
Resumo 

Os espaços abertos, que correspondem a uma parcela do não edificado da cidade, constituem 

um conjunto de potenciais áreas indutoras de dinâmicas próprias enquanto espaços com 

capacidade atractiva. São espaços com geometria própria, proporcionando condições de 

interacção social, conducentes ao sentir de apropriação e de reconhecimento do local por parte 

de quem os usufrui. Trata-se de fontes de atractividade, funcionando como elementos 

qualificadores do espaço onde se inserem.  

No presente trabalho começa por abordar-se a problemática do ambiente urbano, a sua 

interacção com os princípios de sustentabilidade e o papel dos indicadores ambientais como 

meio de monitorização dessa mesma qualidade. Seguidamente, é apresentado um estudo de 

caso aplicado à cidade do Porto, no qual são utilizados alguns indicadores com o objectivo de 

avaliar a situação actual dos espaços abertos, bem como tentar compreender as dinâmicas por 

eles induzidas no espaço urbano, tanto ao nível da freguesia, como da cidade. Tenta dar-se 

uma contribuição para a compreensão do modo como a vitalidade da cidade está ou não a 

atender a estes nobres espaços urbanos e é abordada a questão dos espaços livres 

expectantes existentes, enquanto importantes áreas de manobra em relação ao futuro da 

cidade.  

Abstract 

Open spaces, as part of the town's unbuilt area, are potential inductors of particular dynamics, 

by their own ability to attract. They are spaces with their own geometry, providing conditions for 

social interaction, which will induce feelings of ownership and acknowledgement by those who 

use them. Open spaces are sources of attractions, working as qualifying elements of the areas 

surrounding them.  

The thesis begins with an overview of the issues concerning the quality of urban environment, 

its interaction with the principles of sustainability and the role of environmental indicators as 

monitoring tools. A case study is presented where some indicators are use to assess the 

present state of the open spaces in the city of Porto, as well as trying to understand the 

dynamics induced by them in the urban space, both at a small (parish) scale and a large (city) 

scale. An attempt is made to contribute to the understanding of whether or not the vitality of the 

city is taking into account these noble urban spaces and, if so, how. Finally, the issue of the 

existing free spaces is discussed, with reference to their importance as potential tools to craft 

the future of the city.  


