
Resumo 

Analisando o quadro legislativo que orienta a intervenção em meio urbano, torna-se cada vez mais 

evidente o desajuste existente entre as necessidades da cidade, em termos de gestão e de 

desenvolvimento e os instrumentos legais de que se dispõe para intervir, particularmente no que se 

refere à falta de flexibilidade destes últimos.  

Os instrumentos de planeamento e a restante legislação em vigor, destinam-se, pelas suas 

características de base e pela sua filosofia de abordagem das questões, às cidades de pedra. No 

entanto, observando de perto as cidades e, no caso presente, a cidade do Porto, anula-se qualquer 

réstia de dúvida, se é que ainda existia, de que a cidade não é só de pedra, tem alma e tem 

identidade que condicionam a sua dinâmica e marcam a sua morfologia.  

A cidade existe porque não é só de pedra, mantém-se viva porque dentro dela pulsa a expectativa de 

uma grande massa humana que a torna viva.  

Esta tomada de consciência leva-nos à noção de que é desajustado, em termos de gestão urbana, de 

intervenção e de desenvolvimento do espaço da cidade, dissociar esta enquanto contentor, das 

necessidades, expectativas e ansiedades do seu conteúdo.  

Assim, pretende-se nesta dissertação dar ênfase particular à compreensão dos processos de 

degradação urbana, às suas causas e condicionantes e ao desajuste existente entre estes e os 

instrumentos existentes que podem ser utilizados na terapêutica das situações, bem como dos 

eventuais princípios orientadores de um sistema de planeamento mais eficaz e ajustado.  

Abstract 

When one analyses the legislation concerning the dealing with urban areas, it becomes more and 

more obvious that there is a disadjustment between the needs of the city, as regards its managing and 

development, and the legislation available to intervene in particular as far as the lack of flexibility is 

concerned.  

The means of planning and the rest of the present legislation are aimed, due to their basic 

characteristics and their philosophy of dealing with the issues, to cities of concrete. However, when 

one takes a close look at cities in general and at Oporto in particular any doubt we might still have that 

the city isn't just made of concrete disappears as it has a soul and an identity which condition its 

dynamics and characterise its shape.  

The city exists because it is not made of concrete and it is kept alive because all the expectations and 

hopes of its innumerous inhabitants throb in it.  



This awareness makes us draw the conclusion that it is a big mistake, in terms of urban planning and 

development of the city area, to dissociate the city from its needs, expectations and hopes.  

Thus, it is the aim of the work to emphasise the process of urban degradation, its causes and 

intervenients in particular and the disadjustment between these and the existing tools which can be 

used in the healing of the situation as well as the eventual orientation lines of a planning system which 

is more efficient and better adjusted.  


