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1. Introdução
1.1.

Objeto

O presento documento tem por objeto a definição dos objetivos e fundamentos
técnicos que suportam a elaboração do Plano de Pormenor da Rua General Sousa
Dias (Duque de Loulé), e constitui peça fundamental para ser presente à reunião
pública deliberativa da Câmara Municipal do Porto, sobre a decisão de dar início aos
trabalhos técnicos de elaboração do Plano, ao abrigo do disposto no n.ºs 1, e 3 do
artigo 76.º do Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio – Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial (RJIGT).
Este documento integra os elementos necessários à fundamentação da tomada de
decisão municipal de determinar o início do procedimento, nomeadamente:
─ A definição da oportunidade e dos termos de referência da elaboração;
─ Os objetivos a prosseguir;
─ O prazo de elaboração;

─ O período de participação pública (preventiva);

─ Justificação para a não qualificação do Plano para efeitos de Avaliação
Ambiental Estratégica.

1.2.

Enquadramento territorial

A área delimitada do Plano de Pormenor, abrange cerca de 3,88 ha, localizada na
União das freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia São Nicolau e
Vitória, é enquadrada pelos seguintes arruamentos:
─ Rua do General Sousa Dias (viaduto Duque de Loulé)
─ Rua de Augusto Rosa
─ Rua de São Luís
─ Rua do Sol

─ Largo Ator Dias

─ Passeio das Fontainhas
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Fig. 1 Localização sobre ortofotomapa

A figura 1 representa a localização da área delimitada na envolvente do quarteirão do
parque das Camélias e o passeio das Fontainhas.
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1.3.

A oportunidade da elaboração do Plano

O espaço urbano na envolvente ao viaduto Duque de Loulé, construído com o
propósito de descongestionar o trânsito automóvel do centro da cidade, deu origem a
um espaço fragmentado que não contribui para a consolidação de uma envolvente
urbana que integra o imóvel classificado de interesse público Zona Histórica do Porto.
A frente urbana voltada para a rua do General Sousa Dias (viaduto Duque de Loulé),
possui um conjunto de imóveis classificados, com destaque para o antigo
Recolhimento de Nossa Senhora das Dores e de São José das Meninas
Desamparadas, atuais instalações da Universidade Lusófona do Porto, os quais não
possuem uma leitura urbana coerente resultado das demolições de grande parte dos
edifícios que outrora davam corpo ao quarteirão.

Fig. 2 carta topográfica 1892

Fig. 3 carta topográfica 1979

O facto desta área se localizar numa zona central da cidade, na continuidade do
Centro Histórico do Porto e Património Mundial da Unesco, conduz a um
reconhecimento acrescido na necessidade do seu ordenamento.
Este quarteirão integra ainda a área de reabilitação urbana, ARU do Bonfim1, para a
qual se pretende futuramente definir uma operação de reabilitação urbana de tipo
sistemática, com base num programa estratégico de reabilitação urbana. Um dos
critérios subjacentes à delimitação da ARU relaciona-se com a estruturação do

1

ARU do Bonfim Aviso n.º 4429/2018 - Diário da República n.º 66/2018, Série II de 2018-04-04

DIVISÃO MUNICIPAL DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

4

Direção Municipal do Urbanismo
Departamento Municipal de Planeamento Urbano
Rua Guilherme da Costa Carvalho n.º 38, 5.º piso
4000-274 Porto

território, numa estratégia de crescente integração e afirmação de dinâmicas urbanas,
apostando num espetro alargado de atividades da economia do conhecimento.
O Município do Porto é proprietário e legítimo possuidor de prédios nesta área,
especificamente nas ruas do Sol, de S. Luís e do General Sousa Dias, prédios esses
que

se

encontram

sem

utilidade

prática,

constituindo

um

conjunto

de

terrenos/construções sem fins específicos, que formam uma cratera na malha urbana
consolidada desta área central da cidade.
A elaboração de um plano de pormenor para esta área constitui deste modo uma
oportunidade para que, através deste instrumento de gestão territorial, se promovam
as estratégias de regeneração urbana necessárias, potenciando a concretização de
uma solução urbanística alinhada com os objetivos programáticos que adiante se
elencam.
2. Objetivos
2.1.

Objetivos a prosseguir

Com a elaboração do Plano de Pormenor pretende-se alcançar os seguintes objetivos:
a) Qualificar a área através de uma ação integrada de colmatação das frentes
urbanas na envolvente ao viaduto Duque de Loulé, com um edificado que valorize
as malhas e preencha os vazios;
b) Redefinir o espaço público, restabelecendo a ligação ao passeio da Fontainhas e
a melhoria da acessibilidade pedonal adequada ao potencial histórico e
paisagístico em presença;
c) Promover a reabilitação do edificado existente, considerando os valores
patrimoniais e os significativos conjuntos de edifícios caracterizadores de uma
identidade local que interessa preservar;
d) Implementar funções urbanas dinamizadoras do contexto urbano e que se
adequem à fixação da população residente.
e) Garantir a viabilidade urbanística do Plano, através de uma abordagem rigorosa
das suas implicações orçamentais.
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2.2.

Prazo para a elaboração

Estima-se que o prazo necessário para a elaboração do Plano seja de 240 dias.

3. Fundamentos técnicos
3.1.

Enquadramento no PDM em vigor

Um dos objetivos estratégicos do PDM do Porto refere-se à redução das assimetrias
urbanas existentes, perspetivando a necessidade de desenvolver esforços em
domínios tais como, a equidade da localização dos investimentos públicos e o reforço
da coesão social e territorial através da valorização de territórios problemáticos.
A área de intervenção do Plano, e de acordo com a planta de ordenamento – carta de
qualificação do solo, abrange duas categorias de espaço - solo urbanizado e solo afeto
à estrutura ecológica - e 3 subcategorias de espaço:
Solo Urbanizado
-

área de frente urbana contínua em consolidação – “correspondem às áreas
estruturadas em quarteirão com edifícios localizados, predominantemente, à
face dos arruamentos, em que o espaço público se encontra definido e em que
as frentes urbanas edificadas estão em processo de transformação construtiva
e de uso; pretende-se a manutenção e reestruturação das malhas e a
consolidação do tipo de relação do edificado com o espaço público existente.”
(PDM, Art.º 18.º).

-

sistemas de circulação e mobilidade – “servem de canal de transporte ou de
elemento de conexão e correspondência entre diferentes modos e meios de
transportes e comunicações, facilitando a relação entre os setores urbanos e,
ainda, entre a cidade e a sua área metropolitana ou outros pontos do espaço
nacional e internacional.” (PDM, Art.º 48.º, n.º1).

Solo afeto à estrutura ecológica
-

área verde de utilização pública – “correspondem a parques públicos ou de
utilização pública e ainda a praças e jardins com carácter estruturante do verde
urbano.” (PDM, Art.º 38.º, n.º1).
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De acordo planta de ordenamento - carta da hierarquia da rede rodoviária2, “A rede
viária da cidade é ordenada e hierarquizada de acordo com uma estratégia territorial
de mobilidade que visa dotar os diversos modos de transporte alternativos de
adequado espaço de funcionamento e, ainda, de acordo com as funções rodoviárias
que se pretende ver facilitadas através de adequadas medidas de gestão” (PDM, art.º
52.º).
A área do Plano apresenta para o local:
─ um “eixo urbano estruturante e de articulação intermunicipal”

3

– a rua do

General Sousa Dias (viaduto Duque de Loulé);

─

e ainda o “eixo urbano complementar ou estruturante local”4 - a rua de Augusto
Rosa.

De acordo planta de ordenamento - carta de Património – identificam-se os seguintes
imóveis de interesse Patrimonial (Art.º 5, nº 1, a), nº 2 e 3, Art.º 6 e Anexo I-A):
─ S27 - Recolhimento de Nossa Senhora das Dores e São José / Recolhimento
da Porta do Sol / Universidade Moderna;

─ S26 - Edifícios de Habitação (R. de S. Luís);

─ S7 - Capela de N.ª S.ª de Agosto (Capela dos Alfaiates) – R. de S. Luís;

─ S29 - Edifícios de Habitação (R. do Sol);

─ S83 Dois edifícios de habitação e comércio (R.de Augusto Rosa)

De acordo planta de condicionantes:

3. IP51 Imóvel Classificado Interesse Público (IIP) - Zona Histórica do
Porto;
4. MN7 Imóvel Classificado Monumento Nacional - Capela de Nossa Senhora de
Agosto (Capela dos Alfaiates);

2

A rede viária da cidade é ordenada e hierarquizada de acordo com uma estratégia territorial de mobilidade que visa dotar os
diversos modos de transporte alternativos de adequado espaço de funcionamento e, ainda, de acordo com as funções rodoviárias
que se pretende ver facilitadas através de adequadas medidas de gestão PDM, art.º 52.º).
3
Têm como função principal estabelecer a ligação entre os principais setores da cidade, e desses à rede nacional que estrutura o
território metropolitano e regional, segundo uma lógica de concentração de fluxos e de grande eficácia de desempenho, com
recurso a te ologias ava çadas de apoio à gestão do o gestio a e to . PDM, art.º 52.º, al.a).
4
Têm uma função de nível secundário ao ligarem entre si eixos estruturantes, destinando-se ainda à irrigação dos sectores urbanos
definidos pela rede principal, segundo uma lógica de compatibilização entre o tráfego local de atravessamento e o apoio às
atividades implantadas, prevendo -se ainda que venham a desempenhar um papel decisivo na futura reestruturação da rede
ur a a de auto arros PDM, art.º 52.º, al. .

DIVISÃO MUNICIPAL DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

7

Direção Municipal do Urbanismo
Departamento Municipal de Planeamento Urbano
Rua Guilherme da Costa Carvalho n.º 38, 5.º piso
4000-274 Porto

5. Zona de Proteção (ZP) MN19 - Centro Histórico do Porto;
6. Zona mista - Regulamento Geral do Ruído (RGR);
7. Área de reabilitação urbana (ARU do Bonfim).
3.2. Base programática

Fig. 4 Modelo prévio da base programática do plano

─ Consolidar a frente urbana a norte do viaduto Duque de Loulé (rua do General
Sousa Dias) através de capacitação construtiva dos terrenos expectantes;

─ Requalificar o passeio das Fontainhas, repondo a extensão demolida aquando
das obras de consolidação da escarpa;

─ Qualificar os espaços sob o viaduto atribuindo novas funções e permitindo a

permeabilidade entre a parte norte e sul, potenciadora de circuitos pedonais e,

de um modo mais alargado, dos modos de mobilidade suave;
─ Criar novos espaços verdes de uso público;

─ Requalificar a rua de S. Luís e a rua do Sol, ligando os dois arruamentos;

─ Promover a reabilitação do conjunto do edificado existente, considerando os
valores patrimoniais em presença caracterizadores da identidade local.
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3.3. Sistema de execução
O Plano de Pormenor deverá ser executado fora de sistema de execução, uma vez
que este pode ser concretizado por meio de operações urbanísticas e se insere em
“zona urbana consolidada”5, conforme dispõe o RJIGT, Art.º147.º, n.º 3, a).
Ao município caberá promover a execução coordenada e programada do
planeamento territorial, com a colaboração das entidades públicas e privadas,
procedendo à realização das infraestruturas e dos equipamentos de acordo com o
interesse público, e os objetivos e as prioridades estabelecidas no Plano, recorrendo
aos meios previstos na lei (RJIGT, Art.º146.º, n.º 1).
3.4. Faseamento
Prevê-se um prazo global de 300 dias para a elaboração do Plano de Pormenor da
Rua General Sousa Dias (Duque de Loulé), de acordo com o seguinte faseamento:

1ª Fase

90 dias após o período de participação

─ Elaboração da proposta preliminar

pública (preventiva)

─ Elaboração da proposta

preliminar do Plano com eventuais

2ª Fase

90 dias após a validação da proposta
alterações

propostas

na

comissão

consultiva
3ª Fase
─ Reformulação da proposta
4ª Fase
─ Elaboração da proposta final

5

60 dias após a receção do pareceres
das

entidades

consultadas

na

comissão consultiva
60 dias após consulta da Discussão
Pública

Caracterizada por uma densidade de ocupação que permite identificar uma malha ou estrutura urbana já definida,
onde existem as infraestruturas essenciais e onde se encontram definidos os alinhamentos dos planos marginais
por edifi ações e o ti uidade. RJUE, Art.º 2.º,o).
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3.5. Conteúdo material e documental
O Plano de Pormenor da Rua General Sousa Dias (Duque de Loulé) deverá adotar o
seguinte conteúdo material:
─ A definição e a caracterização da área de intervenção, identificando e
delimitando os valores culturais e a informação arqueológica contida no solo e

no subsolo, os valores paisagísticos e naturais a proteger, bem como todas as
infraestruturas relevantes para o seu desenvolvimento;
─ As operações de transformação fundiária preconizadas e a definição das regras
relativas às obras de urbanização;

─ O desenho urbano, exprimindo a definição dos espaços públicos, incluindo os
espaços de circulação viária e pedonal e de estacionamento, bem como o

respetivo tratamento, a localização de equipamentos e zonas verdes, os
alinhamentos, as implantações, a modelação do terreno e a distribuição
volumétrica;
─ A distribuição de funções, conjugações de utilizações de áreas de construção

e a definição de parâmetros urbanísticos, designadamente, número de pisos e
altura total das edificações ou altura das fachadas;

─ As operações de demolição, conservação e reabilitação das construções
existentes;

─ As regras para a ocupação e para a gestão dos espaços públicos;

─ A implantação das redes de infraestruturas, com delimitação objetiva das áreas
que lhe são afetas;

─ Regulamentação da edificação, incluindo os critérios de inserção urbanística e
o dimensionamento dos equipamentos de utilização coletiva, bem como a
respetiva localização no caso dos equipamentos públicos;
─ A identificação dos sistemas de execução do plano, do respetivo prazo e da

programação dos investimentos públicos associados, bem como a sua
articulação com os investimentos privados;

─ A estruturação das ações de compensação e de redistribuição de benefícios e
encargos.
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3.6. Equipa técnica
A elaboração do Plano de Pormenor será da responsabilidade da Direção Municipal
de Urbanismo coordenada pelo Departamento Municipal de Planeamento Urbano e
desenvolvida pela equipa técnica multidisciplinar da Divisão Municipal de
Planeamento e Ordenamento do Território, composta por técnicos superiores nas
áreas de Arquitetura, Arquitetura Paisagista, Urbanismo, Engenharias, História,
Sociologia, Economia e Direito, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º
292/95, de 14 de Setembro.

4. Avaliação ambiental estratégica
Da não qualificação do Plano para efeitos da AAE
O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), dispõe no n.º 1 do
artigo 78.º, que os planos de pormenor só são objeto de avaliação ambiental no caso
de se determinar que são suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente ou nos
casos em que constituam o enquadramento para a aprovação de projetos sujeitos a
avaliação de impacto ambiental ou a avaliação de incidências ambientais. E, no n.º 2
do artigo 78.º, refere ainda que a qualificação dos planos de pormenor, para efeitos
do disposto no número anterior, compete à câmara municipal, de acordo com os
critérios estabelecidos no anexo ao Decreto -Lei n.º 232/2007,de 15 de junho, alterado
pelo Decreto -Lei n.º 58/2011, de 4 de maio.

Assim de acordo com o disposto no n.º 1, do art. 3.º, do Decreto-Lei n.º 232/2007, de
15 de junho, apresenta-se quadro seguinte que fundamenta a não qualificação do
plano para efeitos de avaliação ambiental estratégica:
Regime jurídico da avaliação ambiental de planos e programas (RJAAPP)
Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho alterado pelo Decreto – Lei n.º 58/2011, de 04 de maio.
Estão sujeitos a avaliação ambiental
Plano de Pormenor de Duque de Loulé
(n.º 1, Art.º 3.º)
a) Os planos e programas para os sectores da A base programática do Plano não prevê a
agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, execução de qualquer projeto mencionado nos
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transportes, gestão de resíduos, gestão das anexos I e II do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31
águas, telecomunicações, turismo, ordenamento de outubro (AIA).
urbano e rural ou utilização dos solos e que
constituam enquadramento para a futura
aprovação de projetos mencionados nos anexos
I e II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio6,
na sua atual redação;
b) Os planos e programas que, atendendo aos A área do Plano não abrange nenhum sítio da
seus eventuais efeitos num sítio da lista nacional lista nacional de sítios; nenhum sítio de interesse
de sítios, num sítio de interesse comunitário, comunitário; uma zona especial de conservação
numa zona especial de conservação ou numa ou numa zona de proteção especial, que devam
zona de proteção especial, devam ser sujeitos a ser sujeitos a uma avaliação de incidências
uma avaliação de incidências ambientais nos ambientais.
termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 140/99,
de 24 de Abril, na redação que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro;
c) Os planos e programas que, não sendo Não se prevê que na área do Plano venham a ser
abrangidos pelas alíneas anteriores, constituam programados projetos ou ações suscetíveis de
enquadramento para a futura aprovação de serem qualificados com incidência ambiental.
projetos e que sejam qualificados como
suscetíveis de ter efeitos significativos no
ambiente.
Anexo a que se refere o n.º 6 do artigo 3.º. do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho
Critérios de determinação da probabilidade de efeitos significativos no ambiente:
1- Características dos planos e programas,
Plano de Pormenor de Duque de Loulé
Tendo em conta, nomeadamente:
a) O grau em que o plano ou programa Considerando a dimensão reduzida da área total
estabelece um quadro para os projetos e outras do Plano (3,88ha) as atividades e funções e
atividades no que respeita à localização, afetações de recursos, é diminuta a
natureza,
dimensão
e
condições
de probabilidade de provocar efeitos no ambiente.
funcionamento ou pela afetação de recursos;
b) O grau em que o plano ou programa influencia O plano devido á sua escala não terá influência
outros planos ou programas, incluindo os noutros planos ou programas.
inseridos numa hierarquia;
c) A pertinência do plano ou programa para a Não aplicável.
integração de considerações ambientais, em
especial
com
vista
a
promover
o
desenvolvimento sustentável;
d) Os problemas ambientais pertinentes para o Não se vislumbram problemas ambientais
plano ou programa;
Assinaláveis, significativos ou suscetíveis.
e) A pertinência do plano ou programa para a Não aplicável.
implementação da legislação em matéria de
ambiente.
2— Características dos impactes e da área Plano de Pormenor da Rua General Sousa Dias
suscetível de ser afetada, tendo em conta,
(Duque de Loulé)
nomeadamente:

6

Revogado pelo Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
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a) A probabilidade, a duração, a frequência e a Sem significado.
reversibilidade dos efeitos;
b) A natureza cumulativa dos efeitos;
Sem significado.
c) A natureza transfronteiriça dos efeitos;
Não aplicável.
d) Os riscos para a saúde humana ou para o Sem significado.
ambiente, designadamente devido a acidentes;
e) A dimensão e extensão espacial dos efeitos, Sem significado.
em termos de área geográfica e dimensão da
população suscetível de ser afetada;
f) O valor e a vulnerabilidade da área suscetível de ser afetada, devido a:
i) Características naturais específicas ou Não se prevê que na área do Plano venham a ser
património cultural;
programados projetos ou ações suscetíveis de
afetar o património cultural.
ii) Ultrapassagem das normas ou valores limite Não se prevê que na área do Plano venham a ser
em matéria de qualidade ambiental;
programados projetos ou ações suscetíveis de
ultrapassar normas ou valores limite em matéria
de qualidade ambiental.
iii) Utilização intensiva do solo;
Não aplicável.
g) Os efeitos sobre as áreas ou paisagens com Não aplicável.
estatuto protegido a nível nacional, comunitário
ou internacional.

Da análise antecedente, em que se confrontam os critérios de determinação da
probabilidade de o Plano produzir efeitos significativos no ambiente, património e
paisagem, com a base programática estabelecida por estes Termos de Referência,
justifica-se a não qualificação do Plano de Pormenor da Rua General Sousa Dias
(Duque de Loulé) para efeitos de avaliação ambiental Estratégica.
A decisão de não qualificação do Plano, incluindo a respetiva fundamentação, deve
ser disponibilizada ao público pela Câmara Municipal do Porto através da sua
divulgação na respetiva página da Internet (n.º 7, Art.º 3.º, Decreto-Lei n.º 58/2011 de
2 de maio).
5.

Anexos
─ Planta de delimitação do Plano

─ Extratos da Planta de Ordenamento do PDM

─ Extratos da Planta de Condicionantes do PDM

Porto, dezembro 2018
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Limite do Centro Histórico do Porto incluído na Lista de Património Mundial da UNESCO
Imóvel Classificado ou em Via de Classificação
Zona de Proteção de Interesse Municipal
Imóvel de Interesse Patrimonial
Área de Interesse Urbanístico e Arquitetónico
Espaço Verde com Valor Patrimonial
Núcleo e Lugar

Nevogilde

C

Passos

D

Aldoar

E

Vila Nova F

Ouro

G

Regado

H

Campo Lindo
Paranhos

I

Lamas

J

Pêgo Negro

K

Vila Cova

PATRIMÓNIO NATURAL

Complexo de Gnaisses da Foz do Douro

ESPÉCIES ARBÓREAS CLASSIFICADAS
Zona com Árvores
Árvore Isolada

PERÍMETROS de PROTEÇÃO ARQUEOLÓGICA

Zona Especial de Proteção / Zona Automática de Proteção ( ZEP/ZAP )
Perímetro Especial de Proteção Arqueológica / Zona de Potencial
Arqueológico ( PEPA/ZOPA )

Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística ( ACRRU )

Proposta Viária

Limite do Concelho
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LEGENDA:
Plano Pormenor - Limite da Intervenção

Canal de Ligação Inter-níveis (Rua e Ramal)
Existente
Proposto
Eixo Urbano Estruturante e de Articulação Intermunicipal
Existente
Proposto
Eixo Urbano Complementar ou Estruturante Local
Existente
Proposto
Eixo Urbano Complementar ou Estruturante Local de Importância Sequencial

Túnel

Proposta Viária
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IMÓVEIS CLASSIFICADOS OU EM VIAS DE CLASSIFICAÇÃO

MN20

IP - Interesse Público

IP - Interesse Público

1 - Fontanário do Largo da Sé /Chafariz de S. Miguel-O-Anjo (IIP)
3 - Recolhimento dos Órfãos (IIP)
4 - Chafariz da Colher (IIP)
5 - Chafariz do Jardim de S. Lázaro (IIP)
6 - Chafariz da Rua de S. João (vestígios) (IIP)
7 - Chafariz da Rua das Taipas (IIP)
8 - Chafariz da Rua Escura (IIP)
9 - Chafariz da Rua de S. Domingos (IIP)
10 - Forte de S. Francisco Xavier / Castelo do Queijo (IIP)
11 - Dois Obeliscos da Quinta da Prelada e actualmente no Passeio Alegre (IIP)
12 - Igreja de S. Pedro de Miragaia (IIP)
13 - Torre, Capela ou Ermida de S. Miguel-o-Anjo (IIP)
14 - Palácio dos Carrancas (IIP)
15 - Edifício na R. de S. Miguel, 2 - 4 (painéis de azulejos do séc. XVIII) (IIP)
16 - Forte de S. João Baptista (IIP)
17 - Estátuas, elementos decorativos e muro em que os mesmos se integram (IIP)
18 - Conjunto urbano constituído pela Praça de Ribeira e suas naturais extensões (IIP)
19 - Edifícios na Avenida de Rodrigues de Freitas (IIP)
20 - Edifício na Rua da Galeria de Paris (IIP)
21 - Edifício na Rua de Cândido dos Reis, 75 - 79 (IIP)
22 - Biblioteca Pública Municipal do Porto / Convento de Santo António da Cidade (IIP)
23 - Casa do Despacho da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco (IIP)
24 - Casa do Dr. Domingos Barbosa / Casa Museu de Guerra Junqueiro (IIP)
25 - Casa da Prelada com o conjunto que a envolve, designadamente a mata e o jardim
(IIP)
26 - Edifício do Frigorífico do Peixe / Lota de Peixe de Massarelos (IIP)
27 - Igreja da Misericórdia do Porto(IIP)
28 - Igreja de Santo Ildefonso (IIP)
29 - Igreja Paroquial de S. João Baptista (IIP)
30 - Palácio de S. João Novo / Museu de Etnografia e História (IIP)
31 - Casa de Ramalde (IIP)
32 - Capela do Senhor dos Passos (IIP)
33 - Igreja S. José das Taipas (IIP)
34 - Mercado de Ferreira Borges (IIP)
35 - Pilares que sustentavam a Ponte Pênsil (IIP)
36 - Ponte de D. Luís I (IIP)
37 - Edifício na Avenida da Boavista (IIP)
39 - Estátua Equestre de D. Pedro IV (IIP)
40 - Edifício na Rua das Virtudes / Antigo Clube dos Ingleses (IIP)
41 - Café Magestic (IIP)
42 - Restaurante Comercial (IIP)
43 - Igreja de São Martinho de Lordelo (IIP)
44 - Capela das Almas / Capela de Santa Catarina (IIP)
45 - Casa dos Ferrazes Bravos (IIP)
46 - Quinta do Viso / Casa da Quinta do Rio (IIP)
47 - Edifícios R. Cedofeita e topo Norte da Pç. Carlos Alberto (IIP)
48 - Zona do Passeio Alegre (IIP)
49 - Casal de Santa Maria / Parque de Serralves (IIP)
50 - Capela dos Pestanas / Capela do Divino Coração de Jesus (IIP)
51 - Zona Histórica do Porto (IIP)
52 - Estação de São Bento, incluindo a gare metálica, os painéis de azulejos e a
boca de entrada no túnel (IIP)
53 - Imóvel onde se encontra a Ourivesaria Cunha, incluindo a Ourivesaria Cunha
e o seu recheio (IIP)
54 - Solar do Conde de Bolhão (MIP)
55 - Casa e Quinta de "Villar d´Allen" (IIP)
56 - Edifício do Antigo Quartel da GNR da Bela-Vista (antigo Instituto
Moderno do Porto) (MIP)
57 - Conjunto urbano da Avenida da Boavista entre o Pinheiro Manso e a
Avenida do Marechal Gomes da Costa (CIP)
58 - Igreja de São Miguel de Nevogilde e adro (MIP)
59 - Mercado do Bom Sucesso (MIP)
60 - Casa e Capela do Bom Sucesso (MIP)
61 - Liceu Alexandre Herculano (MIP)
62 - Escola Técnica Clara de Resende (MIP)
63 - Passeio marítimo e Avenida de Montevideu (CIP)
64 - Garagem do Jornal "O Comércio do Porto" (MIP)
65 - Conjunto da Praça da Liberdade, Avenida dos Aliados e Praça do General Humberto
Delgado, incluindo a estátua equestre de D. Pedro IV e todos os restantes
elementos escultóricos existentes (CIP)
66 - Palacete do Visconde de Vilar de Allen, jardins e auditório (MIP)
67 - Vestígios da Judiaria do Porto (Hêkhal) (MIP)
68 - Coliseu do Porto (MIP)
69 - Cinema Batalha (MIP)
70 - Rua de álvares Cabral (CIP)
71 - Casa e Quinta de Bonjóia (MIP)
72 - Quartel de Santo Ovídio (MIP)
73 - Edifício Parnaso (MIP)
74 - Bloco de Costa Cabral (MIP)
75 - Faculdade de Economia da Universidade do Porto (MIP)

76 - Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (MIP)
77 - Casa e Quinta da Revolta (MIP)
78 - Igreja e Cemitério de Nossa Senhora da Lapa (MIP)
79 - Casa Aristides Ribeiro (MIP)
80 - Edifício sito na Avenida da Boavista, nº 1354 (MIP)
81 - Conjunto da Foz Velha (CIP)
82 - Livraria Lello & Irmão (MIP)
83 - Mercado do Bolhão (MIP)
84 - Casa Manoel de Oliveira (MIP)
85 - Depósito de Materiais da Companhia Cerâmica das Devesas (MIP)
86 - Bloco da Carvalhosa (MIP)

Área Classificada ou em Vias de Classificação

MN - Monumento Nacional
1 - Chafariz do Passeio Alegre
2 - Chafariz das Virtudes
3 - Hospital de Santo António
4 - Paço Episcopal
5 - Sé Catedral do Porto
6 - Muralhas de D. Fernando e Miradouro
7 - Capela de Nossa Senhora de Agosto (Capela dos Alfaiates)
8 - Palácio do Freixo
9 - Igreja e Torre dos Clérigos
10 - Igreja de S. Francisco
11 - Torre do Palácio dos Terenas
12 - Casa do Infante (Casa da Rua da Alfândega Velha)
13 - Igreja de Santa Clara
14 - Igreja de S. Martinho de Cedofeita
15 - Igreja e Convento de S. Bento da Vitória
16 - Palácio da Bolsa
17 - Igreja e Colégio de São Lourenço/ Igreja e Convento dos Grilos
18 - Ponte de D. Maria Pia
19 - Centro Histórico do Porto (Património Mundial da Unesco)
20 - Teatro de S. João
21 - Casal de santa Maria / Parque de Serralves
22 - Conjunto Constituído pela Igreja dos Carmelitas Descalços e
Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo
23 - Ponte da Arrábida
24 - Antiga Cadeia e Tribunal da Relação do Porto

IIM - Imóveis de Interesse Municipal
1 - Quiosque do Largo da Ramadinha
2 - Alminhas da Ponte
3 - Conjunto formado por habitação e logradouro arborizado,
sito na Rua do Campo Alegre, nºs 855 a 1021
4 - Edifício na Rua de Pereira Reis
5 - Conjunto na Zona do Campo Alegre / Arrábida, junto às Ruas
do Campo Alegre, da Rainha D. Estefânia, do Bom Sucesso e
da Travessa do Campo Alegre
6 - Conjunto de Imóveis na Rua do Passeio Alegre
7 - Fonte das Oliveiras e Edifício anexo
8 - Capela do Senhor e Senhora da Ajuda
9 - Passos da Freguesia de S. João da Foz do Douro
10 - Cruzeiro do Senhor do Padrão
11 - Quiosque do Largo de Mompilher
12 - Farol de Nossa Senhora da Luz
13 - Quiosque no Jardim do Passeio Alegre / "Chalet Suiço"
14 - Quiosque na Praça do Marquês do Pombal
15 - Quiosque na Praça de Mouzinho de Albuquerque
16 - Quiosque do Serviço de Transportes Colectivos do Porto
17 - Estádio do Dragão
18 - Edifício da Travessa de S. Carlos nºs 3 a 7 (MIM)

IVC - Imóveis em Vias de Classificação
18 - Edifício da Alfândega Nova
79 - Igreja e antigo Hospital da Ordem da Trindade
80 - Teatro Sá da Bandeira

AEROPORTO FRANCISCO SÁ CARNEIRO
Servidão Aeronáutica

Zona de Proteção (ZP) /
Zona Especial de Proteção (ZEP)

3C - Setor 3C
4D - Setor 4D (raio de 750 m)
6 - Setor 6 (raio de 6.500 m)
7 - Setor 7 ( raio de 15.000 m)

Área Non Aedificandi

EDIFÍCIOS PÚBLICOS

SINALIZAÇÃO MARÍTIMA
Farolim

Zona de Proteção a Edifícios Públicos
Zona de Proteção a Equipamento de Saúde

DEFESA NACIONAL
Zona de Segurança - Instalações Militares

RODOVIAS

2.ª Zona de Segurança - Quartel do Viso

Zona de Alinhamento Especial aos IP1, IC1,
IC23, IC29 e Via Norte
FERROVIAS

CARTOGRAFIA

Rede Ferroviária Nacional

Vértice Geodésico (raio de proteção 15 m)

(para identificação das Zonas de Proteção, consultar legislação vigente)

Rede Ferroviária Nacional com exploração
ferroviária
Rede Ferroviária Nacional sem exploração
ferroviária

MN7

RECURSOS HÍDRICOS

RUÍDO
Zona Sensível
Zona Mista

ESPÉCIES ARBÓREAS
PROTEGIDAS

Presumível antigo Leito de Ribeira em
Aqueduto de Águas Pluviais
Linha de Água Descoberta (margens e leitos)
Área sujeita a consulta obrigatória junto da
entidade competente pela proteção de recursos
naturais
Cotas de Máxima Cheia
Margem do Rio Douro sob jurisdição de entidade
competente em matéria de Recursos Hídricos
(Lei 58/2005)
Área de Jurisdição da A. P. D. L.
INFRAESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO

Zona com Sobreiros sujeitos a Servidão
Sobreiro Isolado
CLASSIFICADAS
Conjunto de Árvores
Árvore Isolada
REABILITAÇÃO URBANA
Área de Reabilitação Urbana (ARU)
Área de Reabilitação Urbana (ARU) /
Operação de Reabilitação Urbana (ORU)

Conduta de Adução do Sistema Douro Paiva
Óleoduto

Limite do Concelho

Linha e Subestação de muito Alta Tensão da
Rede Nacional de Transporte de Energia Elétrica

Limite definido pela Carta Administrativa Oficial

Linha e Subestações de Alta Tensão da Rede
Elétrica Aérea da E.D.P.

D.R. nº 47/ 2018 , Série II de 7/3

de Portugal, Despacho nº 2298 / 2018 -

Linha e Subestações de Alta Tensão da Rede
Elétrica Subterrânea da E.D.P.
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