
Resumo 

Este trabalho tem como objectivo principal a análise de interdependências entre a estruturação 

espacial e os transportes na Área Metropolitana do Porto, atendendo a objectivos de desenvolvimento 

sustentável, e tem como principal resultado a definição de um conjunto de opções de política urbana.  

A primeira parte deste estudo é dedicada à reflexão sobre as várias questões associadas às 

interdependências entre a estruturação espacial, os transportes e o desenvolvimento sustentável, 

tendo em atenção quer o próprio conceito de sustentabilidade quer o seu significado quando aplicado 

ao desenvolvimento urbano. É nesta parte que se apresentam os elementos de contextualização 

geral, condensando quer as reflexões apreendidas da literatura académica, quer as recomendações 

das directivas comunitárias e governamentais, assim como os exemplos de boas práticas estudados.  

Na segunda parte analisa-se o caso da Área Metropolitana do Porto. Estuda-se o processo de 

desenvolvimento urbano recente da AMP, apresentando-se as suas condições recentes de 

estruturação territorial, e delineiam-se as tendências de evolução futura. É, ainda, estudada a rede de 

acessibilidades que configura, e por vezes limita, a mobilidade dentro do espaço metropolitano, 

caracterizando-se a rede de infra-estruturas rodoviária, a rede de infra-estruturas ferroviária e os 

operadores que circulam na AMP. Finalmente, mostra-se a forma como a população residente no 

espaço metropolitano se movimenta no seu interior quantificando a pressão exercida sobre o sistema 

de transportes e analisando as inter-relações estabelecidas entre as diferentes unidades territoriais, 

de forma a delinear as tendências de mobilidade e as compatibilidades com as dinâmicas de 

estruturação espacial desta área metropolitana.  

Conclui-se este trabalho apresentando a forma como as interdependências existentes entre a 

estruturação espacial e os transportes têm contribuído ou condicionado o desenvolvimento 

sustentável da Área Metropolitana do Porto. Atendendo às fragilidades detectadas termina-se com um 

conjunto de opções de política urbana que têm como objectivo fundamental potenciar o 

desenvolvimento sustentável da Área Metropolitana do Porto.  

Abstract 

The main objective for this work is the analysis of the relation between the land-use and transport 

system in the Metropolitan Area of Oporto, having in mind sustainable development, and the main 

result presented is the definition of a set of options on urban policies.  

The first part of this study is devoted to the study of the various issues associated to the relations 

between the land-use, transport systems and sustainable development, having in mind the 

sustainability concept and its significance when applied to urban development. In this part, elements 



for general conceptualisation are presented, joining together the learning from academic literature, the 

recommendations from european union and some examples of good practices guidelines.  

On the second part, the analysis of the Metropolitan Area of Oporto case is presented. The recent 

process of urban development of the AMP is studied, its recent conditions for territorial definition are 

presented and future evolution tendencies are outlined. The accessibilities network defines, and 

limitates, the mobility inside the metropolitan area, and it's characterized by the road and railway 

networks. Finally, the way the population from the metropolitan area moves inside it is presented, 

quantifying the pressure it makes over the transport system and analysing the relations between the 

different territorial units, allowing the definition of the mobility tendencies and its compatibility with the 

land-use of this metropolitan area.  

The conclusion of this work is made by presenting the way of the existing relations between land-use 

and the transport system have contributed or conditioned the sustainable development of the 

Metropolitan Area of Oporto. Having in mind the fragilities detected, a set of options for urban policies 

is presented, with the aim of improving the sustainable development of the Metropolitan Area of 

Oporto.  


