
Resumo 

O presente trabalho aborda, no âmbito do tema central da formação que constitui o ano curricular do 

Curso de Mestrado, o Planeamento Urbano enquanto processo, métodos e produtos num município 

de média importância ao nível nacional.  

Descreve-se, no sentido do enquadramento do caso prático, a realidade política, social e económica 

que configuraram a origem do Planeamento em Portugal e os ambientes que foram justificando a sua 

evolução, sempre com os orgãos de poder local, especialmente nas suas relações com o poder 

central, em pano de fundo.  

O caso de estudo - Vila do Conde - concretiza na realidade alguma abstracção da análise geral e, 

simultaneamente, justifica nela o percurso da actividade no município até aos nossos dias. A 

enumeração critica dos instrumentos de planeamento e ordenamento, quer dos que se revestiram da 

legalidade que lhes investiu a aprovação superior ou de nível municipal, como dos que se assumiram 

apenas como elementos de apoio e suporte de decisão, fundamenta a avaliação do confronto entre 

teoria e prática e entre prática e realidade.  

Conclui-se da importância do planeamento municipal se estruturado em moldes dinâmicos de fluxo 

contínuo entre os diversos processos da gestão (não apenas urbana) e processos de planeamento; 

se ciente da inerente interdisciplinareidade e se munido de uma atitude critica que fomente, caso seja 

viável, o aproveitamento de velhos instrumentos não recusando a integração de outros, resultado de 

novos princípios teóricos, que contabilizem aspectos recentes da sociedade actual/comtemporânea.  

Abstract 

This thesis, the subject of which is include in the central theme of Master's degree in "Urban Planning" 

deals with procedures, methods and product in township which can be considere as one of medium 

importance at national level.  

As background to the pratical case, the thesis describes the political, social and economic reality, 

which has shaped the origin of Planning in Portugal, as well as different conditions which have justified 

its evolution, always connected with the local authorities and their relation to the central power.  

The study case - Vila do Conde - features some of the abstract aspects of general analysis and at the 

same time justifies in its characteristics the development of the present moment. The critical 

enumeration of the instruments of Planning and Ordering, namely the ones which have become legal 

througth either superior approval or one given by the township, or of the ones which have only existed 

as decision support, justifies the evaluation of the confrontation between theory and practice and 

between practice and reality.  



Finally the thesis stresses the importance of town Planning if it is structured in dynamic patterns with a 

continous flux between the different managing procedures; if it is aware of its inherent interdisciplinary 

character and if possesses a critical attitude, which may incite, when possible, the acceptance of 

others, which can be the result of new theoretical principles derived from recent aspects of 

contemporary society.  


