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Indicadores de compactação 

 

Compactação Absoluta: C 

Este indicador dá-nos a ideia de densidade edificatória, mas também de eficiência 

edificatória em relação ao consumo do solo. 

 

 

 

 

 

 

 
Compactação corrigida C c 

 
Para uma determinada unidade de superfície urbana, o indicador Cc  calcula: 

Este indicador corrige o valor da compactação C, entendendo que esta não é 

consubstancialmente boa, posto que uma sobrecompactação pode ter efeitos 

perversos para os interesses da cidade. A substituição da superfície urbanizada 

pela superfície em espaços verdes e de convivência ou de lazer permite conhecer, 

para uma determinada área urbana, o equilíbrio entre o construído e os espaços 

livres e de relação. 

Relaciona-se a densidade edificatória com a superfície que caracteriza o 

alinhamento da vida citadina: espaços verdes, praças, passeios de largura mínima. 

O território edificado no concelho de Vila Nova de Gaia, apresenta, na sua maior 

extenão, valores de compactação absoluta baixos, sendo notório o fenómeno de 

dispersão. Como se pode verificar no mapa de compactação absoluta quase 90% 

do território apresenta valores de compactação inferiores a 1. apenas o casco 

histórico se encontra compacto, com uma estrutura urbanística claramente definida. 

A tal dever-se-á acrescentar que os valores de compactação corrigida são baixos, o 

que se traduz na existência de alguns espaços de relação em sintonia com o 

edificado. No resto do perímetro urbano, tal não se verifica. 

Se atentarmos à evolução do edificado nos últimos 10 anos torna-se notório que a 

construção tem-se disseminado por todo o concelho, de uma forma que se pode 

considerar quase alietória, predominando a habitação unifamiliar. Torna-se 

permente estancar, a nível de futuro, este fenómeno de dispersão, quase intrínseco 

à própria génese do concelho, mas que acarreta consigo os impactes negativos 

que derivam da mesma (ver a introdução), principalmente sendo descontínua e 

apoiada na, sua grande maioria, nos eixos viários e muitas vezes na especulação 

imobiliária. Para tal é necessário colmatar interstícios, compactar e nuclearizar os 

aglomerados, definindo perímetros urbanos e áreas urbanizáveis rígidas. 
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Análise da compactação 

O indicador de compactação relaciona a densidade do edificado de uma área com 

a sua superfície total. Consegue-se assim a análise da eficiência edificatória de um 

espaço e sua relação com o uso do solo. 

As variáveis que entram no cálculo da compactação são as seguintes: 

- A altura do edificado; 

- A superfície edificada; 

- A classificação do solo de acordo com o planeamento; 

- A secção das ruas. 

Em Vila Nova de Gaia, de modo geral, podem-se diferenciar dois espaços bem 

definidos, separados por uma diagonal: a noroeste encontra-se a área mais 

urbanizada e do lado sudeste domina o rural, com densidades de edificado menor. 

Aprecia-se uma maior concentração de edificado (maiores índices de compactação) 

no espaço integrado no perímetro urbano. Dentro deste espaço amplo, constituído 

por dez freguesias, revelam-se diferenças notórias. Os espaços mais densamente 

urbanizados estão localizados junto ao Rio Douro, espacialmente em frente ao 

centro tradicional do Porto. Dentro desta área, reconhecida como o centro urbano 

de Vila Nova de Gaia, o desenvolvimento da urbanização orientou-se para sul, 

podendo-se hoje verificar dois eixos de compactação relativamente elevada. Os 

valores acima de 1,6 dominam, atingindo-se índices de 6. 

O eixo que mais se destaca orienta-se de Norte a Sul e integra as freguesias de 

Santa Marinha, São Pedro da Afurada e Mafamude. Dentro da continuidade 

existente, diferenciam-se os casos de Santa Marinha e São Pedro, com um 

urbanismo tradicional e mais antigo, e de Mafamude, com um crescimento mais 

tardio (anos 50-70), a que se junta Canidelo, a oeste, nos anos 70-90. A 

compactação, que se encontra estabilizada, obedece principalmente a uma 

edificação tradicional intensiva, a um crescimento em altura dos edifícios mais 

recentes e a uma escassez de espaços livres e espaços verdes, o que demonstra 

uma distribuição não sistémica e escassa no que diz respeito à sua superfície. 

O segundo eixo, de menor compactação, praticamente paralelo ao primeiro, mas 

menos definido, corresponde às áreas de transição de Oliveira do Douro e aos 

núcleos de Avintes e Vilar de Andorinho. Estas áreas estão apoiadas numa 

edificação tradicional à qual se sobrepõe um posterior período de crescimento. 

À margem das suas origens os dois eixos têm-se desenvolvido espacialmente nos 

últimos tempos, em estreita relação com as vias de comunicação mais importantes 

que atravessam o concelho, a A1 e a IP1, que conflui na primeira um pouco mais a 

sul. Estas vias, juntamente com o IC1 no sector costeiro, explicam a presença de 

novos espaços de compactação moderada imersos em outros de tipologia rural e 

densidades de edificado e de população baixas. Neste sentido, a urbanização 

distribui-se em função das vias de comunicação para sudoeste, onde domina o 

rural, mas cada vez mais “pressionada” pela nova urbanização residencial, que se 

distribui desde o centro urbano para sul e para o interior, consolidando um habitat 

disperso dependente das estradas e auto-estradas. 

Conclui-se assim que o concelho de Vila Nova de Gaia conta, no seu todo, com 

níveis de compactação média-baixa, com um núcleo urbano definido, compacto, 

mas com deficiências no que concerne aos espaços livres. A tendência é para 

disseminar o uso residencial para o seu meio envolvente em forma de peças 

ligadas às vias de comunicação principais, integrando os limites urbano-rural. 
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MOBILIDADE 

O efeito polarizador de fluxos exercido por Vila Nova de Gaia sobre o território 

circundante é limitado e concentra-se essencialmente nos concelhos da Área 

Metropolitana do Porto e num eixo que se prolonga até Marco de Canaveses. 

Estes fluxos de indivíduos compreendem essencialmente activos. 

Os concelhos que fazem fronteira com Vila Nova de Gaia são responsáveis pela 

maior parte dos fluxos exógenos, totalizando mais de 16 000 indivíduos. 

Destacam-se especialmente os concelhos vizinhos do Porto, Gondomar e Santa 

Maria da Feira, responsáveis por um total de deslocações superior a 12 milhares. 

O tráfego médio diário anual (TMDA) registou um crescimento notável, acima dos 

45%, em três dos postos de contagem. O tráfego pesado aumentou 

consideravelmente na estrada N218 (actual IP4), triplicando entre 1990 e 2001, o 

que correspondeu a um crescimento médio anual de 15%.  

O resultado relativo ao posto de contagem 238/P mostra um crescimento de quase 

200%. Noutro troço do IC1, contudo, este crescimento não ultrapassou os 50%. 

Dependendo do troço da EN1 em análise, regista-se ou um decréscimo dos níveis 

de tráfego, ou a estagnação dos mesmos. 

Distribuição Modal 

A escolha modal é o resultado e o reflexo de muitas variáveis que transpõem o 

contexto dos sistemas de transporte. 

O automóvel é responsável pela grande maioria dos custos externos i no sector do 

transporte; não só pelo seu peso relativo (expresso em distâncias percorridas, ou 

melhor, em volumes de passageiros e mercadorias transportados multiplicados 

pelas distâncias percorridas), mas também quando comparado com os outros 

modos – os custos externos relativos ao modo automóvel são em média muito 

superiores aos dos outros modos (mais de duas vezes em relação ao modo 

autocarro; quase quatro vezes e meia em relação ao modo ferroviário). 

A ausência de padrão de mobilidade leva a uma necessidade urgente de 

experimentação e diversidade ao nível das políticas de sustentabilidade.  

Diferentes são as políticas urbanas de Gestão da Mobilidade no entanto todas elas 

visam a criação da Cidade Sustentável. 

O concelho de Vila Nova de Gaia apresenta um elevado grau de mobilidade 

quando comparado com os restantes municípios portugueses do Eixo Atlântico, 

sendo suplantado apenas pelo município do Porto no que concerne a este 

indicador. 

O modo que detém a primazia na distribuição modal do município é o modo 

automóvel, com 42% do total das viagens. O modo a pé é o segundo mais 

utilizado, seguido do autocarro, que capta pouco mais de um quinto do total das 

viagens.Os restantes modos têm uma expressão comparativamente menor, 

podendo-se destacar a motocicleta, que é o modo utilizado em aproximadamente 

4% das deslocações. 
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Taxa de Motorização 

Numa análise à taxa de motorização que é um indicador bastante relevante, tanto 

no ponto de vista do congestionamento da cidade, factor directamente relacionado 

com a mobilidade urbana, como do espaço que ocupa dessa mesma cidade, 

verificamos que o número de veículos por família aumentou 33,1%, assim com o 

numero de veículos por indivíduo aumentou 52,3% 

Existe uma grande uniformidade no modo como a distribuição modal das viagens 

sistemáticas se reflecte no território do município: o modo automóvel é claramente 

dominante em todo o concelho, com a excepção da freguesia de Lever, em que 

domina o modo autocarro; o modo a pé é o menos relevante, com a excepção do 

arco constituído pelas freguesias de Arcozelo, Seixezelo e Grijó, sendo aqui o 

transporte público o de menor importância relativa. 

No modo a pé, observa-se a existência de assimetrias entre freguesias próximas 

entre si, havendo importantes disparidades quanto à importância relativa do modo 

em consideração entre freguesias vizinhas. 

Um exemplo será Valadares, em que o modo a pé é proporcionalmente mais 

importante que nas freguesias vizinhas da Madalena e de Gulpilhares . Outros 

exemplos serão Serzedo, Sermonde e Avintes. 

O modo automóvel, por sua vez, demonstra uma importância crescente entre o 

Douro e o extremo sudoeste do município, crescendo gradativamente desde o eixo 

Santa Marinha-Avintes-Lever e São Félix da Marinha 

Taxa de Ocupação 

Uma taxa de ocupação elevada é essencial de modo a melhorar o desempenho 

em termos de consumo de combustível por passageiro-quilómetro. 

Comparando Vila Nova de Gaia  com os restantes municípios portugueses do Eixo 

Atlântico, e  tendo como base de cálculo para as taxas de ocupação os resultados 

dos Censos de 1991 e de 2001, verifica-se que a taxa de ocupação caiu dos 1,45 

ocupantes por veículo para os 1,33, sendo a segunda mais baixa registada nos 

municípios portugueses do Eixo Atlântico. 

A variação da taxa de ocupação no período inter-censitário foi relativamente 

heterogénea no modo como se expressou no território, sendo apenas de relevar o 

incipiente aumento na freguesia de Serzedo onde se pôde registar um aumento 

das taxas de ocupação, não excedendo este, contudo, pouco mais de 4%. 

 

INFRA-ESTRUTURAS 

Os itinerários IP1/A1 e IC1/A1 asseguram a ligação aos concelhos a norte e sul de 

Vila Nova de Gaia. Os itinerários complementares IC23/A20 e IC2/A1 estabelecem 

a ligação entre o IC1/A1 e o IP1/A1 a norte e sul do concelho, respectivamente. O 

IC23/A20 constitui a circular interna e o IC24/A41 constitui a circular externa da 

AMP. 

A estrada ER222 assegura a ligação de Vila Nova de Gaia aos concelhos (a oeste) 

localizados ao longo do rio Douro. 

O transporte público em Vila Nova de Gaia é assegurado por um conjunto muito 

alargado de operadores privados, que fazem uma cobertura de tipo radial, 

segundo um conjunto de feixes centrados no município vizinho do Porto. A 

convergência destes eixos atravessa no sentido norte-sul as freguesias de Santa 

Marinha e Mafamude. Comparativamente, as ligações transversais intraconcelhias 
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são, em número e densidade, muito menores do que as que estabelecem ligação 

a norte do Douro. 

Na rede ferroviária, em termos de procura, a característica mais marcante que se 

pode observar em Vila Nova de Gaia é o crescimento gradativo da mesma desde 

as freguesias que ladeiam o Douro, sendo particularmente elevada nas freguesias 

centrais; esta tendência não é comum, e noutros dos concelhos portugueses do 

Eixo Atlântico o que se observa é a oposto. 

Este tipo de rede adapta-se facilmente às dinâmicas urbanas existentes, visto que, 

desde que haja infraestrutura rodoviária e sinalização adequada, é sempre 

possível adaptar as linhas de transporte público rodoviário face à procura; no 

entanto a inexistência de coordenação entre os diferentes operadores e as 

respectivas concessões, reflecte-se em situações de concorrência inusitada entre 

os operadores privados, que se traduzem na adaptação descoordenada da rede 

face à procura. Esta concorrência e descoordenação entre os operadores 

privados, e destes com a STCP, revelam-se essencialmente na Avenida da 

República em V.N. Gaia e noutras artérias de ligação ao Porto. 

O projecto de criação da rede de metro do Porto constitui um processo que visa a 

consolidação do sistema de transportes entre o centro urbano do Porto e os 

centros urbanos do concelho de Vila Nova de Gaia, Maia, Gondomar, Póvoa do 

Varzim, Matosinhos, Trofa, Valongo e Vila do Conde. 
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TABELA 1 – INDICADORES DE MOBILIDADE

INDICADOR VALOR 
ACTUAL VALOR MÉDIO DO E21 VALOR DESEJADO 

PADRÕES DE MOBILIDADE    

 Nº médio de Viagens diárias 2,15 1,61 

 

 
Relação entre o número de indivíduos que se 

desloca para o trabalho a pé em relação áqueles 
que o fazem em automóvel ligeiro particular 

1 / 2,5  Aumentar o nº de deslocações a pé 

Evolução do número de veículos por 
família 33,1% 40,4% 

Taxa de Motorização 
(1991-2001) 

Evolução do número médio de 

veículos por indivíduo 
52,30% 59,0% 

 

 Taxa de Ocupação 1,33 1,37 

 

 % de Utilização de Transporte Público no 
Concelho (Julho 2004) 21% 17,2% 
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TABELA 2 – INDICADORES DE ACESSIBILIDADES 

INDICADOR VALOR 
ACTUAL VALOR MÉDIO DO E21 VALOR DESEJADO 

ACESSIBILIDADE 
Proximidade a serviços     

Ensino Pré-Escolar 25,5% - 
a 600 metros 

Ensino Primário 80,6% - 

 

Equipamentos Desportivos 72,03% - 
400 metros 

Paragens de Autocarro 92,04% - 

 

 
                                                 
 
 


