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Introdução 

O desenvolvimento que tem vindo a ocorrer nos nossos territórios, particularmente nas últimas décadas, 

resulta no crescimento exponencial da população que habita as cidades, assim como a expansão das 

áreas urbanas, com a formação de megacidades e metrópoles. 

Torna-se necessário garantir a qualidade de vida e a “livability” destes territórios urbanos e a prossecução 

dos objectivos de sustentabilidade, visando as componentes ecológica, social e económica (Idrus et al., 

2008). Surgem novos objectivos, necessidades e desafios de proporcionar aos urbanitas territórios de 

qualidade, que articulem os factores biofísicos com as necessidades e desejos humanos. 

Os sistemas urbanos são sistemas complexos com uma estrutura, função e dinâmicas próprias, formados 

por componentes naturais e construídos, criadas por e para a espécie humana (Batty, 2007; Alberti et al., 

2003; Zhang et al., 2006). 

Estruturalmente, são compostos por subsistemas que se interligam e formam uma unidade de paisagem 

urbana. Segundo Sandström (2008), estes subsistemas são: os edifícios (como as habitações, escritórios 

e edifícios industriais), as infra-estruturas (como as praças, as pontes, ruas e estradas), as infra-

estruturas técnicas, como os sistemas de drenagem de águas, tratamento de esgotos, sistemas de 

electricidade, telecomunicações, etc.) e a estrutura ecológica urbana. Estes subsistemas são 

complementados pela componente sociedade. Enquanto a estrutura compreende os seus elementos, a 

função assenta numa diversidade de serviços que as urbes proporcionam (Pickett e Cadenasso, 2008). 

A interacção entre os componentes, as dinâmicas ocorridas e o funcionamento articulado destes 

subsistemas são responsáveis pela identidade de uma cidade. O seu planeamento e gestão deverão, 

assim,  ser realizados de acordo com uma teoria articulada que congregue todos os componentes, 

valências e oportunidades de uma área urbana, baseado numa multi-disciplinaridade (Pickett et al., 

2001). 

A Estrutura Ecológica Urbana (EEU) é um susbssistema do maior interesse, pela sua função, tanto na 

forma como no funcionamento da cidade, actuando nas três temáticas da sustentabilidade: ecologia, 

sociedade e economia, e desempenhando também um papel fundamental nas dinâmicas, estruturação e 

estética da urbe. Baseado no elemento natural e no funcionamento dos sistemas naturais remanescentes 

nas cidades, torna-se fundamental para o equilíbrio urbano, constituindo uma oportunidade única de 

planeamento do território sustentável, pela promoção dos seus elementos e desempenho das suas 

diversas funções. A EEU pode ser considerada como uma infra-estrutura verde, que é planeada e 



mantida, como mecanismo de desenvolvimento multifuncional urbano (Werquin et al., 2005; Tzoulas et 

al., 2007). 

Recentemente, tem-se vindo a assistir a um esforço dos governos e políticos, nesta temática, tendo 

surgido diversas variações de ideia de estruturas ecológicas ou estruturas verdes urbanas, que possuam 

a dupla função de proteger e potenciar os recursos naturais e de proporcionar espaços recreativos. 

Apesar da sua importância e do relevo que está a obter ultimamente nas políticas de ordenamento do 

território, esta figura tem surgido com diferentes conceitos e aplicações. Não apenas a nível internacional 

o seu tratamento é distinto, como também a nível nacional. Em Portugal, esta é tratada de modo distinto 

pelos municípios, surgindo diferentes definições, tratamento e funcionalidades. Conceitos como Estrutura 

Ecológica, Estrutura Verde, Infra-estrutura Verde e Plano Verde necessitam de ser compreendidos e 

unificados, de modo a tirar partido das sua potencialidades e se poder determinar estratégias que visem a 

criação de cidades mais sustentáveis e com maior qualidade de vida. 

Este trabalho, integrado numa tese de doutoramento actualmente em curso, visa contribuir para o 

desenho de EEU eficientes nas cidades contemporâneas, assegurando o seu papel na qualidade de vida 

das populações. Pretende-se a) analisar várias EEU existentes e em fase de proposta, pela sua forma, 

composição, organização, funções exercidas e as potencialidades, de modo a melhor assegurar essa 

funcionalidade; b) esboçar estratégias que permitam o desenvolvimento de métodos para melhor 

“seleccionar” as áreas a integrar numa EEU, bem como para a definição do seu desenho e a sua gestão, 

com base nas funções que esta desempenha em meio urbano. 

Neste trabalho, será analisada a EEU em 7 freguesias da cidade do Porto (Portugal), localizadas em 

distintas partes da cidade, que serão avaliadas quanto às funções ecológica, social e económica. 

 

Enquadramento legal da EEU em Portugal 

A figura de Estrutura Ecológica é prevista na política de Ordenamento do Território e Urbanismo, sendo 

definida na legislação como “áreas, valores e sistemas fundamentais para a protecção e valorização 

ambiental dos espaços rurais e urbanos” (D.L. 46/2009, artº 14). A designação de Estrutura Ecológica 

Urbana foi, em Portugal, introduzida em 1999, devendo ser considerada que na categorização do solo 

urbano, no âmbito do Plano Director Municipal (PDM), elaborado pelos vários concelhos. 

No entanto, a falta de compreensão acerca do potencial deste subsistema levou a que esta figura tenha 

passado para segundo plano, na maioria dos municípios que elaboraram os seus PDM, e a uma falta de 

implementação e gestão da EEU no território urbano. A falta de uma definição clara desta também coloca 

em causa todo o seu entendimento, tratamento e valorização.  

De acordo com várias definições encontradas, considera-se, neste trabalho, que a Estrutura Ecológica 

Urbana pode ser definida como um: conjunto de áreas, valores e sistemas fundamentais para a protecção 



e valorização ambiental dos espaços urbanos (integrando valores e recursos naturais, culturais, agrícolas 

e florestais), necessários ao equilíbrio do sistema urbano, sendo compatibilizada com as funções de 

protecção, regulação e enquadramento com os usos produtivos, o recreio e o bem-estar das populações.  

A EEU constitui uma “estrutura de protecção, de regulação climática, de suporte da produção vegetal, do 

lazer e recreio integrada no tecido edificado” (Magalhães, 2001:246). Encontra-se relacionada com a 

incorporação (natural ou antrópica) do elemento natural em contexto urbano, sendo a relação entre o 

natural e o construído já bastante antiga na história da cidade. O papel dos espaços verdes, naturais e 

semi-naturais urbanos tem vindo a alterar-se, ao longo do tempo, como resposta aos problemas 

encontrados e nas respostas que foi dando (Loboda e De Angelis, 2005), estando a necessidade e as 

estratégias de espaços verdes urbanos relacionados com a evolução que a cidade tem sofrido ao longo 

dos tempos (Magalhães, 1992). 

 

O Contributo da EEU para a qualidade de vida 

A IVU desempenha um múltiplo papel na paisagem urbana, a nível ecológico, sociológico e ambiental, 

sendo, deste modo, um promotor da qualidade de vida e sustentabilidade. 

A nível ecológico, contam-se os seus benefícios a nível da quantidade e qualidade do ar, água e solo, 

amenização do clima, dissipação do ruído, promoção da biodiversidade, regulação dos processos 

naturais e o proporcionar de serviços ambientais. Quanto à função social, contam-se o aumento da 

sociabilidade, a disponibilidade de áreas de recreio e lazer, a educação e informação, a promoção da 

saúde física e psíquica, o aumento da segurança e a promoção da cultura e identidade. A nível 

económico, existem benefícios directos, tal como os produtos produzidos, os empregos gerados, e 

indirectos, tal como o aumento do dos valores imobiliários, melhorias ambientais, a diminuição dos gastos 

com a gestão ambiental e o fornecimento de serviços e capacidade de atracção do investimento.  

Os factores ecológico, social, económico (como pilares da sustentabilidade e elementos responsáveis 

pela qualidade de vida), acrescidos pelo aspecto estrutural/estético são os grandes domínios que 

condicionam as cidades, mas são também os seus grandes objectivos de desenvolvimento. 

De modo a contribuir para o desenvolvimento equilibrado das áreas urbanas, a EEU deve seguir certos 

princípios, que podem ser aplicados nos 4 domínios: escala, diversidade, funcionalidade, continuidade e 

contexto, sendo aqui analisados em maior pormenor a diversidade e a funcionalidade. 

 

Metodologia de avaliação das funções das áreas EEU 

A EEU é aqui entendida como um elemento de paisagem, sendo composta por parcelas (com um interior 

e um limite), conectadas por corredores, que juntamente com os restantes elementos da paisagem 

(subsistemas urbanos) formam um padrão, numa matriz urbana.  



Estes elementos possuem qualidades, atributos e componentes que lhes permitem o desempenho das 

várias funções, estando dependentes das características tanto do interior (qualidades) como do limite das 

parcelas (acesso e conectividade). Qualidade e acesso são dois factores que irão determinar a 

atractividade do espaço. Os corredores asseguram a conectividade entre os espaços e a unidade de toda 

a Estrutura. 

O estudo destas parcelas, do seu modo de organização em rede e a análise das relações existentes 

entre os diversos elementos permitem uma avaliação de toda a estrutura, podendo ser aferido o seu valor 

ecológico, social e económico (Cook, 2002). A EEU pode ser avaliada pelas suas áreas constituintes e 

como um todo, sendo que esta não é igual à soma das suas partes (Uy e Nakagoshi, 2008), pois os 

benefícios de uma articulação entre os vários elementos com a complementação das suas funções são 

bastante superiores. No entanto, e quando se passa de uma fase de desenho para uma fase de 

implementação e gestão, há que analisar cada área individualmente, através da promoção das suas 

funções e potencial. É também essencial que esta estrutura se encontre de acordo com o largo contexto 

da paisagem que integra, sendo a relação com a envolvente e o desenvolvimento temporal essenciais à 

sua compreensão, tratamento, desenho e implementação. 

Neste trabalho, apresenta-se análise de parcelas de EEU localizadas em distintas partes da cidade, tendo 

sido analisadas pelas suas funções a nível ecológico, social e económico. As parcelas foram 

categorizadas em tipologias, podendo-se analisar a relação entre a tipologia e a função desempenhada e 

o grau desempenho destas funções. Também se podem tirar conclusões quanto às funções que as 

distintas partes da cidade desempenham, com a determinação de carências e potencialidades, que serão 

fundamentais na elaboração de estratégias de implementação e gestão da EEU. 

A avaliação das 3 funções é feita como auxílio de indicadores, calculados com base em parâmetros 

determinados por cartografia, observação directa, análise comportamental dos utilizadores dos espaços e 

pesquisa bibliográfica. Cada indicador é determinado por um conjunto de variáveis, cujo valor final é 

transformado em valor percentual, entre 0 e 100% (desempenho máximo da função). 

O valor ecológico foi avaliado através dos seguintes indicadores: Estrutura vegetal, Naturalidade, 

Presença de elementos promotores de biodiversidade, Diversidade de ambientes, Sensibilidade e Efeito 

limite. O valor social foi avaliado através dos seguintes indicadores: Diversidade de oportunidades 

(equipamentos, infra-estruturas e actividades), Conforto, Segurança, Valor histórico-cultural, Estado de 

manutenção / estética e Acessibilidade. O valor económico foi avaliado através dos seguintes 

indicadores: Produtividade e Ganhos directos. 

 

Caso de Estudo: A EEU da cidade do Porto 

O caso de estudo aqui apresentado refere-se à cidade do Porto, que se localiza no Noroeste de Portugal, 

sendo limitada a Sul pelo Rio Douro, que desagua no Oceano Atlântico, que banha a cidade a Oeste. A 



cidade do Porto integra todo o território do concelho, prolongando-se pelos concelhos vizinhos que a 

limitam (Matosinhos, Maia, Vila Nova de Gaia, Valongo e Gondomar), constituído o Grande Porto. O 

Porto e concelhos vizinhos formam o centro da Área Metropolitana do Porto, actualmente composta por 

16 municípios, que possuem “como traço aglutinador a forte presença (e influência) do Porto” (Abreu et 

al., 2004).  

Relativamente à cidade do Porto e, de acordo com Martins e Santos (2003), a cidade pode diferenciar-se 

em 4 zonas distintas. Neste trabalho é efectuada a análise de freguesias representantes destas 4 zonas, 

nomeadamente: S. Nicolau, Sé e Vitória (Zona Histórica), Bonfim (Zona Tradicional), Foz do Douro e 

Nevogilde (Zona Ocidental) e Campanhã (Zona Oriental) (Figura 1).  

 

Figura 1 – As 4 zonas da Cidade do Porto e as freguesias analisadas. 

 

Resultados 

Verifica-se que, para as 4 zonas, a quantidade de espaços e área total de EEU são bastante distintas 

(Tabela 1). Nas freguesias que compõem o centro histórico, as parcelas EEU são mais exíguas, 

fragmentadas e ocupam menores áreas. À medida que a cidade se vai expandindo, a diversidade de 

tipologias torna-se superior, assim como a área ocupada pela EEU, existindo mais oportunidades e um 

maior processo de desenvolvimento da cidade, mais pensado e orientado. Existe também uma diferença 

entre a Zona Ocidental (próximo do oceano) e Oriental (mais interior), sendo que na primeira existe uma 

predominância dos espaços de recreio, com a existência de um Parque Urbano de grandes dimensões e 



uma aposta no desenvolvimento desta área costeira. A Zona Oriental ainda conserva bastantes 

características rurais, possuindo Núcleos Culturais e uma forte presença dos elementos naturais. No 

entanto, é a zona que integra mais vazios urbanos (Figura 2). 

 

Tabela 1- Tipologias e áreas de Estrutura Ecológica Urbana presentes nas freguesias analisadas. 

 Zona histórica Zona 
Tradicional 

Zona Ocidental Zona 
Oriental 

S. Nicolau Sé Vitória Bonfim Foz do Douro Nevogilde Campanhã 

Espaço Verde de 
Enquadramento - 
Equipamentos 

 1  6 3 1 8 

Espaço Verde de 
Enquadramento – Infra-
estruturas 

      8 

Espaço Verde de Recreio - 
privado 

1  1 9 2 5 4 

Espaço Verde de Recreio - 
público 

  1 5 4 2 3 

Espaço Verde de Recreio – 
semi-público 

      2 

Espaço Cívico   1     

Espaço Verde de Produção       1 

Núcleo Cultural       4 

Vazio  2  2   18 

Total: espaços 1 3 3 22 9 8  

Total: área 0,867 2,29 2,518 44,074 12,294 96,599 231,072 

EEU/habitante 3 m2 5m2 10m2 15 m2 10 m2 184 m2 60 m2 

 

Com o auxílio do sistema de indicadores, foram analisados os valores ecológico, social e económico dos 

vários espaços de EEU nas freguesias, comparados por tipologias (Figura 3). 

Verifica-se que, quanto ao valor ecológico, são as tipologias Espaços Verdes de Recreio – públicos, os 

Núcleos Culturais e os Vazios Urbanos as que apresentam valores mais elevados, sendo que tanto a 

segunda como a terceira tipologia possuem maior relevância na Zona Oriental. As restantes tipologias 

possuem grande heterogeneidade no valor ecológico desempenhado, encontrando-se dependentes não 

apenas das suas características intrínsecas, mas também da sua envolvente. 

O valor social é claramente superior para os Espaços Verdes de Recreio – públicos e Espaços Verdes de 

Enquadramento – Equipamentos, sendo que, no caso dos espaços de regime de propriedade privada, 

este resultado é condicionado pelo facto de não permitirem a utilização pública. Nestes casos, o valor 

social deve ser analisado nos vários indicadores separadamente, de modo a aferir de modo correcto a 

função destes espaços.  

O valor económico foi também condicionado pela falta de dados disponíveis, razão pela qual são usados 

apenas dois indicadores. Verifica-se que os Espaços Verdes de Enquadramento – Equipamentos e 

Núcleos Culturais são as tipologias que apresentam maiores valores. Os Espaços Verdes de Recreio – 

públicos apresentam, para esta função, valores muito diversos. 



 

Figura 2 – Tipologias de espaços EEU nas freguesias analisadas. 

 

Analisando as três funções para as distintas zonas, pode-se observar que são as Zonas Oriental e 

Ocidental que apresentam maior valor ecológico, o que aliado às maiores áreas que a EEU ocupa, irá 

incrementar este valor. Estas são também as zonas com maior valor social. É a zona Oriental que possui 

maior valor económico, estando este valor associado aos espaços agrícolas que ainda permanecem na 

cidade. 

 

Discussão e conclusões 

Os espaços verdes, naturais e semi-naturais urbanos evoluem conjuntamente com a cidade, sendo 

criados e transformados de acordo com as necessidades, desejos e estratégias de desenvolvimento de 

cada época. Estes espaços, reflectidos na EEU, constituem um sinal da evolução e desenvolvimento da 

cidade, assim como o seu carácter e identidade. As paisagens urbanas são compostas por vários 

elementos que vão evoluindo, mas que, no seu conjunto, contribuem para o todo que a cidade é e 

representa. As áreas EEU, pela sua funcionalidade e pela evolução conjunta com a cidade são áreas 

fundamentais para a promoção de estratégias que visem a sustentabilidade e qualidade de vida. 

No caso de estudo analisado, verifica-se que a EEU possui diferentes tipologias e distintas funções nas 

áreas urbanas analisadas. Este facto irá trazer pistas para o desenvolvimento de estratégias de 



implementação e gestão, que visem colmatar carências encontradas, assim como aproveitar 

potencialidades, de modo a atingir-se uma EEU mais eficaz. 

 

Figura 3- Valor ecológico, social e económico nas 4 zonas da cidade do Porto. 

 

A análise das áreas individuais é essencial para a compreensão da EEU, mas esta deve também ser 

analisada como um todo, já que o seu valor é superior à soma das parcelas que a compõem, devido às 

relações de complementaridade, articulação e conectividade que se criam. A implementação da EEU e 

sua articulação com os outros subsistemas urbanos é também essencial nas estratégias de 

desenvolvimento urbano, visando a sustentabilidade e qualidade de vida.  
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