
Resumo 

Associada ao processo de crescimento demográfico surge a questão da transformação do território e 

o crescimento urbano passa a constituir uma das variantes dessa transformação. A falta de 

mecanismos de regulação do território em rápida evolução, dá origem ao crescimento espontâneo em 

vez de um desenvolvimento urbano equilibrado, havendo tendência para a instalação do caos. 

Enquadradas na transformação do território surgem as periferias, como espaços em evolução que se 

estabelecem na dualidade de transformação cidade/campo. As características gerais das periferias 

são facilmente identificáveis na configuração do seu território. A discussão do crescimento urbano 

surge, assim, frequentemente associado ao cenário da suburbanização, ou urbanização do subúrbio, 

geralmente identificado com as áreas envolventes dos grandes centros urbanos. Esta é a situação 

que caracteriza, de uma forma geral, o crescimento que se verificou em Portugal a partir da década 

de 60, com a formação da cidade metropolitana.  

Se da necessidade da regulação do crescimento surge a discussão da forma urbana, esta é 

imprescindível na avaliação da qualidade do espaço urbano.  

Através deste estudo, pretende-se discutir a importância da forma na construção da cidade. Na 

organização do espaço urbano, assume especial importância a identificação e compreensão dos 

elementos que constituem a cidade e o entendimento da sua relação com as diferentes formas de 

crescimento; os mecanismos de regulação presentes (ou ausentes) no processo de transformação 

urbana são também determinantes da configuração territorial.  

Assim, a primeira parte deste trabalho dedica-se ao enquadramento teórico das questões da forma 

urbana enquanto a segunda parte trará para a discussão da transformação urbana, os sistemas de 

organização urbana adstritos a um território com estatuto de espaço periferia, inserido na área 

envolvente ao centro urbano portuense.  

No enquadramento teórico da Forma Urbana assume especial relevância a discussão dos aspectos 

morfológicos da cidade, o estudo das Formas de Crescimento Urbano e a relação que se estabelece 

entre os Sistemas de Planeamento e a Forma Urbana.  

Nesta aproximação teórica destaca-se o facto de a morfologia ser uma disciplina analítica da forma 

urbana que pressupõe a reunificação da arquitectura e do urbanismo, e da análise das evoluções dos 

tecidos urbanos e do papel dos seus elementos constituintes. Estes servem de fundamentação aos 

estudos da morfologia, para além de serem importantes na compreensão do espaço urbano.  

Embora se considere o estudo do crescimento como uma análise das relações entre as diferentes 

formas de crescimento e as forças sociais, salienta-se a importância das formas infra-estruturais, 

considerando, no entanto que a arquitectura da cidade é a articulação das formas dos espaços vazios 

e dos seus edifícios, que o processo de crescimento é um processo dinâmico e que a riqueza 

morfológica das cidades é decorrente da grande variabilidade da forma como 

Parcelamento+Urbanização+Edificação se combinam no tempo e no espaço.  



As análises parcelares e a forma do sistema viário apresentam-se como fundamentais para o estudo 

dos processos de crescimento. No âmbito desta discussão, o projecto de Cerdà para Barcelona é 

apresentado como um novo conceito de cidade e a quadrícula como um modelo do crescimento 

rápido e explosivo.  

A abordagem dos sistemas de planeamento permite perceber o impacto dos diferentes mecanismos 

de regulação na configuração do território, sendo dedicada especial atenção aos sistemas de 

Planeamento em Portugal.  

Inseridos nesta discussão, merecem especial referência os modelos criados em Portugal durante o 

período do Estado Novo, e os Planos de Ordenamento Municipal, PDMs elaborados na década de 90. 

No contexto da transformação urbana em Portugal, assumem especial importância os sistemas 

normativos que regulamentaram os processos dominantes de transformação urbana, ou seja o 

regime jurídico de loteamentos urbanos.  

O enquadramento prático das questões da Forma Urbana será feito na segunda parte, com base na 

análise de uma área periférica, parte da freguesia de Oliveira do Douro, concelho de V.N. de Gaia, no 

âmbito do estudo de caso, sendo para o efeito previamente definido uma área territorial onde se 

distinguem cinco aglomerados.  

Através da análise dos elementos morfológicos que estruturam estes aglomerados, e do 

levantamento das suas especificidades, bem como dos processos dominantes de transformação, 

tentar-se-á determinar quais as condições presentes na sua transformação e quais os parâmetros 

que para ela mais contribuíram.  

Far-se-á especial referência às determinações dos contextos geográficos, através da descrição da 

localização relativa do aglomerado, da estrutura fundiária, através da evolução cadastral, e da sua 

forma viária (através da avaliação das características da rede que compõem os aglomerados). A 

análise dos processos dominantes de transformação permitirá avaliar em que medida estes 

processos contribuíram para o maior ou menor equilíbrio dos aglomerados onde se inserem e 

consequentemente, para entender, em conjunto com os restantes parâmetros, a razão do maior ou 

menor grau de urbanidade que estes diferentes núcleos apresentam e que, no seu conjunto, 

determinam a forma geral do território e a sua qualificação urbanística.  

Abstract 

Associated to the demographic growing process comes the question of territory transformation, and 

urban development becomes one of the variants of that transformation.  

The absence of regulation in a territory that develops too fast origins a spontaneous growth instead of 

a more balanced urban development.  



Inserted in the territory transformation we have the suburbs, as spaces in evolution that establish 

themselves in a country/city duality.  

The main characteristics of the suburbs are easily identified in the configuration of their territory.  

The discussion about urban development comes frequently associated with the urban environment, 

generally identified with the areas involving big urban centres. In general this is what characterises the 

development process that took place in Portugal in the 60's, when the metropolitan areas appeared.  

The need to regulate this growing process brought up the discussion of Urban Form, which is 

indispensable to evaluate the quality of urban space.  

Throughout this paper we are about to discuss the importance of the form in the construction of the 

city. In the urban space organisation a special relevance is given to the importance to identify and 

understand the elements that "make" the city and to understand its relation with the different forms of 

development. The regulation mechanisms, their effectiveness or the lack of them in the urban 

transformation process are also determinant to the territorial configuration.  

Therefore, the first part of this paper refers to the theoretical aspects of the Urban Form while the 

second part brings out to the discussion the systems of urban organisation in a suburban territory in 

the Oporto's evolving area. In this theoretical frame of Urban Form takes upon a special relevance, the 

discussion of the morphological aspects, the study of the urban forms of development and the relation, 

established between the Planning System and the Urban Form.  

In this theoretical approach comes out the fact that morphology is an analytical discipline of the urban 

form that presupposes the reunification of Architecture and Urbanism, the analysis of the evolution of 

the urban tissues and the role of its elements. These elements help to support the morphological 

studies besides its importance to the comprehension of Urban Space.  

Although the development study is considered to be an analysis of the relation between different forms 

of growth and the social forces, the importance of infra-structural forms is pointed out, as Urban 

Architecture is considered to be, the articulation between empty spaces and buildings, that the 

growing process is a dynamic one and also that the morphological profusion is a result of the diversity 

of how Parcelling+Urbanization+Edification combine themselves throughout space and time.  

The lots analysis and the road system's configuration present themselves as fundamental to the study 

of this growing process. Within the bounds of this discussion, Cerdà Project to Barcelona, is presented 

has a new concept of city and the square mail system as a pattern to Urban Spread Development.  

In the approach to the Planning Systems, it's easy to understand the impact of the different regulation 

mechanisms in the configuration of the territory, and a special attention is given to the Planning 

Systems in Portugal, with special relevance to the models that were imposed in Portugal during the 

Estado Novo period, as well as to the Local Ordering Plans (PDMs) that were elaborated in the 90's. 

In the context of urban transformation in Portugal assume special relevance the Normative Systems 

that regulates the dominant urban transformations, that is saying, the Legal Regime of Lotting.  



The practical issues related to the Urban form will be brought up in the second part of this paper, 

based on the analysis of a peripherical area: Oliveira's do Douro territory in Vila Nova de Gaia, in a 

predefined area which includes five locations.  

Through the analysis of the morphological elements that structure these locations and the knowledge 

of its specificity's, as well as its dominant growing process we will try to establish which conditions and 

which parameters contributed the most to its transformation.  

A special reference is made to the conditioning geographical contexts, through the description of the 

location, the land structure and the road system.  

The study of the most important transformations will help to evaluate in which way these processes 

contributed to the bigger or smaller balance in these locations and subsequently to fully understand 

the reasons to a better or worse Urban Quality that altogether determine the general form of the 

territory and its urban attributes.  


