
Resumo  

A paisagem urbana das cidades contemporâneas tem sido salpicada por grandes conjuntos 

residenciais, conhecidos como “comunidades fechadas”, que se apresentam separados da restante 

cidade e geridos pelos privados. A cidade pós-moderna, caracterizada por uma crescente 

fragmentação em termos territoriais e sociais, um maior enclausuramento e privatização dos espaços 

públicos, surge como o cenário adequado à proliferação deste tipo de comunidades. O estudo incide 

sobre uma análise das diferentes influências que modelam estes empreendimentos, nomeadamente 

o planeamento moderno, e alterações recentes ao nível socioeconómico, político e cultural.  

As comunidades fechadas da cidade contemporânea são o resultado da sobreposição de quatro tipos 

de cidades: a cidade utópica, a cidade sustentável, a cidade fragmentada, e a cidade privada. Estes 

assuntos conduzem a uma selecção de aspectos a ter em consideração na avaliação destes 

conjuntos habitacionais, como: sentido de comunidade e sentido de pertença, segregação social e 

espacial, segurança e promoção imobiliária.  

Consideramos que as comunidades fechadas representam fragmentos ou partes da cidade que são 

concebidos de forma a escapar à cidade caótica. Elas pretendem constituir uma nova forma de 

produção urbana considerada um lugar ideal para se viver — uma forma de utopia.  

Em Portugal, o crescimento de comunidades fechadas é um fenómeno recente. Um grande número 

de projectos, denominados condomínios fechados, proliferou pela região do Grande Porto. Alguns 

desses condomínios são estudados e analisados face aos indicadores definidos de modo a identificar 

novas tendências no processo de produção de cidade. Pretendemos ainda analisar o efeito de 

regulamentação urbanística nas características morfológicas dos condomínios fechados nos 

diferentes municípios do Grande Porto.  

Abstract 

The urban Iandscape of contemporary cities has been disseminated by large residential 

developments, known as gated communities, which are walled from the rest of the city and privately 

operated. The postmodern City with its increasing fragmentation in territorial and social terms, its 

enclosure and privatization of public spaces is the appropriate scenario for the spread/proliferation of 

these communities. We will look at the different influences shaping these types of developments, 

namely Modernist planning, and recent social and cultural changes.  

The gated communities of the contemporary city are the result of an overlaying of four types of cities: 

the utopian city, the sustainable city, the fragmented city and the private city. These issues will lead to 

the selection of some aspects used in the assessment of residential developments. They include 

subjects, such as: sense of community and sense of place, social and spatial segregation, security, 

and project promotion.  



We consider that gated communities represent fragments or parts of the city which are conceived to 

escape from the chaotic city. They intend to form a new form of city making considered as a perfect 

place for living — a kind of utopia.  

In Portugal, the growth of gated communities is a recent phenomena. A large number of projects, 

called closed condominiums, has been spreading throughout Greater Oporto. Some of these 

developments are studied according to several indicators defined in order to identify new trends in the 

city making process. We will also analyze the effect of planning regulations on the morphological 

characteristics of closed condominiums in the different municipalities of Greater Oporto.  


