflexão e 

intervenção no contexto peri-urbano e metropolitano, 

quanto às futuras actividades agropecuárias e 

modelos agrícolas, às actividades industriais e às 

inovações emergentes que se perspectivam na 

actividade terciária; 

e)  O investimento em infra-estruturas de transportes e 

comunicações constitui um factor decisivo para o 

desenvolvimento sustentável da periferia urbana - 

através delas se regulará a área urbana, peri-urbana e 

metropolitana, consolidando-se uma estrutura 

dominante na qual assentarão as unidades de 

povoamento. 

Pela salvaguarda de um desenvolvimento sustentável, 

urge conceber e implementar um ordenamento que 

promova globalmente o espaço urbano, peri-urbano e 

metropolitano, procurando numa acção conjunta da 

administração local e central, solucionar problemas e 

evitar os riscos da saturação e irreversibilidade, 

comprometendo o crescimento equilibrado da cidade. 

Ora, caso não se promova um ordenamento correcto, 

que resolva os problemas detectáveis e/ou já 

previsíveis, poder-se-ão correr riscos de evoluir para 

uma saturação e agonia, comprometendo-se um 

desenvolvimento sustentável a par de um crescimento 

Fig. 1.27 - No último quartel do século
XX a cidade periférica cresceu no sentido
das áreas livres da Encosta dos Malheiros,
favorecendo uma paulatina e menos
regrada ocupação peri-urbana (JLF,
2002).  
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coerente ao nível dos espaços urbanos, peri-urbanos e metropolitanos (Martínez, 1996, 30). 

Estrutura de abordagem para a requalificação da periferia urbana 

Relativamente à requalificação da periferia, e partindo da análise e sistematização de 

formas de intervenção neste domínio, estudam-se concepções de desenho enquadradas em 

opções urbanísticas de qualificação dos espaços peri-urbanos, de salvaguarda do respectivo 

património edificado, de integração paisagística e de sustentabilidade ambiental, 

referenciados aos seguintes 5 conjuntos de indicadores preferenciais: 

1. Verificação da eficácia e capacidade de sobrevivência das estruturas urbanas, 

arquitectónicas e ambientais em termos de sustentabilidade, face à sua continuidade 

como padrões de ordenamento a adoptar perante o crescimento peri-urbano; 

2. Determinação do “índice de sustentabilidade” 21 das estruturas urbanas e ambientais, em 

função da sucessiva intervenção em termos de requalificação peri-urbana face às 

exigências da crescente dispersão urbana; 

3. Caracterização das formas urbanas e ambientais na qualificação peri-urbana, 

envolvendo os espaços públicos e privados e a articulação com a estrutura viária, 

enquanto práticas de gestão, construção e manutenção das estruturas resultantes, 

relativamente a: 

a) Espaços peri-urbanos públicos e privados; 

b) Inter-relação das áreas peri-urbanas livres e construídas; 

c) Formas urbanas e a articulação da estrutura viária na área da “periferia urbana”; 

4. Análise e caracterização de formas de intervenção na requalificação da periferia urbana, 

contextualizando a integração urbana da habitação:  

a) A integração urbana da habitação como geradora de tecido peri-urbano; 

b) A integração urbana da habitação como suporte da estrutura peri-urbana; 

d) O desenho urbano da habitação como resposta ao espaço peri-urbano; 

 

 

 

                                                      
21 Numa concepção metodológica, o “Índice de sustentabilidade urbana” é composto por quatro índices 

temáticos: i) qualidade do sistema ambiental local; ii) qualidade de vida; iii) redução do impacto, ou 
pressão, exercido pelas actividades antrópicas sobre as bases de reprodução no espaço intra-urbano e na 
envolvente; iv) capacidade política e institucional de intervenção ambiental local. Os índices temáticos são 
por sua vez compostos a partir de um conjunto de 12 indicadores associados a variáveis que o exprimem 
quantitativa e qualitativamente (Índice de sustentabilidade urbana, por Tânia Moreira Braga, Ana Paula 
Gonçalves de Freitas e Gabriela de Souza Duarte; Consultado em http://www.anppas.org.br/encontro_ 
anual/encontro1/gt/ sustentabilidade_cidades/Braga%20-%20Freitas %20-%20 Duarte.pdfem a 2008-02-
19) 
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1.11 - CONCLUSÃO 
 

Sustentabilidade entre o centro e a periferia 

Práticas recorrentes de um ordenamento territorial 

dualizando os espaços urbanos em mutação, exigem 

novos modelos de organização, conciliação e 

desenvolvimento conjunto entre o centro e a extensão 

periférica, em oposição a processos convencionais 

separando o urbano do rural. 

Uma crescente consciência técnica e social quanto à 

necessidade de “qualificação da periferia urbana” 

ocorre como facto novo em finais do século XX. 

Segundo Nadal & Puig (2002, 8), “a obsolescência da 

periferia como fenómeno espacial e temporal constitui 

um factor condicionante essencial à sua sequente 

reabilitação”. Walter Benjamin (1972) já antes se 

havia detido com a transformação dos espaços peri-

urbanos, tendo concluído há 3 décadas, que após se 

tornarem “demodé”, estas áreas se tornam num 

potencial repositório para futuras formas de ocupação.  

Unanimemente reconhecido, o fenómeno da 

“obsolescência da periferia” levando a desequilíbrios 

urbanos preocupantes, conduziu à necessidade de uma 

correcção das falhas de planeamento evidenciadas 

tanto no centro como na franja urbana, impondo uma 

requalificação da “cidade periférica” contemporânea.  

O ordenamento da crescente realidade periurbana, 

relativamente à qual muitos países vêm 

desenvolvendo intervenções diferenciadas de 

requalificação, integrando as áreas contíguas ao centro 

urbano até à extensão mais afastada, aconselha novas 

formas de intervenção. Neste contexto, a opinião 

protagonizada por especialistas vem coincidindo (J. L. 

Fig. 1.28 - Trouxemil integra uma
crescente área periférica da cidade, mista
de uma ocupação industrial e residencial
(JLF, 2004). 
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Andrés Sarasa, 1983-1993; G. Bauer e J. M. Roux, 1976; J. Beaujeu-Garnier, 1980-1987; 

C. Bel Adell, 1973-1988; J. Boudeville, 1968-1972; P. Bruyelle, 1981; H. Capel Sáez, 

1974-1981; P. Claval, 1968- 1988; C. Del Canto Fresno, 1985; M. Falque, 1979; F. 

Fernández García, 1985; M. C. Jaillet, 1982; J. H. Johnson, 1974; F. Leeming, 1979; L. 

Mills, 1973; J. Remy, 1983; A. T. Robson, 1973). 

Segundo José María Serrano Martínez (1983-1995), confirma-se haver uma unanimidade 

quanto à importância de um ordenamento mais eficaz da crescente área suburbana e 

metropolitana, envolvendo referenciais geográficos, funcionais e económicos, submetendo-

se a sua estruturação metodológica a cinco “domínios-base”: 

1. Integrar preferencialmente mais de um município; 

2. Ser dotada de uma rede própria de transportes; 

3. Comportar uma especialização funcional de actividades, sobretudo de indústria e 

serviços; 

4. Apresentar uma segregação espacial integrando um conjunto polinuclear; 

5. Conformar uma ou mais unidades activas geradoras de mercado de trabalho. 

Numa visão ampla, observando a extensão territorial da parte para o todo, isto é, do centro 

para a periferia até à extensão metropolitana, mas também inversamente, e ao invés de 

políticas isoladas de um planeamento local, se deverão segundo Martínez, (1996, 24), 

articular soluções globais promovendo-se uma estratégia integradora quanto ao maior 

número de necessidades, servindo melhor os interesses da colectividade alargada.  

Constituindo o centro e periferia a “cidade global”, e porque estas duas áreas se 

encontram predestinadas à cooperação na salvaguarda de um “desenvolvimento 

sustentável”, impõe-se a promoção integrada de uma requalificação da crescente orla 

urbana, em oposição a anteriores práticas e aos agentes responsáveis pelo caos e 

desagregação. Neste sentido se deverão potenciar novos mecanismos de intervenção, 

optimizando instrumentos do ordenamento, formas de requalificação e a hierarquização 

dos planos sectoriais, concorrendo para um novo “projecto de desenho peri-urbano”. 

Por uma requalificação e reconversão da periferia urbana em Coimbra 

Relativamente ao modelo de estrutura espacial para a área territorial do Município de 

Coimbra, urge cada vez mais a promoção de um ordenamento e intervenção em termos 

reconversão e requalificação da sua periferia urbana, importando:  

a) Organizar a cidade, tornando-a mais sustentável, eficiente e policêntrica: consolidando 

e articulando a estrutura verde, hierarquizando e articulando a estrutura viária e 

afirmando e articulando centralidades; 
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b) Adicionar valor à diferenciação interna da cidade: 

reabilitando e revitalizando áreas históricas, 

qualificando as malhas urbanas consolidadas, 

crescendo selectivamente na coroa periférica, 

intensificando a ligação da cidade ao rio e 

consolidando um sistema de vistas e de pontos de 

vista notáveis; 

d) Enriquecer a vivência da cidade: valorizando as 

lógicas de bairro, produzindo novas zonas de 

excelência e qualificando os processos de integração 

urbana. 

Em termos de estratégia de intervenção na orla 

urbana, deverá constituir objectivo global uma 

requalificação urbana e uma projecção simbólica na 

cidade. Tal objectivo, requer no entanto que se 

avaliem previamente como situações marcantes para 

um diagnóstico, as seguintes debilidades e 

potencialidades dos espaços peri-urbanos: 

a) Debilidades (ameaças): património cultural 

degradado, património ambiental em perigo, e as 

deficientes condições de habitabilidade e a 

desqualificação ambiental e urbana da rua 

(pavimentação, estacionamentos, controle da 

arborização, iluminação, lixo, insegurança, 

verticalização casuística); 

b) Potencialidades (pontos fortes): valor paisagístico 

(vistas de e sobre a cidade), valores patrimoniais das 

ruas, espaços vazios, diversidade de funções, 

proximidade ao centro. 
 

 

 

 

 

Fig. 1.29 - Em finais do século XX,
constata-se uma polarização residencial e
industrial na periferia urbana de Coimbra
em torno de núcleos em consolidação -
área periurbana residencial e industrial na
zona de Eiras - (JLF, 2002). 
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