
Resumo 

Este estudo diz respeito ao fenómeno de suburbanização. O processo evolutivo dos espaços 

periféricos à cidade do Porto, na sua articulação com a lógica de desenvolvimento e de estruturação 

deste centro urbano, constitui o tema central de investigação.  

A primeira parte deste estudo é dedicada ao enquadramento teórico e metodológico da 

suburbanização. Questiona-se a adequação de princípios explicativos do fenómeno de 

suburbanização que se mostram insensíveis às especificidades dos espaços suburbanos. Salienta-

se, ainda, que o entendimento da questão suburbana se não esgota em processos de raiz 

urbanocêntrica. Formula-se, por fim, a hipótese da autonomia relativa do fenómeno de 

suburbanização.  

A segunda parte deste estudo detém-se sobre o processo de suburbanização na área do Grande 

Porto. Analisa o desenvolvimento de formas peculiares de articulação do centro urbano portuense 

com os espaços que lhe estão adjacentes, no quadro da função residencial e produtivo-industrial. 

Mostra a importância de dotações específicas, do ponto de vista físico, social e económico, no modo 

evolutivo dos concelhos periféricos à cidade do Porto. Sustenta quer a influência do crescimento 

selectivo da cidade do Porto na evolução e na estruturação territorial dos concelhos periféricos, quer 

o impacto de dinâmicas e lógicas de organização intrínsecas a estes concelhos na regulação do 

modo evolutivo da cidade do Porto.  

Conclui-se este estudo sublinhando a tese da autonomia relativa do processo de suburbanização. 

Salienta-se que a análise desenvolvida ao longo da segunda parte dá conteúdo à valorização de 

especificidades locais e à sua interferência no modo evolutivo dos espaços adjacentes ao centro 

urbano principal.  

Abstract 

The suburbanization process constitutes the main theme of this study. An analysis is made of the 

evolutionary process associated with suburban areas of the city of Oporto, and its articulation with the 

pattern of development and particular structure of that major urban centre.  

The first part of this study is dedicated to the theoretical understanding of the suburbanization process. 

In particular, it is questioned the adequancy of the suburbanization theories which, apparently, show 

no concern for the specific role of the suburban spaces. It is stressed that a thourough understanding 

of the suburban question cannot only lay on processes rooted in the urban centre. In this respect an 

hypotheses is advanced of the relative autonomy of the suburban phenomenon.  

The second part of this study focuses on the suburban process occurring in the Greater Oporto.  



The different relationships between the evolution of the city of Oporto and of its suburban areas are 

identified and characterized. It is shown the emergence of a structuring force responsable for 

significant territorial diferenciations and spatial linkages. The strength and form of the relationships 

among specific territories throughout the evolution of the urban and suburban spaces is further 

explored.  

The study concludes with an evaluation of the specific features which are able to structure suburban 

processes. Sufficient evidence was gathered to support the thesis of the relative autonomy of the 

suburban process.  


