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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório encerra o ‘Masterplan Estratégico da Zona Oriental do Porto’, refletindo os principais
resultados produzidos ao longo das várias fases do trabalho. Nesse sentido, os conteúdos que nele se reúnem
incluem o diagnóstico e análise estratégica bem como as propostas de visão e linhas de estratégia que visam
dar resposta aos desafios identificados.
Em primeiro lugar (capítulo 2), apresenta-se um enquadramento geral do Masterplan, atendendo à
fundamentação da necessidade de elaboração de um instrumento desta natureza centrado na Zona Oriental
do Porto e aos âmbitos que este plano preconiza.
No capítulo seguinte (capítulo 3) é explicitada a metodologia dos trabalhos, designadamente as dimensões de
abordagem consideradas e o processo de trabalho desenvolvido.
O capítulo 4 apresenta a delimitação da área e alguns aspetos gerais de caracterização.
No capítulo que se segue (capítulo 5) expõe-se o diagnóstico da Zona Oriental da cidade do Porto
considerando, por um lado, os ativos, estruturas e espaços geradores de dinâmica e, por outro, os problemas,
carências e espaços geradores de desqualificação e segregação. Este diagnóstico segue a estrutura do
esquema-síntese de abordagem explicitado no capítulo 3 e os respetivos subsistemas. Ainda neste capítulo é
apresentada uma súmula dos principais projetos e linhas de ação municipal com incidência na Zona Oriental,
que podem ter implicações diretas e expressivas, positivas ou negativas, em muitos dos elementos de
diagnóstico enunciados. Este diagnóstico evita uma repetição de conhecimento já amplamente sistematizado
sobre as diversas dimensões que caracterizam a área de intervenção, optando por focar-se em aspetos que
resultam de análises cruzadas e integradas entre essas várias dimensões e com uma base territorial clara,
procurando contribuir deste modo para aprofundar conhecimento estratégico sobre a área.
O capítulo 6 explicita os elementos de charneira entre o diagnóstico e a formulação da estratégia e do modelo
territorial que a consubstancia, identificando os desafios de mudança, os drivers fundamentais para essa
mudança, os modelos de cidade que enquadram a transformação preconizada e os principais aspetos
associados às capacidades dos agentes que, a diferentes níveis, contribuirão para a prossecução do
Masterplan.
Segue-se a apresentação da estratégia para a Zona Oriental (capítulo 7), traduzida numa visão, a que
corresponde um conjunto de valores e um conjunto de objetivos estratégicos e operacionais.
O capítulo seguinte apresenta os sistemas mobilizadores (capítulo 8) que se constituem como sistemas
espaciais dinâmicos, catalisadores das transformações urbanas que se pretende que venham a ocorrer nesta
zona da cidade e, nessa medida, elemento central da territorialização da estratégia do Masterplan
Segue-se a apresentação dos eixos estratégicos (capítulo 9), ou seja, dos diversos domínios de ação no âmbito
das políticas públicas que se articulam, transversal e territorialmente, com as transformações geradas pelos
sistemas mobilizadores, assegurando resultados que contribuem para a prossecução dos objetivos
estratégicos definidos.
Por último (capítulo 10), expõe-se a proposta de modelo territorial, resultante da sobreposição espacial das
linhas de estratégia propostas, estruturadas segundo os sistemas mobilizadores e os eixos estratégicos
formulados, sobre os traços que presentemente caracterizam as estruturas urbanas da Zona Oriental e que
constituem o “ponto de partida” para a elaboração deste Masterplan.
Em anexo inclui-se a lista de principais documentos consultados no decorrer das várias fases de trabalho.
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2. ENQUADRAMENTO DO MASTERPLAN ESTRATÉGICO PARA O
PORTO ORIENTAL
A Zona Oriental do Porto tem merecido uma especial atenção por parte do Executivo municipal, que assume a
regeneração física, económica e social desta área como uma das prioridades políticas para a cidade.
Esta atenção é manifestada pela forma como se procura complementar o quadro de instrumentos de política
pré-existentes, praticamente limitado a instrumentos de gestão inscritos no PDM em vigor (diversas unidades
operativas de planeamento e gestão, das quais algumas são materializadas em planos de pormenor em vigor
- PP das Antas – ou em elaboração/preparação – PP Contumil, PP Ranha, PP Parque Oriental) com uma
aposta em novos instrumentos programáticos de reabilitação urbana (ORU de Campanhã-Estação, já
aprovada, e ORU da Corujeira, em preparação) e com um conjunto de novos projetos, em curso de execução
ou programados, com grande relevância.
Tal dinâmica de planeamento e ação evidencia a necessidade de estabilizar uma estratégia global, cujo
primeiro passo pode considerar-se o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Porto (PEDU, 20152016), que assumia alguns desafios relevantes para esta zona da cidade.

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Porto
2015-2016

Aumentar a coesão territorial e social na cidade através de uma crescente e tendencial integração da
zona oriental no restante tecido urbano e nas dinâmicas económicas, culturais, ambientais e
institucionais;
Reforçar as diferentes dimensões de qualidade urbana, designadamente, as condições morfológicas e
tipológicas, o ambiente urbano, as amenidades e “atmosferas” urbanas, entre outras;
Promover a diversificação e heterogeneidade funcional em diferentes zonas da cidade, evitando a
formação e cristalização de espaços monofunção (e.g. superespecialização em atividades turísticas, ou
em atividades noturnas) e intensificando a participação no processo de regeneração de proprietários e
pequenos investidores, combinando com as tipologias de investimento até então predominantes;
Retirar de condições de pobreza e exclusão, incluindo de condições de habitabilidade insuficientes e
processos de “guetização”, uma parte substantiva da população que hoje reside maioritariamente em
bairros sociais municipais e num extenso número de “ilhas”;
Apoiar a transição para novos modos de mobilidade sustentável, com melhoria na gestão das
condições de mobilidade e acessibilidade ao serviço de estratégias de desenvolvimento urbano mais
vastas, tais como a regeneração urbana e a integração de áreas desfavorecidas e isoladas na malha
urbana.

É neste contexto que se enquadra a oportunidade de elaborar um instrumento de política territorial, agregador
e prospetivo, que formule uma estratégia para a Zona Oriental do Porto e defina a correspondente
espacialização. Este instrumento, designado por Masterplan Estratégico, deve ser promotor de efeitos e
impactos articulados e geradores de uma mudança do posicionamento da Zona Oriental na cidade e na área
metropolitana do Porto (AMP).
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O Masterplan integrará também a formulação de contributos específicos para o processo de revisão do Plano
Diretor Municipal, atualmente em curso, que assegurem a prossecução da estratégia definida para a Zona
Oriental.
Adicionalmente, o Masterplan deverá constituir um documento de apoio à promoção desta zona junto de novos
investidores e de novos residentes da cidade.
Apesar da sua natureza essencialmente territorial, a visão enquadradora do Masterplan deve ser,
inevitavelmente, assumida de forma transversal pelo Município, dada a necessidade de mobilização integrada
de recursos e instrumentos – gestão urbanística, economia, mobilidade, ação social, habitação, cultura,
ambiente, etc. Ora, assumir esta transversalidade não significa preparar um “plano” top-down e ex novo, que
deva depois ser implementado pelos diversos setores municipais, mas sim formular uma estratégia construída
também a partir da incorporação de propostas novas com dinâmicas e projetos já instalados ou em curso,
dando coerência e consistência às diversas estratégias e iniciativas parcelares e setoriais (reabilitação urbana
ARU/ORU, mobilidade /Terminal Rodoviário de Campanhã /interface Antas-Dragão, Matadouro, Plano de
Pormenor das Antas, Parque Oriental da Cidade, etc.). Estes grandes projetos informam a estratégia global de
duas formas: porque são realidades relevantes, transformadoras e incontornáveis; e porque uma eventual
implementação desarticulada implica riscos significativos para a coesão territorial e social e para a
sustentabilidade deste território e da cidade.
O Masterplan Estratégico é de natureza territorial, como referimos, na medida em que pretende responder aos
desafios de uma área concreta a diferentes escalas: a própria Zona Oriental é composta por sistemas e
unidades espaciais distintas e, para além disso, deve atender-se à sua integração num espaço mais amplo (a
cidade do Porto e a Área Metropolitana). Assim, a espacialização da estratégia não pode ser entendida como
um “zonamento”, mas sim como a interpenetração de sistemas físicos, intangíveis e funcionais (estrutura
económica, estrutura humana e social, morfologia urbana, mobilidade, sistema ecológico, sistemas culturais e
simbólicos, etc…) com presença e influência nesta zona da cidade.
Em síntese, o Masterplan estratégico para a Zona Oriental do Porto é um instrumento essencial para:
• Articular as prioridades e os projetos em curso e previstos nesta área, acentuando as sinergias e
minimizando a probabilidade de gerar resultados contraditórios ou inesperados.
• Enfrentar problemas e tendências estruturais (segregação socio-espacial, compartimentação /
desarticulação de malhas urbanas e periferização), confirmados em diagnósticos consistentes (entre os
quais, os inúmeros estudos preparatórios e de caracterização que estão em curso para a revisão do PDM),
reconhecendo que eles são, simultaneamente, condicionadores do sucesso de instrumentos e medidas
políticas de intervenção e oportunidades de soluções inovadoras no sentido da melhoria da qualidade de
vida e da sustentabilidade urbana.
• Construir uma visão integradora dos instrumentos de gestão territorial no quadro do processo de revisão do
PDM, clarificando e robustecendo as UOPG que venham a ser definidas e articulando programas territoriais
ou setoriais.
• Enquadrar a estratégia para a Zona Oriental no contexto da política de desenvolvimento sustentável e
competitivo da cidade do Porto, considerando que os recursos são limitados e há forças de concorrência a
considerar.
O resultado final deste exercício de planeamento contempla:
• A estabilização de uma visão consensualizada para a Zona Oriental da cidade do Porto,
• A definição de linhas de estratégia que formalizam as grandes ambições de transformação sustentável da
Zona Oriental da cidade e se traduzem, no Masterplan, por um conjunto de sistemas mobilizadores e eixos
estratégicos.
• Uma espacialização da estratégia, que traduz aquelas ambições e a sua conexão à escala da Zona Oriental
e com as escalas da cidade e AMP (especialmente nas zonas limítrofes).
• A identificação dos e propostas e orientações de política e gestão urbana necessários para a
operacionalização da estratégia, incluindo um conjunto de orientações para a revisão do PDM.
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3. NOTAS SOBRE A ABORDAGEM METODOLÓGICA
O processo de reflexão estratégica para a Zona Oriental da cidade do Porto assenta numa visão holística da
cidade. A abordagem a esta realidade urbana pressupõe uma leitura e compreensão espacial das diversas
dimensões do sistema urbano, configuradas como subsistemas que se sobrepõem em layers sobre a estrutura
física e espacial.
Esta abordagem implica a articulação entre uma análise, de enquadramento, da cidade do Porto e da respetiva
Área Metropolitana e uma análise, em detalhe, da Zona Oriental e diversas parcelas deste setor da cidade.
O principal desafio para a formulação da estratégia para a Zona Oriental da cidade do Porto consiste
na capacidade de lhe conferir identidade e personalidade própria dentro de um quadro de
interpenetração espacial dos vários subsistemas urbanos e de declinação das principais políticas
urbanas que o Município se propõe implementar.
A transformação urbana da Zona Oriental da cidade do Porto exige:
• uma estratégia global inscrita na estratégia e nas principais apostas para a cidade do Porto, num horizonte
temporal de médio-longo prazo,
• o respeito pelos traços da sua história e das heranças que perduram neste território enquanto trunfos e
recursos de mudança,
• a capacidade de introduzir condições de sustentabilidade a longo prazo, evitando que se mantenham ou se
acentuem os desequilíbrios internos, reproduzidos na configuração e relação entre estruturas físicas,
sociais, económicas, ambientais e culturais,
• a convergência das várias apostas políticas, de modo a promover soluções e modelos inovadores para a
sustentabilidade, a competitividade e a coesão urbanas.
Neste contexto, o diagnóstico que suporta o Masterplan Estratégico da Zona Oriental do Porto foi desenvolvido
considerando várias dimensões de abordagem que correspondem aos seguintes seis subsistemas de análise:

Relações e
articulações

Recursos
organizativos e
financeiros

Capital cultural
e simbólico

Estruturas de
sustentação e
de
organização
económicas e
sociais

Estruturas
ambientais

Formas,
morfologias e
infraestruturas
urbanas

Figura 1 – Esquema-representativo dos seis subsistemas de análise
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a) Estruturas de sustentação e de organização económicas e sociais, incluindo atividades
económicas, clusters, infraestruturas de base económica, mercado de trabalho, inovação, serviços
sociais, condições de vida e bem-estar, etc.
b) Estruturas ambientais, incluindo recursos naturais e ambientais, energia e eficiência energética,
ciclos de uso de recursos, serviços urbanos, qualidade ambiental, espaços verdes urbanos, etc.
c) Formas, morfologias e infraestruturas urbanas, incluindo estruturas edificadas, habitação, espaços
não urbanizados, património edificado e urbanístico, sistemas de transportes e mobilidade,
conetividade, etc.
d) Capital cultural e simbólico, incluindo identidade, memória e história urbanas, expressões artísticas,
arte urbana, sociabilidades e convivialidades, estruturas culturais, tecido associativo de base local, etc.
e) Recursos organizativos e financeiros, incluindo estruturas de governação, responsabilidade social
e cidadania, quadros regulamentares e de planeamento e gestão urbana, instrumentos de apoio à
política pública, etc.
f)

Relações e articulações, incluindo relações internas e de vizinhança e relações externas.

Tendo por base um tal conjunto de subsistemas, procurou-se, no quadro do diagnóstico estratégico, identificar
e analisar:
• Os principais ativos, estruturas e polos /espaços mais representativos e geradores de dinâmica da zona
Oriental da cidade e quais os seus principais problemas, carências e espaços geradores de desqualificação
e segregação.
• As propostas e linhas de ação em curso mais significativas e os correspondentes espaços de intervenção,
seja porque se dirigem ou localizam na Zona Oriental da cidade, seja porque se espera que venham a ter
maior impacto nesta zona.
• Os desafios de mudança para esta zona e os espaços pertinentes de intervenção e de mobilização de forças
e de oportunidades.
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Figura 2 - Esquema-síntese de abordagem para o diagnóstico

Essa primeira fase de trabalho mobilizou os seguintes principais métodos e técnicas de recolha, tratamento e
análise de informação:
• Análise documental, incluindo instrumentos de política urbana e projetos em curso;
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• Entrevistas com Vereadores responsáveis de diversos Pelouros e principais dirigentes municipais e com
alguns stakeholders ou parceiros estratégicos;
• Processo de brainstorming, mobilizando uma equipa alargada de especialistas a diversos temas, para além
dos membros do Executivo e dirigentes municipais.
A fase de formulação estratégica, foi desenvolvida tendo por base o diagnóstico e a identificação de alguns
aspetos críticos para a definição das propostas que emergiram daquele diagnóstico, designadamente:
• os desafios de mudança, associados quer a modelos ou dinâmicas implantados ou emergentes neste
setor da cidade, quer a modelos de intervenção e de governação e com implicações ou efeitos esperados
nesta zona, e a que o Masterplan deverá dar resposta;
• os drivers fundamentais para essa mudança, constituídos por projetos de natureza estruturante, com
capacidade indutora de novas dinâmicas territoriais e socioeconómicas na Zona Oriental e, nessa medida,
com condições para suportar a sua transformação, no sentido de uma maior integração no espaço da cidade
e da área metropolitana e da oferta de melhores condições e qualidade de vida às populações residentes;
• o(s) modelo(s) de desenvolvimento global para a cidade que enquadra a transformação preconizada
para a Zona Oriental e que, não estando explícito num documento estratégico, se encontra patente no
discurso e na ação políticos, por vezes suportado por documentos ou estruturas organizativas específicas,
essencialmente de base setorial ou temática;
• as capacidades dos agentes, que traduzem a efetiva possibilidade de realização das apostas estratégicas,
de forma a assegurar um equilíbrio entre os recursos disponíveis e as propostas formuladas
Definidos estes elementos, foi possível avançar para a formulação estratégica, incluindo:
• a visão e os valores que a suportam;
• os objetivos estratégicos e operacionais;
• os sistemas mobilizadores, enquanto catalisadores das transformações urbanas que se pretende que
venham a ocorrer na Zona Oriental;
• os eixos estratégicos da ação no âmbito das políticas públicas, cujos resultados, articulados, contribuem
para a prossecução dos objetivos definidos;
• o modelo territorial, enquanto resultado da sobreposição espacial dos sistemas mobilizadores e dos eixos
estratégicos sobre as estruturas urbanas que caracterizam a Zona Oriental.
Esta fase dos trabalhos contou com os seguintes procedimentos metodológicos:
• Análise documental e trabalho de terreno tendo em vista completar e/ou atualizar alguns elementos do
diagnóstico;
• Apresentação e discussão dos principais elementos de estratégia junto da CMP, seja ao nível do Vereador
e da equipa do Urbanismo, seja em reunião do Executivo.
• Processo de brainstorming, mobilizando uma equipa alargada de especialistas.
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4. DELIMITAÇÃO DA ÁREA
A área de intervenção do Masterplan corresponde ao setor territorial mais oriental do Município do Porto, sendo
limitada, grosso modo, pelo eixo Av. Fernão de Magalhães – Campo 24 de Agosto – R. Duque de Saldanha, a
ocidente; pela Estrada da Circunvalação e pelo vale do rio Torto a norte e oriente (marcando a fronteira com o
Município de Gondomar) e pelo rio Douro, a sul.
Representa cerca de um quinto da superfície e da população do Porto - cerca de 9,7 km2 (23% do total da
cidade) e 45 mil habitantes (19% do total da cidade – Censos 2011). Do ponto de vista administrativo, inclui a
totalidade da freguesia de Campanhã e ainda partes bastante residuais das freguesias de Paranhos (pequena
faixa a norte) e de Bonfim (a sudoeste).

Figura 3 – Cidade do Porto com área de intervenção em destaque

Para além da sua extensão significativa, a área abrange subespaços muito heterogéneos, incluindo, no
seu limite ocidental, áreas que se inscrevem no tecido urbano consolidado da cidade do Porto – envolvente da
Av. Fernão de Magalhães e a zona da freguesia de Bonfim, que faz a ligação com a Baixa e o Centro Histórico,
irradiando a partir do Campo 24 de Agosto. Embora estes subespaços não correspondam ao que normalmente
se reconhece como “Porto oriental” - território mais associado aos espaços urbanos a leste da linha ferroviária
/VCI, ou à freguesia de Campanhã - a opção por esta área alargada permite incorporar, no diagnóstico e,
principalmente, na formulação da estratégia, diferentes dinâmicas e espaços de transição e continuidade,
evitando uma leitura demasiado segmentada da cidade.
Reconhecem-se, neste território heterogéneo e marcado por alguns elementos de rutura e compartimentação,
um conjunto de macroestruturas territoriais de natureza muito distinta, de entre as quais destacamos:
• Estruturas urbanas regulares e consolidadas, embora de génese e morfologia distintas, com presença de
interstícios desocupados - eixo da Av. Fernão de Magalhães, zona de Bonfim e mesmo o setor entre a rua
de S. Roque da Lameira e a estação de Contumil;
• Territórios de baixa densidade onde se mantêm diversos vazios urbanos sejam de matriz rural-natural - todo
o setor sudeste, correspondente aos vales dos rios Tinto e Torto, incluindo o Parque Oriental da Cidade,
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sejam amplas áreas expectantes - o setor a norte-noroeste da estação de Contumil, espaço de fronteira
com Gondomar a norte do Parque Oriental, envolvente da Av. 25 de Abril, marginal e encosta do Douro,
encosta declivosa a leste da estação de Campanhã;
• Aglomerados de matriz rural, de estrutura contínua-linear ou formados por núcleos pequenos e mais
isolados, entre os vales dos rios Tinto e Torto;
• Eixo urbano-industrial que se prolonga no eixo da linha de caminho-de-ferro, na direção norte-sul, com forte
presença de espaços logísticos e industriais, a maioria deles desativados, abandonados ou em processo
de transformação.

Figura 4 - Área de intervenção com marcação do limite do Município (linha branca)
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Estes espaços correspondem a áreas de génese e funcionalidade distintas, mas, em qualquer dos casos, com
natureza periférica no tecido urbano da cidade. As características comuns que podemos encontrar em toda
a área e que mais relevância demonstram para este exercício de reflexão estratégica são as seguintes:
• Presença marcante de Bairros Sociais, embora de dimensão, imagem e características diversas;
• Presença significativa de ilhas e extensão de áreas em que predominam formas desqualificadas de
habitação;
• Espaços vazios e naturalizados, intersticiais ou em extensão, sendo que apenas alguns correspondem a
estruturas urbanas ordenadas;
• Grandes eixos de comunicação, rodoviária, ferroviária e metroviário, de natureza metropolitana e regional
(VCI, caminho de ferro, A43, Metro);
• Rede viária sinuosa e com muitas descontinuidades, sem integração entre os eixos viários principais, de
ligação com o exterior, e a malha mais local;
• Fortes barreiras e fraturas territoriais, algumas naturais, relacionadas com as características físicas do
território (vales, escarpas e encostas com declives acentuados), outras artificiais, correspondendo, em
geral, aos grandes eixos viários.
Estas características da área de intervenção do Masterplan traduzem-se na presença sincrónica de espaçosproblema e de espaços-oportunidade, em geral associados à acumulação de oportunidades geradas por
projetos de investimento público não totalmente aproveitadas ou a valores endógenos na sua maioria ainda
pouco reconhecidos.
A evolução dinâmica dos últimos anos (uma ou duas décadas) neste sistema territorial foi enquadrada por
diversos instrumentos de planeamento, sejam IGT (o PDM, que contempla diversas UOPG, e o PP das Antas,
a única destas UOPG que foi materializada em IGT, embora haja trabalhos preparatórios de PP em Contumil,
Ranha e Parque Oriental), sejam, muito recentemente, instrumentos programáticos de reabilitação urbana
(ORU de Campanhã-Estação, para além das ARU do Bonfim e da Corujeira).
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Figura 5 – UOPG na Zona Oriental da cidade do Porto (PDM, 2006)
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Figura 6 – ARU na Zona Oriental da cidade do Porto

12

MASTERPLAN ESTRATÉGICO DA ZONA ORIENTAL DO PORTO
RELATÓRIO FINAL

5. DIAGNÓSTICO DE ESTRUTURAS, DINÂMICAS E TENDÊNCIAS
O diagnóstico da Zona Oriental da cidade do Porto é desenvolvido com base no esquema apresentado no
capítulo 3. Nesse sentido, para cada um dos seis subsistemas considerados, procura-se elencar os ativos,
estruturas e espaços geradores de dinâmica bem como os problemas, carências e espaços geradores de
desqualificação e segregação. Trata-se, naturalmente, de um esquema-base que é tomado como referência
metodológica, mas não estanque. Ou seja, alguns aspetos cruzam vários subsistemas pelo que a sua inclusão
no quadro da análise de um deles não significa que não se associem a questões enquadradas noutro(s)
subsistema(s), referidas oportunamente.
Ainda neste capítulo, apresentam-se as iniciativas de âmbito municipal em curso ou programadas que
condicionam, de modo mais evidente, o diagnóstico da Zona Oriental do Porto. Procura-se, em relação a cada
uma delas, identificar alguns efeitos que, não sendo necessariamente os resultados especificamente visados
com essa proposta de estratégia, podem vir a verificar-se e a ter implicações no futuro deste território.

5.1.
ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO E DE ORGANIZAÇÃO
ECONÓMICAS E SOCIAIS
5.1.1.

Base económica

A | Globalmente, e reconhecendo que há uma marcada heterogeneidade interna, a base económica da
zona oriental do Porto caracteriza-se por uma debilidade quase estrutural do mercado de trabalho
– a zona representa uma proporção de ativos bastante inferior ao seu peso demográfico e o nível de
desemprego é elevado - e por uma forte presença de atividades em setores terciários e industriais
tradicionais e pesados.

De acordo com o INE (Censos 2011), em 2011 residia na área uma população ativa na ordem das 18 mil
pessoas, ou seja, pouco mais de 15% do total da cidade (comparando com um peso de quase 20% da
população residente). A população residente em Campanhã e Bonfim apresentava uma taxa de atividade
inferior à média da cidade do Porto, à semelhança da situação na área do Centro Histórico do Porto. Mas,
enquanto nesta última, o peso relativo dos idosos explica essa baixa taxa de atividade, em Campanhã é a
situação de inatividade de pessoas em idade ativa, incluindo desempregados, que é mais relevante. Se
atendermos a um indicador de emprego (dados dos Quadros de Pessoal do MTSS, que não incluem os
trabalhadores em regime de profissão liberal nem na administração pública), a importância da área surge, em
2014, ainda mais diminuída: eram cerca de 8 mil as pessoas ao serviço em estabelecimentos empresariais na
freguesia de Campanhã e pouco mais de 7 mil na freguesia de Bonfim, podendo estimar-se em cerca de 12
mil as pessoas ao serviço na área abrangida pelo Masterplan – ou seja, cerca de 10% do total da cidade.
O desemprego atinge grandes proporções nesta área, como veremos numa próxima secção, e diversos
estudos e estatísticas mostram que se trata de uma situação estrutural, mesmo em períodos de recuperação
económica.
Na ótica do setor de atividade dos residentes (e não do emprego existente na área), é dominante a população
empregada no setor terciário (82% dos empregos dos residentes em Campanhã e 87% em Bonfim), com
destaque para o terciário relacionado com a atividade económica, que emprega 52% dos residentes em
Campanhã (49% é a média da cidade). O setor secundário emprega 18% dos residentes em Campanhã, um
valor que supera a média de 16% da cidade. A população residente que se dedicava, em 2011, ao setor
primário era residual (inferior a 1%).
Numa leitura mais detalhada, a partir dos Quadros de Pessoal do MTSS (dados de 2014, analisados num dos
relatórios de caracterização e diagnóstico do PDM do Porto, datado de abril de 2018), podemos ainda concluir
que a base económica local é dominada por setores tradicionais e pesados, grandes consumidores de
espaço e geradores de tráfego terrestre.
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Efetivamente, a especialização económica da freguesia de Campanhã situa-se:
• nos setores relacionados com o imobiliário e a construção civil (globalmente, o emprego nesta freguesia
representa 22% do total da cidade, mas se excluirmos as atividades imobiliárias e de trabalho especializado
e considerarmos apenas as empresas construtoras, Campanhã representa 51% do emprego total do Porto);
de acordo com a perceção dos agentes locais, a retoma deste setor é a grande responsável pela diminuição,
no último ano, dos níveis de desemprego;
• nos transportes terrestres e atividades de armazenagem conexas (23% do emprego total na cidade do
Porto), o que é convergente com a presença de duas infraestruturas ferroviárias muito relevantes (as
estações de Campanhã e Contumil);
• na reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos, concentrando-se em Campanhã
23% do emprego total da cidade;
• na indústria transformadora, representando 15% do emprego total do setor na cidade;
• no comércio por grosso, localizando-se nesta freguesia 11% do total do emprego – sendo que o Mercado
Abastecedor representa uma parcela muito significativa.
Em atividades terciárias mais ligeiras e “urbanas”, e à exceção do comércio a retalho (em que o emprego nesta
freguesia representa 9% do total da cidade), o peso relativo de Campanhã em termos de oferta de emprego é
muito pequeno, bastante abaixo da sua representatividade total. O setor da restauração representa 5% do
emprego na cidade, as atividades culturais e criativas cerca de 6%, os serviços financeiros cerca de 4%, os
serviços às empresas também 4% e o alojamento hoteleiro na ordem dos 3%.
Os mesmos dados mostram que a freguesia de Bonfim (só parcialmente integrada na área do Masterplan)
inverte um pouco este panorama, apresentando um perfil mais alinhado com atividades terciárias urbanas, de
perfil menos pesado.
Vale a pena ainda acrescentar algumas referências, no quadro da atividade económica, às dinâmicas
emergentes da fileira do turismo, cujo crescimento na cidade tem sido muito rápido. O número de dormidas e
hóspedes quase duplicou na última década e a oferta cresceu na ordem dos 50% (acompanhada de
crescimento significativo também nos proveitos), no mesmo período. A exploração de alojamento local é a
atividade com maior crescimento (em parte devido à obrigatoriedade do registo, que é relativamente recente as estatísticas tendem a sobrestimar a taxa de crescimento face ao início da década de 2010; mas na realidade
o número de unidades abertas em 2016 e 2017 praticamente duplicou a oferta, que se situa atualmente na
ordem das 10 mil camas na cidade, dois terços das quais em apartamento. Na hotelaria tradicional este número
da oferta, também em crescimento, é de cerca de 12 mil camas. A freguesia de Bonfim representa 12% da
oferta da cidade, tanto no caso da hotelaria como no alojamento local, enquanto que a de Campanhã
representa apenas 4% da oferta tradicional de hotelaria e 2% do alojamento local.
Fazemos também uma referência final à atividade agrícola, dada a presença de algumas explorações (de
hortícolas e frutos) na área dos vales dos rios Tinto e Torto. Embora, como vimos, estas atividades não sejam
representativas em matéria de emprego, podem contribuir para reforçar um perfil socioeconómico e produtivo
que preserva a paisagem e a memória da matriz rural original desta parte da cidade.

B | À exceção das acessibilidades e das infraestruturas e serviços relacionados com a logística dos
transportes terrestres, a zona oriental não oferece infraestruturas e serviços de apoio à atividade
económica, sendo especialmente carente ao nível do alinhamento com setores emergentes ou de
grande projeção externa.

Em primeiro lugar, não há uma oferta estruturada de espaços de acolhimento empresarial, nem de matriz
mais pesada (indústria transformadora e armazenagem), nem para atividades empresariais terciárias urbanas.
Esta carência choca com a tradição industrial e logística da área, bem visível na existência de inúmeros
imóveis e áreas industriais desativadas e abandonadas.
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Mais positiva é a resposta existente ao nível dos serviços públicos, já que a Loja do Cidadão do Porto,
localizada na Av. Fernão de Magalhães, disponibiliza os serviços presenciais do Espaço Empresa e do Balcão
do Empreendedor, e o Serviço de Formação Profissional do Porto – IEFP, na rua do Peso da Régua –
Cerco do Porto, oferece cursos em áreas muito diversificadas. Esta oferta de formação é complementada pelos
cursos profissionais oferecidos em estabelecimentos públicos e privados - no caso específico do setor do
turismo, por exemplo, há oferta na Escola do Cerco, na Escola Profissional do Centro de Juventude de
Campanhã e mesmo na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto (que, não se localizando dentro da zona do
Masterplan, lhe fica muito próxima).
Ao nível da oferta em ensino superior, pode assinalar-se a presença da Universidade Lusíada, localizada a
norte da área de intervenção do Masterplan, (com 4 Faculdades: Arquitetura e Artes; Ciências da Economia e
da Empresa; Psicologia e Ciências da Educação; Direito). Esta Universidade embora fique nas proximidades
do campus universitário da Asprela, não se encontra integrada na dinâmica de criação do Porto Innovation
District, que envolve diversas Faculdades da Universidade do Porto, Escolas do Instituto Politécnico do Porto
e a Universidade Portucalense, par além de vários Institutos de I&D associados à Universidade do Porto. Outra
questão, esta bastante relevante na ótica da Zona Oriental, é a perspetiva da possível deslocalização das
instalações da Universidade Lusíada para outra zona da cidade.

C | A instalação de novas unidades empresariais na cidade do Porto tem sido concretizada através da
procura, pelas respetivas empresas (com a colaboração da InvestPorto) de espaços e edifícios
adequados, que depois são adaptados e devidamente infraestruturados. No entanto, e apesar de
alguns casos isolados, como o da Blip, do novo Hospital da Trofa ou mesmo da Natixis (que,
estritamente, se localiza já fora da zona de intervenção do Masterplan, embora muito próxima), não é
claro que os investimentos estejam a dirigir-se, de forma significativa, para a zona oriental da
cidade.

Os dados mais recentes que nos foram disponibilizados 1 mostram que, até junho de 2017, a InvestPorto apoiou
diretamente um total de 154 projetos, 75 dos quais internacionais, representando um valor de investimento
total estimado bastante superior a 250 milhões de euros. No mesmo período respondeu a mais de três centenas
e meia de solicitações, com propostas de localização empresarial – e atualmente tem mais de 130 processos
em análise.
Trata-se, sobretudo, de projetos intensivos em conhecimento, consistindo em grandes operações de serviços
de alto valor acrescentado, baseados na tecnologia e na inovação, que se traduzem num investimento inicial
relativamente pouco pronunciado (pois não implicam elevados custos fixos iniciais), mas cujo impacto é muito
relevante no emprego (direto e indireto) gerado, assim como nas receitas de imobiliário (nomeadamente, com
o arrendamento de grandes espaços para escritórios ou conversão de antigas fábricas e armazéns), entre
outros efeitos potenciais ao nível da transformação das estruturas urbanas de maior proximidade (alojamento,
serviços pessoais e serviços comerciais de proximidade). De entre os projetos apoiados, destacam-se o grande
peso do setor das TIC e dos projetos no setor do Nearshore e Serviços Partilhados, contando-se também com
projetos nos setores Agroalimentar, Imobiliário, Turismo e Saúde.
O conjunto de investimentos concretizados até junho de 2017 permitiram criar cerca de 3.000 novos empregos
na cidade, estimando a equipa da InvestPorto que se venham a adicionar 8.000 novos postos de trabalho até
final de 2019. Esta dinâmica ainda não tem tradução evidente na Zona Oriental, designadamente face a um
problema de imagem global de Campanhã, um território ainda muito estigmatizado. A zona parece ser, por
enquanto, pouco atrativa, desencorajando as empresas a realizar o first move nesta direção.

1

No site https://www.investporto.pt/pt/.
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D | Há dois eixos na atual estratégia política municipal, que se afiguram como suscetíveis de induzir
dinâmicas económicas renovadas na zona oriental da cidade: a criação do Porto Innovation District,
em torno do pólo universitário da Asprela, e a opção de favorecer a atração de investimento inovador
para a cidade.

Estes dois eixos estão associados, o que é exemplificado, no âmbito do projeto InFocus, uma iniciativa de
especialização inteligente promovida por um consórcio de 10 cidades europeias (o Porto é representado pela
InvestPorto) e financiado pelo programa europeu URBACT. O projeto promove a atração e retenção de
empresas e de talento, branding e marketing territorial, capacitação das empresas e capital humano, definindo
estratégias urbanas e espaciais coerentes com esta evolução. O InFocus Porto centra a sua intervenção na
zona da Asprela (Porto Innovation District), mas tem também como objetivo testar a indução de novas
dinâmicas na Zona Oriental/Campanhã – sendo que o projeto de reabilitação do Matadouro se insere nesta
estratégia, como primeiro polo de “contaminação”.
Apesar de ainda não se encontrar reconhecido, no âmbito do projeto InFocus ou mesmo da política municipal,
o potencial que representa a proximidade territorial entre a Asprela/UPTEC e a área norte da Zona Oriental da
cidade (traduzida no acesso por arruamentos em consolidação e pela Circunvalação), incluindo o polo
universitário da Universidade Lusíada, a mobilização de alguns instrumentos de política e gestão urbana podem
favorecer uma inter-relação mais intensa, contribuindo para contaminar extensivamente esta zona da cidade
(setor nordeste da Av. Fernão Magalhães e parte poente da zona de Contumil). Poderá ainda vir a reforçar tais
tendências, na mesma área, se se concretizar o projeto de criação de uma incubadora tecnológica, iniciativa
ainda em fase de gestação, da Santa Casa da Misericórdia do Porto.
O novo Matadouro, de acordo com as expectativas que constam no seu “caderno de encargos”, detonará um
processo de crescente projeção externa da Zona Oriental e de sua aceitação pelo mercado, uma trajetória que
se prevê venha a necessitar ainda de uma década para se afirmar. Este processo resultará da combinação
virtuosa de fatores locativos/ de acessibilidade (proximidade ao centro da cidade e ao aeroporto, boa
acessibilidade rodo e ferroviária, linha de metro), de disponibilidade de espaço – antigas instalações do
Matadouro Municipal, propriedade do Município, (não só para atividades económicas, mas para o crescimento
urbano em geral), da dotação em TIC (cuja implantação é relativamente fácil, dada a existência do canal
ferroviário como espaço privilegiado para colocação de infraestruturas de última geração). Este projeto, pelo
perfil funcional que deverá assumir e o carácter avançado em termos de soluções arquitetónicas e de inserção
urbanística, terá, por outro lado, que ultrapassar o atual défice de condições urbanas e sociais da malha
envolvente mais próxima (estruturada pela Rua S. Roque da Lameira e pela Praça da Corujeira), constituindose como um dinamizador da regeneração e revitalização urbanas.
Embora principal detonador, o Matadouro não é, nem deverá ser, o único elemento que o Município pretende
fomentar e viabilizar dentro do quadro desta estratégia de reconversão da Zona Oriental. Do ponto de vista das
atividades económicas, pretende o Município fomentar a criação de alguns espaços de acolhimento
empresarial (em espaços vazios ou edifícios/conjuntos devolutos/inativos, em parte recuperando a memória
industrial de Campanhã), mas também estimular um crescimento mais orgânico e multifuncional da
implantação empresarial, inserida na malha urbana e coexistindo com a habitação e outras funções (estímulo
esse que resultará da combinação das iniciativas de captação de investimento e dos incentivos, através da
InvestPorto, dos mecanismos de dinamização à reabilitação urbana (ORU) e de uma nova geração de
normativa de gestão urbanística, a adotar no PDM – atualmente em revisão).
Deve também referir-se ainda que os sinais de intensa pressão turística que o centro histórico do Porto começa
a apresentar favorecem a estratégia descentralizadora do Município, podendo vir a aproveitar as dinâmicas
emergentes em dois “espaços da cidade”, que fornecem já sinais de atratividade para a instalação de novas
ofertas turísticas: a zona de Bonfim (através de um processo de “extensão” da zona central da cidade, com
novas unidades hoteleiras e crescimento do alojamento local, mas também com potencial para iniciativas de
valorização de património histórico-edificado) e a marginal-Freixo, onde surgem como elementos-âncora a
zona ribeirinha, o enquadramento natural, a marina e as unidades hoteleiras.
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5.1.2. Contexto social
A | A zona oriental da cidade do Porto é marcada por níveis elevados de pobreza e outros
fenómenos de exclusão social que atingem uma parte significativa dos seus residentes. Esta situação
está associada ao declínio do modelo urbano-industrial, que sustentou o processo de urbanização da
zona, com fixação de um grande contingente de famílias operárias, e à expressiva concentração de
modelos residenciais de iniciativa publica como os bairros sociais, a par das ilhas e alguns núcleos
rurais degradados, que precipitaram e agravaram o processo de periferização e concentração de
segmentos populacionais desfavorecidos.

Esta acumulação e concentração de problemas de exclusão e desinserção social, que fundamenta também as
tendências de periferização e de exclusão territorial e urbana desta zona da cidade, podem ser confirmadas
por tendências e fenómenos sociais e económicos expressos em diversos indicadores estatísticos ou outros,
de natureza mais qualitativa. Destacam-se entre esses indicadores, os seguintes:
• Baixos níveis de escolaridade. De acordo com dados dos Censos 2011 (INE), cerca de 15% da população
residente nas freguesias do Bonfim e Campanhã não possuía qualquer nível de escolaridade e cerca de
57% possuía apenas o ensino básico. Apenas 14% possuía o ensino superior, valor claramente abaixo dos
22% para o total da cidade do Porto. Esta situação, de défice exacerbado de escolaridade da população
residente, é agravada pelos comparativamente elevados níveis de analfabetismo da população. Os valores
atingidos pela taxa de analfabetismo, em 2011, ascendiam a cerca de 4,6% na freguesia de Campanhã,
claramente acima do valor apresentado pelo total da cidade de 2,8%.
• No mesmo ano censitário, a taxa de abandono escolar atingia valores acima dos da cidade do Porto nas
duas freguesias – 2,8% no Bonfim e 2,4% em Campanhã, face a 1,7% para o total da cidade -,
demonstrando não apenas fragilidades sociais associadas ao sistema educativo neste território, mas
também problemas de representação social da escola e de conjugação de outros problemas sociais e de
pobreza agravada nas famílias. Esta situação, de elevadas taxas de abandono escolar, que tendem a
manter-se nesta área da cidade apesar de recentes esforços políticos de intervenção nesta matéria, está
relacionada e constitui talvez um dos fatores principais para a atual existência de elevadas percentagens
de jovens NEET, que não trabalham e não estudam.
• Aliados aos baixos níveis de escolaridade da população apresentam-se tendências, dentro da população
ativa residente, de empregos mais precários e mais permeáveis a situações de desemprego. Conforme já
acima mencionado, em 2011, a taxa de desemprego na freguesia de Campanhã situava-se nos 24%, valor
acima dos 17% registados quer na cidade como um todo, quer na freguesia do Bonfim. A taxa de
desemprego masculina apresentava, no mesmo ano, um valor na ordem dos 25%, possivelmente devido à
especialização económica da freguesia e dificuldades de integração no mercado de trabalho. Neste
contexto, uma parte significativa da população que reside na Zona Oriental da cidade apresenta-se bastante
dependente de apoios sociais, nomeadamente do subsídio de desemprego e do RSI.
• Aos problemas de desemprego, incluindo desemprego jovem (significativa presença de jovens NEET),
baixos níveis de escolaridade e fenómenos de exclusão, que incidem de forma significativa na população
residente em determinadas zonas desta área da cidade acrescem também outro tipo de problemas, ao nível
comportamental e das práticas, incluindo comportamentos associados à toxicodependência e ao
alcoolismo, que apresentam uma forte incidência na Zona Oriental da cidade se comparada com outra
áreas. De acordo com o Relatório de Monitorização Social (CMP, 2013), as freguesias com maior proporção
de utentes em primeiras consultas nos Centros de Resposta Integrada eram Campanhã (20,9% do total do
concelho) e Bonfim (14,5%).
• Os problemas associados à qualidade da habitação, seja em zonas residenciais de promoção
privada, mas com índices acentuados de degradação do parque residencial, seja em modelos de
habitação social de promoção pública, e apesar dos investimentos municipais recentes de requalificação
de um número representativo de bairros sociais, contribuem por si para o agravamento dos fenómenos de
exclusão em zonas específicas da área oriental da cidade. Os Censos 2011 revelam que 0,7% dos
alojamentos da freguesia de Campanhã não dispunham de infraestruturas básicas (água/instalações
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sanitárias), face ao valor médio de 0,2% na cidade do Porto e 0,3% na freguesia de Bonfim. (O subsistema
da habitação é abordado mais detalhadamente numa próxima secção).
• Embora o problema do envelhecimento demográfico não esteja presente em Campanhã com a mesma
intensidade com que se encontra no Centro Histórico da cidade (ou mesmo na freguesia do Bonfim), até
porque a proporção de jovens é relativamente elevada, há dois aspetos na perspetiva da demografia
especialmente graves nesta zona da cidade: a acumulação de situações de idosos que residem
isolados e com fracos meios de subsistência; e a fraca adesão dos jovens ao processo educativo, que
já ilustrámos atrás.
Consideramos que o comportamento dos indicadores associados a este conjunto de variáveis referenciadas,
de natureza social e demográfica, apresenta um elevado grau de interdependência com o facto de nesta parte
oriental da cidade se concentrar um número significativo de bairros sociais. Na zona de intervenção existe uma
forte concentração desta tipologia de habitação (mais de 30% dos fogos de habitação social da cidade
localizam-se na Zona Oriental, tema tratado numa próxima secção), situação que tem contribuído para a
prevalência de situações de fragilidade social - os fenómenos de desqualificação e exclusão encontram
nestes espaços habitacionais uma expressão mais significativa.
Dentro do universo da população residente nos bairros sociais de Campanhã, a população desempregada
representa cerca de 31% do total da população residente. Apenas uma minoria desta população apresenta
uma situação de atividade (percentagem da população ativa de 19%), uma vez que os reformados são cerca
de 29% e os não ativos (que agrupam diversos tipos de situações de vulnerabilidade pessoal e social) são
cerca de 21% do total, fundamentando a elevada dependência destas populações face aos a prestações
sociais, como atrás foi mencionado.

B | Na perspetiva da oferta e qualidade dos serviços sociais e dos projetos de intervenção, assiste-se
atualmente a uma fase de transição entre um modelo mais convencional, baseado na intervenção
dos organismos públicos setoriais em simultâneo com os do terceiro setor, e um modelo mais inovador
e experimentalista, em que as autoridades procuram estimular uma maior transversalidade de políticas
e de intervenções setoriais, baseadas nos problemas, valorizando mais a participação das comunidades
locais. Trata-se, contudo, de um modelo de intervenção integrada e participada que ainda não se
apresenta claramente consolidado.

Para confirmar esta situação que apresenta sinais de mudança e oportunidades para as futuras estratégias de
intervenção a nível local e urbano, mobilizamos diversos elementos, de natureza mais impressiva nuns casos
e de natureza mais objetiva noutros que resultam do diagnóstico (seja da auscultação dos responsáveis, seja
de alguns estudos disponíveis):
O modelo de intervenção social baseado no reforço da prestação de serviços públicos setoriais, por
muita qualidade que tenham alguns dos projetos do ponto de vista formal (a localização da estrutura dedicada
ao emprego e formação do IEFP ou a requalificação da escola do Cerco), tende a esgotar-se na sua dimensão
funcional estrita, isto é, dificilmente se transforma em elemento dinâmico de integração e superação dos
défices sociais acumulados na Zona Oriental da cidade. Além disso, esse modelo tem uma lógica de
funcionamento muito centrada na oferta e, portanto, é muito sensível aos condicionalismos administrativos
do Estado português, seja a nível local ou central. Bem ilustrativa destas limitações é a referência feita por um
dos interlocutores ouvidos pela equipa: “na zona do Cerco o Estado fecha às cinco horas”.
Por outro lado, este modelo mais comum de oferta ou instalação de novos serviços exige um grande esforço
de gestão e um financiamento inicial intensivo (dezenas de milhões de euros apenas para investimento
inicial) e, deste modo, torna-se muito suscetível de interrupções ou quebras de ritmo. A lentidão com que se
processa a requalificação ou construção de novas unidades de prestação de serviços, o seu equipamento e a
dotação em recursos humanos de qualidade, incluindo número e competências suficientes, bem o demonstram
(os casos da Saúde e o da Habitação parecem ser os mais evidentes).
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• A consolidação dos Agrupamentos Educativos do Cerco do Porto e, futuramente, de Alexandre Herculano,
incluindo as unidades de todos os níveis de ensino, exigem uma reformulação da Carta Educativa,
atualmente em curso, com reposição ou até inversão de uma lógica territorial e sequencial que estava
comprometida – mas esse processo tem demorado alguns anos e não está concluído.
• As atuais Unidades Locais de Saúde do Cerco e de Azevedo – Lagarteiro funcionam em condições
(de instalações, equipamento e recursos humanos) muito deficitárias. Se, no caso do Cerco, vai avançar
a reinstalação destes serviços, com melhores condições (na antiga EB23), o caso de Azevedo – Lagarteiro,
o mais grave em termos de condições atuais, não há qualquer garantia da disponibilização de recursos
públicos para a sua renovação. A situação de debilidade de serviços de saúde em Azevedo – Lagarteiro é
muito acentuada, verificando-se que, para além do défice de serviços básicos de atendimento médio, alguns
serviços de intervenção na comunidade (prevenção do tabagismo, acompanhamento de grávidas, apoio a
jovens) não existem nesta área, por falta de condições e equipas adequadas.
No caso das intervenções municipais nos Bairros Sociais, centradas na habitação, elas enquadram-se
numa estratégia global de requalificação dos edifícios e espaços públicos, devolvendo-lhes um modelo
menos denso e com melhor inserção no tecido urbano envolvente, mas este é um processo longo e muito
oneroso, até porque deve ser acompanhado de transformações do contexto social que dependem de outras
dimensões. Foram recentemente concluídos, estão em curso ou vão iniciar-se no horizonte de um ano, projetos
de intervenção nos bairros do Cerco do Porto, Falcão, São João de Deus e Maceda. No Pego Negro há uma
experiência de reabilitação em parceria com os residentes. Nas Eirinhas será implementado um projeto de
urbanização-loteamento, em parceria público-privada, que permitirá realojar os antigos residentes do Bairro do
Aleixo num modelo misto com habitação colocada no mercado e construir um novo pavilhão desportivo. No
Monte da Bela está em análise um modelo económico para uma parceria público-privada de promoção de
habitação em solo municipal parcialmente dirigido a habitação com renda acessível.
A par das intervenções de foro mais infraestrutural e material, ao nível dos equipamentos coletivos e da
habitação de iniciativa municipal, têm sido desenvolvidos inúmeros projetos de intervenção social integrada,
baseados em modelos de parceria, principalmente envolvendo a Câmara Municipal, as Juntas de
Freguesia de Campanhã e Bonfim e algumas IPSS – de dimensão e capacitação muito variável. Estes
projetos, independentemente da pertinência da sua justificação e fundamentação e, em muitos casos, do
carácter inovador, têm-se demonstrado em termos de resultados relativamente atomizados, dificultando
de forma acentuada a patilha de um racional comum. Muitos resultam de iniciativas financiadas por uma
miríade de instrumentos financeiros e de política pública a que cada entidade se candidata. As dificuldades de
compatibilização, concertação de objetivos, estratégias e programas, bem como, da identificação de
sobreposições tem tido repercussões também a nível dos resultados e da sua capacidade de integração no
sentido de maior intensidade na resolução dos problemas. A agravar esta situação, verifica-se que não existe,
para a maioria dos projetos e programas em curso, uma cultura sistemática de monitorização e
avaliação, esperando-se, contudo, que o futuro Observatório Social do Porto possa vir a minorar os efeitos
negativos e a cumprir de forma transversal essa função.
• O caso particular das políticas para a juventude ou para a animação sociocultural e desportiva pode
também ser invocado como um elemento complementar que é historicamente mobilizado de forma muito
convencional. Admite-se a relevância que programas como os do desporto escolar ou do apoio a
coletividades locais podem assumir no quadro de intervenções em áreas urbanas e com grupos de
população em processo de exclusão. No entanto, sendo importantes, não parecem ser suficientes para
superar os grandes défices de partida em termos sociais que alguns segmentos da população residente
nesta Zona Oriental da cidade hoje apresentam.
Mais recentemente, tem-se assistido sem dúvida a uma evolução do modelo de intervenção social mais
em linha com o que pode considerar-se uma política pública consistente, integrada e numa perspetiva
positiva de desenvolvimento urbano. Esta tendência da política pública municipal pode caracterizar-se por
dar relevo especial às intervenções de fundo, nos campos, por exemplo, da dotação em equipamentos e
serviços, do recurso a um “catálogo” de soluções educativas, sanitárias, mobilizadoras de segmentos
populacionais desfavorecidos, no apoio a pessoas com incapacidades, na segurança pública, etc.,
complementando-a com três linhas ou princípio orientadores da intervenção:
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• Uma maior organização das entidades que estão no terreno, com um modelo federador (são exemplos
a Comissão Social da Freguesia de Bonfim, que agrega 35 instituições; ou, na mesma Freguesia, o
Conselho Cultural, com 15 instituições que partilham experiências e projetos). Para além dessa partilha de
natureza geral, estão a surgir projetos com um impacto potencial maior, de que são exemplos: projeto Porto
Amigo e Casa Reparada, Vida Melhorada /Fundação António da Mota /Junta de Freguesia de Campanhã /
Junta de Freguesia do Bonfim; projeto Bairro das Artes Gráficas /SCMP e projetos de residências
partilhadas / Juntas de Freguesia/ Associação Benéfica e Previdente, ambos para apoio a pessoas semabrigo).
• Uma maior transversalidade das políticas públicas municipais, com maior intensidade de
cooperação e integração entre pelouros municipais – as políticas nos domínios cultural, desportivo ou
para a juventude procuram discriminar positivamente esta parte da cidade, no sentido de a projetar como
área de pleno direito na cidade e melhorar a sua imagem; as intervenções nos domínios do urbanismo e do
ambiente são entendidas como forma de aumentar a escala e o impacto da ação social; a política de atração
de investimento e de competitividade do Porto tem um importante eixo valorizador dos fatores locativos e
infraestruturais desta Zona Oriental e de geração de dinâmicas económicas difusas.
• A natureza inovadora dos projetos, sejam aqueles de promoção exclusivamente pública (por exemplo:
reabilitação de Bairros Sociais numa lógica de Nature Based Solutions, interligada com a criação do
“corredor saudável” do rio Tinto, como é o projeto URBINAT), seja em parcerias com o setor económico (os
modelos de intervenção habitacional do Monte da Bela e Eirinhas ou o projeto de requalificação do
Matadouro) ou com o terceiro setor (como o projeto Chave de Afetos, dirigido aos idosos que vivem
sozinhos, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia do Porto, integrando uma dimensão tecnológica
para monitorização, uma dimensão de voluntariado com formação específica e serviços de apoio
domiciliário flexíveis; outro exemplo é o projeto Quem Sou Eu, em colaboração com o Teatro de Marionetas
do Porto, de criação artística, também dirigido a idosos).
Esta tendência corresponde a uma visão positiva do futuro da Zona Oriental da cidade do Porto, em que a
zona vê superados ou visivelmente reduzidos os seus défices sociais históricos (sejam eles vistos na
perspetiva dos principais implicados, os segmentos residentes mais desfavorecidos, ou na perspetiva da sua
imagem externa) em resultado de uma estratégia combinada, a nível urbano, económico, social e
cultural, de afirmação enquanto espaço de oportunidades e de inovação.

5.2.

ESTRUTURAS AMBIENTAIS

A | A zona oriental da cidade beneficia da presença e do potencial de importantes espaços naturais,
como são as escarpas do rio Douro (no sector sul/poente da zona oriental) e os vales dos rios Tinto e
Torto, únicos cursos de água do Porto que não foram artificialmente canalizados e que mantêm os seus
leitos a céu aberto. Apesar das recentes intervenções de melhoria da qualidade da água e de
requalificação das margens, mantem-se uma elevada probabilidade de contaminação da água.

Os rios Tinto e Torto constituem eixos de conetividade natural garantida que se articulam com o rio Douro, eixo
do mesmo tipo. Os seus vales e a sua envolvente não urbanizada apresentam qualidades naturais e
paisagísticas que sobressaem dentro do espaço da cidade, a que se associa algum capital cultural (o
ambiente bucólico, a presença de património vernacular como pontes, açudes e moinhos, as memórias das
populações) e significativos traços históricos da cidade. Estes vales constituem corredores ribeirinhos, em parte
ainda associados a atividades de cultivo, mas com elevado potencial para o recreio, a promoção da
biodiversidade e a beneficiação climática.
Um dos mais relevantes problemas ambientais registados na Zona Oriental do Porto está associado,
precisamente, a um dos seus principais recursos: o rio Tinto. A classificação da qualidade da água deste rio
(considerando os parâmetros CQO e coliformes fecais) é má/muito má ou razoável nos vários pontos de
amostragem existentes no troço que atravessa a Zona Oriental do Porto (apesar das melhorias registadas entre
2011 e 2014).
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A má qualidade da água do rio Tinto resulta da conjugação de vários fatores: a insuficiente cobertura de
rede, a existência de ligações indevidas das águas residuais domésticas às águas pluviais e diretamente ao
rio, a ausência pontual de infraestruturas de saneamento, a ausência de manutenção periódica das estações
elevatórias e ejetores e sua monitorização e fiscalização, o desrespeito pela faixa de proteção do domínio
hídrico, a presença de lixiviados agrícolas e ainda de sucatas. Se alguns destes problemas têm origem
principalmente na parte da bacia hidrográfica situada nos Municípios de Valongo, Maia e Gondomar, os seus
efeitos são evidentes ao longo de todo o troço que atravessa o Porto. O rio Torto também apresenta
problemas de qualidade da água, embora não tão graves, registando uma qualidade boa/excelente na
generalidade dos pontos de amostragem (neste caso, entre 2011 e 2014, a situação agravou-se).
Um conjunto significativo de propostas de intervenção tem vindo a ser desenvolvido no sentido de mitigar
os problemas de poluição do rio Tinto: ampliação da rede de saneamento; instalação de coletores saneamento;
intensificação das vistorias para verificação das ligações prediais de saneamento; levantamento e correção de
ligações ilegais ao sistema de águas pluviais; e instalação de plantas aquáticas para melhorar a qualidade da
água. Neste momento está em construção um exutor desde a ETAR de Gondomar (junto ao Bairro do Cerco
do Porto) até junto à ETAR do Freixo e que descarregará no rio Douro, libertando o rio Tinto de descargas de
efluentes excessivas, sobretudo quando o seu caudal está mais reduzido.
Outras medidas de requalificação paisagística e ambiental têm vindo a ser desenvolvidas no sentido de
promover o desassoreamento do rio Tinto, a estabilização de margens e regularização fluvial e o controlo de
cheias, a reabilitação da galeria ribeirinha / corredor ripícola, a criação de percursos pedonais (percursos
naturalizados, percursos na proximidade de pequenos aglomerados urbanos, percursos na malha urbana) e a
requalificação de espaços nas margens do rio, designadamente no âmbito da criação do Parque Oriental.
Refira-se, no entanto, que a ETAR do Freixo, embora com condições de funcionamento apropriadas, não tem
o adequado enquadramento paisagístico e urbanístico.

B | A zona oriental da cidade do Porto possui atualmente um significativo número de espaços verdes
urbanos, de diversos tipos e escalas, com especial destaque para o Parque Oriental pela sua
dimensão no contexto da cidade, uma estrutura urbana muito relevante, na componente ambiental, bem
como na lúdica/recreativa e cultural/desportiva.

No conjunto de espaços que integram a categoria de verde urbano e que atualmente enriquecem a estrutura
ecológica da cidade na Zona Oriental, sublinhamos a presença dos seguintes ativos ambientais:
• Parques e jardins de acesso público, incluindo praças arborizadas ou ajardinadas: Parque Oriental (parte
já infraestruturada), Jardins do Barão de Nova Sintra, Quinta da Bonjóia, Viveiro Municipal, Parque de S.
Roque, Praça das Flores e Praça da Corujeira;
• Espaços verdes privados de valor patrimonial: Jardins do Palácio do Freixo, Quinta da Revolta, Quinta
de Villar d'Allen2, Quinta de Salgueiros, Quinta da China, Universidade Lusíada do Porto, Instituto Municipal
Condessa de Lumbrales, entre outros;
• Espaços verdes associados a equipamentos (cemitérios, escolas, universidade, complexo desportivo,
hospital, PSP, SMAS, EMEF, …) e a urbanizações (como alguns bairros municipais);
• Espaços verdes associados a eixos de circulação principal e arruamentos: Alameda das Antas, Av. 25
de Abril, Alameda de Cartes (ao Mercado Abastecedor), espaços que envolvem a VCI, entre outros;
• Espaços verdes de cultivo, concentrados sobretudo no extremo sudeste da zona e da cidade, ocupando
parte do vale do rio Torto;

2

Embora localizada na área analisada no âmbito deste Masterplan Estratégico, de acordo com a nova CAOP, a Quinta de Villar d’Allen
integra-se no território administrativo do município de Gondomar.
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• Matas urbanas, igualmente predominantes no setor sudeste, mas também integradas em áreas mais
consolidadas, como o Parque de S. Roque e junto ao ecocentro da Quinta de Salgueiros.
Alguns dos parques, jardins e espaços verdes, apesar de se tratar de espaços de utilização pública, encontramse desqualificados e pouco utilizados, condicionando a sua funcionalidade urbana e o potencial benefício para
a qualidade de vida dos residentes.
O Parque Oriental, um parque urbano em desenvolvimento ao longo do vale do rio Tinto, constitui um espaço
verde particularmente importante, não só do ponto de vista ambiental, lúdico/recreativo e cultural/desportivo,
mas também como potencial enquadramento do desenvolvimento económico e urbanístico das áreas
adjacentes. Pode inclusivamente constituir-se como um “contraponto” ao Parque da Cidade, a ocidente. A
eventual extensão do Parque ao vale do rio Torto (proposta no âmbito da Rede de Parques Metropolitanos
da GAMP) constitui uma oportunidade para incrementar a qualidade do ambiente urbano da Zona Oriental
do Porto (e da zona ocidental do Município de Gondomar). Não obstante o potencial de valorização ambiental
e paisagística do rio Torto, o facto de estabelecer a fronteira com Gondomar, condiciona a intervenção do
Município do Porto. Um projeto de requalificação impõe, naturalmente, uma estreita articulação entre os dois
Municípios.
De acordo com os instrumentos de gestão territorial em vigor, está prevista a criação de novos espaços
verdes nesta zona da cidade, como no caso do Plano de Pormenor das Antas, a criação do Parque Urbano
das Antas (abrangendo a Quinta de Salgueiros onde deverá ficar instalado o Porto BioLAB, não se
concretizando a hipótese do parque), para além do Passeio Central da Alameda já criado.
Pese embora o progressivo aumento da arborização dos arruamentos (segundo o Relatório de Estado do
Ordenamento do Território do Município do Porto, a partir de dados relativos ao período entre 2005 e 2011, a
freguesia de Campanhã terá sido a mais beneficiada) a presença de árvores no espaço público,
designadamente ao longo das vias e nos largos, é reduzida.
Persistem nesta zona extensos espaços verdes expectantes (sobretudo nos setores norte e sudeste) que
resultaram, essencialmente, de processos incompletos de urbanização (como seja nas imediações da Alameda
das Antas ou da Avenida 25 de Abril) e abandono de antigas quintas, incluindo áreas com sobreiros sujeitos a
servidão.
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Figura 7 – Espaços verdes representativos na Zona Oriental
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C | As linhas de água, os espaços verdes com valor patrimonial e a presença de espécies arbóreas
protegidas, classificadas ou propostas para classificação, na zona oriental constituem parte relevante do
património biofísico e paisagístico da cidade. Neste sentido, são vários os projetos municipais (ou
de que o Município é parceiro) na zona oriental da cidade que têm vindo a propor e/ou implementar
soluções ambientais urbanas inovadoras com impactos esperados significativos no domínio da
sustentabilidade ambiental.

À forte presença de espaços naturais e de espaços verdes urbanos na Zona Oriental da cidade correspondem
múltiplos habitats urbanos. A frente ribeirinha e a encosta do Douro (particularmente os núcleos da China,
Freixo e Agra) representam um ativo significativo em termos ambientais, não obstante alguns problemas e
desqualificação destes espaços que constituem um fator de fragilização das estruturas ambientais presentes.
Como referimos, os vales dos rios Tinto e Torto preservam alguns elementos naturais dos seus ecossistemas
ribeirinhos.
O Município pretende, por um lado, valorizar estes ativos e por outro lado, minimizar ou mitigar os impactos
negativos ambientais que principalmente as infraestruturas rodo e ferroviárias exercem sobre uma faixa urbana
significativa nesta zona. Para além disso, tem procurado transformar o processo de abandono e de
obsolescência em curso de diversas áreas e estruturas fabris localizadas neste sector da cidade em
oportunidades de introdução de novas soluções ambientalmente sustentáveis e com impacto na qualificação
urbana.
É assim que muitos dos projetos e intervenções municipais em curso na Zona Oriental incorporam soluções
de promoção da sustentabilidade, seja em termos de otimização da eficiência energética, como acontecerá
no novo Terminal Rodoviário de Campanhã, seja através de Nature Based Solutions, como as que estão a ser
incorporadas nas intervenções de reabilitação dos bairros municipais e do próprio, cujo projeto incorpora uma
área verde pública com cerca de 22.000 m 2.
O Município está, há vários anos, envolvido em projetos ambientais que contribuem, não só para a inovação
neste domínio, mas também para a valorização dos espaços em que se implementam, muitos deles
localizados na Zona Oriental do Porto. Entre esses vários projetos, destacamos os seguintes:
• FUN - Floresta Urbana Nativa do Porto, projeto que integra um bosque urbano nativo e uma área piloto
na avaliação e otimização dos serviços dos ecossistemas e cujo BioLab deverá ser instalado na Quinta de
Salgueiros, cujos efeitos esperados se farão sobretudo sentir inclusive na melhoria da qualidade do ar, na
adaptação às alterações climáticas, em termos de sequestro de carbono e no suporte da biodiversidade;
• Projeto FUTURO, no âmbito do qual estão a ser produzidos, nos viveiros municipais (com uma produção
anual de cerca de 600 mil plantas), localizados na Zona Oriental, árvores e arbustos essenciais para
fornecer a Rede de Biospots do Porto e para reflorestação de áreas ardidas e degradadas da AMP;
• Projeto Quinto Alçado, iniciativa que visa definir um modelo para o desenvolvimento de infraestruturas
verdes, designadamente ao nível de coberturas e fachadas, e avaliar o seu impacto e benefícios para a
cidade, sendo que o futuro Terminal Rodoviário integra uma ampla cobertura verde.
• Norma LEED, implementada no Terminal Rodoviário de Campanhã, embora também outras intervenções
municipais (como o novo canil) procurem aproximar-se desse standard.
• Conceito nZEB (nearly zero energy building), que se pretende aplicar à reabilitação de edifícios e nova
construção.
Acrescem ainda alguns projetos europeus em que o Município do Porto tem uma participação ativa e que se
espera venham a gerar também impactos positivos ao nível do ambiente urbano, designadamente:
• URBINAT, projeto europeu que propõe regenerar bairros sociais de 7 cidades europeias, tendo como
suporte as inovadoras Nature Based Solutions, e que está a ser aplicado nos bairros do Cerco do Porto, do
Lagarteiro e do Falcão, implementando “corredores saudáveis” (inclui, por ex., a criação de hortas urbanas),
que mobilizam as comunidades num trabalho articulado com centros de competência (técnicas e científicas)
com vista a soluções de co-design e de co-implementação;
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• GrowSmarter, projeto europeu que visa criar soluções inteligentes nos domínios da energia, infraestruturas
de saneamento e dos transportes suaves, que visam promover o crescimento sustentável nas cidades
europeias, no âmbito do qual o Município do Porto se propõe implementar ações de replicação a partir de
outras cidades (Estocolmo, Colónia e Barcelona).
A dimensão de inovação e as novas práticas e soluções urbanas ambientais associadas a qualquer um destes
projetos permitem antecipar efeitos significativos ao nível dos consumos energéticos, da descarbonização, do
uso de alternativas de mobilidade suave, da renaturalização de linhas de água com recuperação de margens
e ecossistemas ribeirinhos, da intensidade ou extensão da componente verde urbana presente e da sua fruição
por parte das populações residentes ou city users. Permitem igualmente antecipar efeitos de atratividade desta
zona para novas empresas e novos residentes, sobretudo os que procuram áreas urbanas ambientalmente
qualificadas e sustentáveis. Podem transformar-se em variáveis decisivas para um modelo de ocupação e
estruturação urbanas diferenciador gerando vantagens comparativas em termos residenciais que compensem,
no imediato, os custos de periferização e de instabilidade social que a área mantém.

D | A zona oriental do Porto é, desde há muito, marcada por problemas de poluição atmosférica e de
ruído. Se no passado estes estavam associados essencialmente à atividade industrial, atualmente estão
relacionados sobretudo com o intenso tráfego rodoviário de atravessamento que se faz nas principais
acessibilidades de ligação externa.
Vários estudos confirmam a elevada degradação da qualidade do ar na Zona Oriental do Porto associada, em
grande medida, aos transportes rodoviários, particularmente evidente nos eixos viários principais (VCI, Rua de
S. Roque da Lameira, Rua das Linhas de Torres, …) e zonas envolventes. Em termos de poluição atmosférica,
são, por exemplo, ultrapassados os valores limites anuais estabelecidos por lei para o dióxido de azoto (de
acordo com dados da estação de monitorização da qualidade do ar FSC Campanhã, localizada na Praça
Francisco Sá Carneiro).
Os mapas de ruído confirmam igualmente a suscetibilidade da Zona Oriental face à presença de importantes
fontes de ruído, designadamente, os principais eixos viários em cuja envolvente se registam níveis de ruído
– diurno, mas também noturno - muito elevados. A área em torno da Avenida Fernão de Magalhães é uma das
8 principais zonas em sobre-exposição identificadas pelo Município, tendo em vista a definição de medidas de
redução de ruído com caráter programático.
À presença de infraestruturas rodo e ferroviárias pesadas estão associados fortes impactos ambientais,
não só ao nível da qualidade do ar e do ruido, mas também ao nível da paisagem. As diversas ruturas urbanas,
físicas e funcionais, associadas à morfologia do terreno, às barreiras dos principais eixos rodo, metro e
ferroviários, à presença de grandes unidades industriais desativadas e de vazios abandonados, geram
impactos visuais fortemente negativos na paisagem da cidade.
Apesar da presença de ativos patrimoniais naturais e culturais de algum ou muito significado, são diversos os
espaços na Zona Oriental com fraca ou mesmo má qualidade visual da paisagem urbana, seja em termos das
vistas diretas (em geral mais negativamente acentuadas por ruturas viárias e ferroviárias ou por imóveis
abandonados, em ruinas ou degradados), seja ao nível do horizonte que demarca as vistas diretas, em especial
dado o elevado impacto da presença de viadutos e de outros elementos da rede viária principal. Estas situações
contrastam, contudo, com espaços que detêm níveis elevados de qualidade visual, quer de vistas diretas (por
exemplo, toda a frente ribeirinha e alguns espaços inseridos nos vales dos rios Tinto e Torto), quer do horizonte
que demarca a paisagem visual (igualmente com espacial relevância na frente ribeirinha, mas também em
certas zonas de maior qualidade visual urbana, ao nível de conjuntos edificados da cidade histórica e
consolidada).
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Figura 8 – Ruturas urbanas, físicas e funcionais, correspondendo em grande parte ao traçado da VCI, da linha de
caminho-de-ferro e das zonas industriais obsoletas que as rodeiam.
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Também como contraponto aos problemas agravados de poluição do ar e de ruído, as envolventes aos rios
Tinto e Torto apresentam uma baixa probabilidade de degradação da qualidade do ar, o que se deve, em
particular, à ausência nesta área de infraestruturas rodoviárias com fluxos de tráfego intensos, o que contrasta
com outros setores da Zona Oriental.

5.3.
5.3.1.

FORMAS, MORFOLOGIAS E INFRAESTRUTURAS URBANAS
Formas e morfologias urbanas

A | A zona orietnal da cidade mantém hoje uma enorme heterogeniedade nas estruturas e formas
urbanas que compõem o seu território fruto de uma sequência de processos de urbanização,
principalmente ao longo dos últimos dois séculos, que geraram conflitualidades diversas com as preexistências, que passaram por períodos de grande intensidade de ocupação e que não foram, em
inúmeras situações e períodos, devidamente consolidados.

A leitura e interpretação atual que é possível fazer das estruturas e formas urbanas na Zona Oriental da cidade
e, principalmente na freguesia de Campanhã, são ilustrativas de diferentes períodos da expansão da cidade,
que foi agregando pequenos aglomerados rurais ocupados originalmente (desde momentos muito primordiais
da história), bem como quintas de exploração agrícola notáveis e com alguma escala, bem mais recentes (séc.
XVIII, na sua maioria), mas que conheceu as principais transformações a partir de meados do séc. XIX, com a
chegada do caminho-de-ferro, o processo de industrialização da cidade e a fixação de fluxos importantes de
trabalhadores das indústrias, provenientes dos territórios limítrofes ou mais afastados na região.
Na cidade oriental os processos mais ou menos intensos de expansão e de crise, na sua maioria já
mencionados anteriormente, deixaram no território marcas de desconexão, de incoerência, de rutura ou de
desestruturação. Contudo, também neste caso, não se fazem sentir de forma homogénea por toda a sua
extensão, acentuando os contornos negativos sobretudo nas faixas de território a nascente, onde os processos
de consolidação das malhas urbanas nunca foram conseguidos.
Sem optar por qualquer intenção ou proposta de zonamento da área que é abrangida pelo Masterplan,
podemos, contudo, distinguir as seguintes grandes áreas (identificadas igualmente na imagem que se segue):
1. Uma enorme faixa urbana bem consolidada e densa ao longo de todo o eixo da Av. Fernão Magalhães
(frente nascente deste grande eixo viário), que em geral ocupa as partes mais elevadas desta zona (uma
zona prolongada em forma de plateau sobre o grande vale de Campanhã), que nalguns pontos se prolonga
um pouco mais ao longo de eixos viários transversais que se orientam para nascente e que a partir do
cruzamento com a Rua do Bonfim se alarga e prolonga até o sítio da estação de caminho–de-ferro de
Campanhã, integrando parte da encosta sobre o rio Douro;
2. Uma faixa urbana que acompanha o eixo de S. Roque da Lameira, entre a zona do Parque de S. Roque
da Lameira e a Estrada da Circunvalação e que, associada à sua função de penetração na cidade a partir
do exterior (estradas de ligação a Valongo, Paredes e Penafiel), foi contribuindo para uma ocupação
organizada nas zonas limítrofes, com partes densas e malhas regulares ou desenhadas, com condições
orográficas mais suaves (junto à Estrada da Circunvalação, por exemplo, e na zona da Praça da Corujeira,
entre outras);
3. Alguns núcleos de malha urbana com ocupação relativamente menos compacta, de malhas mais
irregulares ou orgânicas, adaptando-se às características do território acidentado, combinando tipologias
edificadas de natureza industrial, em lotes de média e grande dimensão, com pequenos arruamentos
intersticiais de ocupação residencial, com tipologias edificados de recursos limitados e arquitetura
predominantemente popular. Estes espaços predominam na envolvente da zona do caminho-de-ferro a
partir da estação de Campanhã, como nos casos de Agra, Formiga, parte mais “baixa” de Godim, Noeda,
Bonjóia e Navega e sofreram um processo acentuado de degradação, em parte pela introdução de grandes
ruturas decorrentes da construção das infraestruturas rodoviárias;
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4. Zonas intersticiais com nível muito baixo de organização e estruturação, de malha urbana pouco densa,
que foram sofrendo ocupações e intervenções ao longo do século XX que as marcaram pela negativa: por
falta de cozimento com malhas urbanas preexistentes, de que são exemplos algumas grandes operações
de construção de Bairros sociais (Falcão, S. Roque da Lameira, Contumil, Cerco do Porto, Lagarteiro, entre
outros); por destruição de malhas urbanas preexistente no caso das construções de grandes infraestruturas
urbanas (VCI, linha de metro, Estádio do Dragão); ou onde permaneceram espaços vazios urbanos de
área significativa que se mantêm por urbanizar;
5. A zona entre os vales do rio Tinto e do rio Torto, ocupada com núcleos rurais relativamente consolidados
que não perderam em geral o seu padrão de organização, mais orgânica, apesar de um evidente processo
de expansão de urbanização que contribuiu para a formação de um corredor contínuo de ocupação entre
o Freixo e o Bairro do Lagarteiro /viveiro Municipal, com malha urbana pouco densa, com potencial enorme
de qualificação pela sua inserção na envolvente próxima de carácter natural e rural/ agrícola;
6. Os próprios vales dos rios Tinto e Torto com uma ocupação predominantemente agrícola ou florestal, que
preservam, em certas zonas, os ecossistemas fluviais originais, embora com níveis de intrusão
significativos, decorrentes de ocupações desordenadas de instalações para atividades oficinais, pequenas
indústrias ou residências relativamente isoladas.
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Figura 9 – Zonamento morfológico da área do Masterplan (números na imagem remetem para numeração do
texto)
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B | A presença de tipologias muito diversas de ocupação residencial que marcaram as políticas de
habitação e alojamento ao longo da evoluação da cidade, nos últimos dois séculos, conferem à zona
oriental um potencial de reconversão e de atração de novos residentes.

A Zona Oriental da cidade não é apenas marcada pela presença significativa de bairros sociais de iniciativa
pública, os quais têm sido objeto de intervenções de reabilitação e continuam a colocar enormes desafios em
termos da qualificação urbana e da estruturação das malhas urbanas na sua envolvente.
Encontram-se também nesta zona algumas outras formas de conjuntos residenciais planeados e de
iniciativa pública ou privada (pelo Estado ou por entidades de interesse mútuo), alguns deles destinados à
classe média, que surgem a partir de meados do século passado (década de 40 principalmente), designados
em geral como bairros de casas ou moradias económicas, mas que conheceram processos de progressiva
passagem da propriedade para os seus residentes. Incluem-se neste caso, os bairros de casas económicas
de S. Roque da Lameira (localizado entre as Ruas Naves de Tolosa e o eixo rua Saldo / Largo Valverde / Rua
do Buçaco) e de Costa Cabral, junto à Avenida Fernão Magalhães (na frente urbana entre a Rua de Contumil
e a Rua de Santa Justa), o Bairro do Ilhéu, de moradias económicas de promoção também publica, situado
junto à Rua Sr.ª de Campanhã e o Bairro de Rebordões, junto à Estrada da Circunvalação. Estes bairros,
embora com tipologias diferentes entre si, mantêm em geral a sua malha original. Alguns deles começam a
apresentar sinais de dinâmica de reabilitação e de transformação na estrutura populacional, conforme se tem
verificado noutras zonas da cidade, em particular na parte mais ocidental (junto à Av. de Gomes da Costa ou
junto á Av. Antunes Guimarães).
Recentemente aparecem outras iniciativas coletivas, nomeadamente apoiadas em cooperativas, como no
caso da Rua do Meiral / Azevedo (loteamento de moradias unifamiliares geminadas), aproveitando as
oportunidades de espaço vazio e com características envolventes ambientalmente mais qualificadas, atraindo
segmentos de população diferentes dos que tradicionalmente vivem nesta zona.
As experiências mais recentes que se perspetivam, nomeadamente, para a zona do Monte da Bela (concurso
a lançar para a construção de 230 fogos, sendo 150 destinados ao mercado de renda acessível, em terreno
cedido pelo município por um prazo entre 25 e 50 anos) e para as Eirinhas, que o Município pretende
implementar em parceria com privados, podem ser sinal de novos modelos de promoção residencial planeada
e direcionada para a coexistência em vizinhança de segmentos da população diversificados, incluindo os
destinatários das políticas sociais de habitação das últimas décadas e famílias/residentes de classes médias.
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Figura 10 – Diversas tipologias de ocupação residencial pontuam o território oriental, entre bairros sociais de
iniciativa pública e outras formas de conjuntos residenciais planeados e de iniciativa pública ou privada.
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5.3.2.

Habitação

A | Há nesta zona, sobretudo na área correspondente à freguesia de Campanhã, um persistente
problema habitacional, associado a diversas situações de precariedade, designadamente à presença
expressiva de bairros municipais, de "ilhas" (que incluem também espaços abarracados) e núcleos
rurais degradados. Existem ainda algumas zonas residenciais com deficientes condições de
habitabilidade, particularmente devido à idade e degradação do parque edificado, onde predomina
habitação arrendada.
Ainda que tenha muitas áreas desocupadas ou com densidades de ocupação baixas, a Zona Oriental regista
uma significativa concentração de habitação (onde reside cerca de um quinto da população da cidade), com
grande diversidade de tipologias - habitação unifamiliar e plurifamiliar, propriedade privada e municipal, etc.
O número de fogos vagos na freguesia de Campanhã era à data do Censos de 2011 menor do que na
cidade, embora ainda algo elevado (14% dos alojamentos clássicos), enquanto na freguesia do Bonfim a
proporção de fogos vagos, nessa mesma data, se aproximava mais da média da cidade (19%). Atualmente
esta situação, sobretudo na zona histórica, alterou-se significativamente, com o forte dinamismo que, em
especial nos últimos dois a três anos, se tem verificado em termos de reabilitação do edificado e de ocupação
dos fogos, particularmente com instalação de alojamento local. Embora não se disponha de dados mais
atualizados que permitam comparar a freguesia de Campanhã com a restante cidade, admite-se que,
considerando as tendências recentes do mercado, a freguesia de Campanhã possa apresentar hoje um rácio
de fogos vagos no total de fogos existentes menos favorável.
A Zona Oriental, por outro lado, tem mantido níveis de degradação do parque edificado, especialmente dentro
do segmento privado (já que o Município mantem um programa sistemático de intervenções de reabilitação do
edificado nos bairros municipais de habitação social) e, também nesta matéria, esta zona não tem conhecido
o dinamismo de reabilitação do edificado que outras zonas da cidade, em especial as zonas histórica e as
freguesias da zona central da cidade. Esta situação de degradação do edificado é agravada pela estrutura
etária dos edifícios na Zona Oriental. À data dos Censos, cerca de 56% dos alojamentos localizados na
freguesia de Campanhã estavam em edifícios construídos até 1970 e na freguesia do Bonfim esse valor
ultrapassa os 60%, sendo estes dados reveladores da idade avançada do parque habitacional (na cidade
do Porto, os alojamentos construídos até essa data não chegam a 50% do total).
Ainda à data dos últimos Censos, na freguesia de Campanhã, mais de um quinto do total de edifícios
encontrava-se muito degradado ou a precisar de intervenções médias ou grandes, enquanto na freguesia
do Bonfim o valor era ligeiramente menor, mas da mesma ordem (na cidade do Porto era ligeiramente inferior),
condicionando desta forma as condições de habitabilidade. No que respeita às infraestruturas existentes nos
alojamentos, e embora as situações de carência sejam relativamente pouco expressivas, é de assinalar que
na freguesia de Campanhã 3,8% dos alojamentos não dispunham de instalação de banho; na freguesia do
Bonfim, ainda que a situação fosse mais favorável, o número de alojamentos nestas condições correspondia
ainda a 2,9% do total (na cidade do Porto, apenas 2,3% dos alojamentos não tinham instalação de banho). De
notar ainda que, quer na freguesia de Campanhã quer na do Bonfim, 0,5% dos alojamentos dispunham
apenas de água (na cidade o valor era de 0,3%).
No que se refere ao parque habitacional, esta zona da cidade tem provavelmente a carga mais intensa da
cidade do Porto no que respeita à presença de habitação social, dento da tipologia de bairros sociais de
promoção e gestão municipal. Existem na Zona Oriental do Porto 14 bairros municipais, em geral sujeitos a
processos de forte segregação física e urbanística. Campanhã é, em toda a cidade, a freguesia que tem
maior número de fogos em bairros municipais, concentrando 30% de todos os residentes da freguesia em
habitações inseridas em bairros municipais. O Bairro do Cerco do Porto, localizado nesta freguesia
(imediatamente a poente da Estrada da Circunvalação e numa posição relativamente central, entre o Freixo e
a Areosa), corresponde ao maior conjunto habitacional municipal, com maior número de residentes.
O conjunto dos bairros municipais localizados na Zona Oriental somam perto de 3.800 alojamentos (cerca de
30% do total de alojamentos em bairros municipais na cidade do Porto) – os bairros de maior dimensão, para
além do Cerco do Porto, são o do Lagarteiro, localizado a nascente da Estrada da Circunvalação, junto ao
segmento mais a norte do Parque Oriental, o de S. Roque da Lameira, junto à Estrada da Circunvalação e no
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final do eixo da Rua de S. Roque da Lameira e o do Falcão, a poente da VCI e contiguo ao cemitério de
Campanhã. Os restantes bairros municipais ficam relativamente dispersos na zona, embora com menos
representatividade na frente ribeirinha, a sul e na freguesia do Bonfim. A população residente atualmente no
conjunto dos bairros da Zona Oriental do Porto ascende a mais de 8.700 pessoas (também cerca de 30% do
total de residentes em bairros sociais da cidade).
Tabela 1 - Alojamentos e residentes nos bairros municipais da Zona Oriental e no Porto
Bairros

Alojamentos

Residentes

Cerco do Porto

892

2087

Lagarteiro

446

1194

S. Roque da Lameira

435

925

Falcão

397

896

Eng.º. Machado Vaz

272

590

Contumil

254

643

Monte da Bela

236

518

Agrupamento Habitacional do Falcão

165

426

Antas

156

377

S. João de Deus

144

175

Ilhéu

128

390

Pio XII

124

300

Duque de Saldanha

117

213

S. Vicente de Paulo

18
3 784

39
8 773

30%

31%

12 632

28 590

Total Zona Oriental
Peso da Zona oriental no total da cidade
Total cidade do Porto
Fonte: www.domussocial.pt

A estrutura etária da população residente nos bairros é bastante variável; por exemplo, os bairros do Cerco
do Porto e do Ilhéu têm uma população comparativamente bastante jovem, mas os bairros do Falcão e Monte
da Bela apresentam uma estrutura etária significativamente envelhecida.
O Bairro do Cerco do Porto – Estratégia de intervenção integrada
O Cerco do Porto é o bairro mais densamente edificado, constituído por 34 edifícios e 892 fogos, e de grande
dimensão populacional, com cerca de 2.090 residentes, número que se mantém estável ao longo dos últimos
6 anos. Atendendo ao diagnóstico realizado para a conceção da “Estratégia de intervenção integrada para o
Cerco do Porto” (2018), em termos de estrutura etária, observa-se que cerca de 22% dos residentes tem
idade inferior a 20 anos e a população residente com mais de 65 anos representa 18%. Existe uma elevada
proporção de famílias isoladas (27,3%) e de famílias monoparentais femininas (20,4%).
Em relação à escolarização e qualificação da população, 43% da população residente não possui mais do
que o 1º Ciclo do Ensino Básico completo, valor muito acima dos 26% registados na cidade como um todo, e
apenas 4% detém estudos pós-secundários (no Porto registam-se 23%). A taxa de retenção escolar dos
jovens do Cerco do Porto no 6.º ano é de 22% em oposição aos 9% do concelho e resto do país.
O desemprego é particularmente relevante – cerca de 27% das famílias residentes têm pelo menos um
desempregado no seu agregado – o que contrasta com os 16% registados na cidade. A taxa de desemprego
da população que vive no Cerco do Porto atinge os 30% da população. Cerca de 70% da população residente
é acompanhada no âmbito dos acordos de inserção RSI. Em 2016, cerca de 23% da população ativa do
Cerco do Porto dependia do RSI, acrescendo a esta percentagem os beneficiários do subsídio de
desemprego, subsídio social de desemprego, subsídio por doença e subsídio mensal vitalício. Os
rendimentos médios mensais dos inquilinos do Cerco do Porto rondam os 370 euros, reforçando o contexto
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de fragilidade social e risco de pobreza existente neste território. Grande parte dos processos de crianças e
jovens em risco são provenientes do Cerco do Porto; observa-se que a adoção de trajetórias de vida e estilos
de vida menos saudáveis (abuso de tabaco, excesso de peso, abuso crónico de álcool e abuso de drogas) é
igualmente elevada.
No Bairro do Cerco do Porto existem respostas sociais em vários domínios, que podem ser mobilizada
para o desenvolvimento de diversos projetos de inclusão social, a título de exemplo podem mencionar-se: (i)
Emprego e formação – CerPorto, IEFP, PSP, ARRIMO, (ii) Animação sociocultural de base local – Espaço T,
Associação Juvenil ECO Cerco, AE do Cerco do Porto, (iii) Terceira idade – Centro Social e Paroquial da
Senhora do Calvário, (iv) Infância e juventude – ODSP, ISS Instituto Segurança Social, Qualificar para
Incluir,…, (v) Comportamentos aditivos e dependências – ASAS, ARRIMO; (vi) Saúde – Centro de Saúde de
Campanhã, (vii) Educação - AE Cerco do Porto e (viii) Necessidades especiais e deficiência – APPC.
Foi recentemente desenhada uma Estratégia de intervenção integrada para o Cerco do Porto (EIICP),
baseada numa série de instrumentos de planeamento já existentes no território (PEDU, PAICD, Plano de
Desenvolvimento Social, Abordagem Integrada para a Inclusão Ativa,…), que visa promover a inclusão social,
contribuir para o reforço da qualidade de vida dos habitantes do Cerco do Porto e para uma melhor integração
urbana do bairro. Para uma estruturação e coerência das respostas aos problemas e aos desafios
identificados, pretende incorporar as diversas intervenções planeadas e envolver a rede de atores do território.
A EIICP estrutura-se em torno de seis objetivos gerais, que contribuem para o cumprimento de objetivos do
PEDU, PAICD e de outras políticas públicas de inclusão social: (i) Promover a empregabilidade e o
empreendedorismo; (ii) Melhorar a qualidade de vida das populações residentes, (iii) Intensificar a inclusão
social e a integração socio territorial, (iv) Promover a capacitação institucional, a inovação e a
experimentação social, (v) Melhorar a qualidade urbanística e (vi) Aumentar a integração urbana.
A operacionalização desta estratégia compreende quatro eixos de intervenção: (I) – Empregabilidade e
empreendedorismo social, (II) – Comunidades inclusivas, (III) – Reabilitação, qualificação e integração urbana
e (IV) – Capacitação, inovação e experimentação Social, cada qual direcionado a um público-alvo e a
problemática específicas.
A estratégia desagrega-se em 39 atividades distintas, das quais se destacam:
O Contrato Local de Segurança (CLDS), que contempla os seguintes eixos de ação: (i) Prevenção da
delinquência juvenil; (ii) Intervenção no espaço urbano; (iii) Redução de vulnerabilidades sociais; (iv)
Promoção da cidadania; (v) Reintegração social; (vi) Promoção do aumento do sentimento de segurança das
populações. O plano orienta-se para uma intervenção de base comunitária assente em abordagens
socioeducativas e socio espaciais transversais e irá contribuir para a redução do sentimento de insegurança
e para a diminuição das atividades ilícitas na vida quotidiana e na socialização da comunidade.
A atividade Corações ao Cerco, uma Plataforma de Intervenção Integrada na Comunidade que visa, por um
lado, o aprofundamento e alargamento do projeto ConDomus, através da dinamização e mobilização dos
Gestores de Entrada e dos moradores através do incremento da sua participação e da sua implicação na
gestão dos espaços comuns; da melhoria do uso e fruição das zonas comuns e espaços exteriores
envolventes aos edifícios de habitação municipal; da potenciação da conservação e manutenção do edifício
municipal, prevenindo a sua deterioração; da gestão dos espaços verdes, promovendo a utilização das águas
pluviais e subterrâneas (rega, limpezas de áreas comuns); do aumento do grau de satisfação, comodidade e
segurança dos inquilinos residentes em habitação municipal, nomeadamente no tocante à sensibilização face
à igualdade de género, violência doméstica e isolamento dos idosos. O projeto inclui o desenvolvimento de
uma série de ações de capacitação e sensibilização a estes gestores para aquisição de competências no
âmbito das suas funções. Por outro lado, estão previstas atividades de apoio e inclusão social que vão
para além do projeto ConDomus, nomeadamente na integração de novos residentes e no apoio integrado aos
idosos em situação de isolamento.
O projeto Porto Importa-se, a implementar pela Domus Social nos bairros municipais, pretende dar resposta
a um universo de mais de 2.000 idosos, num processo continuado, através uma rede alargada de parceiros
e serviços de proximidade, proporcionando aos idosos melhor qualidade de vida. Os principais objetivos
orientadores passam pelo levantamento dos problemas dos idosos e pela promoção e articulação entre a
população idosa e as diferentes respostas sociais. Complementarmente às respostas formais visa
desenvolver um programa de voluntariado alargado e pretende a criação de uma plataforma de informação e
comunicação em rede entre os técnicos de apoio ao projeto.
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Figura 11 – Bairros sociais e áreas críticas de “ilhas” identificadas no estudo “Ilhas do Porto” (FEUP, 2015)

As “ilhas” são outro tipo de alojamento muito caraterístico da cidade do Porto e com forte implantação na
Zona Oriental. Conforme descrito no estudo “Ilhas do Porto: levantamento e caraterização” existe uma série
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de vulnerabilidades sociais associadas a este tipo de conglomerados habitacionais – que incluem o
envelhecimento da população, famílias monoparentais, isolamento social, baixas qualificações, dependência
de subsídios sociais –e que se associam às dimensões igualmente problemáticas que abrangem, quer a
qualidade dos alojamentos (em geral, um elevado grau de degradação), quer o conforto habitacional (dimensão
dos alojamentos, amenidades existentes, etc.).
De acordo com trabalhos e estudos recentes elaborados, foram identificadas na Zona Oriental da cidade seis
áreas críticas de intervenção no que se refere às “ilhas” do Porto: Monte Tadeu-Barros Lima, Lomba,
Noeda, Antas, Bonjóia e Furamontes. Estes seis conjuntos ou espaços de concentração de “ilhas” abrangem
135 núcleos (dos quais 123 estão ocupados, 9 desabitados e 3 com outra ocupação) e 1.265 alojamentos (669
habitados, 547 desabitados e 48 com outra ocupação). A estes somam-se os alojamentos existentes em
núcleos isolados (no conjunto da cidade o total de alojamentos dos núcleos isolados de ilhas ultrapassa,
ligeiramente, o das áreas críticas; nesta zona a proporção não deverá ser muito diferente, o que revela uma
situação particularmente fragilizada).
Na freguesia de Campanhã situam-se 27% do total dos núcleos habitacionais da tipologia de “ilhas” associados
a situações críticas. A área crítica da Bonjóia tem o maior número e maior percentagem de núcleos
considerados a demolir e o maior número de famílias a realojar, enquanto a área crítica das Antas se carateriza
pela mais elevada ocupação dos núcleos a demolir.
Tabela 2 - Alojamentos integrados nas áreas críticas de ilhas na Zona Oriental do Porto
Nº de
núcleos

Nº de
alojamentos

Monte Tadeu - Barros Lima

23

257

Lomba

16

166

Noeda

24

230

Antas

10

130

Bonjóia

27

234

Furamontes

35

248

Total – Zona Oriental do Porto

135

1265

Áreas críticas de ilhas

Fonte: Ilhas do Porto: Programa Estratégico, FEUP/CMP, 2015

Os residentes nas “ilhas” têm, na sua maioria, rendimentos muito baixos (no inquérito realizado no âmbito
do estudo referido, 30% dos agregados declararam ter um rendimento mensal inferior à remuneração mínima
mensal garantida). O valor das rendas de habitações integradas em “ilhas” é, em geral, reduzido (de acordo
com os moradores inquiridos no mesmo estudo, em 2015, o valor médio das rendas era cerca de 85€). Por
outro lado, as “ilhas” são na sua grande maioria de propriedade privada e muitos proprietários são, eles
próprios, também significativamente carenciados. Algumas “ilhas” e alojamentos encontram-se desabitados
(7% do total de núcleos das áreas críticas localizadas na Zona Oriental encontram-se desocupados; mas se
considerarmos os alojamentos, 43% dos existentes estão desabitados).
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Tabela 3 - Intervenções nos Bairros municipais
Bairros

Tipo de intervenção

Montante de
investimento

Ponto de
situação

20 a 30 M€

Em curso

Reabilitação do edificado

1,4 M€

Concluída

S. Roque da Lameira

Reabilitação do edificado

4,9 M€

Concluída

Falcão

Reabilitação do edificado e
requalificação do espaço
público

Eng. Machado Vaz

Reabilitação do edificado

3 M€

Concluída

Contumil

Reabilitação do edificado

700 mil €

Concluída

Monte da Bela

Reabilitação do edificado

6,5 M€

Cerco do Porto

Reabilitação do edificado,
demolição de edifícios (8
blocos) e requalificação do
espaço público (2ª fase)

Lagarteiro

Em
conclusão

Observações
Intervenção articulada com
URBINAT.

Intervenção articulada com
URBINAT.

Aguarda
visto do TC

Intervenção será complementada
com nova construção num modelo de
parceria público-privada (construção
privada em terreno municipal).

Em curso

Está prevista uma intervenção futura
no espaço público.

Agrupamento Habitacional
do Falcão
Antas
S. João de Deus

Reabilitação do edificado

Construção de 13 fogos de habitação
a custos controlados em julho de
2017
(530 mil €).
Ilhéu

Reabilitação do edificado
(reparação de fachadas)

400 mil €

Concluído

Reabilitação do edificado

300 mil €

Concluído

Pio XII
Duque de Saldanha
S. Vicente de Paulo

Fonte: www.Domussocial.pt e reuniões com Executivo da CMP.

B | Ao longo dos últimos anos, foram realizadas nos bairros municipais diversas intervenções de
reabilitação e requalificação física do edificado bem como ações no domínio social, tendo em vista
obviar os problemas existentes. Não obstante, as situações de degradação e desqualificapção dos
imóveis têm-se perpetuado. As intervenções já programadas, dando continuidade a esse esforço,
procuram mitigar os contextos habitacionais mais frágeis.
O Município do Porto tem em curso ou programadas intervenções de reabilitação do edificado habitacional
e de requalificação do espaço público em diversos bairros municipais da Zona Oriental, as quais se
enquadram dentro das prioridades de política municipal para este setor da cidade. Tais operações visam,
nomeadamente, a mitigação das condições de exclusão da população residente e a criação de condições
favoráveis à inter-relação dos bairros com as zonas envolventes com diminuição do efeito gueto. Os objetivos
enunciados constituem uma condição essencial, na perspetiva da política urbana, para o objetivo de
recomposição de uma imagem favorável deste território, reduzindo os sinais de estigmatização, permitindo

37

MASTERPLAN ESTRATÉGICO DA ZONA ORIENTAL DO PORTO
RELATÓRIO FINAL

incrementar os níveis de atratividade da Zona Oriental face à localização de novos residentes e de novos
investimentos.
A par destas intervenções de cariz material, em alguns bairros estão previstas intervenções sociais
integradas com vista à diminuição de problemas de pobreza e exclusão, à capacitação da população residente
e à valorização dos recursos endógenos, envolvendo uma série de parceiros locais e multidisciplinares,
nomeadamente o próprio Município, os moradores e/ou associações. Os projetos Gestores de entradacondomínio, Porto Importa-se e Contrato local de segurança são exemplos de intervenções desse tipo,
nas quais se procura uma interligação entre os vários pelouros e dimensões, no sentido de maximizar o impacto
das intervenções físicas. Algumas destas intervenções têm uma natureza experimental e multissetorial (p. ex.
projeto URBINAT nos bairros do Cerco do Porto e do Falcão).

C | Os problemas habitacionais existentes (nesta como noutras áreas da cidade) geram atualmente
situações de necessidade urgente de intervenção, que podem justificar o realojamento de famílias,
confirmados ainda por um elevado número de pedidos de alojamento social na cidade. O Municipio do
Porto e outros agentes locais procuram lançar novos programas, alguns deles de natureza
experimental, que possam vir a contribuir para a resolução dos problemas de habitação na cidade.

O Levantamento municipal das necessidades de realojamento habitacional, realizado em 2017 3, constatou
diversas situações de precariedade habitacional, quer na freguesia do Bonfim, quer na freguesia de
Campanhã, decorrentes e associadas a outros fatores e situações anteriormente descritos.
De acordo com esse levantamento, na freguesia do Bonfim, destaca-se a elevada concentração de “ilhas”
habitadas que se encontram em mau estado de conservação, para além da presença de diversos edifícios
multifamiliares degradados, bem como de outras tipologias de habitação unifamiliar igualmente em mau
estado de conservação. Nesta freguesia, foram identificadas 86 situações de precariedade habitacional, que
corresponde a uma estimativa de cerca de 470 famílias a realojar (não sendo possível identificar o número
destas situações que se localizam dentro da área objeto deste Masterplan).
Na freguesia de Campanhã foram, por sua vez, identificadas 133 situações de precariedade habitacional, ou
seja, cerca de 404 famílias para realojar. Do levantamento realizado constatou-se que a parte oriental da
freguesia é marcada por densidades populacionais mais baixas, mas pela presença de “ilhas” em avançado
estado de degradação e pela existência de diversas situações de alojamento que se assemelham a barracas
e a ocupações clandestinas. A parte mais ocidental da freguesia, onde foram mapeadas “ilhas” em diversos
estados de conservação e de configurações diferenciadas e onde têm um peso significativo as edificações
unifamiliares e multifamiliares em mau estado de conservação ou ruína apresenta, contudo, alguns sinais
de dinâmicas de reabilitação do edificado, as quais serão em princípio manifestações de expansão para novas
zonas da cidade do forte impulso de reabilitação urbana que o centro histórico conheceu nos últimos anos.
O Município tem em lista de espera cerca de 1 000 famílias para habitação municipal, distribuídos por toda
a cidade (não se dispõe de dados específicos sobre as famílias residentes na Zona Oriental que se encontram
nesta lista, mas são conhecidos problemas de ocupação de habitação muito degradada, nomeadamente no
interior de algumas ilhas).
Embora não exista qualquer instrumento legal de intervenção nas “ilhas” (que são quase exclusivamente
privadas), o Município tem assumindo a prioridade de resolver as situações críticas presentes e encontrase a desenvolver esforços, designadamente em articulação com a administração central, no sentido de
encontrar novos mecanismos de atuação que permitam obviar os problemas de habitabilidade que afetam
grande parte das “ilhas” presentes na cidade.

3

Realizado pelo Instituto da Construção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
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Para além dos investimentos municipais, existem programas promovidos por outras entidades, como as Juntas
de Freguesia, em parceria com o Município e os proprietários, que se têm direcionado para a resolução de
questões associadas à habitação. O Município, em articulação com as Juntas de Freguesia, decidiu estender
a Campanhã o projeto “Casa Reparada, Vida melhorada” lançado em 2014, por iniciativa da Junta de
Freguesia do Bonfim (com a colaboração e participação da CMP/Domus Social, Águas do Porto, Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto, Cooperativa dos Pedreiros, Caixa Geral de Depósitos e Tintas CIN),
destinado a promover e contribuir para minimizar os casos mais flagrantes de degradação habitacional em
casas de pessoas carenciadas, o qual já obteve resultados muito positivos na freguesia do Bonfim. Por outro
lado, o Programa Habitar Porto, com uma forte ligação ao contexto local, é uma iniciativa dinamizada pela
Associação Relatos Quotidianos, que tem como parceiros as juntas de freguesia do Bonfim e de Campanhã e
a Câmara Municipal do Porto, e que visa a reabilitação física dos imóveis, através do apoio aos proprietários,
inquilinos e profissionais no sentido de facilitar os processos de reabilitação, da disponibilização de habitação
a preço justo e da criação de emprego à escala local, bem como da mobilização de recursos (públicos, privados,
locais, municipais, estatais, etc.). Os resultados positivos alcançados por esta iniciativa podem ser transferidos
para outras situações, podendo constituir um modelo para um programa mais abrangente de atuação no
domínio da habitação.

D | A zona oriental apresenta um potencial relevante para dar resposta às necessidades habitacionais
de grupos populacionais distintos, designadamente através da criação de oferta de habitação de
preços médios e acessíveis e dentro de modalidades de oferta residencial diferenciada.

Atualmente, a nível nacional e com expressão muito acentuada nas principais cidades, de Lisboa e do Porto,
os problemas em termos de acesso a habitação colocam-se quer para as classes mais desfavorecidas, que
procuram respostas totalmente de iniciativa pública e com modelos de resposta já consolidados, quer para
outros segmentos da população, com especial incidência em diversos grupos das classes médias – os jovens
e jovens famílias, as famílias com rendimentos mais reduzidos ou com dificuldades de cumprir compromissos
anteriores com os bancos relativos à compra de habitação, os novos residentes que vêm trabalhar para a
cidade e que não auferem rendimentos significativamente elevados, muitas vezes negligenciados nas
respostas priorizadas pelas políticas públicas de habitação ou pelo próprio mercado.
Para além da necessidade de resolver as carências habitacionais existentes nesta e noutras zonas da cidade,
é hoje uma prioridade no âmbito da política municipal a necessidade de desenvolver instrumentos de
política de habitação que permitam a retenção e atração de jovens residentes, incluindo na Zona Oriental
da cidade. Com efeito, os residentes mais jovens têm dificuldade em encontrar oferta de habitação próximo do
seu local de origem a custos compatíveis com as suas capacidades económico-financeiras (acentuada pelas
tendências manifestas de redução generalizada das remunerações nos primeiros anos de atividade profissional
que está a afetar de forma evidente as camadas mais jovens da população), optando por bolsas de oferta de
habitação a preços mais acessíveis em zonas periféricas localizadas nos Municípios vizinhos
(preferencialmente, Gondomar, Matosinhos, Valongo ou Maia).
A retenção e atração das gerações jovens na cidade, e designadamente nesta Zona Oriental, deverá ter por
base instrumentos de política de habitação que permitam ao mercado oferecer alojamentos a preços
acessíveis/custos controlados, incluindo instrumentos que podem ser específicos para os jovens ou para
alojamentos de estudantes. Este esforço de regulação do mercado no sentido anteriormente referido pode ser
reforçado com políticas mais adequadas e mais atrativas para a Zona Oriental, particularmente no domínio da
mobilidade e transportes (ao nível rodoviário, pedonal e ciclável), da melhoria do ambiente urbano e dos
espaços públicos, do reforço e qualificação dos equipamentos coletivos e serviços prestados (incluindo, p. ex.
escolas e serviços de saúde), com efeitos paralelamente na requalificação da estrutura comercial e de serviços
pessoais nestas zonas. Todas estas dimensões são importantes para a valorização da imagem urbana da
Zona Oriental como espaço integrado na cidade e como escolha de vida da classe média jovem.
Recentemente têm vindo a ser realizados alguns investimentos municipais, essencialmente no centro histórico,
mas também na Zona Oriental, destinados à criação de oferta de arrendamento com rendas acessíveis.
Aliás, está em curso a elaboração de um regulamento municipal específico para esta matéria.
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A Zona Oriental da cidade possui características e dispõe de alguns ativos que podem se transformar em
oportunidades para a criação de modalidades de oferta residencial “flexível” e “não permanente”:
destinada a acomodar novas tipologias de procura (sobretudo, procuras profissionais “não tradicionais”, de
caráter eventualmente mais temporário); permitindo o desenvolvimento de programas de habitação para
residência permanente mixed-income; ou ainda promovendo a recriação de espaços de proximidade
residência-emprego, com atração de investimento empresarial e valorização de atividade económica de
proximidade. Todas estas dimensões deverão ser ponderadas no âmbito dos objetivos políticos em matéria
habitacional que o Município venha a definir, considerando contextos, municipal e metropolitano, mais vastos
em que a Zona Oriental se enquadra, designadamente em termos de comutações. Nessa medida, importa ter
em linha de conta o efeito de concorrência de “outras periferias” (por ex., na habitação para classes médias
ou na oferta de espaços verdes e de lazer urbano fora da cidade) ou de outras áreas da cidade (também
relevante na atração-fixação de atividades / novas empresas e profissionais).
Esta zona da cidade dispõe de uma área disponível bastante significativa com potencial para dar resposta
às tendências de procura de habitação que se fazem hoje sentir na cidade e na área metropolitana. De entre
essas oportunidades para criação de novas tipologias de habitação a oferecer no mercado, destacam-se: os
edifícios devolutos passiveis de reabilitação; algumas áreas já planeadas e infraestruturadas - como na zona
das Antas, Av. 25 Abril, Alameda de Cartes, Contumil, etc.; projetos aprovados e pretensões urbanísticas em
processo de licenciamento; para além disso, algumas parcelas de terrenos municipais – neste caso inclui-se a
operação prevista para o Monte da Bela, de iniciativa municipal, mas que assentará num modelo de parceria
público-privada. Não obstante, este potencial de oferta deverá ser gerido tendo em consideração os cenários
previsíveis de evolução demográfica negativa que são expetáveis para o Município nos próximos 10-20 anos.
As características ambientais e paisagísticas de alguns setores da Zona Oriental, em particular junto aos vales
dos rios Tinto e Torto, representam também, por seu lado, um enorme potencial de desenvolvimento de um
novo modelo residencial, associada a um contexto de perfil natural/rural, que pode compatibilizar-se com
o reforço da sustentabilidade local. A ruralidade da zona de Azevedo, por ex., pode ser valorizada, associandoa a um modo de habitar diferenciador e, nesse sentido, o seu relativo isolamento em relação às áreas urbanas
mais consolidadas e dinâmicas pode ser entendido como uma vantagem comparativa para este segmento
territorial da cidade.

5.3.3.

Acessibilidades e mobilidade

A | Em linhas gerais, poderá dizer-se que a zona de Campanhã possui uma boa acessibilidade externa
conjugada com fraca estruturação interna, o que é demonstrado tanto pela qualidade da rede viária como
pelo sistema de transportes coletivos.

A zona de Campanhã possui uma boa acessibilidade externa conjugada com uma fraca estrutura interna por
deficiência na rede viária complementar de interface entre eixos urbanos estruturantes e de articulação
intermunicipal e desses à rede nacional que estrutura o território metropolitano e regional, e a rede local, em
muitos casos de matriz rural (periurbana) marcada pela descontinuidade da malha – ver Figura 12.
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Figura 12 – Extrato da Planta de Ordenamento PDM | Carta de hierarquia da rede rodoviária
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Figura 13 – Excelentes acessibilidades externas e fraca estrutura interna
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As vantagens em termos de acessibilidade externa são reforçadas pela oferta que o setor da Zona Oriental
a nascente da VCI (entre a Estação de caminho de ferro de Campanhã e a Estação de Contumil) apresenta
em termos de transporte público, quer numa dimensão de proximidade (linha de metro F, com ligação direta a
Fânzeres, linhas A, B e E a partir da estação do Estádio do Dragão e linha C, a partir da estação de Campanhã,
que asseguram ligação direta ao centro da cidade, ao Aeroporto, ao centros da Maia, de Matosinhos, de Vila
do Conde e da Póvoa do Varzim), quer em médias e longas distâncias (serviços da CP, incluindo Urbanos do
Porto, Regionais e Inter-regionais, Alfa Pendular, Intercidades e Internacional).
No que se refere à rede viária complementar, de interface entre os eixos estruturantes e a rede local, é muito
deficiente. A própria rede local tem problemas diversos: é, em muito casos, de matriz rural e marcada pela
descontinuidade da malha em resultado, essencialmente, das barreiras naturais (orografia) e infraestruturais
(caminho de ferro/ autoestradas).
O PDM em vigor, publicado em 2006, propunha uma extensa intervenção na rede viária, considerando ser esta
uma zona problemática e com condições de acessibilidade abaixo da média da cidade. A taxa de
realização em termos de construção de novos arruamentos parece ser muito aceitável neste setor da cidade
(estima-se em 40-60%), mas faltam fazer os principais links/rótulas - uma parte relevante desta rede não foi
completada, com destaque para as seguintes ligações, total ou parcialmente por executar:
•

Rede estruturante

a) Rotunda do Freixo - Largo Baltazar Guedes;
b) Avenida 25 de Abril - Rua do Cerco do Porto;
c) Rotunda do Mercado Abastecedor - Circunvalação p/ Alameda da Cruz Vermelha Portuguesa (Nasoni
/Nau Vitória).
•

Rede complementar

a) Eixo de continuidade N-S entre Circunvalação - Alameda da Cruz Vermelha Portuguesa – Alameda
das Antas – Av. 25 Abril – Rua Padre António Vieira – Rua do Heroísmo;
b) Ligação Rua Freixo – rotunda VCI da futura Plataforma Multimodal de Campanhã.
A imagem seguinte (Figura 14) ilustra bem as infraestruturas viárias que, ao abrigo do planeamento em sede
do PDM em vigor, foram entretanto executadas ou estão ainda por executar, bem como o contributo que as
mesmas representariam para o reforço da conetividade interna (com proposta de três novos atravessamento
do caminho de ferro: junto à Rua das Linhas de Torres/ Contumil, da Estação de Campanhã para Noeda, em
alternativa à Rua do Freixo e na ligação de Noeda ao Largo Padre Baltasar Guedes, na zona de S. Victor) e
com o exterior da Zona Oriental da cidade. Relativamente ao que falta fazer, e considerando que o volume de
investimentos poderá ser de montante razoável tornando inoportuno marcar mais propostas neste território, o
que realmente importará em termos de estratégia, é consensualizar as prioridades para a realização dessas
intervenções em face das diferentes visões disciplinares.
Está ainda previsto para breve o início da obra de remodelação da avenida Fernão de Magalhães entre o
Campo 24 Agosto e a Praça Francisco Sá Carneiro, contemplando um Corredor de Autocarros de Alta
Qualidade (CAAQ4), onde será concentrada a oferta de transportes desse eixo e do de São Roque da Lameira,
por libertação do eixo do Bonfim. Esta alteração será um contributo importante na articulação e visibilidade da
ligação entre a Baixa e S. Roque da Lameira, “aproximando” este território do centro da cidade.

4

O CAAQ consiste numa via de duplo sentido, destinada ao uso exclusivo do transporte público e munida de um sistema de semáforos
de última geração que prioriza a passagem dos autocarros em detrimento dos restantes veículos. As paragens são igualmente de última
geração no que diz respeito às condições informação, conforto e assistência à viagem para o passageiro, e também serão "sobrelevadas",
facilitando assim o acesso dos utilizadores ao interior dos autocarros.
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Figura 14 – Plano de intervenções na rede viária no quadro do PDM 2006 - infraestruturas executadas estão
representadas a amarelo contínuo e infraestruturas por executar representadas a amarelo tracejado.

Conforme referido, a existência de uma boa acessibilidade externa por transportes públicos pode constituir
uma oportunidade de libertação de tráfego de autocarros em zonas mais centrais da malha urbana, na medida
em que o tráfego (sobretudo) pendular suburbano da primeira coroa envolvente da cidade seja rebatido para o
metro. Admite-se que a grande maioria dos utilizadores do futuro Terminal Rodoviário (mais de 85%)
correspondam a esse perfil de procura. No entanto, as ligações por transporte coletivo promovem melhor
a ligação com o exterior (recorrendo às linhas suburbanas que cruzam a área entre Gondomar/ Rio Tinto e
Porto) do que a irrigação da Zona Oriental. Esta debilidade poderá ser explicada:
•
•

pela baixa densidade populacional da freguesia de Campanhã (cerca de 4 mil hab./km, contra quase 8 mil
em Bonfim e 5,7 mil na média da cidade), com enormes vazios e distâncias grandes;
pela morfologia e características da rede viária em muitos setores territoriais, que não é adaptada à
circulação de veículos de grandes dimensões como são os autocarros; a alteração da oferta da STCP, com
a introdução da chamada “ZC”, com veículos de mais pequena dimensão, não teve o sucesso previsto,
captando pouca adesão.
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Ao nível dos transportes coletivos há alguma incerteza, pois não está clarificado o modelo futuro de
operação da STCP face às concessões que serão colocadas no mercado em 2019, processo atualmente em
decisão no âmbito da Área Metropolitana do Porto. Esta situação coloca dúvidas a dois níveis:
•

•

perceber a capacidade do operador interno para prestar, proximamente, um verdadeiro serviço de
transportes urbanos nesta zona da cidade, de perfil gradualmente mais personalizado, o que poderá ser
um desincentivo à fixação de população face a outros setores envolventes ao núcleo central da área
metropolitana (com eventuais menores custos da habitação);
viabilizar o sucesso do modelo de interfaces proposto pela CM do Porto que, nesta área, prevê, para além
da Plataforma Multimodal (associando as estações de metro e ferroviária ao novo Terminal), o reforço da
interface do Estádio do Dragão – caso as concessões futuras tenham uma configuração que privilegie
linhas radiais do exterior, confluindo nesta interface e distribuindo passageiros para metro e autocarros
operando apenas no interior da cidade.

Este tipo de questões coloca-se essencialmente na área a oriente do eixo VCI - caminho-de-ferro, já que a
ocidente a solução será libertar tráfego da zona entre Campanhã e Bonfim, rebatendo fluxos de transporte
coletivo para o CAAQ de Fernão de Magalhães.
Os dados disponíveis acerca da mobilidade da população residente na Zona Oriental do Porto refletem um
padrão relativamente distinto do resto da cidade. Tendo por base os Censos 2011, o total de viagens
pendulares geradas (casa – trabalho/ escola) é significativo. A estrutura da repartição modal reflete a boa
acessibilidade pontual em transporte público em paralelo com relativa menor taxa de motorização, sendo nessa
condição relativamente elevada a dependência do transporte individual motorizado, na medida em que falha a
escala do ‘a pé’ por falta de compacidade urbana. Os tempos de viagem nesse tipo de deslocações estão
acima da média da cidade.
Tabela 4 - Mobilidade da população residente

Freguesia

Total
viagens
2011 (INE)

Campanhã
Bonfim
(Todas) Porto

15 224
11 870
123 273

Repartição modal viagens pendulares (%)
Individual
motorizado
41 %
42 %
52 %

Transporte
público
37 %
26 %
25 %

‘A pé’ +
bicicleta
20 %
31 %
22 %

Tempo duração
viagens (minutos)

23,03
20,41
20,25

Fontes: INE, Censos 2011

B | Existem problemas de estacionamento acentuados na malha urbana mais consolidada, em
particular na área envolvente à Interface de Campanhã, e a oferta de estacionamento próprio
residencial é, em geral, baixa nesta zona da cidade.

Na malha envolvente à estação de Campanhã persiste um estrangulamento grave em termos da oferta
de estacionamento rotativo, em virtude da menor taxa de utilização automóvel dos residentes e da função
‘P+R’ (comboio/ metro) instalada nos arruamentos envolventes, ocupando o estacionamento de residentes que
esvazia na primeira hora. O estacionamento de longa duração (seja de moradores seja de commuters) constitui
um enorme fator de desqualificação urbana, exigindo um programa de gestão de estacionamento para a
envolvente da estação, incorporando reflexão sobre o tipo de oferta e procura de estacionamento que será
gerado no âmbito da Plataforma Multimodal.
Considerando, ainda, a problemática associada ao estacionamento, é relevante perceber-se a dotação de
estacionamento próprio residencial. Havendo relativo equilíbrio percentual entre Campanhã e Bonfim, os
valores são muito inferiores aos da média da cidade - os setores norte e ocidental apresentam elevadas
percentagens de alojamentos com estacionamento próprio. É importante compreender a pressão de
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estacionamento de residentes na via pública, condicionando, por essa via, políticas de gestão dos espaçoscanal em favor de maior multimodalidade.
Tabela 5 - Dotação de estacionamento próprio residencial

Freguesia

Alojamentos
clássicos 2011 (INE)

Campanhã
Bonfim
(Todas) Porto

12 763
10 683
98 669

Alojamentos com
estacionamento
próprio
3 378
2 876
38 749

%
26 %
27 %
39 %

Fonte: INE, Censos 2011

5.4.

CAPITAL CULTURAL E SIMBÓLICO

A | A zona oriental do Porto está muito associada a um percurso histórico profundamente dependente
da atividade industrial, que resultou numa acentuada desqualificação deste setor da cidade. As
dinâmicas de desenvolvimento urbano mais recentes, ao invés de contrariarem aquela evolução, vieram
acentuar a desvalorização deste território e a confirmação de uma imagem urbana negativa.

O sector oriental foi, durante um longo período, o espaço privilegiado na cidade do Porto para a instalação de
unidades fabris e outras atividades pesadas, afastadas de outras zonas da cidade onde os impactos
daquelas funções urbanas eram indesejados. Ainda hoje encontramos inúmeros testemunhos daquela
presença, seja nos estabelecimentos que mantêm atividade, seja, sobretudo, nos muitos edifícios e estruturas
que albergaram essas funções, hoje abandonados ou reconvertidos para a acomodação de outros usos.
Com efeito, ainda que no contexto do processo de desindustrialização a maior parte dos estabelecimentos
localizados nesta área da cidade tenha deixado de manter a atividade, persistem muitos edifícios de cariz
industrial bem como a memória que testemunha esse passado. Alguns edifícios foram, entretanto,
reconvertidos para outras funcionalidades, mas muitos estão desocupados ou abandonados. Associados a
estes edifícios mantêm-se em determinadas áreas da zona de Campanhã malhas urbanas com características
relacionadas com o processo de industrialização, apresentando tipologias de edifícios de habitação, em geral
unifamiliar, de fracos recursos, organizadas por vezes em bairros económicos (casos como os de S. Roque da
Lameira), de promoção privada ou em associação.
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Figura 15 – Áreas industriais com potencial de reconversão
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O processo de proliferação das “ilhas” na cidade do Porto, nos finais do século XIX, foi uma resposta ao
forte crescimento da procura de habitação acessível por parte de operários provenientes de outros concelhos
da região e que vinham trabalhar para as indústrias do Porto, em parte concentradas junto ao caminho-deferro. A concentração desta tipologia de habitação de preços mais baixos vai-se dar fundamentalmente
nas freguesias do Bonfim e de Campanhã - S. Victor, Lomba, Noeda, Monte Tadeu–Barros Lima, Bonjóia,
Contumil, S. Roque da Lameira, Meiral e Furamontes, associada à iniciativa privada de pequenos
comerciantes, artesãos e pequenos industriais instalados na área.
Atualmente a subsistência de núcleos de “ilhas” marca a malha urbana em alguns setores da Zona Oriental e
representa património com significado histórico-urbanístico para a cidade. A sua singularidade, o interesse
urbanístico e o valor simbólico que representam têm suscitado, por um lado, e justificado, por outro, um recente
investimento por parte das comunidades científica e técnica, dos atores políticos e das comunidades locais, no
sentido de viabilizar a sua reabilitação dentro de níveis de habitabilidade e sustentabilidade urbana aceitáveis.
Não obstante este esforço integrado, o valor cultural que detêm explica também algumas tendências para a
transformação destas tipologias de habitação em soluções vocacionadas para a instalação de alojamento local
e a sua venda como “produto turístico”.
A continuação da expansão industrial na transição do século XIX para o século XX exige, da parte pública,
uma resposta à expansão demográfica e à falta de capacidade do mercado privado para responder com oferta
de habitação acessível para as populações mais carenciadas da cidade. A decisão de construir os primeiros
bairros de habitação económica do Porto procura responder a problemas humanitários evidentes, quer de
salubridade urbana quer de saúde pública, e oferecer, por parte das entidades públicas, alternativas às “ilhas”
que continuavam a predominar dentro da oferta privada de habitação de preços baixos. Apesar de o arranque
da criação de um parque habitacional público, de carácter social, se verificar na segunda década do século
XX, os bairros sociais municipais na Zona Oriental da cidade surgem em geral bastante mais tarde. À
exceção do bairro Duque de Saldanha, de 1940 (o mais antigo bairro social municipal da cidade, que foi
construído como resposta à higienização das ilhas de S Vítor, com demolição de inúmeras destas), os restantes
foram construídos praticamente no virar da primeira para a segunda metade do século XX – Bairros de Fernão
Magalhães, do Cerco do Porto, de S. Roque da Lameira e posteriormente, S. João de Deus, Falcão e
Lagarteiro. “Todo este longo processo de constituição do parque habitacional municipal deixou marcas
profundas no espaço urbano e no tecido social, agravadas pelo facto de, até à década de 90, não terem
existido, em quantidade e em qualidade, programas de conservação e de manutenção do edificado. A criação
de grandes bairros periféricos, em muitos casos desligados do tecido urbano envolvente, suscitou algumas
situações de marginalidade urbana, que são a expressão espacial das desigualdades sociais.”5
Os processos de industrialização (pesada) e de densificação residencial com tipologias de habitação
vocacionadas para segmentos de população mais carenciada e, posteriormente, as ruturas introduzidas
no território pelas tendências de desindustrialização traduziram-se numa progressiva desqualificação
económica, social e ambiental desta zona da cidade, frequentemente associada a uma disposição de abandono
e de esquecimento, que produziram uma imagem negativa do território não apenas junto dos habitantes das
outras zonas da cidade, mas inclusive na população aí residente.
Mais recentemente, as dinâmicas urbanas das últimas décadas (final do séc. XX e início do séc. XXI)
associadas à criação de grandes vias estruturantes para a cidade e metrópole (construção dos troços da VCI
entre o Amial e a ponte do Freixo na década de 90 do século passado) e à construção de grandes
infraestruturas desportivas – Estádio do Dragão, impuseram um conjunto de grandes barreiras urbanas
(reforçando ruturas impostas por condicionantes naturais), que associadas ao processo de abandono de alguns
espaços antes industriais, traduziram-se num conjunto complexo de fenómenos de carga negativa, incapazes
de transformar positivamente a imagem urbana de Campanhã. Pelo contrário, a acumulação desses
fenómenos de estigmatização territorial, de exclusão social, de degradação das estruturas urbanas e edificadas
e de isolamento urbano agravou-se, acentuando um ciclo urbano negativo, com forte impacto simbólico e
de difícil inversão que tem marcado, de forma persistente, a Zona Oriental do Porto.

5

Pimenta, Manuel, Ferreira, Leonor Vasconcelos e Ferreira, José António. Estudo socioeconómico da habitação social. Porto. Câmara
Municipal do Porto, 2001, pp18
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Esta desvalorização e descredibilização da imagem de Campanhã resultam simultaneamente de um certo
abandono institucional, que se prolonga ao longo de muito anos, agravado com a falta de conhecimento e
de interesse em relação a esta área por uma grande maioria da população da cidade (que não vive nem
visita a Zona Oriental do Porto) e, mais ainda, por quem de fora visita a cidade. Para muitos, Campanhã - que
identificam hoje apenas com a estação de comboios – é o lugar onde a cidade termina a oriente, onde
tradicionalmente e na memória coletiva se concentravam os ecossistemas industriais tradicionais e o seu
operariado, onde se estabelecia a transição para os concelhos periféricos e para os territórios de matriz rural.
Esse desconhecimento é acentuado por uma “repulsa” em relação ao lugar, na medida em que o “mapa mental”
que foi construído é marcado por uma paisagem urbana sem escala, sem proximidade, com uma malha
ininteligível, feita de fragmentos, cortes, descontinuidades, territórios hostis e pouco apelativos ao passeio e
percurso urbano.

B | Não obstante a trajetória marcada por ocupações urbanas desqualificadas e desqualificadoras do
território, estão presentes nesta área da cidade valores patrimoniais que constituem elementos de capital
cultural e simbólico relevantes. Estes valores - materiais e imateriais - constituem um potencial
contributo para o desenvolvimento e a sustentabilidade futuros da zona oriental do Porto.

O Município reconhece a importância dos elementos patrimoniais presentes nesta área da cidade
identificando (no âmbito da revisão da carta do património do PDM) um número expressivo de áreas de
interesse urbanístico e arquitetónico, imóveis de interesse patrimonial, espaços verdes com valor
patrimonial, e ainda de núcleos e lugares. Estão igualmente inventariados inúmeros elementos de
património arqueológico associados, designadamente, a necrópoles pré-históricas, a habitats rurais
(romanos, medievais e modernos), a habitats castrejos (caso do castro de Noeda) e a habitats com
aproveitamento ribeirinho.
Os imóveis de interesse patrimonial estão localizados essencialmente no sector sudoeste (freguesia do
Bonfim), embora haja imóveis dispersos por toda a Zona Oriental. Alguns destes valores patrimoniais
constituem espaços de referência não só na Zona Oriental, mas em toda a cidade – a Casa-Oficina António
Carneiro (sec. XX), o Palácio do Freixo (séc. XVIII), Casa de Bonjóia (séc. XVIII), o Museu Militar do Porto
(reconstrução do séc. XIX), o Museu Nacional de Imprensa, a Quinta do Barão de Nova Sintra (séc. XIX,
atualmente ocupada pelas Águas do Porto, E.M.). A nível arquitetónico, sobressaem alguns exemplares de
valor evidente que podem gerar efeitos de requalificação nas áreas envolventes desde que reabilitados
e reconvertidos em funções urbanas que associem notoriedade e inserção nas comunidades e vivências
locais. Podem referir-se neste caso, exemplos como o Palacete Barão de Nova Sintra (séc. XIX), o Colégio
Barão de Nova Sintra (séc. XIXI), o Colégio dos Órfãos do Porto (séc. XX), o Liceu Alexandre Herculano (séc.
XX), a Igreja do Bonfim (séc. XVIII), casa e o jardim que pertenceu a Aurélio da Paz dos Reis (rua Barão de
Nova Sintra) e a casa onde nasceu Agostinho da Silva (Travessa de Nova Sintra), o Palácio Villar d’Allen (séc.
XIX), o Palacete Ramos Pinto (séc. XVIII), a Quinta da Revolta (séc. XVII e séc. XVIII), a Quinta de Vila Meã
(séc. XIV), Quinta das Areias (hoje ocupada com os Viveiros municipais), entre alguns outros e exemplares de
arquitetura religiosa como o da Igreja de Campanha (sec. XVIII).
Destacam-se também, pela sua dimensão, o Estádio do Dragão (classificado como imóvel de interesse
municipal) e o Matadouro Industrial Municipal (1932). Constituem também, no seu conjunto, um importante
património industrial e urbanístico, para além de diversos estruturas fabris (que apesar disso não se encontram
inventariadas como de interesse patrimonial), alguns segmentos da malha urbana com características
arquitetónicas e urbanísticas de significado histórico e cultural.
No entanto, o estado de degradação de muitos dos elementos patrimoniais presentes na Zona Oriental da
cidade bem como, frequentemente, a degradação do espaço urbano envolvente comprometem não só o
reconhecimento de cada um desses elementos, mas também o seu potencial como contributo para uma
valorização da Zona Oriental do Porto baseada no seu capital cultural e simbólico. Em contrapartida, a ausência
de valores patrimoniais muito relevantes, ao contrário do que acontece, por exemplo, no centro histórico, sujeito
a um estatuto de proteção muito exigente, abre a possibilidade ao desenvolvimento de intervenções que
seriam impossíveis noutras áreas da cidade e que podem introduzir elementos de inovação, como seja ao
nível energético, mais “fraturantes” do ponto de vista urbanístico e arquitetónico.
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Ao património arquitetónico e monumental referido acrescentam-se outras estruturas reconhecidas como parte
importante do capital cultural local. Podemos identificar o Espaço Mira, a Galeria Porto Oriental, a Galeria
Amiarte, havendo ainda outros espaços que deverão ser criados a breve prazo, associados ao Matadouro (cujo
projeto de reconversão, com uma forte componente cultural e artística, deverá transformá-lo numa referência
para a cidade) e ao Palacete Ramos Pinto (onde será instalada uma coleção de arte contemporânea privada).
Por outro lado, os espaços verdes com interesse patrimonial ocupam áreas significativas, sobretudo nos
setores sul e este, incluindo os jardins das quintas de Salgueiros, S. Roque da Lameira, Bonjóia, Revolta, Barão
de Nova Sintra e China e ainda os jardins da Casa de Villar d’Allen6 e do Palácio do Freixo.
Os núcleos e lugares que preservam a sua matriz rural correspondem a “tecidos consolidados mais antigos
da cidade e reminiscências dos núcleos rurais primitivos” que, no seu conjunto, ocupam uma área extensa da
Zona Oriental integrando Vila Cova, Pego Negro, Parque Oriental e Azevedo. O património vernacular que
integram, incluindo obras de arquitetura de matriz rural (identificadas no PDM), é igualmente relevante. Esse
património vernacular presente essencialmente ao longo do vale do rio Tinto (habitações, pontes, açudes e
moinhos) contribui para a persistência de um ambiente “bucólico”, avivado pelas recordações dos que o
conheceram no passado.
Em síntese, a memória (pós-)industrial, a vinculação ao território e a relevância de diversos ativos
materiais e imateriais presentes na Zona Oriental constituem um potencial que pode ser mobilizado no sentido
dos processos de transformação e requalificação urbanas e de reconstrução da sua imagem. Estes
processos exigem, sem dúvida, o envolvimento de quem reside no território, designadamente, dos segmentos
mais empobrecidos e fragilizados da população, fortemente afetados pelos processos de estigmatização
territorial, para além do envolvimento de novos residentes que podem optar por vir viver para esta área, no
sentido da apropriação das suas heranças e da memória urbana como condição de qualidade de vida e de
bem-estar. O projeto do Matadouro, nas suas diversas valências, quer com a instalação do Museu da Indústria,
quer com outras estruturas orientadas para a dimensão artística e da criatividade, pode ser catalisador de uma
intervenção deste tipo. Outros projetos em curso, de iniciativa pública ou privada (à semelhança do que é o
projeto do Espaço Mira), como é o caso da Plataforma de Campanhã (Rua Pinto Bessa), que integra a Fonoteca
Municipal de Vinil (promovida da Câmara Municipal em associação com o projeto privado), podem também vir
a contribuir para a transformação e melhor inserção da Zona Oriental nas dinâmicas da cidade.

De acordo com a nova CAOP, a Quinta/Casa de Villar d’Allen fica localizada dentro dos limites administrativos de Gondomar, embora
seja um elemento notável na história da cidade do Porto.
6
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Figura 16 – Núcleos rurais significativos na área de estudo
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5.5.

RECURSOS ORGANIZATIVOS E FINANCEIROS

A | Ao longo dos últimos anos, um importante volume de investimentos vem sendo realizado pelo
Município nesta zona da cidade, no domínio das acessibilidades, da requalificação dos bairros municipais,
da criação de espaços verdes, entre outros. Os efeitos destes investimentos, porém, nem sempre têm
correspondido ao esperado, deixando por concretizar o eventual propósito de requalificação deste sector
da cidade.
São muitos e relevantes os exemplos de investimentos do Município na Zona Oriental do Porto que
contrariam a ideia, eventualmente existente, de se tratar de um território de desinvestimento. Os investimentos
na rede vária, na rede de metro, na estação de Campanhã (e o futuro Terminal Rodoviário), bem como na
requalificação física e social nos bairros municipais, ou ainda na criação do Parque Oriental são
ilustrativos da significativa dinâmica de intervenção municipal.
No entanto, alguns dos importantes investimentos públicos realizados recentemente na Zona Oriental do Porto,
em particular nas infraestruturas urbanas pesadas, persistiram num modelo de intervenção de “periferia”,
sem uma efetiva integração urbana, e muitos ficaram por concluir, sem atingir os resultados visados. Vejase o Plano de Pormenor das Antas, cuja execução está muito distante do previsto, ou a estrutura viária proposta
no PDM (Av. 25 de Abril, Alameda de Cartes, etc.), que está ainda hoje por concluir e por estruturar as ruturas
acentuadas que causaram na malha urbana existente

B | A zona oriental do Porto dispõe de um conjunto significativo de ferramentas de política urbana e de
enquadramento da intervenção urbana, promovidas pelo Município.
São vários os instrumentos de gestão territorial que abrangem a Zona Oriental, designadamente planos de
pormenor (o PP das Antas, em vigor, e outros em elaboração ou em lançamento), cobrindo algumas das
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, definidas em sede de Plano Diretor Municipal.
Estes planos, para além de enquadrarem as dinâmicas desta área, poderão permitir a realização de
investimentos privados relevantes do ponto de vista do desenvolvimento urbano, minimizando os encargos do
Município. É o que se preconiza no plano de pormenor da Ranha, que deverá ser desenvolvido através de um
contrato de planeamento com os proprietários, permitindo completar a Avenida da Cruz Vermelha Portuguesa
(Contumil) e promover a consolidação da sua envolvente.
Refira-se que a rigidez dos IGT em vigor, como é o caso do PDM, no que respeita à alteração de usos não
favorece algumas dinâmicas de transformação que começam a afirmar-se. Esta questão deverá ser
oportunamente ponderada nos IGT que vierem a ser elaborados, designadamente o PDM em revisão, de forma
a poderem acolher favoravelmente as propostas e intenções dos investidores e outros stakeholders,
frequentemente não compagináveis com a rigidez funcional atualmente em vigor, desde que se enquadrem na
estratégia de desenvolvimento do Município.
Para além dos instrumentos de gestão territorial, outros instrumentos, de natureza diversa, vêm sendo
desenvolvidos tendo por objeto esta zona. Refira-se as duas extensas áreas de reabilitação urbana (ARU de
Campanhã-Estação e ARU da Corujeira, já delimitadas e em vigor), com as correspondentes operações de
reabilitação urbana (ORU de Campanhã-Estação, já publicada e em vigor, e ORU da Corujeira, em
elaboração) e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Porto cujos três planos de ação setoriais
(mobilidade urbana sustentável, regeneração urbana e para as comunidades desfavorecidas) integram
operações localizadas na Zona Oriental.
Mesmo não sendo um proprietário maioritário, o Município dispõe de algum património nesta área que pode
ser mobilizado no âmbito de uma estratégia global de intervenção urbana. Na zona do Parque Oriental, por
exemplo, embora a estrutura fundiária seja fragmentada, o Município dispõe de cerca de 22 hectares, o que
facilita a execução desta estrutura. O caso do Matadouro é igualmente paradigmático do que pode ser a
intervenção do Município em termos de projetos de reabilitação de alguma escala com efeitos spillover
previsíveis nas áreas envolventes.

52

MASTERPLAN ESTRATÉGICO DA ZONA ORIENTAL DO PORTO
RELATÓRIO FINAL

C | Nos últimos anos tem sido evidente o interesse de investidores privados pela cidade do Porto. A
zona oriental, embora não seja privilegiada nesta procura, também tem sido objeto de algum interesse,
seja para a instalação de atividades económicas, seja para a realização de investimentos imobiliários e/ou
turísticos. Este interesse, devidamente fomentado e enquadrado, constitui um ativo para a promoção da
requalificação deste setor da cidade.

Como antes vimos, não é claro que a atenção dos investidores esteja direcionada, pelo menos de forma
significativa, para a Zona Oriental da cidade. No entanto, as intenções de investimento conhecidas revelam
potencial de transformação, seja pelo investimento a que diretamente correspondem, seja pelo potencial de
mobilização de outros investidores (que o efeito de first move pode implicar).
O nível de investimento privado previsto, por exemplo, no projeto de reconversão do antigo Matadouro
(bastante mais elevado do que o exigido no caderno de encargos), tal como outros investimentos, de menor
dimensão, que se vêm realizando nesta zona, para além do que significam em termos de transformação e
valorização urbana desse espaço em concreto, constituem um relevante sinal para o mercado, podendo
mobilizar outros investidores.

D | Estão presentes nesta zona da cidade diversas instituições públicas e ainda um tecido relativamente
denso de instituições locais que, apesar de não estarem, de um modo geral, capacitadas para uma
intervenção territorial de efetiva mudança, podem ser valorizadas na estratégia de desenvolvimento
desta área.

São várias as instituições públicas presentes na Zona Oriental do Porto. A Loja do Cidadão do Porto,
localizada na Torre das Antas, na Av. Fernão de Magalhães, disponibiliza serviços públicos aos cidadãos e às
empresas, complementando a oferta dos diversos serviços de educação, saúde, segurança pública, etc.
Também o IEFP tem presença nesta área, através do Serviço de Formação Profissional do Porto.
A Santa Casa da Misericórdia do Porto é uma destas instituições relevantes para a requalificação da Zona
Oriental do Porto, quer pelo papel que tem tido na intervenção social, cultural e urbana, quer pelo património
edificado que dispõe e que, em certos casos, permite intervenções de reabilitação geradoras de valor
acrescentado urbanística e socialmente.
Existem também muitas instituições de âmbito local, incluindo associações culturais, recreativas e
desportivas, instituições particulares de solidariedade social, cooperativas e associações de moradores. A
generalidade destas instituições não está capacitada para uma intervenção competente num território
socioeconomicamente muito vulnerável. O facto de, no âmbito da Rede Social, não estar constituída a
Comissão Social de Freguesia de Campanhã (nas freguesias de Bonfim e Paranhos estão constituídas e
ativas) limita a intervenção dessas instituições.
Ainda assim, é relevante considerar o tecido institucional presente, designadamente, em alguns bairros
municipais, cuja densidade e capacidade institucional, ainda que territorialmente limitada, constitui um fator
a valorizar.
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5.6.

RELAÇÕES E ARTICULAÇÕES

A | As excelentes condições de acessibilidade externa de toda a zona oriental colocam-na numa
situação privilegiada em termos de centralidade regional e nacional. Existem também algumas relações
de âmbito local e de continuidade territorial favoráveis.
Para além do sistema viário que a atravessa (destaque para a VCI), a rede ferroviária e de metro (com
ligação direta ao aeroporto) são infraestruturas centrais na ligação, não só da Zona Oriental, mas de toda a
cidade, com o território envolvente. O novo Terminal Rodoviário de Campanhã permitirá ainda melhorar a
funcionalidade da Interface de Campanhã, articulando comboios, autocarros e metro.
Este cenário torna a Zona Oriental um espaço atravessado por fluxos intensos de pessoas e bens, que
impactam fortemente a sua qualidade ambiental e urbana. Excetuando alguns polos atratores-geradores
(essencialmente na faixa mais ocidental, sobretudo em torno das Antas-Mercado Abastecedor e também no
Interface de Campanhã e em algumas áreas residenciais), a maior parte destes fluxos não têm origemdestino na Zona Oriental – note-se que mesmo o Mercado Abastecedor e a Estação são pontos de chegadapartida de fluxos com outras origens e destinos.
Para além destas ligações lineares (VCI, Metro e CF) à cidade e territórios envolventes (de proximidade e
longínquos), algumas relações de âmbito local e de continuidade territorial são de destacar:
▪

toda a Av. Fernão de Magalhães constitui um espaço de coesão entre a Zona Oriental e o centro-zona
ocidental da cidade, sendo que em alguns troços a sua influência, do lado oriental, é prejudicada pela
baixa densidade de ocupação;

▪

o eixo da R. São Roque da Lameira que, em articulação com a zona do Estádio do Dragão e com a Av.
25 de Abril – Corujeira, constitui um sistema de conectividade da Zona Oriental e do exterior da cidade
com o centro da cidade do Porto, transpondo a Av. Fernão de Magalhães;

▪

as Ruas Pinto Bessa e Heroísmo-Freixo, que cumprem uma função relativamente semelhante de
ligação com o centro histórico da cidade, mas um pouco mais a sul;

▪

a transição para Rio Tinto, ainda seguindo o eixo da R. São Roque da Lameira através da Estrada da
Circunvalação/Parque Nascente, onde se regista uma contiguidade de edificado;

▪

o eixo da Av. Paiva Couceiro / Av. Gustavo Eiffel, que faz a ligação da zona do Freixo e do
prolongamento para Azevedo com o centro histórico da cidade e com a parte ocidental (Foz do Douro);

▪

e, numa mancha ainda pouco coesa, a atração entre a zona Nau Vitória – Diamantina – Areosa,
suportando-se também na Circunvalação, e o Polo Universitário da Asprela.

B | Persistem défices de conectividade associados a alguns eixos viários bem como elementos
morfológicos e funcionais que criam barreiras internas dificultando uma melhor integração e coerência
das malhas urbanas, melhor qualidade visual desta paisagem urbana, a melhoria da ligação ao centro da
cidade, para além da conectividade itnerna.
Apesar dos espaços de conectividade identificados, existem alguns eixos viários que, tendo sido planeados
e criados numa lógica de eixos de aproximação e de reestruturação do espaço urbano, favoreçam
perceções contrárias, em virtude quer das ruturas que introduziram nas malhas urbanas preexistentes, quer
da falta de urbanização e consolidação urbana na sua envolvente. No primeiro caso, destacam-se os casos da
Alameda de Cartes e da Av. 25 Abril e sua ligação a oriente, e no segundo caso dos novos eixos na zona de
Contumil-Nau Vitória-Nasoni (apesar de, neste caso, haver alguma “compensação” através da linha de metro).
Na zona Oriental da cidade persistem, como já anteriormente referido, diversos elementos, de natureza
diferente, que criam barreiras internas, projetando para o próprio interior da zona algumas dessas disfunções
de integração com os espaços externos:
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▪

O bloqueio provocado por três barreiras principais: a linha e as estações de caminho-de-ferro; a VCI;
e a orografia acidentada (a sul/este);

▪

O défice significativo nos serviços de transporte público, uma vez que, embora existam linhas de
metro e carreiras de autocarro, estas não respondem a muitas das necessidades da população residente,
sobretudo da população que se localiza a nascente da VCI, predominantemente dependente dos
transportes púbicos que não têm, em certos casos, carreiras diretas para o centro da cidade;

▪

Alguns bairros sociais podem atuar como elementos de descontinuidade urbana, pela perceção de
insegurança que projetam para os city users (população residente na cidade e visitantes), o que leva a
que muitos dos eixos viários de relação mais direta contornem estes territórios específicos.

C | As perspetivas relacionadas com alguns projetos em curso podem contribuir para melhorar a
articulação territorial interna e com os espaços de vizinhança. São disso exemplo a Plataforma
Multimodal de Campanhã, o Matadouro, a valorização da frente ribeirinha do Douro, a criação de ligações
cicláveis, a nova ponte sobre o Douro e o Parque Oriental.
Ainda que o seu principal propósito possa não ser esse, a concretização de alguns projetos em curso pode ter,
devido ao desenho urbano que propõem e às implicações que vão ter na alteração da malha envolvente, um
efeito de melhoria da articulação interna neste território, para além da articulação funcional com o exterior.
É o caso de duas novas estruturas, o projeto do Terminal Rodoviário de Campanhã, que permitirá um
atravessamento da linha e da estação mais funcional (pedonal) e o projeto do Matadouro, cujo projeto propõe
um atravessamento superior da VCI, com ligação à zona do Estádio do Dragão, para além de suscitar a
necessidade de um projeto urbanístico para a sua envolvente, particularmente para a zona de entrada principal,
o qual se propõe rever os acessos e a circulação de proximidade (ligação com a Praça da Corujeira e
tratamento da rua de S. Roque da Lameira na sua proximidade e até à Praça das Flores).
Também podem ter efeitos semelhantes quer o projeto conjunto dos Municípios de Gondomar, Porto e Vila
Nova de Gaia para a valorização da frente ribeirinha do Douro, que tenderá a reforçar a coesão territorial
nesta faixa mais a sul, quer o projeto de criação de ligações cicláveis pela Ponte D. Maria Pia e a nova ponte
sobre o Douro, anunciada pelos Municípios de Gaia e Porto, que reforçarão esta dinâmica. A abordagem a
implementar neste segmento da frente ribeirinha que se localiza dentro da Zona Oriental em estudo justifica
bem a articulação quer com o concelho de Gondomar, numa lógica de requalificação continuada destes
espaços de ligação da cidade com o rio, quer com o concelho de Vila Nova de Gaia, em especial com a nova
infraestrutura de atravessamento.
No caso do Parque Oriental, em especial o circuito natural criado nas margens do rio Tinto, que se prolongará
para norte (pelo menos até Águas Santas), será outra peça relevante para o reforço da qualidade das ligações
no espaço metropolitano, já que permitirá a existência de fluxos de utilizadores nesta área menos densa e
especialmente mal conectada.

D | A estratégia para a zona oriental da cidade deverá também procurar explorar e retirar benefícios de
outras dinâmcias presentes na cidade que possam gerar condições de contaminação com
impactos positivos na revitalização, reconversão e requalificação das estruturas urbanas e das
dinâmcias económicas e sociais presentes.
A Zona Oriental apresenta alguns sinais de influência e poderá procurar retirar benefícios mais estruturados
de algumas “contaminações” urbanas que se fazem sentir a partir de áreas limítrofes que apresentam
fortes dinâmicas de competitividade económica e urbana e de reabilitação, como são os casos do Centro
Histórico /Bonfim, e do Campus da Asprela/Porto Innovation District. Em sentido contrário, existem algumas
tendências ou forças de atração, especialmente dentro do espaço metropolitano, que podem impactar
de forma negativa as oportunidades de reabilitação que a Zona Oriental da cidade pretende explorar,
associados por exemplo, à expansão urbana de Gondomar e à oferta mais acessível de habitação noutros
Municípios vizinhos da cidade do Porto.
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A estratégia subjacente à criação do Porto Innovation District, em torno do Polo Universitário da Asprela,
tenderá a reforçar as ligações funcionais com a parte norte da Zona Oriental, o que favorecerá a geração de
fluxos e a densificação urbana dessa zona. A concentração recente de instituições de ensino superior e de
instituições de I&D (cerca de 53 instaladas, com cerca de 5000 investigadores) neste Campus universitário,
bem como de outros stakeholders nos domínios do conhecimento, do negócio e da inovação, em parte atraídos
pela criação de incubadoras e de espaços de co-working, para além de outras funções urbanas que aí se
encontram tradicionalmente instaladas (caso do hospital Central de S. João), geram atualmente um fluxo de
mais de 65.000 utilizadores diários (cerca de 31% da população residente na cidade) e uma pressão muito
significativa na oferta de serviços urbanos e de alojamentos. Os impactos do crescimento deste grande polo
urbano/ urban district nas áreas urbanas circundantes tem-se feito sentir em diversas dimensões, incluindo na
procura crescente de habitação, não apenas para os estudantes mas também para investigadores e
profissionais das novas empresas, na procura de serviços qualificados (quer pessoais, quer de serviços às
empresas), na procura de espaços de cultura, lazer, entretenimento, nomeadamente espaços verdes e valores
patrimoniais culturais.
Em períodos anteriores, alguns dos principais efeitos urbanos gerados pelo crescimento do Campus da Asprela
fizeram-se sentir quer na frente urbana da Estrada da Circunvalação, junto ao Hospital de S. João (concelho
de Matosinhos), com significativa disponibilidade de espaços urbanizáveis, quer em zonas relativamente
consolidadas da cidade do Porto, como o Amial. Atualmente e num futuro próximo é desejável que o Município
possa gerir os impactos urbanos da consolidação deste polo urbano internacional em benefício da consolidação
e da requalificação de outras zonas urbanas e, particularmente, da Zona Oriental da cidade, onde se propõe
concentrar uma estratégia de coesão e de competitividade urbana global. Os potenciais efeitos de contágio em
termos de atração de residentes e de atração de investimentos – seja atividades relacionadas diretamente com
este polo de I&D e conhecimento, seja atividades de serviços às empresas e às pessoas que se deslocam
diariamente para este polo, podem ser direcionados no espaço da cidade em função de instrumentos de política
que se venham a promover.
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Figura 17 – Polaridades com efeito spillover e “contaminações” exteriores

Outra das dinâmicas que tende a propagar-se e a contaminar a Zona Oriental da cidade concentra-se
fundamentalmente na parte sudoeste, junto às áreas do centro da cidade e do centro histórico. Neste caso
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estamos sobretudo a referir as dinâmicas muito recentes e de grande intensidade de reabilitação urbana, de
procura de bens imobiliários e de instalação de unidades de alojamento local. Esta expansão de obras de
reabilitação do edificado, que por vezes abrange quarteirões por inteiro, associada a um forte investimento
imobiliário, que tende a transformar funcionalmente os edifícios, maioritariamente para vocações turísticas,
está por um lado, a “entrar” pelos limites poente do Zona Oriental e, por outro lado, está a ter um efeito de
arrastamento da oferta e da procura de residência a custos baixos/ médios, especialmente por populações
mais jovens, para outras áreas da freguesia de Campanhã. Este efeito tem-se sentido por exemplo nos eixos
da Rua do Heroísmo, da Rua Pinto Bessa e na malha que fica entre estes dois principais eixos e tenderá a
prolongar-se, sobretudo com o efeito dos novos projetos (Plataforma Multimodal de Campanhã e Matadouro)
para zonas da freguesia com uma malha relativamente consolidada, como são os casos da parte poente do
eixo da Rua de S. Roque da Lameira, da Rua do Bonfim, da zona da Bonjóia e da envolvente à Praça da
Corujeira.
Se por um lado estes dois fenómenos dinâmicos que a cidade está a viver constituem uma oportunidade, sem
dúvida, para o processo de valorização e de integração da zona de Campanhã no contexto da cidade, alguns
efeitos, sobretudo no mercado de habitação, em especial na componente do arrendamento, podem não se vir
a concretizar-se não forem criadas condições que assegurem vantagens comparativas desta zona da cidade
do Porto. A expansão de novas construções e os processos de reabilitação urbana em curso noutras zonas
dentro da área metropolitana, onde a oferta de residência de custos médios ou baixos é forte (nos concelhos
de Gondomar, da Maia, de Valongo, de Matosinhos, mesmo de Vila do Conde) podem vir a competir com o
processo de reabilitação na zona de Campanhã e reduzir o impacto em termos de atração e de fixação de
novos residentes que a estratégia pretende alcançar.
A estratégia a definir no quadro do Masterplan deverá, pois, assentar numa perspetiva realista e integradora
destas várias forças, considerando igualmente os riscos que estas podem comportar. Desde logo, refira-se que
os esperados efeitos de spillover de alguns projetos, como os que anteriormente se identificaram, podem não
ocorrer da forma, ou no tempo, que é esperado. Adicionalmente, refira-se que a capacidade de resposta dos
agentes privados tem uma racionalidade própria - não necessariamente convergente com as prioridades da
política pública - que, num contexto de concorrência entre os diversos setores da cidade e da metrópole, é
essencial avaliar.

5.7.
AÇÕES/ PROJETOS E LINHAS DE AÇÃO DE INICIATIVA
MUNICIPAL
Está atualmente em curso ou programado para breve um conjunto significativo de iniciativas municipais
localizadas na Zona Oriental do Porto. Se algumas destas iniciativas dão continuidade a dinâmicas e projetos
públicos implementados nos últimos anos, outros são claramente transformadores e preconizam objetivos bem
mais ambiciosos dos que os previstos ou já alcançados por aqueles.
Para além da importância que cada um desses projetos tem em si mesmo, designadamente tendo em conta o
seu âmbito, dimensão e resultados esperados, há que considerar as dinâmicas geradas no seu conjunto e os
efeitos cruzados que podem vir a ter. Importa garantir que as várias intervenções terão resultados coerentes e
consistentes, quer entre si, quer com os projetos já implementados, quer ainda com aqueles que venham a sêlo futuramente. Uma eventual implementação desarticulada destas iniciativas implica riscos
significativos para a coesão territorial e social e para a sustentabilidade desta zona e, globalmente, da
cidade.
Destacamos algumas iniciativas incontornáveis, com um potencial de transformação urbana mais evidente, e
que se afiguram mais significativos no contexto da definição de uma estratégia global para a Zona Oriental.
Identificam-se alguns dos resultados que se podem esperar dessas iniciativas e que, de um modo geral,
ultrapassam os objetivos específicos de cada uma delas.
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Figura 18 – Síntese gráfica de projetos de iniciativa pública em curso
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Terminal Rodoviário da Plataforma Multimodal de Campanhã
Em que consiste?
Construção de um terminal rodoviário e de um parque de estacionamento, articulados com a estação ferroviária e com a
estação do metro, complementando a atual interface de transportes com a componente de transporte rodoviário.
Que resultados podem esperar-se?
- Mitigação dos impactos negativos da densidade de infraestruturas na zona
- Reabilitação urbana das áreas limítrofes
- Qualificação do espaço urbano.

Reconversão do antigo Matadouro
Em que consiste?
Criação de uma estrutura para instalação de empresas, bem como de reservas de arte, museus, espaços expositivos,
auditórios e equipamentos sociais. A implementação é realizada através de uma concessão a privados, por um período de
30 anos, que ficam responsáveis pelo projeto e pela obra de reabilitação e assegurarão a exploração de grande parte dos
espaços criados (60% da área de construção), destinados à instalação de serviços, espaços comerciais e de lazer. O
Município ocupará cerca de 40% da área de construção onde desenvolverá programas de natureza cultural e artística
(exposição, produção e depósito) bem como social. O investimento previsto ronda os 40 milhões de euros
Que resultados podem esperar-se?
- Criação de emprego
- Intensificação de fluxos de city-users de fora para esta zona da cidade
- Efeito spillover de atração de novos residentes e de novas atividades económicas e funções urbanas
- Reabilitação urbana das áreas limítrofes
- Qualificação do espaço urbano na envolvente
- Mitigação dos impactos negativos da densidade de infraestruturas na zona.

Parque Oriental
Em que consiste?
Criação de um parque urbano ao longo do vale do rio Tinto, através da requalificação paisagística e ambiental das suas
margens. O Parque inclui a instalação de equipamentos estruturantes e zonas desportivas ao ar livre. O desenvolvimento
do Parque deverá articular-se com a reabilitação dos núcleos rurais existentes e com a reformulação da estrutura urbana
da envolvente. Atualmente o Parque tem 9 hectares (perspetiva-se que possa chegar aos 20 hectares).
Que resultados podem esperar-se?
- Requalificação de escala meso com criação de uma estrutura que não se orienta apenas para o vale de Campanhã, mas
para uma faixa mais alargada da cidade
- Conversão de espaços naturais expectantes em espaços urbanos naturalizados de qualidade
- Promoção da atratividade para residência de zonas atualmente periféricas.
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Construção da nova ponte sobre o Douro e requalificação da frente ribeirinha do Freixo
Em que consiste?
Construção da sétima travessia de ligação das duas margens do rio Douro, à cota baixa, entre as pontes já existentes de
São João e do Freixo, com um custo estimado de 12 milhões de euros. Com a nova ligação pretende-se, por um lado,
resolver constrangimentos de mobilidade existentes no Porto e em Gaia e, por outro lado, promover uma nova dinâmica de
regeneração nas frentes ribeirinhas dos dois concelhos.
Que resultados podem esperar-se?
- Atração de residentes e atividades, designadamente, turísticas.
- Melhoria das condições de mobilidade interna
- Requalificação da frente ribeirinha.

Reinstalação do Centro de Saúde do Cerco
Em que consiste?
Construção de uma nova Unidade de Saúde do Cerco do Porto, a partir da reconversão de parte das instalações da antiga
EB2/3 do Cerco na ULS do Cerco, e que vai acolher a Unidade de Saúde Familiar "Novo Sentido”, atualmente instalada
num edifício habitacional no Ilhéu, em condições muito deficitárias. A nova unidade integra um módulo de Cuidados na
Comunidade e outro de Saúde Familiar.
Que resultados podem esperar-se?
- Melhoria das condições de prestação de serviços de saúde
- Minoração da discriminação no acesso aos serviços de saúde
- Oportunidade de fixação de novos serviços que permitam reforçar o papel deste centro não apenas na população desta
zona da cidade, mas também em toda a cidade.

Requalificação dos Bairros Sociais
Em que consiste?
Intervenções de reabilitação dos edifícios e de requalificação dos espaços públicos integrados em bairros municipais de
habitação social. Na sequência das operações recentes, já concluídas, nos bairros do Lagarteiro, S. Roque da Lameira,
Eng. Machado Vaz, Contumil, Ilhéu e S. Vicente de Paulo estão em curso intervenções de reabilitação do edificado nos
bairros do Cerco do Porto, Falcão e São João de Deus. No Cerco do Porto e Falcão estão também a decorrer operações
de requalificação do espaço público (no Falcão estão previstas, mas ainda não programadas).
Que resultados podem esperar-se?
- Mitigar as condições de exclusão da população residente
- Criar condições favoráveis à inter-relação dos bairros com as zonas envolventes/ diminuir os efeitos de gueto abrindo o
seu miolo à circulação de pessoas
- Melhorar a integração urbanística destes conjuntos habitacionais em termos da qualificação e da legibilidade da malha
urbana na sua envolvente mais próxima.
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Projetos e instrumentos inovadores/ experimentais na área do ambiente
Em que consiste?
Estão em desenvolvimento diversas iniciativas que incorporam soluções inovadoras no domínio ambiental. Algumas destas
iniciativas, promovidas pelo Município ou de que este é parceiro, têm incidência na Zona Oriental. Alguns exemplos:
- FUN - Floresta Urbana Nativa do Porto, projeto que integra um bosque urbano nativo e uma área piloto na avaliação e
otimização dos serviços dos ecossistemas e cujo BioLab deverá ser instalado na Quinta de Salgueiros;
- Projeto FUTURO, no âmbito do qual estão a ser produzidos, nos viveiros municipais, árvores e arbustos para reflorestação
de áreas ardidas e degradadas da AMP;
- URBINAT, projeto europeu que propõe regenerar bairros sociais de 7 cidades europeias, tendo como suporte Nature
Based Solutions; está a ser aplicado nos bairros do Cerco do Porto, do Lagarteiro e do Falcão (inclui, por ex., a criação de
hortas urbanas);
- GrowSmarter, projeto europeu que visa criar soluções urbanas no domínio da energia, infraestruturas e transportes para
promover o crescimento sustentável e inteligentes na Europa;
- Implementação de norma LEED, no Terminal Rodoviário de Campanhã; outras intervenções municipais (como o novo
canil) procuram aproximar-se desse standard;
- Quinto Alçado, iniciativa que visa definir um modelo para o desenvolvimento de infraestruturas verdes, designadamente
ao nível de coberturas e fachadas, e avaliar o seu impacto e benefícios para a cidade (o futuro Terminal Rodoviário integra
uma ampla cobertura verde).
Que resultados podem esperar-se?
- Impactos de inovação e experimentação urbana, com introdução de novas práticas ambientalmente mais sustentáveis
- Reforço da atratividade de novos residentes, segmentos da população mais jovens com preocupações mais elevada em
termos da sustentabilidade ambiental e da qualidade de vida, e de novos investimentos, em particular de empresas
ambientalmente e socialmente responsáveis
- Inversão da imagem urbana negativa e diferenciação baseada na inovação e qualidade ambiental
- Diminuição dos níveis de poluição e de consumo de recursos como condição de reforço da sustentabilidade urbana

Projetos de equipamentos desportivos e de áreas verdes / lazer
Em que consiste?
Estão em curso ou programados vários investimentos municipais em infraestruturas desportivas e áreas verdes/de lazer
localizadas na Zona Oriental, de que são exemplos: a conversão do Complexo Desportivo Monte Aventino num centro de
excelência para a prática e o ensino de desportos de raquete, designadamente o ténis; a construção de dois novos
polidesportivos, um sob a VCI, junto à Quinta de Salgueiros, e outro nas Eirinhas; deslocalização do campo de jogos
localizado a nascente da estação de Campanhã (utilizado pelo Desportivo de Portugal) para junto à piscina de Campanhã;
instalação de vários equipamentos de desporto informal (por ex. street workouts, ginástica ao ar livre e tabelas de
basquetebol).
Que resultados podem esperar-se?
- Qualificação do espaço urbano e aumento da oferta de áreas verdes e naturalizadas na cidade
- Melhoria da acessibilidade da população residente a serviços e estruturas urbanas de qualidade
- Atração de novos residentes
- Reforço da mobilidade intraurbana em consumos de lazer e desportivos.
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Intervenções sociais integradas
Em que consiste?
O Município, em parceria com outras entidades de base associativa e social, tem em curso um conjunto de projetos
integrados que visam a intervenção junto de populações desfavorecidas e com problemas sociais e económicos agravadas,
nomeadamente, em comunidades localizadas em áreas urbanas degradas, em tipologias de habitação social (bairros
sociais) ou de condições de habitabilidade reduzidas e com problemas de salubridade (o caso das “ilhas”). Destaca-se,
entre outros, o projeto no Bairro do Cerco do Porto, Contrato Local de Segurança - um instrumento de grande relevância,
mas sem envelope financeiro, que envolve Ministério da AI, PSP, CMP, Segurança social, Ministério do Trabalho entre
outros parceiros, ao qual a CMP decidiu afetar recursos técnicos no sentido de assegurar os seus efeitos e continuidade.
Para além deste, o Município tem em curso uma série de outros projetos de escala menor ou transversais na cidade, como:
o “Porto importa-se” de combate ao isolamento dos idosos e promoção do envelhecimento ativo para os inquilinos
municipais; o “Chave de Afetos” em parceria com a Santa Casa da Misericórdia do Porto, na área da ação social, que prevê
a distribuição de 700 pulseiras de “teleassistência”; o “Porto Amigo”, em parceria com a Fundação António da Mota e a
Junta de Freguesia de Campanhã, que apoia a realização de pequenas obras de reparação e fornecimento de materiais
financiados por projeto de inovação social; o “Casa Reparada, Vida Melhorada”, em parceria com as Juntas de Freguesia
do Bonfim e de Campanhã e que conta com disponibilização de materiais para obras; ou o “Residências partilhadas”,
igualmente em parceria com as duas Juntas de Freguesia e com IPSS, que pretende dar uma solução temporárias para
idosos em situações precárias em habitação social. Refira-se ainda o relevante conjunto de projetos incluídos no programa
AIIA - Abordagem Integrada para a Inclusão Ativa / Programa Integrado de Inovação e Experimentação Social e de
Animação Territorial do Porto, que, não obstante o seu alcance municipal, terá expressão muito significativa no território da
zona oriental da cidade.
Que resultados podem esperar-se?
- Mitigar problemas de pobreza e exclusão
- Capacitação de segmentos de população residentes nesta zona
- Valorização de recursos endógenos.

Programas de animação urbana e cultural
Em que consiste?
O Município do Porto, principalmente através da Porto Lazer E.M., pretende deslocalizar alguns eventos para a Zona
Oriental, de forma animar lugares e também envolvendo as Juntas de Freguesia que têm um contacto próximo e
permanente com as populações. A criação de polos de animação na Zona Oriental da cidade é uma prioridade, reabilitando
a zona e atraindo pessoas (há uns anos, era impensável fazer eventos no CH; era uma área repulsiva; hoje já não é nada
assim; gostavam que um processo idêntico pudesse acontecer a oriente). O projeto “Cultura em Expansão” tem essa lógica
de desconcentração e é um bom exemplo da intervenção ao nível da política cultural que visa uma melhor integração e
coesão de toda a cidade, que poderia ser alargado ao âmbito do desporto. Alguns exemplos já de novas ações que se
localizam nesta zona da cidade são: o Grande Prémio de Ciclismo JN que vai ter início na Zona Oriental; a intenção de
fortalecer as festividades de Nossa Senhora de Campanhã, que neste momento são muito relevantes naquela zona
(setembro) mas estão muito guetizadas, pretendendo torná-las numa “festa da cidade”. Existem ainda outros exemplos
potenciais: o “Cinema Fora do Sítio” que é um evento anual que poderá deixar de se realizar na Av. dos Aliados/Praça D.
João I e vir a instalar-se no Lagarteiro ou no Cerco do Porto; o “Marcha e Corrida”, com dois núcleos na zona ocidental
(Parque da Cidade e Ramalde) que pode vir a ser transferido para a Zona Oriental.
Que resultados podem esperar-se?
- Aumento dos fluxos de pessoas entre as várias zonas da cidade
- Melhoria da acessibilidade da população residente na área à oferta cultural e de lazer/ entretenimento
- Promoção da coesão social e territorial dentro da cidade.
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5.8.

SÍNTESE DA ANÁLISE TERRITORIAL

O diagnóstico da Zona Oriental, realizado a partir da análise das estruturas, dinâmicas e tendências territoriais,
permitiu identificar um conjunto de zonas/estruturas que se constituem como elementos pertinentes no desenho
da estratégia para este setor da cidade.
Se algumas dessas estruturas apresentam um maior dinamismo de transformação e assumem um papel ativo
na geração das dinâmicas urbanas que se espera virem a ocorrer nesta área da cidade, outras há que, embora
territorialmente expressivas, não parecem ter o mesmo posicionamento, sendo menos dinâmicas e, em
algumas dimensões, manifestando uma natureza essencialmente passiva. Não obstante, é precisamente do
encontro e da interligação entre as estruturas mais e menos dinâmicas que se geram oportunidades para a
afirmação de transformações urbanas que possam ter efeitos positivos mais amplos, capazes de dar resposta
aos desafios que se colocam na e à Zona Oriental do Porto.
Na figura seguinte encontram-se identificadas aquelas estruturas que constituem a base territorial sobre a qual
será desenhada a estratégia de desenvolvimento deste território.
Esta síntese será retomada em capítulo posterior, referente ao modelo territorial proposto para este Masterplan.
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Figura 19 – Síntese da análise territorial: Zonas/ estruturas com maior dinamismo de transformação e zonas/
estruturas menos dinâmicas
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6. DO DIAGNÓSTICO À FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA E DO MODELO
TERRITORIAL
6.1.

DESAFIOS DE MUDANÇA

Na fase de diagnóstico estratégico da Zona Oriental da cidade do Porto foram identificados desafios de
diferente natureza, quer associados a modelos ou dinâmicas de natureza, territorial, social e económica, já
implantados ou, emergentes neste setor da cidade, quer relacionados com os modelos de intervenção e de
governação e com implicações ou efeitos esperados nesta zona.
A capacidade do Município, em cooperação com outros agentes, públicos e privados, intervenientes nos
diferentes sistemas, económico, social, cultural e ambiental, e com a população residente, agarrar e dar
resposta a esses desafios determinará o sucesso da estratégia assumida pelo Masterplan.
Os desafios fundamentais são os seguintes:
1. Uma transformação coesa da base económica e social, em que as dinâmicas emergentes de
instalação de novas atividades e de atração de novos city users se possam desencadear dentro de
condições que, simultaneamente, assegurem oportunidades de integração da população residente
(nomeadamente, ao nível do emprego, da fruição dos serviços e da preservação da memória e da
identidade) e facilitem o diálogo com as atividades presentes e a memória do passado (tecido
empresarial existente, incluindo ao nível de comércio e serviços, bem como as tipologias de construção
e de organização dos espaços, de habitação, de convívio e sociabilidade, de atividade económica, de
fruição ambiental).
2. A valorização dos ativos ambientais e naturais, admitindo as suas diferenças significativas e a
capacidade de se transformarem em fatores de fruição social e humana, numa dupla lógica, de
extroversão, orientando os seus efeitos regeneradores do equilíbrio territorial para toda a cidade e
metrópole, e de introversão, promovendo a qualidade urbana desta zona da cidade e assegurando
condições de fruição social junto da sua população e de outros city users.
3. A superação das barreiras e de roturas físicas (infraestruturais e morfológicas) e psicológicas,
internas e externas, contrariando os fatores de desconexão interna com impactos negativos na vida das
pessoas e no funcionamento orgânico da cidade, o isolamento e a estigmatização territorial e social da
zona, permitindo um recentramento da Zona Oriental na cidade.
4. A afirmação de uma imagem externa positiva do Porto Oriental, capaz de revalorizar os seus fatores
de identidade e de favorecer e recuperar a autoestima da população aí residente (especialmente
daqueles que aí possuem as suas raízes familiares e sociais), contribuindo para inverter a perceção de
perificidade, fortemente estigmatizante e desmobilizadora de novos atores económicos com capacidade
para a criação de valor, a geração de emprego e a distribuição de rendimentos, e para clarificar os novos
fatores de atratividade.
5. A inovação/ experimentação, seja nas políticas públicas ou nas intervenções privadas, de modo a
mitigar os efeitos acumulados da exclusão social, do abandono e degradação dos ativos, de regressão
económica, através de soluções que não se limitem a replicar modelos que tendem a perpetuar a
condição periférica.
6. A convergência das políticas setoriais e a intensificação dos processos de participação, no quadro
de referência da visão e dos valores que sustentam esta estratégia de intervenção, exigindo ousadia nos
modelos de governança e capacitação dos seus diversos atores.
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6.2.

OS DRIVERS DE MUDANÇA

A aposta política do Município no desenvolvimento da Zona Oriental da cidade tem-se concretizado, entre
outros aspetos, pela promoção ou criação de projetos de natureza estruturante, apostando na sua capacidade
indutora de novas dinâmicas territoriais e socioeconómicas na área, com condições para suportar a sua
transformação, no sentido de uma maior integração no espaço da cidade e da área metropolitana e da oferta
de melhores condições e qualidade de vida às populações residentes.
Destacam-se, pelo seu impacto potencial nessa transformação da Zona Oriental do Porto: 1) a Plataforma
Multimodal de Campanhã, incluindo o futuro Terminal Rodoviário; 2) a reconversão do edifício do antigo
Matadouro Municipal; 3) o Parque Oriental da cidade do Porto (a que se pode associar, numa perspetiva de
valorização dos ativos naturais e ambientais, a requalificação da frente ribeirinha); 4) o potencial sistema de
equipamentos coletivos do Bairro do Cerco do Porto, reforçado pela mobilização de abordagens integradas
aos problemas sociais; e ainda 5) a linha de metro entre a Estação de Campanhã e o Parque Nascente,
admitindo o efeito que as respetivas estações geram nas condições de acessibilidade da zona, potenciadores
de dinâmicas urbanísticas mais atrativas.
O Masterplan estratégico propõe-se incorporar e dar coerência territorial e funcional a este conjunto de projetos,
em curso ou programados, não apenas considerando os efeitos diretos que se espera que cada um deles
venha a gerar ao nível deste sistema territorial, mas igualmente pela capacidade que cada um destes projetos
pode alcançar enquanto indutor e multiplicador de outros efeitos nas diversas estruturas e dimensões desse
sistema.
Apresenta-se de seguida uma sistematização dos principais efeitos esperados e potenciais destes projetos:
Plataforma Multimodal de Campanhã (construção do novo Terminal Rodoviário)
1.

Aumento da conectividade da área oriental com outras zonas da cidade, da metrópole e da região
alargada, capaz de favorecer a acessibilidade interna e externa, incluindo as ligações com o aeroporto
internacional, com polos ou centros de conhecimento, de inovação e de criatividade distribuídos no
território metropolitano e regional (dentro da cidade – Porto Innovation District na Asprela, Pólo do
Campo Alegre, o centro da cidade, onde se localizam uma boa parte das estruturas culturais, etc.; na
AMP – ESAD em Matosinhos, e outros polos culturais como a Casa da Arquitetura; e da região,
particularmente Braga, Guimarães e Aveiro), com impacto nas condições de atratividade de novos
agentes económicos, que beneficiam também de um alargamento da bacia de emprego (suportado na
utilização do modo ferroviário nas deslocações pendulares).

2.

Requalificação urbana da área envolvente à atual Estação de Campanhã, através da melhoria dos
serviços de transporte – na articulação com a estação de metro, o novo Terminal Rodoviário (em
projeto) e áreas de parqueamento, do reforço e diversificação da oferta de serviços privados (incluindo
a nova galeria comercial prevista) e da requalificação do desenho urbano, a nível dos novos edifícios
a construir e do espaço público.

3.

Reforço das condições favoráveis para acelerar a reabilitação do edificado nas artérias envolventes,
que permitirá a fixação de novos residentes e a requalificação e diversificação da oferta de comércio e
serviços de proximidade, promovendo relações mais fortes desta zona com estruturas próximas que
geram significativas dinâmicas culturais, vivenciais e de qualificação urbana, de que destacamos a
Faculdade de Belas Artes da UP, a Casa Museu António Carneiro, o Espaço STOP, o Espaço Mira, as
futuras Plataforma de Campanha e Fonoteca Municipal de Vinil, a Quinta da Bonjóia, o Museu da
Imprensa, entre outras. Estas áreas limítrofes a considerar neste processo de reabilitação e de
revitalização habitacional e funcional (a partir do estudo do ENTER-HUB) podem abranger os 5 eixos
pedonais de (distância 15 minutos a pé a partir da Plataforma): Rua Justino Teixeira e Praça das Flores;
Rua Pinto Bessa, Rua Barros Lima; Rua da Estação, Rua do Heroísmo e Praça Soares dos Reis; Ruas
do Pinheiro e do Freixo; Ruas de Pinheiro de Campanhã e da Bonjóia; e ainda outras zonas, que não
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estando neste padrão de distância, apresentam algum potencial em termos de estímulo económico e
de regeneração urbana.
4.

O efeito de demonstração que se pretende e se espera vir a assegurar com a aplicação das normas
de certificação LEED e a eventual disseminação noutros equipamento e estruturas, não apenas
localizadas nesta Zona Oriental, mas em toda a cidade.

Reconversão do Antigo Matadouro
1.

Reabilitação e alteração funcional do conjunto edificado do antigo matadouro municipal, cuja escala
permite uma concentração significativa de novas atividades e de novas funções neste setor da cidade,
acompanhada de uma requalificação do espaço público envolvente imediato – Praça do Matadouro, e
de proximidade, que assegura a interpenetração na malha urbana circundante - parte do eixo da Rua
de S. Roque da Lameira (que liga à Praça das Flores), Rua Nova da Corujeira e ligação com a Praça
da Corujeira, ligação com a Alameda das Antas (incluindo acesso a linha do metro), bem como da
introdução de soluções inovadoras ao nível do desenho urbano e tratamento do espaço público, que
contribuam para mitigar as barreiras físicas associadas às infraestruturas ferroviária e rodoviária
(edifício e passagem superior à VCI).

2.

Atração e fixação de novas atividades económicas, permitindo a instalação de novas empresas de
serviços em setores das tecnologias da informação, da criatividade e de inovação, que geram novos
empregos qualificados e impactos significativos ao nível dos padrões de procura comercial e de
serviços de proximidade (restauração e bebidas, serviços de apoio doméstico, entre outros).

3.

Desenvolvimento de um polo cultural e criativo e de animação urbana à escala da cidade e da
metrópole, dinamizado pela instalação de novos equipamentos culturais de iniciativa pública e privada
e atrativo para empresas das atividades culturais e criativas, responsável por um efeito de
intensificação de fluxos de city-users, provenientes de outras zonas da cidade e de fora da cidade
(metrópole e região), e associados à produção e ao consumo culturais.

4.

Criação de condições favoráveis para acelerar a reabilitação do edificado nas áreas envolventes - eixos
da rua de S. Roque da Lameira (no troço que se prolonga até à Praça das Flores, beneficiando também
da localização de um novo equipamentos cultural no palacete Ramos Pinto, mas igualmente na direção
da Areosa) e da rua da Escola, quarteirões envolventes da Praça da Corujeira (antiga fábrica “A
Invencível”, antiga estação de recolha da STCP, malha urbana até antigo Bairro do Monte da Bela),
em resposta à procura por parte de novos residentes e para requalificação / diversificação da oferta de
comércio e serviços de proximidade.

Parque Oriental da cidade do Porto e frente ribeirinha
1.

Requalificação, em moldes distintos, dos ativos naturais / ambientais e de espaços não urbanizados
da cidade com potencial para alargar a componente verde urbana numa perspetiva de fruição social,
abrangendo parte do vale do rio Tinto ainda não intervencionada e o vale do rio Torto, podendo
estabelecer uma ligação com a própria frente de rio, junto ao Palácio do Freixo.

2.

Qualificação da qualidade de vida das populações residentes com intervenções num primeiro anel de
proximidade das infraestruturas, oferecendo condições para mitigar as externalidades negativas
ambientais dos principais eixos rodo e ferroviários que atravessam de forma disruptiva áreas de malha
urbana muito significativas (protegendo de ruído, reduzindo os efeitos da poluição atmosférica, etc.).

3.

Requalificação da qualidade de vida na cidade do Porto, na medida em que o projeto, na sua
globalidade, pode criar uma área verde urbana com escala meso, beneficiando não apenas a
população residente e utente do Vale de Campanhã, mas outra população proveniente do centro da
cidade (freguesia do Bonfim) e da freguesia de Paranhos.
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4.

Reforço da atratividade de novos residentes, nomeadamente aliciados pela oferta de espaços urbanos
com qualidade ambiental e pela facilidade de acesso a um espaço verde de escala significativa, em
conjugação com a oferta de empregos qualificados que tendem a aumentar na Zona Oriental com a
execução do projeto do Matadouro e a atração/fixação de novas empresas, incluindo por influência das
boas acessibilidades que o projeto do Terminal Rodoviário vem ampliar.

5.

Preservação de níveis mais baixos de densificação dos espaços urbanos naturalizados que contribui
para equilibrar diferenças desejáveis de compacidade urbana, com impactes distintos na qualidade do
ambiente urbano e na sustentabilidade em termos globais.

Aumento das capabilities associadas ao sistema de equipamentos coletivos do Bairro do Cerco do
Porto e mobilização do programa Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa
1.

Melhoria das condições de prestação de serviços públicos, baseada no aproveitamento de
complementaridades dos ativos, recursos e competências instaladas nas estruturas setoriais, com
capacidade de atenuar a discriminação no acesso aos serviços.

2.

Valorização de recursos endógenos dos bairros municipais e sociais, designadamente baseada ou
suscitada por projetos inovadores e de natureza experimental, com efeitos no reforço do
reconhecimento externo e da identidade e autoestima das populações residentes.

3.

Requalificação dos edifícios e dos espaços públicos e melhoria da integração urbanística dos bairros
municipais ou sociais, contribuindo para uma melhor legibilidade da malha urbana na envolvente
próxima.

4.

Criação de condições favoráveis à inter-relação dos bairros com as zonas envolventes, reduzindo os
efeitos de “gueto” e abrindo os bairros à circulação de novas pessoas, não residentes
(designadamente, no caso do Bairro do Cerco, com a ligação prevista em PDM entre o jardim da
Corujeira e a rua do Cerco do Porto, dando continuidade ao eixo urbano da Alameda 25 de Abril).

5.

Reforço da capacitação da população residente, favorecendo condições de empregabilidade dos
habitantes e a mitigação das condições de exclusão.

6.

Mobilização e capacitação de atores locais, reforçando a rede de parcerias e a correspondente
capacidade de intervenção institucional face aos problemas e aos desafios identificados e com
prioridade para os bairros municipais e sociais existentes na Zona Oriental.

7.

Renovação das formas de ligação da população ao poder público e reforço da confiança nas
instituições e na ação política.

Linha de metro entre Campanhã e Parque Nascente / Circunvalação
1.

Aproveitamento numa área de influência direta das estações da linha de metro entre Campanhã e a
Circunvalação para aumentar a carga urbanística, associando a esse acréscimo de capacidade de
usos, um conjunto de garantias em termos da função habitação, abrangendo tipologias e padrões
diversificados.

2.

Disponibilização de uma oferta concentrada de espaços para serviços e comércio nas áreas
atravessadas por este eixo, ou seja, atraindo atividades empregadoras que possam beneficiar da
acessibilidade em transporte público, rápido e fiável.

Para além das condições ou efeitos que podem ser gerados por estes projetos e que podem ser aproveitados
em benefício de uma estratégia de reposicionamento e valorização da zona Oriental, importa formatar, como
veremos adiante na descrição dos sistemas mobilizadores, as medidas e instrumentos de política que devem
ser concebidos no sentido de aumentar a probabilidade de geração dos efeitos desejados (e a contenção de
eventuais efeitos indesejados) em termos de coesão e competitividade territorial.

69

MASTERPLAN ESTRATÉGICO DA ZONA ORIENTAL DO PORTO
RELATÓRIO FINAL

6.3.

MODELOS DE CIDADE

Este Masterplan é um instrumento de natureza essencialmente territorial e, nesse sentido, integrador de
dinâmicas e estratégias diversificadas cujos impactos se fazem sentir essencialmente na Zona Oriental da
cidade, mesmo que possam derivar para outras zonas ou depender e ser potenciado por dinâmicas ou
estratégias cujo foco se situa fora desta zona. Nesse sentido, é muito importante que ele garanta um bom nível
de coerência com o modelo de desenvolvimento global para a cidade, mesmo que este modelo não se encontre
neste momento explicitado de forma global, mas apenas em estratégias de base setorial ou temática.
Para além do PDM em vigor (e as opções estratégicas que norteiam a sua revisão), ou de outros exercícios de
formalização estratégica como o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Porto, de 2016 (que é um
documento de natureza operativa, focada nas prioridades de investimento da política urbana do Portugal 2020
– mobilidade, integração de comunidades desfavorecidas e reabilitação urbana), ou até o programa político
assumido pelo atual executivo, não se encontra disponível qualquer outro referencial integrador da visão e
estratégia para a cidade do Porto. Relativamente ao espaço mais alargado do Área Metropolitana do Porto
(que é outro contexto territorial relevante para o posicionamento da Zona Oriental) observa-se a mesma
situação: encontram-se disponíveis alguns planos e programas setoriais ou focados nos instrumentos de
financiamento nacionais e comunitários, mas não uma visão global e uma estratégia apoiada num modelo de
governação próprio.
No entanto, é possível identificar elementos no discurso político, nalguns casos suportados por documentos
ou estruturas organizativas específicas, que, pela sua coerência e persistência, se podem considerar como
referenciais setoriais ou temáticos para o futuro. E pode estabelecer-se uma ponte entre essas visões
estratégicas e dinâmicas políticas, especialmente algumas que são relevantes para a Zona Oriental, e o âmbito
de planeamento que o Masterplan corporiza.
Poder-se-ão incluir, dentro do âmbito que referimos, alguns enunciados que descrevemos sucintamente de
seguida (designando-as de forma simplificada, mas sugestiva):

▪

Porto Tecnológico

Trata-se de uma linha de estratégia muito associada à promoção externa da cidade, focada no
desenvolvimento de competências próprias e na atração de investimento e de “talentos”, partilhada por um
conjunto alargado de players nos domínios do conhecimento, da investigação e inovação e das empresas.
As competências e recursos associados estão baseadas no sistema de investigação e ensino superior (na
Universidade do Porto, mas também noutras instituições, como a Universidade Católica ou o Instituto
Politécnico do Porto), em Laboratórios Associados e em estruturas de interface e de apoio à incubação e à
aceleração empresarial (I3S, INESC TEC, INEGI, UPTEC, etc.).
O processo colaborativo com o Município cruza as políticas públicas locais de desenvolvimento económico e
de inovação, tendo a InvestPorto como principal estrutura de suporte. Mais recentemente, este processo
colaborativo ganhou contornos espaciais bem definidos, através da criação do conceito do Porto Innovation
District (PID) em torno do Polo Universitário da Asprela.
Considerando a proximidade física que o setor norte da Zona Oriental apresenta face a este polo universitário,
é possível que a estratégia a formular possa vir a potenciar ligações funcionais entre o PID e algumas novas
funções urbanas que se venham a instalar ou a atrair para este setor da cidade.
Por outro lado, e dentro deste processo colaborativo que a InvestPorto mantém com os players mais
importantes já instalados no PID, admite-se que as políticas locais de atração de investimento, de inovação e
de marketing territorial da cidade possam e devam vir a beneficiar a Zona Oriental, gerando dinâmicas
qualificadoras, de competitividade, mas, simultaneamente, de coesão social, económica e territorial.
Dois exemplos recentes ilustram esta capacidade de gerar dinâmicas territoriais qualificadoras a partir do
conceito de PID. Em primeiro lugar, o “Tawny Project”, investimento de um consórcio anglo-árabe, numa área
com cerca de 7,8 hectares (dos quais 5,6 construídos), que prevê a construção de 1.200 acomodações para
estudantes, 200 apartamentos residenciais, um hotel, zonas comerciais, espaços para escritórios, um mercado,
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um supermercado, estacionamentos e jardim. Este projeto (que, em princípio, terá os primeiros edifícios
concluídos em 2020) foi galardoado com uma menção honrosa na Feira de Investimento Imobiliário da Europa
- MIPIM/The Architectural Review Future Project Awards de 2018 (na categoria de "Projetos futuros de
regeneração urbana para uso misto"). Mais recentemente, foi lançado o projeto do Parque Central da Asprela,
que requalificará a zona envolvente da Ribeira da Asprela, harmonizando-a com o espaço verde circundante e
criando uma área de fruição pública e valorização ambiental com cerca de 6 hectares. Prevê-se a conclusão
do projeto em 2020.

▪

Porto Turístico

O turismo é, indiscutivelmente, uma atividade que tem colocado a cidade do Porto, bem como outras cidades
do país, em destaque no quadro internacional, atraindo um número muito representativo de visitantes/
mercados, mas também um significativo número de investidores. Trata-se de uma atividade que foi, ao mesmo
tempo, aceleradora do processo de reabilitação urbana, que dava os seus primeiros passos na cidade, e
geradora de pressões de diverso tipo na cidade, induzindo focos de tensão entre funções e atividades
concentradas nos mesmos espaços, por vezes de alguma conflitualidade, e com níveis de carga acentuados.
Tal acontece especialmente na zona histórica da cidade.
A política de promoção do turismo que o Município (e outros agentes, de forma concertada ou espontânea)
tem prosseguido integra diversas dimensões complementares, dirigidas à procura (aumento da notoriedade,
publicidade a eventos ou a ativos culturais e patrimoniais, etc.), mas também à oferta (estímulo do aumento da
capacidade de alojamento, melhoramento das conexões com o exterior, organização e diversificação de
produtos, etc.).
A Zona Oriental ainda não foi especialmente afetada pelas dinâmicas turísticas (fluxos de turistas no espaço
público), nem pelos seus efeitos ao nível da ocupação e transformação imobiliária e ao nível da mudança no
perfil da oferta de serviços e de comércio, se excetuarmos o setor mais próximo da zona histórica, a poente da
estação ferroviária (freguesia do Bonfim e parte poente da freguesia de Campanhã). No entanto, seja por
natural extensão da procura (sobretudo de alojamento local, hotelaria, restauração), seja porque determinados
ativos podem emergir como novos fatores de atração de visitantes em termos de atividades de lazer e culturais
(parque oriental, marina do Freixo/marginal, parques e jardins, antigo Matadouro Municipal, etc.), seja porque
a porta de entrada-saída da cidade a poente, que é e será ainda mais a Plataforma Multimodal de Campanhã,
se afirma como elemento de dinamização local, ou ainda porque a inflação dos preços da habitação no centro
histórico fazem deslocar novos segmentos da população para a zona Oriental, podem antecipar-se alguns
efeitos do turismo nesta área da cidade.
Nesta medida, por um lado, coloca-se a questão de encontrar um lugar próprio e estratégico para a Zona
Oriental neste Porto Turístico, incidindo, designadamente, sobre o tipo de oferta de alojamento e de serviços a
atrair/facilitar, o tipo de produtos a organizar como base nos recursos e ativos, culturais, naturais, paisagísticos,
etc., favorecendo oportunidades de negócio e de criação de valor. Mas, por outro lado, é evidente a
necessidade de antecipar medidas preventivas e compensadoras de efeitos “predadores”, aos mais variados
níveis (na degradação de espaços e sistemas urbanos, inflação fundiária, concorrência entre usos, etc.).

▪

Porto Cultural

A cidade do Porto, pela sua história e porque foi sedimentando no seu tecido institucional, público e privado
(seja de natureza não lucrativa ou de natureza empresarial), uma significativa diversidade de atores ao nível
da formação e do ensino artístico, da criação, da produção e da difusão artística e cultural e da valorização do
património, mantém uma forte vocação cultural que tem, nos últimos anos, assumido um papel determinante
na afirmação externa, na melhoria da qualidade de vida e na atratividade (não apenas de turistas e visitantes,
mas também de empresas e de novos residentes, mais qualificados).
As opções de política cultural e as dinâmicas culturais (também criativas e de lazer) na cidade têm evoluído
num quadro que, simultaneamente, atende aos públicos-cidadãos locais, procurando-se assumir como
instrumento de qualidade de vida e de desenvolvimento pessoal e social, mas também de integração social, e
aposta num posicionamento mais forte e dinâmico da cidade em redes de intercâmbios e de fluxos culturais
mais globalizadas.
A aposta recente da cidade na cultura pode traduzir-se, de forma algo simplista, na articulação enriquecedora
de dois eixos:
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●

o do fomento da criação e produção artísticas e da animação urbana e cultural (inscritos numa
visão designada como “Cidade Líquida”), através de uma programação multifacetada, participativa
e quase em contínuo, e que procura abranger todas as zonas da cidade e todos os segmentos de
públicos, mobilizando de forma aberta ao exterior e projetante, diferentes agentes culturais e
recursos de diversas naturezas e escalas;

●

o da consolidação e expansão das estruturas de produção e difusão associadas aos grandes
equipamentos culturais da cidade, bem como, de eventos com uma maturidade já reconhecida
(Casa da Música, Serralves, Rivoli-Teatro Municipal, Teatro Nacional de S. João, Fantasporto,
FITEI, NOS Primavera Sound, etc.), que têm permitido reforçar o tecido artístico e cultural sediado
na cidade e a projetam para um quadro internacional.

Qualquer um destes dois eixos pode assumir relevância no contexto da estratégia de desenvolvimento da Zona
Oriental. Por um lado, porque esta densificação do tecido institucional, a expansão das atividades artísticas e
culturais e a consolidação de práticas culturais nos diferentes segmentos de público tendem a disseminar-se
no território, através de diversas formas de interação e de cooperação, permitindo envolver e dinamizar outro
tecido social e associativo, mais representado na Zona Oriental da cidade. Por outro lado, porque a
diversificação de projetos e de propostas artísticas e culturais facilita a deslocalização de atores para zonas da
cidade menos dominadas pelo mainstream, particularmente legitimado pelo institucionalmente, facilitando
cruzamentos e diálogos entre diversos setores da população (caso paradigmático do projeto do Espaço Mira).
Por último, pelo efeito que se espera vir a ser gerado por novos projetos e investimentos de natureza público
e de escala metropolitana, como é o caso da reconversão do antigo Matadouro, que integra no seu programa
de diversas estruturas de natureza cultural e uma vocação privilegiada para atrair novas empresas e atividades
do setor cultural e criativo (além disso, a proximidade ao Estádio do Dragão gerará um conjunto de grande
potencial).
Convém ainda sublinhar que a estratégia para a Zona Oriental da cidade não pode deixar de apostar nas
heranças e na memória da cidade industrial (da segunda metade do século XIX e parte do século XX),
valorizando os diversos exemplares de arqueologia industrial que ainda se mantêm presentes, bem como, as
estruturas urbanas e outros valores imateriais que estão associados a esse período, e desta forma assumir o
seu próprio papel no quadro desta visão e da estratégia do Porto Cultural.

▪

Porto Ambiental

Os desafios ambientais são, hoje em dia, verdadeiros desafios a toda a sociedade. As consequências das
alterações climáticas, embora normalmente entendidas num quadro global, têm claras implicações e exigem
respostas proativas ao nível local. A descarbonização, a economia circular, a eficiência energética, a qualidade
do ar, da água, do solo e do ecossistema em geral, a saúde pública, a gestão dos sistemas ambientais, a
digitalização e as novas soluções tecnológicas, são alguns dos dossiês decisivos para o futuro.
As cidades, confrontadas com problemas complexos associados à densificação, aos efeitos de carga sobre
alguns ecossistemas naturais, às soluções de mobilidade convencional, aos modos de vida mais dependentes
de elevados consumos energéticos e de água ou geradores crescentes e excessivos de resíduos sólidos
urbanos, entre outros, têm pela frente desafios enormes a nível ambiental que justificam uma agenda integrada
para o médio e longo prazo.
A existência de estratégias e programas/projetos efetivos, nestes diversos domínios, é indispensável. É
absolutamente necessário que a ação seja consistente e focada em objetivos de longo prazo (porque o
processo de congestão e degradação ambiental é uma tendência pesada, marcada por muitos tipos de inércia,
não sendo passível de inversão no imediato), mas não podem dispensar-se os quick wins, os projetos
demonstradores, as experiências inovadoras, que mobilizem os cidadãos e os agentes para a necessária
transição.
Esta tem sido a prática do Município do Porto nos últimos anos, atribuindo às questões ambientais uma
prioridade política e uma razão para a concertação e a cooperação intramunicipal, envolvendo outros pelouros
e diversos departamentos municipais, e interinstitucional, favorecendo a ligação com outras entidades, quer do
campo académico e de investigação e inovação, quer a nível da gestão dos recursos e serviços ou da
participação pública. Dentro das apostas mais recentes do Município destacam-se, nomeadamente pela sua
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incidência no território da Zona Oriental da cidade, os projetos do Parque Oriental, o FUN – Floresta Urbana
Nativa e o URBINAT, inserido no Programa URBACT.
O Masterplan deve ser capaz de agregar esta multidimensionalidade das questões ambientais e transformálas num sistema coerente que eleve o estatuto do território oriental: de espaço de problemas e experiências, o
Porto Oriental pode transformar-se num espaço pioneiro e inspirador.

6.4.

CAPACIDADES DOS AGENTES

A formulação da estratégia para o Porto Oriental, não deixando de ser ambiciosa nas respostas integradas que
procure dar aos problemas graves e sedimentados que existem neste setor da cidade e aos desafios que as
mudanças, a nível tecnológico, social, cultural e ambiental, tendem a gerar, implica uma perceção clara da
capacidade de realização e da exequibilidade das apostas e das metas a estabelecer. Qualquer processo de
planeamento estratégico exige dispor de uma noção clara dos recursos disponíveis para a intervenção no
território, de forma a assegurar um equilíbrio entre estes e as propostas que se venham a formular. Neste
âmbito, é fundamental assumir, por um lado, que os recursos de diversa natureza de que o Município dispõe
devem ser partilhados com outras áreas da cidade e com outras prioridades e problemas, e por outro lado, que
para além dos recursos do Município, a estratégia a traçar pode e deve mobilizar outros recursos provenientes
de setores político-administrativos, económicos, tecnológicos, institucionais ou outros, internos e externos à
cidade.
Acresce ainda, nesta visão sobre a exequibilidade e a viabilidade da implementação de uma estratégia
territorial para a Zona Oriental da cidade, a necessidade de tomar em linha de conta as condições reais de
governação e de governança que estão implícitas no processo de planeamento em curso.
Neste sentido, pretende-se sublinhar algumas das questões mais relevantes sobre as “capacidades” dos
agentes, entendidas num sentido alargado, que se considera estarem mais envolvidos na estratégia do
Masterplan para a Zona Oriental da cidade.
Ao nível da capacidade de governação e de governança, focamo-nos, por um lado, nos instrumentos de
política existentes e a desenvolver, nas condições de concertação, organização e operacionalização das
intervenções entre os diferentes setores políticos do Município e, por outro lado, na articulação institucional, na
relação entre o Município e os Municípios vizinhos e outros níveis da organização do Estado (Área
Metropolitana do Porto e Administração Central), mas abrangendo também domínios e estruturas de
cooperação público-privada.
A formulação e a prossecução desta estratégia territorial para a Zona Oriental assentam num programa político
que enuncia e evidencia a necessidade de reforçar a coesão social e territorial da cidade do Porto, através de
soluções integradas que contribuam para resolver os seus problemas sociais, económicos e ambientais,
reduzindo o seu nível de perificidade, bem como, as barreiras físicas, sociais e psicológicas que persistem. Por
outro lado, são claras a capacidade e a prioridade que é dada ao nível da organização política do Executivo no
sentido de garantir e favorecer uma articulação estreita entre os diversos pelouros no que respeita às
orientações de intervenção e à afetação de recursos, organizativos e técnicos, para a gestão e os projetos a
empreender nesta zona da cidade. A própria elaboração deste Masterplan Estratégico, o lugar que lhe tem sido
atribuído em termos da reflexão e da concertação entre os diferentes pelouros, a disponibilidade para favorecer
a conjugação de esforços, de recursos e de prioridades, são evidências dessa capacidade.
Ao nível dos instrumentos de política urbana, a coincidência temporal e a articulação técnica e política entre o
processo de revisão do PDM (que disponibilizou, até à data, um conjunto significativo de trabalhos técnicos) e
a elaboração deste Masterplan permitem antecipar melhores resultados em termos da exequibilidade de uma
parte significativa das propostas estratégicas que venham a ser enunciadas neste plano. Da mesma forma se
apontam os esforços de articulação e integração entre diversos instrumentos de gestão territorial (IGT) e de
planeamento urbano que o Município tem vindo a elaborar, que abrangem partes da Zona Oriental e
apresentam diferenças de escala significativas (a nível micro e meso). Estão incluídos neste caso, entre outros,
o Plano de Pormenor das Antas, o Plano de Pormenor do Parque Oriental, as ARU e os PERU de Campanhã
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- Estação e da Corujeira, o Programa Base para a Circunvalação, o PEDU do Porto e o PAMUS da Área
Metropolitana do Porto.
Para além dos esforços ao nível da criação de condições de governação municipal que contribuam para a
melhoria das condições de eficiência e de exequibilidade deste novo instrumento de planeamento que se dirige
para a Zona Oriental da cidade, o Município tem procurado, e é fundamental melhorar ainda, um nível de
articulação e de concertação com outras esferas da Administração Central, com as principais instituições que
se encontram sediadas ou que gerem ou se prevê virem a gerir ativos e projetos nesta zona, mas também com
intervenientes do setor empresarial privado. Neste campo da governança, que abrange diversos domínios, que
vão desde o formulação das prioridades políticas setoriais, à definição e aplicação de instrumentos de política
pública, à afetação de recursos organizacionais, técnicos e financeiros, e à gestão e execução de projetos, é
fundamental que as entidades envolvidas se disponham a dar a conhecer, a debater e a concertar prioridades,
planos de intervenção e formas de colaboração que assegurem de forma sinérgica resultados orientados para
a prossecução dos objetivos do Masterplan. Podem enumerar-se, a título ilustrativo, alguns casos de
concertação e cooperação interinstitucional essenciais para as mudanças e a resolução de alguns dos
problemas atuais com que a Zona Oriental se debate - as Unidades de Saúde Familiar Novo Sentido e de
Cuidados na Comunidade de Campanhã a instalar pela ARS-Norte no edifício da antiga Escola Preparatória
do Cerco, a revisão da Carta Educativa do Porto (com implicações evidentes nesta área da cidade) e, de forma
parcial também, a execução do programa das Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa e da estratégia e
os projetos integrados no DLBC do Porto Oriental.
A nível da concertação vertical das políticas públicas, sobressai, pela relevância no quadro da estratégia deste
Masterplan, a articulação entre políticas dentro do domínio de acesso aos serviços coletivos dirigidos à
população, da saúde, da educação, da ação e coesão social, mas também, de forma destacada, no domínio
da habitação, enunciando a nova geração de políticas de habitação que o governo tem vindo a lançar.
São igualmente indispensáveis as diligências no sentido de concertação com outras entidades municipais ou
supramunicipais, especialmente no caso dos Municípios de Gondomar e de Vila Nova de Gaia, e dentro do
quadro da Área Metropolitana do Porto. Os objetivos, apostas e projetos traçados para a frente nascente do
concelho do Porto que faz fronteira com o concelho Gondomar, seja ao nível das ligações, viárias, cicláveis ou
pedonais, da qualificação dos recursos naturais e de valorização dos espaços verdes, quer na área do vale do
rio Torto, quer da frente ribeirinha do Douro, ou das estratégias de dinamização do mercado habitacional e de
resolução de problemas de âmbito social, aconselham práticas de cooperação e concertação política, técnica
e organizativa mais assertivas. De forma similar se consideram questões a ponderar, programar e executar no
quadro da relação com o concelho de Vila Nova de Gaia, nomeadamente no que se refere ao projeto do novo
atravessamento fluvial, e com a Área Metropolitana do Porto, nos domínios da mobilidade e das
acessibilidades, do ambiente urbano, da integração social, da habitação, bem com de projetos como o exemplo
do Programa Base para a Circunvalação. No campo da mobilidade, a importância que assume a concertação
entre a esfera municipal e os operadores de transportes públicos, de natureza pública e privada.
Ainda no campo da governança sublinha-se o papel decisivo que assume a relação entre o Município e os
agentes privados, sejam eles empresas e outras entidades privadas sediadas e com atividade no concelho,
sejam potenciais investidores com capacidade para geraram transformação a nível urbano, económico e social.
O papel da InvestPorto enquanto interlocutor privilegiado com as empresas, para além de outros investidores,
tem-se destacado, por exemplo, no que se refere à atração de investimento, e pode assumir um papel decisivo
na orientação desse investimento para determinadas áreas estratégicas ou prioritárias dentro do território
concelhio. As relações do Município com os ecossistemas de investigação e de inovação, que envolvem para
além das instituições de ensino superior e de investigação que lhe estão associadas, nomeadamente dentro
do universo da Universidade do Porto, do Instituto Politécnico do Porto, da Universidade Católica do Porto ou
de algumas outras universidades privadas, diversas empresas representativas de setores das tecnologias, da
saúde, das biotecnologias, etc., devem também contribuir para reforçar capacidade de execução das propostas
que fazem parte deste Masterplan. A outro nível, não menos decisivo para a requalificação e a revitalização do
tecido empresarial e económica da Zona Oriental, aponta-se a necessidade da cooperação do Município com
as entidades associativas que representam empresas do setor do turismo, do comércio e de serviços de
proximidade, incluindo Associação dos Comerciantes do Porto e outra entidades setoriais, como a Entidade
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Regional de Turismo Porto e Norte de Portugal, sublinhando o seu papel decisivo na capacitação e na
modernização do tecido económico local.
No campo social e cultural, a concertação interinstitucional, nomeadamente dentro de contextos socialmente
desfavorecidos e onde os problemas da exclusão e da pobreza assumem uma enorme relevância e prioridade
na intervenção, tem sido fomentada e por vezes uma exigência quer da aplicação de instrumentos de política
e de financiamento (incluindo com recursos europeus), quer de conceções mais recentes da intervenção de
iniciativa pública. Exemplos de alguns programas mais recentes, como é o caso das Abordagens Integradas
para a Inclusão Ativa, confirmam estas tendências. Para além dos diversos níveis da administração pública,
onde se inscreve com relevância a intervenção da administração setorial e das juntas de Freguesia, este tipo
de abordagens e de metodologias de intervenção, a nível político e técnico, mobilizam atores diversos, do
terceiro setor, especialmente as IPSS, mas também outras entidades associativas (mesmo que não disponham
deste estatuto) ou fundacionais, do setor social, ambiental ou cultural. Destaque-se o papel que a empresa
municipal Domus Social, EM pode representar no quadro das intervenções de iniciativa pública no Bairros
Municipais localizados na Zona Oriental, considerando as vantagens da concertação com outras instituições
locais e do terceiro setor no sentido de garantir resultados alargados da sua ação predominantemente
infraestrutural.
Para além das diversas dimensões descritas sobre as condições de governação e de governança que podem
influenciar a capacidade dos agentes de participarem no processo de implementação da estratégia do presente
Masterplan, é importante sublinhar o nível de fragilidade que a Zona Oriental apresenta atualmente no que se
refere à estrutura e à densidade do seu capital social. A maioria das instituições do setor público e privado
que foram referidas anteriormente não tem uma expressão significativa, nem física, nem organizativa, no setor
urbano da cidade que estamos a abordar. O tecido institucional sedimentado nesta zona da cidade é escasso,
pouco robusto, pouco diversificado e em geral sofre de problemas acentuados de capacitação e de
competências para participar de forma ativa em processo de cooperação em rede e de governança.
Por outro lado, a presença predominante de segmentos de população com qualificações mais baixas, com
capital cultural também reduzido, em geral pouco participativo no exercício da cidadania, com sinais evidentes
de envelhecimento e de problemas de pobreza e exclusão, acentua a dificuldade de gerar, nesta zona da
cidade, dinâmicas bottom-up e de cooperação mais fortes e estruturadas.
O papel exigido ao Município, em colaboração com outras instituições já implantadas localmente e que
envolvem o tecido social e institucional existente, de evidente fragilidade, torna-se neste caso de enorme
relevância na prossecução de uma estratégia de reconversão e revitalização que pressupõe níveis mais
elevados de participação das populações. Neste aspeto específico, o processo de comunicação com estes
atores e com as populações, do seu envolvimento e do diálogo entre as diversas instâncias e níveis da
administração pública, torna-se uma condicionante importante dos resultados do Masterplan.
Sublinha-se por fim os problemas associados à dimensão de coordenação dos processos de governança, que
se reconhece estar hoje a criar limitações evidentes no panorama nacional. Pode-se reconhecer alguma
evidência no percurso que a maioria das instituições, nos diferentes níveis e setores, fez no sentido de uma
maior flexibilização e abertura ao diálogo e à comunicação das suas estratégias e das suas prioridades de
intervenção. A multiplicação de redes de cooperação, criadas por exigência ou aconselhamento de
instrumentos de política, inclusive de natureza financeira, como se referiu, ou meramente resultantes de
mudanças comportamentais ao nível das organizações, públicas e privadas, é um dado real, de que o contexto
da cidade do Porto não está arredado. No entanto, na maioria das instituições que integram estas redes de
cooperação, de quem se esperam novas abordagens integradas aos problemas e aos desafios de mudança,
mantêm-se déficits consideráveis de recursos humanos e técnicos e de competências específicas em matéria
da coordenação e da gestão de processos de governança. Esta dificuldade de levar à prática as redes de
governança já instaladas ou as que se apontam como fatores viabilizadores do sucesso de alguns objetivos
estratégicos destes Masterplan, especialmente no que se refere à lacuna de recursos de coordenação, poderá
ser uma aspeto a prevenir pelo Município do Porto, reforçando deste modo a capacidade geral dos agentes
envolvidos no processo de revitalização, de requalificação e de integração do Porto oriental no contexto da
cidade e da área metropolitana.
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Uma outra dimensão essencial da capacidade dos agentes envolvidos neste processo refere-se à respetiva
capacidade financeira de investimento, quer se trate de agentes públicos ou privados, e incluindo a
capacidade de atração de novos investimentos. Como se referiu anteriormente, os recursos municipais para
os próximos anos e, particularmente, os recursos financeiros não são inesgotáveis e tão pouco estão ao serviço
exclusivo da estratégia de intervenção na Zona Oriental da cidade. O Município tem de definir prioridades que
passam por diversos critérios, por razões que decorrem de oportunidades de sinergia com outros
financiamentos (incluindo instrumentos de política disponíveis que podem reorientar as prioridades de afetação
de recursos financeiros do Município), mas também, por fatores que se prendem com macro tendências do
mercado (ao nível da orientação de fundos de investimento, do investimento empresarial em setores de
atividade produtiva, dos fluxos do mercado turístico, etc.).
O investimento público municipal pode, por sua vez, ser alavancado por instrumentos financeiros de política
nacional, mas pode também alavancar as intervenções das Juntas de Freguesia, através de transferências
concertadas de recursos. A compatibilização entre as prioridades de intervenção no domínio do setor público,
particularmente numa dimensão de governança vertical, contribuirá de forma mais eficaz para alargar o volume
de recursos financeiros, favorecendo em especial domínios de ação que exigem escala espacial mas também
temporal (evitando ações e projetos que são interrompidos por falta de recursos financeiros antes de os
resultados no terreno atingirem um nível de consolidação e de sedimentação que evita uma regressão).
Para além da capacidade de financiamento público, este tipo de estratégias urbanas apresenta-se
marcadamente dependente da capacidade de financiamento de outras instituições públicas e privadas. É
possível enumerar algumas das instituições sobre as quais se antevê uma enorme interdependência entre o
papel que podem vir a desempenhar na prossecução dos objetivos deste Masterplan e na implementação da
sua estratégia, e os recursos financeiros que podem mobilizar e atribuir a intervenções e projetos específicos
localizados e com efeito na Zona Oriental da cidade. O programa de investimentos a curto e médio prazo da
empresa Infraestruturas de Portugal, quer na rodovia ou na ferrovia; o programa de investimentos da Metro do
Porto, que inclui a extensão prevista da rede de metro nos municípios da AMP; o programa de investimentos
da STCP, S. A., incluindo na melhoria e na adaptação dos serviços aos diversos contextos residenciais e de
localização de atividades da cidade, para além da substituição progressiva do seu parque automóvel aos
desafios da descarbonização; os investimentos programados da Universidade do Porto, do Instituto Politécnico
do Porto, ou de outras instituições de ensino superior, nomeadamente na promoção de atividades de I&D e
dos interfaces com o setor empresarial, mas também na resposta às necessidades de alojamento vocacionado
para a população estudantil que continua a aumentar (em termos globais na cidade) e, particularmente, na
quota parte dos estrangeiros; o programa de investimentos da Santa Casa da Misericórdia do Porto, que lida
atualmente com os desafios de crescimento da oferta de serviços para responder às exigências de uma
população progressivamente mais envelhecida, para além da aposta nas novas respostas no quadro da
inovação social; os investimentos que outras instituições, culturais, desportivas, sociais, têm programado e que
podem vir a contribuir para aumentar a oferta de estruturas e de atividades culturais, desportivas e de apoio
social também na Zona Oriental (exemplos como o FCP, a Fundação de Serralves, a Fundação Casa da
Música, a Fundação “la Caixa”, a Fundação Engenheiro António de Almeida, entre outras).
Por último importa sublinhar que os recursos financeiros não são igualmente inesgotáveis no caso dos agentes
privados, em especial, porque a concorrência entre cidades e entre zonas dentro da mesma cidade impacta
de forma decisiva a capacidade de atrair este investimento, para além de se verificarem também outro tipo de
estratégias das empresas, particularmente estratégias de aglomeração.
No caso de uma parte, que será significativa, dos proprietários dos imóveis da Zona Oriental e dos pequenos
empresários de comércio e de serviços, a capacidade de financiamento continua a ser limitada, com
dificuldades complementares de acesso ao crédito para intervenções de reabilitação e de revitalização mesmo
de menor escala. No caso dos proprietários imobiliários, os instrumentos de política de reabilitação urbana e
eventualmente alguns instrumentos que se estão a desenhar para o domínio da habitação, podem alavancar
de certo modo a debilidade de recursos que tem sido patente. Já relativamente às empresas instaladas, em
geral as debilidades que as empresas dos setores comercial, da restauração e de comércio de proximidade
instaladas nesta zona da cidade apresentam e a falta de instrumentos de apoio, apontam para
estrangulamentos significativos à sua participação ativa no processo de revitalização do tecido económico
local.
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Relativamente ao investimento empresarial, particularmente investimento em setores produtivos, incluindo
novas empresas que têm procurado a cidade para instalar novas unidades de negócio, com base na ligação
que pretendem estabelecer com alguns centros de I&D e de inovação instalados, com outra empresas ou com
base na procura de recursos humanos qualificados, associados às amenidades e à qualidade de vida urbana
que a cidade do porto hoje pode oferecer, a principal questão coloca-se na concorrência que outras zonas da
cidade estabelecem relativamente à Zona Oriental, que para além disso é prejudicada por uma imagem
negativa associada ao processo de desqualificação física e de deterioração das condições sociais que sofreu
nas últimas décadas. Neste, como noutros domínios, a capacidade de investimento privado torna-se limitada,
mesmo num período em que os sinais de retração do investimento não são ainda acentuados.
Por fim, no que se refere ao investimento imobiliário, inclui os fundos imobiliários ou investimento
maioritariamente proveniente de mercado estrangeiros que têm olhado para as cidades portuguesas
(especialmente Lisboa) como excelentes destinos para o investimento, seja com o objetivo de auferir
rendimentos vantajosos (se comparados com os rendimentos que a banca oferece), ou a compra de segundas
habitações (para residência em períodos curtos e arrendamento). Da mesma forma, a capacidade de atrair
este tipo de investimentos para a Zona Oriental está dependente da sua maior ou menor performance face a
outras zonas da cidade e da Área Metropolitana do Porto, admitindo-se que nas zonas limítrofes com o centro
histórico, no eixo da Av. Fernão Magalhães ou na frente ribeirinha junto ao Freixo, as condições de atratividade
possam ser mais competitivas face a outras alternativas. De qualquer modo, o ritmo de investimento na
reabilitação e recuperação de edifícios existentes, na construção e ocupação de vazios urbanos ou na
requalificação do parque imobiliário estará sempre dependente do nível de atratividade de outras zonas e da
capacidade de criar fatores de atratividade nesta zona particular (boas acessibilidades, qualidade na oferta de
espaços verdes e dos espaços públicos, acesso a serviços coletivos de qualidade, na educação, na saúde, na
cultura, condições urbanísticas interessantes).
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7. ESTRATÉGIA PARA A ZONA ORIENTAL DO PORTO: VISÃO E
OBJETIVOS
7.1.

UMA VISÃO BASEADA EM VALORES

Como fica claro na leitura-diagnóstico realizada, as questões relativas ao desenvolvimento inclusivo na Zona
Oriental do Porto são multidimensionais e com relação diversa com as dinâmicas territoriais. É, por isso,
necessário manter um critério atento quando se encara a definição de uma estratégia para este Masterplan não se trata, aqui, de definir um quadro alargado de intervenção integrada para o desenvolvimento, mas sim
de uma estratégia de natureza espacial. Esta não dispensa, para o seu sucesso, a consideração de dimensões
não-territoriais (no duplo sentido de não se dirigirem especificamente, ou exclusivamente, à Zona Oriental e de
não se poderem traduzir em intervenções de natureza corpórea ou de gestão territorial), mas essas dimensões
devem sempre ser subordinadas à territorialização.
Propõe-se, como primeiro passo para garantir essa base territorial, que a estratégia deste Masterplan assuma
de forma clara um quadro de objetivos (de nível estratégico ou de nível operacional) sustentados numa VISÃO
a prazo para a Zona Oriental do Porto. Esta visão está intimamente ligada a um conjunto de valores, que devem
orientar esse quadro de objetivos e o plano de intervenção política e operacional que dele decorrer.
A visão para o Porto oriental procura aglutinar, num enunciado simples, as principais aspirações deste território:

Porto oriental, espaço multifacetado e agregador de dinâmicas ecológicas,
criativas e colaborativas, sustentado numa dimensão identitária e com capacidade
de gerar soluções urbanas inovadoras e de robustecer os seus sistemas urbanos
de modo a favorecer um reposicionamento ativo na cidade e na metrópole.
Esta visão incorpora alguns valores que consideramos basilares para a estruturação e concretização da
estratégia da Zona Oriental do Porto, que são os seguintes:

Porto oriental, espaço
multifacetado e
agregador de
dinâmicas ecológica,
criativas e
colaborativas,
sustentado numa
dimensão identitária e
com capacidade de
gerar soluções
urbanas inovadoras e
de robustecer os seus
sistemas urbanos de
modo a favorecer um
reposicionamento
ativo na cidade e na
metrópole

Figura 20 – Visão e valores

78

MASTERPLAN ESTRATÉGICO DA ZONA ORIENTAL DO PORTO
RELATÓRIO FINAL

Porto ECO: Respeito e valorização sustentável dos ecossistemas existentes
Na medida em que se trata de uma zona da cidade onde é destacada a presença de ativos naturais, bem como
dos ecossistemas que lhe estão associados, a Zona Oriental dispõe de uma oportunidade de diferenciação e
de afirmação, face ao restante espaço da cidade e da metrópole, baseada na valorização desses ativos e numa
aposta de mudança no modo como os usos urbanos, económicos e sociais, utilizam e beneficiam desses
ecossistemas.
Porto LAB: Experimentação e vanguarda nas respostas às necessidades e problemas urbanos
A Zona Oriental acumula hoje um conjunto de problemas, de natureza física, funcional, ambiental, social e
humana, que exige aos poderes públicos, mas envolvendo também todos os restantes setores da sociedade,
respostas inovadoras e integradas no sentido de assegurar um processo de integração e de coesão económico,
social e territorial. A sucessão de programas e de projetos orientados no sentido da resolução desses
problemas não tem resultado numa inversão evidente dos processos de periferização, de empobrecimento e
exclusão e de abandono e degradação. Exige-se desta estratégia uma maior capacidade de experimentação
e de inovação nas respostas integradas a tais problemas, capaz de fazer da Zona Oriental um laboratório
urbano na vanguarda do que se venha a fazer na cidade.
Porto PLURAL: Diversidade e de diálogo entre os seus setores espaciais, económicos e sociais
Se a Zona Oriental acumula diferenças, disparidades ou heterogeneidades, de natureza social, económica,
cultural e espacial, o desafio coloca-se na transformação do que se tem manifestado como um
estrangulamento, numa vantagem para o futuro. A estratégia deverá passar por uma aposta na capacidade de
fazer confluir, dentro dos diversos espaços e estruturas urbanas, modelos e conceitos diversos de vivência e
de usos, suficientemente flexíveis para coabitarem e mitigarem os efeitos de barreira física e social instalados.
Trata-se de uma proposta favorável à fixação de novas pessoas e atividades sem que essa instalação exija ou
induza movimentos de expulsão ou de guetização.
Porto ENGAGED: Capacidade de agregar e capacitar o tecido institucional e de estimular a
participação ativa das comunidades
A periferização da Zona Oriental a que se tem assistido ao longo da história da cidade e nos anos mais recentes
justifica, em parte, a descapitalização humana, social e cultural não só das comunidades presentes, mas
igualmente do tecido institucional. A estratégia deste Masterplan para o Porto oriental tem necessariamente de
garantir e alcançar uma mudança ao nível dos termos em que o processo de governança se virá a fazer. Esta
será uma condição indubitável para a sua transformação sustentável, a nível social, económico e ambiental,
com impactos relevantes para o desenvolvimento global da cidade do Porto e o seu reposicionamento no
contexto nacional e internacional.
Porto OPEN: Participação nas dinâmicas urbanas da cidade e da metrópole e favorecimento de
novas ideias e novos atores
Espaço de atravessamentos, nos diferentes modos de deslocação, espaço de passagem ou de destino para
muitas populações que se deslocaram na região ou na cidade em busca de emprego ou em processos de
perda de emprego, de residência e de raízes, espaço de transição administrativa para outras geografias mais
periféricas, a Zona Oriental do Porto tornou-se ao longo dos tempos objeto de tendências e de processos de
exclusão. A inversão de tais tendências apela a uma estratégia de abertura que deve ser de duplo sentido. Por
um lado, abertura da cidade à Zona Oriental, no sentido de lhe garantir um papel cada vez mais relevante na
estratégia global, que passe pela integração dos seus recursos e ativos (por exemplo, agregação urbana em
torno da Plataforma Multimodal de Campanhã, de escala regional e nacional) e das dinâmicas que dela são
provenientes. Por outro lado, abertura da própria Zona Oriental à cidade e metrópole, vencendo algumas
idiossincrasias locais que contribuem para acentuar situações de marginalização.
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7.2.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

É importante sublinhar que cada um dos valores adotados para este Masterplan tem uma dupla expressão: por
um lado, está associado a um conjunto de princípios e de ideias, que se traduzem no enunciado dos objetivos
estratégicos e enquadram os objetivos operacionais; por outro lado, assume também uma expressão física, a
nível espacial, que se repercutirá na proposta de modelo territorial.
É importante evidenciar aqui a utilidade de uma definição de objetivos neste processo metodológico, já que
eles são um elemento de racionalidade para a compreensão da estratégia. Incorporando os valores e
declinando-os em enunciados mais concretos e materializáveis através de intervenções a diversos níveis, os
objetivos desempenham um papel de charneira entre a visão e o caminho proposto para a atingir.
Este caminho atende, como é indispensável, à realidade deste território, às dinâmicas aí instaladas, aos
projetos mais estruturantes em curso - designadamente os drivers do processo de mudança, conforme
identificados, e também aos desafios de mudança. Mas simultaneamente, este processo de evolução é
enquadrado por uma nova lógica mais integradora e multidimensional, que se traduz na identificação de alguns
sistemas mobilizadores. Estes são sistemas espaciais dinâmicos, com potencial de indução de efeitos de
transformação das estruturas urbanas e das dinâmicas instaladas, em grande parte apoiados ou gerados pelos
drivers de mudança, e que constituem um elemento de racionalidade essencial para a intervenção e para o
modelo territorial.
A estratégia deste Masterplan para a Zona Oriental do Porto assenta em sete objetivos estratégicos, cada um
deles declinado num conjunto de objetivos operacionais.

Porto oriental, espaço multifacetado e agregador de dinâmicas ecológicas, criativas e
colaborativas, sustentado numa dimensão identitária e com capacidade de gerar
soluções urbanas inovadoras e de robustecer os seus sistemas urbanos de modo a
favorecer um reposicionamento ativo na cidade e na metrópole
Porto ECO
Porto LAB

Porto OPEN
Porto ENGAGED

Porto PLURAL

Desenvolver
uma base
económica
diversa,
Criar
articulada com condições de
as dinâmicas de
residência
atrativas,
investigação e
inovação
favorecendo a
instaladas e os
revitalização
desafios da
demográfica e
economia de
a pluralidade
partilha,
etária e socio
geradora de
económica
oportunidades
para a
população

Afirmar a
zona
Assegurar que
oriental
alguns ativos e
como
projetos
território
estruturantes
urbano
deste território
baseado
assumem
numa
dimensão e
relação de
centralidade
equilíbrio
metropolitanas
com o
favorecendo a
suporte
atração de
natural e
diferentes
com a
segmentos de
herança
city-users
patrimonial
edificada

Construir um
Favorecer
modelo
territorial
condições de
integração que privilegie Estruturar o
social à
sistemas,
sistema de
espaciais e governança
escala da
cidade e
funcionais,
reforçando
numa base abertos e que condições de
não se
de inovação
viabilidade
e
confinem a da estratégia
este
experimenta
e adotando
território,
ção,
modelos
incluindo
superando os colaborativos
fatores
soluções de
economia de estruturais
de
partilha
periferização

Figura 21 – Da visão aos objetivos estratégicos
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Objetivo estratégico 1
Desenvolver uma base económica diversa, articulada com as dinâmicas de investigação e inovação
instaladas a nível urbano e metropolitano e com os novos desafios de uma economia de partilha,
geradoras de oportunidades para a população residente (atual e futura).
A cidade do Porto, onde se tem consolidado, nos anos mais recentes, um conjunto de estruturas ligadas aos
ecossistemas do conhecimento e investigação e da inovação, recupera a perda de atividades que tinha sofrido
nas últimas décadas e continua a manifestar tendências positivas de atração de investimento empresarial em
setores como as tecnologias digitais e as telecomunicações, a saúde e as biotecnologias, o agroalimentar, o
turismo, os serviços partilhados e outros setores tecnológicos avançados. A sua afirmação exterior em matéria
de oportunidades de formação superior, de investigação e de negócio é confirmada pelo comportamento
recente dos indicadores de atração de investimento e de fixação de investigadores e por alguns galardões
internacionais, como é o caso em 2018 do World Excellence Award para a “Best Start-up Friendly City in
Europe”.
Os efeitos da evolução destes ecossistemas e do seu impacto ao nível do tecido empresarial e do emprego,
não se estão a fazer sentir de forma homogénea em toda a extensão da cidade, apesar da disponibilidade que
alguns setores urbanos apresentam em matéria de espaços urbanos vazios ou ocupados com estruturas
industriais desocupadas e obsoletas, com perfil para ocupação industrial e empresarial.
Por outro lado, os efeitos que esta capacidade de atração de novos recursos humanos qualificados, que
procuram os estabelecimentos de ensino superior, os centros de investigação e de transferência de
conhecimento, as novas empresas de base tecnológica na cidade do Porto, não se está a fazer em zonas da
cidade com perfil e potencial de oferecer condições de residência qualificadas e a preços acessíveis.
Para além disso, as vantagens desta evolução no tecido económico e social da cidade não se têm feito
repercutir em formas inovadoras de organização económica empresarial, mais flexíveis e mais versáteis, como
nos casos associados à economia de partilha e aos modelos colaborativos, que possam disseminar ou
contaminar oportunidades de atividade económica e de emprego para outros segmentos da população ativa,
incluindo alguns segmentos menos qualificados, que atualmente ocupam bolsas periféricas ou marginalizadas
do espaço urbano.
Este primeiro objetivo estratégico visa reverter alguns destes efeitos, sobretudo evitando um processo de
agravamento das disparidades entre a Zona Oriental da cidade e outras zonas centrais ou que concentram
novos fatores de desenvolvimento económico e social, procurando influenciar e robustecer formas de impactar
positivamente a Zona Oriental. Trata-se de encontrar interdependências positivas entre os ecossistemas
referidos e certos ativos disponíveis na Zona Oriental, algumas dinâmicas emergentes e vantagens
comparativas que aí se podem encontrar (o caso especial da rede de acessibilidades e os aspetos da
disponibilização de espaços urbano desocupados e estruturas físicas abandonadas).
Importa sublinhar as conexões mais estruturantes que este objetivo estratégico estabelece com alguns dos
drivers do processo de mudança identificados, formatando condições favoráveis para alicerçar fatores
mobilizadores de dinâmicas de transformação da Zona Oriental. Nesse âmbito, sublinhamos a necessidade de
robustecer os efeitos esperados dos projetos de criação do Terminal Rodoviário de Campanha e de
reconversão do antigo Matadouro Municipal, mas também de explorar as oportunidades geradas pelas
dinâmicas do Porto Innovation District, localizado na zona da Asprela, a poente do eixo da Av. Fernão
Magalhães (no seu setor setentrional), que tem gerado impactos evidentes nos espaços envolventes em termos
da localização de novas atividades empresariais, de novos residentes e de novos serviços). Estas relações
preferenciais justificam uma especial consubstanciação deste objetivo estratégico nos seguintes sistemas
mobilizadores - Ecossistemas criativos de Campanhã e da Corujeira e Porto Innovation District Satellite.
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Figura 22 – Objetivo estratégico 1

Deste modo, a capacidade de operacionalização deste objetivo estratégico passará por:
i) Favorecer mecanismos de atração de investimento baseados no território, associados à oferta de
infraestruturas, particularmente no caso das acessibilidades, às amenidades instaladas, em termos de serviços
de mobilidade, relacionados com as condições de vida, ou ainda relacionados com instrumentos de gestão
territorial específicos, e que pode passar também pela criação de condições infraestruturais para a instalação
de novas empresas (oferta de áreas empresariais infraestruturadas ou outras formas de instalação
vocacionadas para empresas);
ii) Favorecer os efeitos na economia local do desenvolvimento da economia de partilha, que podem
surgir mais rapidamente em setores como o turismo ou os serviços pessoais e sociais, retirando destes
modelos mais flexíveis de organização da atividade económica vantagens para segmentos da população
menos qualificados ou mais jovens, capazes de lidar com as soluções tecnológicas que viabilizam os novos
modelos de negócio, permitindo a sua entrada em mercados alargados, mobilizando para este efeito alguns
recursos públicos de capacitação;
iii) Promover a disponibilização de ativos imobiliários, incluindo estruturas industriais desocupadas,
assegurando condições favoráveis ao nível dos instrumentos de base urbanística e contribuindo para melhorar
a inserção destes ativos nas suas envolventes, quer intervindo nos espaços públicos envolventes, quer
reforçando as conectividades, interna e externa, e alterando, quando necessário, a representação simbólica e
a reputação do lugar;
iv) Melhorar as condições de conectividade externa (novo Hub Intermodal de Campanhã) e interna
(novas conexões rodoviárias da estrutura principal e secundária previstas em PDM), tornando uma
realidade as vantagens comparativas que esta zona da cidade pode retirar da localização de um hub intermodal
como o que está previsto para Campanhã, incluindo a intervenção sistemática na melhoria da rede viária
secundária, que continua a ser um estrangulamento relevante na circulação interna à Zona Oriental e na
transposição das várias barreiras físicas que a rede de conexões principais e a morfologia do terreno aportam
a este setor da cidade.
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Objetivo estratégico 2
Criar condições de residência atrativas, favorecendo a revitalização demográfica e a pluralidade etária
e socioeconómica
A Zona Oriental da cidade, originalmente ocupada por populações provenientes de fora, especialmente das
regiões do interior (em especial das áreas ao longo das linha do Norte e, mais ainda, do Douro), que aí se
instalaram para beneficiar das oportunidades de emprego que o processo de industrialização e a instalação do
caminho de ferro criaram, funcionou durante todo o século XX como reserva estratégica para a instalação de
população de menores recursos, seja durante os períodos em que o Estado Novo e outras organizações,
incluindo de base mutualista, apoiaram a construção de bairros sociais, seja mais recentemente, na segunda
metade do século passado com a construção de iniciativa municipal de bairros sociais de propriedade pública,
alguns dos quais acolheram populações “expulsas” de outras zonas da cidade, em processos associados a
dinâmicas de terciarização (do centro), de salubrização (das ilhas) ou de deslocação da função residencial (das
áreas centrais para áreas mais periféricas).
O sistema residencial da Zona Oriental mantém uma heterogeneidade morfo e tipológica bastante acentuada,
sobre a qual se manifestaram ao longo da últimas décadas tendências negativas pesadas, de diversa ordem,
associadas à macro tendência de envelhecimento demográfico, ao processo de degradação generalizada do
edificado, aos processos de empobrecimento e de exclusão social e económica da população e à sucessão de
obras infraestruturais que romperam de forma disruptiva um território já por si acidentado. Se essa
heterogeneidade se poderia traduzir num fator valorativo da capacidade de atrair novos residentes de perfil
diferenciado, que contribuíssem para um mix benéfico, os fatores negativos vieram acentuar resistências
internas à mudança e dificuldades na atração de novos residentes.
A agravar esta situação, a denotação que o mercado imobiliário nas grandes cidades portuguesas conheceu
nos últimos anos, gerou alguns impactos na Zona Oriental da cidade, que podem ser igualmente nefastos para
a mudança da situação residencial e do mercado da habitação. A explosão da procura de imóveis por
promotores e investidores nacionais e estrangeiros, que se destinam em parte, talvez a mais significativa, ao
mercado do alojamento turístico, e o crescimento acentuado dos preços na zonas centrais da cidade, está a
fazer-se repercutir também em certas áreas da Zona Oriental, com a consequente perda de oportunidades
para estratégias de reabilitação dos edifícios de habitação mais diversificadas, quer em termos do mercadoalvo, quer dos padrões de ocupação.
O lugar que as políticas de habitação passam a ter na agenda política desta legislatura vem confirmar a
complexidades dos problemas da habitação nas principais cidades do país e a necessidade de encontrar
soluções diferenciadas e que garantam um revitalização sustentado dos mercados de arrendamento e de
venda de habitação, para além da capacidade de as populações menos favorecidas ocuparem o segmento do
parque habitacional que se mantém desocupado ou abandonado.
Consciente dos problemas com que se debate hoje a cidade do Porto no que respeita à questão da habitação,
problemas que de alguma forma se apresentam agravados para segmentos da população residente na Zona
Oriental, este Masterplan foca um dos seus objetivos estratégicos na revitalização, qualificação e reabilitação
do parque habitacional e das áreas essencialmente residenciais desta zona da cidade. É fundamental, através
de um conjunto de instrumentos de política diversos e mobilizando os players e parceiros mais relevantes no
mercado da habitação, que a Zona Oriental possa, nos próximos anos, dar resposta não apenas a novos
segmentos de procura de habitação da cidade (evitando a fuga destes candidatos para outras áreas limítrofes,
dentro da área metropolitana), mas também à melhoria das condições de habitabilidade, de acesso a serviços,
de convivialidade e de sociabilidade das comunidades aí residentes, evitando processos, excessivos e
socialmente penalizadores, de desenraizamento e de gentrificação.
A prossecução deste objetivo estratégico baseia-se num conjunto de conexões especiais que se pretende vir
a estimular com alguns dos drivers de mudança enunciados, especialmente pelos impactos que podem vir a
gerar em termos da atração de novos residentes - respetivamente na envolvente ao antigo Matadouro
Municipal, na ARU da Corujeira ou no setor mais a norte da Zona Oriental, a nascente da Av. Fernão Magalhães
estendendo-se até ao troço da linha de metro em Contumil, ou em termos de melhoria das condições de
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habitabilidade e das condições urbanas para a residência, favorecendo também quer a fixação quer a atração
de residentes. Por seu lado, este objetivo estratégico apoia-se em termos significativos na dinamização dos
seguintes sistemas mobilizadores - Ecossistemas criativos de Campanhã e da Corujeira, Porto Innovation
District Satellite e Laboratório social urbano.

Figura 23 – Objetivo estratégico 2

A operacionalização deste segundo objetivo estratégico deverá congregar um conjunto de objetivos
operacionais que, de forma articulada, contribuam para a valorização do sistema residencial na cidade,
incluindo:
i) Dinamizar um mercado de habitação diversificado, em termos de tipologias, preços e modelos
(arrendamento e aquisição de casa própria), através da mobilização de instrumentos de política pública e
de vocações diferenciadas de parceiros (proprietários, investidores, organizações de natureza social e
cooperativa, etc.), procurando encontrar os equilíbrios necessários para uma coabitação e um diálogo
sustentado, tranquilo e estimulante dos diversos segmentos da população;
ii) Promover a compacidade urbana em torno dos pontos de forte acessibilidade em transporte público
(estações de metro), favorecendo a capacidade da cidade para manter e fixar novos segmentos da população,
em condições de competitividade vantajosa com outras alternativas dentro a área metropolitana e favorecendo
modelos diferenciados, ao nível dos índices, da forma e do desenho, de ocupação urbana;
iii) Assegurar melhor acesso a serviços sociais e de proximidade com qualidade, invertendo processos
de regressão na oferta de serviços públicos, baseada nas tendências demográficas mais recentes (como é o
caso da rede no setor da educação) e apostando, para além de uma requalificação em geral, em soluções
inovadoras e experimentais, em setores convencionais como a saúde, a educação, a ação social, o desporto
ou a cultura, capazes de sustentar uma atratividade da zona Oriental para os novos residentes;
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iv) Melhorar as condições internas de acessibilidade e mobilidade, designadamente em transporte
público rodoviário de matriz urbana, garantindo à população que reside e aos novos residentes condições
favoráveis de mobilidade em transportes públicos e em modos suaves, o que passa por um investimento claro
e persistente na cooperação e concertação com os principais players do setor, favorecendo a qualidade e a
diversidade de serviços;
v) Promover programa de estacionamento low-cost para residentes, recorrendo a medidas que contribuam
para aumentar as vantagens comparativas face a outras zonas da cidade, incluindo o centro histórico e a Baixa
do Porto, onde as soluções de estacionamento serão sempre mais comprometidas e exigem coabitações mais
penalizadoras com os city-users;
vi) Oferecer padrões de ambiente urbano saudáveis e sustentáveis, favorecendo e estimulando soluções
de reabilitação do edificado, de construção e de intervenção nos espaços públicos e na rede de verde urbano
coerentes e integradas entre si, de modo a aumentar o bem-estar da população, o acesso a amenidades
urbanas ecologicamente positivas;
vii) Promover condições de envelhecimento integrado e de envelhecimento ativo, promovendo e
incentivando tipologias de tratamento dos espaços públicos, de mobiliário urbano e soluções para o imobiliário
(incluindo espaços coletivos) amigáveis para a população idosa.
Objetivo estratégico 3
Assegurar que os ativos e projetos estruturantes deste território assumem dimensão e centralidade
metropolitanas (geram efeitos à escala da cidade e da metrópole), favorecendo a atração de diferentes
segmentos de city-users baseada no acesso à oferta de equipamentos, de serviços e de animação
urbana
A estratégia para a Zona Oriental do Porto apela a um processo de evolução e de transformação desta área
da cidade que não se limite apenas a favorecer o seu acesso às dinâmicas positivas centradas na restante
cidade, nem a viabilizar meramente a extensão dos serviços, mais qualificados, prestados na restante cidade.
O conceito de coesão e de integração territorial que o presente Masterplan propõe assumir pressupõe a criação
e promoção na Zona Oriental de dinâmicas próprias, inovadoras e experimentais, em certos casos, que se
venham a afirmar como novas centralidades passíveis de se virem a manifestar ou a disseminar no restante
espaço urbano, ao nível da cidade e mesmo da metrópole.
O projeto do Parque Oriental, que se encontra em curso de execução e que admite ainda uma extensão da
sua área de implantação, não configura um projeto para a Zona Oriental mas sim uma nova proposta de parque
urbano para a cidade do Porto e parte da Área Metropolitana (beneficiando as populações que residem em
zonas limítrofes dos concelhos de Vila Nova de Gaia, de Gondomar ou da Maia). É desejável que este parque
urbano, nas suas funções de matriz social mais diretas, de usufruto e fruição por parte das populações, sirva
os residentes de grande parte da área central da cidade e de toda a Zona Oriental e das faixas vizinhas dos
concelhos limítrofes já enunciados. Para além disso, o parque adquire outras funções essenciais, de matriz
ambiental e ecológica, como “pulmão” da cidade e da metrópole, contribuindo para a mitigação dos elevados
níveis de poluição que se fazem sentir neste território. Trata-se de uma nova estrutura que, apesar de se
localizar na Zona Oriental, assume um carácter e uma escala metropolitana.
Mas poderão encontrar-se outros exemplos da mesma natureza ou semelhante. O caso do novo Terminal
Rodoviário, integrado na Plataforma Multimodal de Campanhã, que assume uma centralidade nas ligações
ferroviárias e rodoviárias para o exterior da cidade e da metrópole; o futuro projeto de reabilitação do antigo
Matadouro Municipal, onde se perspetiva a instalação de equipamentos culturais da cidade com escala
metropolitana (caso do Museu da Indústria, da Nave das Coleções, do Espaço de Residência Artística, das
Naves e Espaços para Empresas, entre outros) que se pretendem venham a gerar dinâmicas ao nível artístico,
cultural e criativo impactantes. Qualquer um destes projetos terá um efeito muito significativo na atração de
utentes provenientes de fora da Zona Oriental, favorecendo os fluxos de destino para a Zona Oriental e uma
combinação diversificada de city-users.
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A outro nível, dentro de outras áreas de serviços e de equipamentos coletivos a instalar ou a requalificar nesta
área da cidade, pretende-se que estes não se limitem a assegurar um serviço de qualidade para as populações
residentes, mas que venham mesmo a assumir funções e serviços de vanguarda com possibilidade de se
afirmarem como boas práticas e de virem a ser disseminadas noutras áreas da cidade. No caso, por exemplo,
das novas Unidades de Saúde Familiar Novo Sentido e de Cuidados na Comunidade de Campanhã a instalar
no edifício da antiga Escola Preparatória do Cerco, a aposta passa pela possibilidade de negociar com a tutela
novas valências experimentais, nomeadamente ao nível de alguns setores da saúde (por exemplo nas soluções
tecnológicas orientadas para os cuidados à população idosa e isolada), que possam posicionar estas estruturas
na vanguarda das respostas na cidade. De forma semelhante, no setor da educação, se podem vir a encontrar
e a negociar alguns projetos inovadores a promover em determinadas escolas desta zona da cidade (por
exemplo, no Agrupamento de Escolas do Cerco) e que possam tornar-se um modelo para estender a outros
centros de escolas da cidade e da metrópole.
Os principais drivers de mudança em que se pode vir a apoiar a consubstanciação deste terceiro objetivo
estratégico incluiu uns equipamentos estruturantes que existem hoje na Zona Oriental ou se encontram em
projeto ou já em fase de execução e que adquirem uma escala e um efeito de atração de procura e de geração
de efeitos indutores noutras atividades e serviços, como são os casos: do Parque Oriental, do Estádio das
Antas, da Estação de Campanhã e do projeto do novo Terminal Rodoviário de Campanhã, do projeto de
reconversão do antigo Matadouro Municipal e das novas estruturas de saúde a instalar junto ao Cerco do Porto.
Nesse sentido, a consubstanciação deste objetivo estratégico estará apoiada em parte na dinamização dos
seguintes sistemas mobilizadores - Ecossistemas criativos de Campanhã e da Corujeira, Laboratório social
urbano e Hub de Campanhã.

Figura 24 – Objetivo estratégico 3

Dentro do quadro deste objetivo estratégico podemos declinar alguns objetivos operacionais que fundamentam
as intervenções na sequência do Masterplan:
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i) Favorecer a acessibilidade (externa) a estas estruturas, que implica para além de um planeamento e de
uma programação destas estruturas que não se esgota nos serviços de proximidade, projetando-se para a
utilização de fruição por outros segmentos da população residente nas restantes áreas da cidade ou noutras
zonas da metrópole, assegurar as ligações viárias ou cicláveis e os transporte públicas mais adequados para
viabilizar tal escala;
ii) Favorecer a atratividade de equipamentos urbanos, dotando-as de condições físicas, funcionais e
financeiras para poder responder, de forma qualificada e moderna, às necessidades da população mais
próxima, mas também para ter condições de promover projetos e atividades inovadoras e experimentais com
capacidade de se tornarem boas práticas e de virem a ser disseminadas por outros equipamentos similares no
seio da cidade ou da metrópole;
III) Integrar (em termos de discurso e comunicação) estes projetos dentro dos trunfos diferenciadores
e competitivos da cidade, considerando que uma das formas de tornar visível e de atrair novos segmentos
da população para as estruturas que estão em execução ou que se vão implementar passa por uma estratégia
de comunicação e de divulgação dos seus serviços, da qualidade dos seus projetos e apostas de mudança,
da diferenciação que pretende introduzir no quadro da prestação de serviços públicos tendo em vista a melhoria
da qualidade de vida;
iv) Estimular a rede de inter-relações e de fluxos com outras estruturas da cidade ou da metrópole, para
além do investimento em novas estruturas, em novas competências e em novos serviços, o impacto destes
projetos na cidade passa pela capacidade de os inserir em redes de cooperação que facilitam o intercâmbio e
a eficiência global na qualidade da prestação, o que impõe medidas de promoção e estímulo à cooperação
interinstitucional e ao estabelecimento de complementaridades com impacto relevante para as redes urbanas
e municipais ou metropolitanas de oferta de atividades;
v) Promover dinâmicas de inovação/ boas práticas em serviços públicos dirigidos à população
(educação, saúde, apoio social, etc.), que pressupõe desde logo a capacidade de negociar e de cooperar
com organismos da tutela ou com outros parceiros, no domínio da investigação e do conhecimento, da
inovação, mas também com outros stakeholders privados, garantindo recursos acrescidos ao nível das
competências, técnicas e organizativas, e do financiamento, no sentido de promover soluções de vanguarda
para os problemas urbanos e sociais e humanos;
vi) Promover e melhorar acessibilidade ao Parque Oriental, incluindo a sua ligação por canal verde com
outras zonas, dentro da melhoria do acesso às novas estruturas que se pretende que venham a ocupar uma
função central, urbana e metropolitana, o acesso ao Parque Oriental deve destacar-se, quer pela vocação que
ele deve vir a adquirir para práticas quotidianas de fruição dos ecossistemas que preserva por parte significativa
da população residente, quer pelo papel que deverá assumir no quadro da rede de mobilidade suave da cidade
e área metropolitana e de formas de vida mais sustentáveis;
vii) Criar fatores de interesse para o turismo urbano (valorização e interpretação do património cultural
e natural, serviços de alojamento turístico, e outros serviços de apoio), assumindo que a rede de
equipamentos culturais, de lazer e entretenimento que se venham a instalar nesta zona da cidade deve
satisfazer também uma oferta de serviços e de produtos para os visitantes e os turistas, podendo basear-se
nos ativos patrimoniais existentes, na sua valorização e interpretação, desde que salvaguardando relações de
equilíbrio na coabitação e co-utilização com a população residente.
Objetivo estratégico 4
Afirmar a Zona Oriental como território urbano baseado numa relação de equilíbrio com o suporte
natural e com a herança patrimonial edificada
A Zona Oriental, pela sua localização interior face à posição flúvio-marítima dos núcleos originais da ocupação
humana da cidade, mas também pelas características físicas e pelos aspetos da morfologia do terreno,
incluindo a presença de declives acentuados, sofreu uma ocupação mais tardia no processo de crescimento e
extensão da cidade, que explicam a persistência de diversos espaços desocupados (expectantes) ou por
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estruturar (em termos urbanísticos). Neste setor da cidade mantêm-se ainda diversos núcleos de matriz rural,
com frequência parcialmente destruídos pela construção de novas infraestruturas, ferro e rodoviárias, outros
espaços que nunca foram urbanizados ou que não se encontram estabilizados do ponto de vista da morfologia
e do desenho urbanos, para além da presença de elementos e de estruturas naturais que devem ser
preservadas, dada a sua importâncias ecológica (como é o caso de algumas escarpas e outras áreas de
proteção de recursos naturais, devidamente assinaladas na Carta de Qualificação do Solo do PDM). A
conjugação destas diversas características e fenómenos justifica uma especial atenção no planeamento e
desenvolvimento futuro da Zona Oriental e coloca importantes desafios no que se refere às opções futuras
para a sua consolidação.
Se em determinadas zonas, de urbanização não estabilizada, as oportunidades de crescimento da cidade num
cenário de densificação, com ocupação funcionalmente diversa, parecem evidentes, noutras zonas, a presença
e força que o suporte natural mantém, as condicionantes que o mesmo tende a gerar, exigindo intervenções
mais onerosas, quer em termos de soluções construtivas e tecnológicas, quer em termos de recursos
financeiros, e as prioridades de sustentabilidade ambiental e de qualidade urbana que têm vindo a ocupar lugar
na agenda mundial, justificam a salvaguarda dos ativos naturais e a naturalização de ativos já degradados,
como aposta diferenciadora em termos de modelo de cidade.
Os vales do rio Tinto e do rio Torto são espaços particularmente sensíveis dentro dos aspetos anteriormente
evidenciados, uma vez que combinam no território (particularmente nos limites do concelho do Porto) vestígios
mais ou menos preservados da ocupação rural originária, ecossistemas naturais gravemente adulterados ou
danificados, espaços de vocação ambiental e de fruição natural hoje procurados e reconhecidos pela
população (alguns deles já naturalizados por intervenção municipal) e uma herança patrimonial associada à
organização fundiária de um conjunto de grandes quintas privadas, que mantêm ainda, algumas delas, as
estruturas edificadas de tipologia rústica Pretende-se viabilizar nestes espaços soluções de ocupação e de
residência que assumam, como princípio essencial, uma relação equilibrada e sustentável do homem com a
natureza, sem que tal signifique qualquer movimento de expulsão das populações residentes, e conferindo-lhe
notoriedade dentro do espaço metropolitana.
Para além da importância que a estratégia deve conceder à utilização e relação com o suporte natural, importa
atender também nas intervenções de reabilitação e de recuperação, seja do edificado, seja da malha urbana,
à herança patrimonial do passado, particularmente às marcas de um território fortemente industrializado, que
coabitou ao longo do tempo com núcleos de ruralidade acentuada (caso, por exemplo, de Pêgo Negro). Nesta
zona da cidade existem marcas significativas do crescimento industrial na cidade do Porto, favorecido pela
construção do caminho de ferro, pela proximidade ao rio, que não incluem apenas os grandes edifícios
industriais, na sua maioria já obsoletos ou abandonadas, mas igualmente conjuntos de habitações unifamiliares
de tipologias modestas e económicas, algumas de iniciativa privada e associadas às empresas fabris, outras
de iniciativa pública ou promovidas por entidades sem fins lucrativos e com objetivos sociais. À variedade de
bairros de habitação económica acrescentam-se ainda outras tipologias de habitação, destinadas aos enormes
fluxos de operários provenientes de outras paragens e sem recursos para aceder à oferta de alojamento então
existente, de perfil mais fragmentado e mais disseminadas, que assumiram a designação de “ilhas” e que
atualmente ainda ocupam bastantes espaços intersticiais dos quarteirões e onde ainda reside um número muito
significativo de pessoas.
A preservação destas tipologias do edificado e destas formas urbanas, que incluem ainda alguns traçados de
arruamentos com perfil marcadamente rural (onde não existem passeios e os muros cegos de granito
emparedam parte de alguns troços viários), torna-se uma condição essencial para manter a memória dos
lugares e contribui, de certo modo, para evitar um desenraizamento progressivo das populações residentes
face a um espaço urbano já bastante fustigado pelo impacto disruptivo que as grandes acessibilidades
introduzidas nas últimas décadas provocaram. Contudo, tal preservação não pode significar imobilismo,
desqualificação urbana, falta de condições de acessibilidade e de mobilidade, condições de habitabilidade
inaceitáveis. Em contrapartida, a sua valorização e requalificação deve assumir contornos suficientemente
delineados e programadas de forma a evitar processos especulativos ou de afastamento das populações
residentes.
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Este objetivo estratégico apoia-se essencialmente no driver do Parque Oriental cuja execução já realizada e
prevista pretende valorizar elementos do suporte natural associado ao vale do rio Tinto, com soluções que
passam também pela naturalização de alguns espaços cujos ecossistemas locais foram desaparecendo. Por
outro lado, o projeto que se encontra em lançamento para a reabilitação do conjunto edificado do antigo
Matadouro Municipal, vem consubstanciar o propósito de reabilitação de estruturas edificadas de vocação
industrial. Considerando a escala deste conjunto de edifícios que se pretende reabilitar e a possibilidade de se
virem a reabilitar também outros edifícios industriais na sua vizinhança (como é o caso das instalações da
antiga fábrica “A Invencível), esta operação contribuirá de forma significativa para a preservação de património
de arqueologia industrial relevante. Por sua vez, prossecução deste objetivo estratégico destaca-se
essencialmente no sistema mobilizador do Eco-district do Porto, entendido como laboratório de um modelo de
cidade sustentável. Complementarmente podem encontrar-se relações, embora mais ténues, com o sistema
mobilizador dos Ecossistemas criativos de Campanhã e da Corujeira, porquanto as dinâmicas artísticas e
culturais que aí se virão a instalar tendem em geral a integrar e valorizar as heranças patrimoniais como fator
ou estímulo de formas de expressão e criação contemporânea.

Figura 25 – Objetivo estratégico 4

Em termos da concretização, este objetivo estratégico deverá declinar-se nos seguintes objetivos operacionais:
i) Promover e premiar experiências de modelos urbanização e construção que incorporem soluções
baseadas na natureza, favorecendo a atração e instalação, especialmente na zona de Azevedo Campanhã /
vales dos rios Tinto e Torto de projetos inovadores em termos tecnológicos, construtivos, funcionais e
vivenciais, que apelem a novas formas de relação da população urbana com os elementos naturais presentes,
privilegiando também o recurso a modos de mobilidade suave e a partilha de espaços públicos e coletivos;
ii) Assegurar uma valorização sistémica dos ativos naturais e naturalizados, exigindo dentro do quadro
regulamentar e da gestão urbanística soluções de construção e urbanização que minimizem o impacto sobre
os ativos naturais ou naturalizados, com capacidade de gerar externalidades positivas ambientais para toda a
cidade do Porto e a metrópole;
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iii) Fazer convergir para esta zona competências, propostas e investimentos de inovação e
experimentação ao nível da ecologia urbana (favorecendo ligação aos centros de conhecimento e de
inovação nestes domínios), criando condições institucionais e operacionais de cooperação e de diálogo entre
os diversos stakeholders, incluindo a promoção do envolvimentos de polos de inovação e conhecimento para
a construção sustentável e ecológica e a gestão urbanística ecológica, capaz de contribuir para reduzir os
impactos ambientais da cidade, mas envolvendo igualmente as populações locais, os proprietários e empresas
do setor da construção e outras instituições intervenientes na gestão da cidade;
iv) Ampliação das estruturas de relacionamento lúdico e de fruição do rio Douro, favorecendo soluções
baseadas na naturalização de alguns espaços de acesso ao rio Douro, especialmente na confluência com os
vales do rio Tinto e do rio Torto, favorecendo a sua função como espaço de fruição da população residente na
cidade e dos seus visitantes;
v) Estimular soluções de reabilitação e de recuperação do edificado, do espaço público e da rede viária
que preservem as tipologias e as formas pré-existentes, assegurando melhores condições de
habitabilidade, de conforto e de mobilidade, incluindo dentro do quadro regulamentar e da gestão
urbanística princípios e critérios que contribuam para a salvaguarda e a valorização dos elementos do
património arquitetónico, urbanístico e arqueológico industrial com significado e relevância, num diálogo de
linguagens e de soluções adequadas às condições básicas de promoção de uma cidade histórica e sustentável;
vi) Aumentar o sentido de pertença aos lugares através da valorização dos elementos patrimoniais
relevantes e da interpretação dessas heranças, favorecendo condições de perceção, reconhecimento e de
inter-relação das populações com o património e as memórias coletivas, que garantam externalidades positivas
com efeitos a nível social, cultural e económico.
Objetivo estratégico 5
Favorecer condições de integração social à escala da cidade e numa base de inovação e
experimentação, incluindo soluções de economia de partilha.
A Zona Oriental da cidade concentra um conjunto significativo de bolsas de pobreza, de exclusão e de
estigmatização que acentuam os efeitos de guetização que a própria morfologia urbana, a degradação física e
funcional e o isolamento contribuíram para manter nas últimas décadas. Esta situação não está dissociada das
principais condicionantes urbanísticas e dos modelos de ocupação e evolução urbana que se fizeram sentir
nas últimas décadas, de que podemos destacar alguns pela sua relevância: a localização nesta zona de
empreendimentos habitacionais de grande escala, de iniciativa municipal, os bairros sociais (de que o do Cerco
e o do Lagarteiro são talvez o exemplo mais paradigmático), destinados a alojar pessoas de baixos recursos
ou desalojados de outras zonas mais centrais da cidade; o rompimento de grandes infraestruturas rodoviárias,
com impactos muito fortes nas malhas urbanas preexistentes, retirando coerência e urbanidade a algumas
áreas residenciais da cidade já de si menos qualificadas (casos por exemplo da Bonjóia e de Noeda); o
abandono prolongado da rede viária local, que mantém problemas de desconexão, descontinuidades e falta
de qualidade, que se tornam um constrangimento muito forte à mobilidade das populações residentes; o
abandono sucessivo dos edifícios industriais, por razões de ordem económica, com repercussões evidentes
na desqualificação e desvalorização das suas envolventes; as tendências de fragmentação da propriedade
fundiária (por herança de edifícios antigos e de valor relativamente baixo) e a falta de recursos dos pequenos
proprietários dos imóveis (ocupados pelos próprios ou arrendados) para fazer obras de manutenção e de
recuperação dos imóveis; a degradação generalizada das “ilhas”, tipologia de habitação já na sua origem de
fracos recursos, e que acentuou condições de falta de habitabilidade e de insalubridade urbana.
Exatamente porque a interdependência entre as soluções e formas urbanísticas e as condições sociais e
económicas das populações residentes não são de menor importância é que este Masterplan incorpora
também, dentro da sua estratégia territorial, objetivos de natureza económica e social. A fragilização em que
se encontram alguns dos segmentos da população instalada impõe medidas que viabilizem condições de
acesso ao mercado de trabalho, de acesso aos serviços coletivos e de acesso e fruição de condições de vida
dignas e com qualidade.
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Os constrangimentos urbanísticos apontados condicionam, na maioria dos casos, os efeitos que outros
instrumentos de política social e económica possam vir a ter no processo de integração e inclusão destes
segmentos da população. A maioria das populações que vivem na Zona Oriental sofrem problemas na
acessibilidade a outra zonas, incluindo a certas bolsas de emprego dentro da cidade ou na periferia, e de
mobilidade, nas ligações internas e com o exterior, afetando de forma muito acentuada a sua qualidade de
vida. Uma parte significativa da população residente confronta-se diariamente com um espaço público
degradado, descaracterizado, sem marcas ou espaços de referência que contribuam para o seu enraizamento,
bem-estar e autoestima (em diversos setores perderam-se as praças, os espaços públicos com condições para
a fruição por parte da população, para as relações de sociabilidade e de convivialidade necessárias). A
estigmatização urbana e social a que a zona de Campanhã e alguns espaços mais específicos no seu interior,
associados à presença de bairros sociais municipais, estão remetidas constituem um obstáculo aos processos
de ascensão social e, frequentemente, uma desvantagem no mercado de trabalho.
Impõe-se uma abordagem integrada, inovadora e consistente para os problemas da Zona Oriental da cidade,
mobilizando de forma articulada instrumentos de política e competências de diversos quadrantes,
nomeadamente no nível municipal - do urbanismo, da política económica, da política de educação, da política
social, da política cultural, da valorização patrimonial, das acessibilidades e da mobilidade, da qualificação do
espaço público, etc. Impõe-se uma gestão integrada, colaborativa e partilhada destes problemas, entre as
entidades de nível municipal, os organismos centrais da administração pública e as grandes empresas
públicas, as instituições do terceiro setor, as empresas, os cidadãos e seus representantes informais. Admitese uma grande margem de inovação e de experimentação nas medidas e nos instrumentos de política a
desenhar, identificando e aproveitando não apenas as oportunidades mais convencionais (nos apoios públicos,
internos e externos, no campo das políticas sociais), mas explorando formas inovadores de cooperação e de
partilha de recursos e competências entre o setor público, o setor privado e os cidadãos.
As soluções para os problemas urbanísticos de base local - melhoria da rede viária local, qualificação dos
espaços públicos e dos espaços verdes, recuperação e valorização dos elementos do património cultural e
vernacular, medidas de apoio aos pequenos proprietários residentes em habitação própria para reabilitação
dos seus edifícios, apoio na qualificação e modernização dos serviços de proximidade (incluindo comércios e
outros serviços pessoais e sociais), podem tornar-se uma alavanca decisiva para um processo de recuperação
da autoestima das populações e para sua integração social e cultural, desde que assumam uma escala
relativamente decisiva no quadro de toda a área da Zona Oriental da cidade (evitando micro intervenções sem
impacto suficiente na resolução do problemas).
Podem ainda contribuir para esta mudança, a estruturação de serviços urbanos com potencial de
desenvolvimento de soluções de partilha, que apelem simultaneamente ao envolvimento dos cidadãos (por
exemplo no caso do tratamento de pequenos espaços ajardinados de uso público) e ao benefício por parte
destes de recursos urbanos disponíveis, ou de soluções efémeras, promovendo uma utilização mais eficiente
de ativos fora de uso ou expectantes. Do mesmo modo se apela a uma estratégia que transforme esta zona
da cidade em laboratório de soluções inovadoras na prestação de serviços à população e nas práticas de
envolvimento das populações, as quais podem mesmo ser exemplo para outras zonas da cidade.
Este objetivo estratégico pode basear-se em alguns dos drivers de mudança identificados, mas
particularmente, no aumento das capabilities associadas ao sistema de equipamentos coletivos do Bairro do
Cerco do Porto e a mobilização do programa Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa, que por sua vez
admite especial tradução e incidência no sistema mobilizador do Laboratório social urbano. a prossecução
deste objetivo estratégico poderá também manifestar-se através de operacionalização do sistema mobilizador
dos Ecossistemas criativos de Campanhã e da Corujeira, desde que estes favoreçam uma dinâmica de
envolvimento dos tecidos cultural e associativo de base local.
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Figura 26 – Objetivo estratégico 5

A operacionalização deste objetivo estratégico pressupõe o cumprimento de um conjunto de objetivos ao nível
da execução:
i) Estimular relações e interações de segmentos da população residente excluídos com espaços /
tecidos de toda a cidade / metrópole, aumentando as condições de acessibilidade ao exterior e de mobilidade
das populações mais desfavorecidas e que residem em locais especialmente encravados dentro deste
território, ao mesmo tempo que se procure trabalhar, a partir de formas de comunicação cuidadas, a redução
ou supressão do estigma que a maioria dos residentes na Zona Oriental ainda possui;
ii) Criar mecanismos e suportes territorializados de experimentação / inovação social, aproveitando
muitos dos instrumentos atualmente disponíveis no campo das políticas sociais e no quadro da inovação social,
para lançar novas formas de intervenção, menos padronizadas e mais adequadas aos problemas específicos
desta zona urbana, que mobilizem outras formas de organização das atividades e da utilização dos recurso e
das competências disponíveis, e favoreçam pequenas estruturas de proximidade com as populações inseridas
numa espécie de rede local para a inovação e experimentação social;
iii) Mitigar quaisquer barreiras físicas e funcionais que contribuam para isolamento e acantonamento
de áreas residenciais de promoção social municipal, favorecendo soluções de intervenção nos bairros
sociais municipais que possam extravasar física, funcional e socialmente essas comunidades, como fator de
valorização do diálogo e da inter-relação das populações residentes nesses bairros com as suas vizinhanças
e com outros city-users (por exemplo na fruição dos espaços naturalizados do Parque Oriental, na utilização
de serviços em equipamentos coletivos instalados localmente, etc.);, podendo exigir fórmulas inovadoras de
cooperação da Domus Social, EM com outras entidades intervenientes, das esferas pública e do terceiro setor;
iv) Desenvolver a afirmação de mecanismos de partilha tendo em vista a promoção da coesão social e
territorial, aproveitando a potenciais vantagens que os novos modelos da economia de partilha podem
oferecer no quadro da integração económica e social de populações desfavorecidas, no seu acesso a recursos
partilhados, em soluções de partilha de competências, etc.
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Objetivo estratégico 6
Construir um modelo territorial para a Zona Oriental que privilegie sistemas, espaciais e funcionais,
abertos, que não se confinam a este território, superando os fatores estruturais de periferização da
Zona Oriental
Conforme foi enunciado por diversas vezes, os fatores que ao longo dos tempos foram contribuindo para a
periferização da Zona Oriental dentro da cidade do Porto são de diversa natureza e representam impactos na
sua situação atual também diferenciados. Desde as razões históricas atribuídos ao processo de crescimento e
de expansão da cidade durante todo o século anterior, até às opções e soluções encontradas para garantir à
cidade melhores acessibilidades com o exterior (na rede viária principal), mas também na dificuldade e nas
opções, nas décadas mais recentes, de atribuir recursos disponíveis para a resolução dos problemas mais
prementes no campo urbanístico, social e ambiental.
A reversão desta tendência estrutural apela a opções de política urbana que podem exigir alterações profundas
nos princípios e nas conceções que suportam os diversos instrumentos de política e de planeamento municipal.
É essencial que os novos projetos municipais que estão decididos para a Zona Oriental (particularmente para
a freguesia de Campanhã) se enquadrem em dimensões de política municipal mais abrangentes,
nomeadamente em termos da sua expressão territorial, evitando soluções isoladas, fechadas num público-alvo
que apenas abrange as populações residentes nesta zona da cidade ou não inseridas em redes diversas que
representam o mainstream das políticas municipais, ao nível da inovação, da atração de investimento, da
cultura, entre outras.
As fronteiras físicas traçadas para este Masterplan e para a zona da cidade que se decidiu designar de Zona
Oriental não devem acentuar os efeitos de barreira física, social e psicológica, especialmente com o risco de
acentuar o estigma já existente. O eixo da Av. Fernão Magalhães, os quarteirões que se localizam entre a Rua
do Heroísmo e a Rua Pinto Bessa, da Estação de Campanhã e a Rua António Carneiro / Igreja do Bonfim, a
Estrada da Circunvalação no seu troço junto à Areosa, devem ser trabalhados em termos das soluções urbanas
e da promoção de dinâmicas de reabilitação e de revitalização favorecendo relações, fluxos, trocas e vivências
bilaterais.
Para além destas fronteiras físicas, existe um outro conjunto de barreiras, mais difíceis de resolução porque
assentam em fatores orográficos e à presença de infraestruturas pesadas, rodo e ferroviárias, que de certo
modo contribuem para processos de periferização dentro da própria periferia. Estão neste caso
fundamentalmente a linha de caminho de ferro e a rede viária principal, que inclui a A20 e a A43. Neste caso,
as prioridades de intervenção ao nível do planeamento, da execução de projetos e da gestão urbanística
exigem soluções mais complexas, mas também inovadoras, por vezes amarradas a orçamentos bastantes
avultados, que tendem a ser mais facilmente desvalorizadas em função da debilidade do capital social, humano
e económico instalado nesta zona.
Este objetivo estratégico não se liga diretamente com qualquer um dos drivers de mudança enunciados,
contudo os princípios que deverão suportar a conceção e desenvolvimento de cada um dos projetos que esses
drivers integram não podem deixar de atender à prossecução deste objetivo estratégico. De forma semelhante,
embora não se possa estabelecer uma relação mais específica deste objetivo estratégico com qualquer um
dos sistemas mobilizadores, a sua consubstanciação é possível através de princípios que os devem influenciar
e, de certo modo, condicionar.

93

MASTERPLAN ESTRATÉGICO DA ZONA ORIENTAL DO PORTO
RELATÓRIO FINAL

Figura 27 – Objetivo estratégico 6

No âmbito deste objetivo estratégico enquadram-se um conjunto de objetivos operacionais, incluindo:
i) Criar IGT e outros instrumentos de política urbana com limites que podem ultrapassar as fronteiras
assumidas para esta zona, favorecendo ao nível do planeamento o enquadramento para os instrumentos e
as intervenções de política mais favoráveis a um modelo territorial integrado na cidade e na metrópole,
nomeadamente operacionalizando subsistemas espaço-funcionais que suportem o desenvolvimento deste
modelo;
ii) Mitigar impactos urbanos de roturas infraestruturais e urbanísticas, recorrendo sempre que possível a
soluções de projeto e de desenho urbano que favoreçam a qualidade, quer ao nível da recuperação de malhas
urbanas adulteradas, fracionadas ou fragmentadas, quer ao nível da reorganização do espaço público, de
soluções de arborização, etc.;
iii) Revalorizar os fatores de identidade e autoestima da população, criando condições favoráveis à
circulação e ao cruzamento de fluxos dentro da cidade e entre a Zona Oriental e as restantes zonas da cidade
e dos seus espaços limítrofes, atraindo novos residentes e novos city-users sem gerar com isso fatores de
expulsão dos segmentos de população fixados, facilitando práticas urbanas, de consumo, de sociabilidade e
convivialidade, de atividade económica, da população residente na Zona Oriental fora do seu contexto urbano
mais próximo;
iv) Reabilitar a imagem externa do Porto Oriental / Campanhã, revertendo estigmas muito consolidados,
através de um discurso coerente a diversos níveis da política e da gestão urbana municipal, recorrendo a
instrumentos e estratégias de comunicação orientadas para setores diferenciados não apenas da população
residente, mas também do mercado de investimento, das empresas e de outros setores que intervêm na
dinâmica da cidade, assegurando simultaneamente a coerência de produtos e suportes comunicacionais mais
específicos sobre os principais projetos em curso e previstos para esta zona da cidade;
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v) Promover uma boa integração territorial do novo atravessamento rodoviário sobre o rio Douro, tanto
à cota baixa (marginal) como alta (Freixo-Estação), favorecendo a conexão com áreas de expansão da cidade
de VN Gaia (eixo da avenida Dom João II) e ampliando o potencial de centralidade da Zona Oriental no contexto
metropolitano.
Objetivo estratégico 7
Estruturar o sistema de governança reforçando condições de viabilidade da estratégia e adotando
modelos colaborativos.
As estratégias, os programas e os projetos de diversa ordem que têm por objeto uma intervenção integrada e
de escala na Zona Oriental da cidade procuraram, nos anos último anos, acentuar os níveis de colaboração e
de cooperação interinstitucional no sentido de criar condições mais favoráveis para a resolução dos problemas
complexos que esta zona apresenta.
O propósito de promoção de uma nova reflexão estratégica que o Município do Porto está a levar a cabo com
a realização deste Masterplan, que pretende enquadrar muitas ações e projetos que incidem na zona e que se
exige que possam, de forma sinérgica e integrada, contribuir para a resolução dos seus problemas e para o
seu desencravamento físico, social e económico, coloca igualmente alguns desafios ao nível da governação
futura do plano, mas sobretudo, da coordenação de um processo de governança.
Apesar da debilidade do tecido social na Zona Oriental e das relativas insuficiências que os processos de
participação pública têm demonstrado junto de alguns segmentos da população aí residente, a prossecução
desta estratégia territorial está dependente da capacidade que o Município vier a demonstrar não apenas no
domínio do envolvimento dos diversos setores da gestão municipal no processo de governação, mas sobretudo
na capacidade de chamar e de gerir a participação ativa e colaborativa de outros agentes, municipais,
metropolitanos, nacionais e internacionais, essenciais para levar a cabo a transformação desta zona.
Conforme a análise elaborada anteriormente sobre as capacidades dos diversos agentes, o sucesso desta
estratégia depende também da capacidade de fazer convergir, no tempo e no espaço, um conjunto diverso de
recursos, de competências e de apostas. Esta capacidade apela à disponibilização de meios, mais ou menos
formalizados, de colaboração e de cooperação entre os diversos agentes, de uma comunicação clara sobre os
objetivos estratégicos, os projetos e os resultados a atingir, de transparência no processo de decisão, de
capacidade de negociação e de envolvimento de agentes e das populações.
Consideram-se objetivos operacionais relevantes no quadro da prossecução deste último objetivo estratégico:
i) Intensificar processos de cooperação intermunicipais, inter-freguesias e inter-institucionais no
planeamento e operacionalização de intervenções com alguma escala, clarificando os termos em que esta
cooperação se pode e espera vir a fazer, com prioridade para os projetos mais relevantes já assumidos como
drivers de mudança ou que se venham a integrar dentro dos sistemas mobilizadores propostos;
ii) Criar mecanismos (formalizados e não formalizados) de planeamento e gestão colaborativa e
participada, que podem passar por uma nova solução organizativa municipal tendo em vista a gestão da Zona
Oriental, baseada numa estrutura técnica transversal constituída por elementos dos pelouros do urbanismo,
dos transportes, da inovação e ambiente, da economia, turismo e comércio, da habitação e coesão social, da
cultura e da juventude e desporto, que detenha uma missão específica e um mandato temporalmente definidos
e a organização de um conjunto de mecanismos que viabilizem de forma estruturada a participação dos
diversos quadrantes e mecanismos colaborativos de gestão dos processos de operacionalização do plano;
iii) Assegurar um espaço de comunicação interna e externa acessível e eficaz, considerando que a
comunicação é uma condição indispensável no âmbito dos processos de governança e de gestão participada
e colaborativa, conferindo aos diversos atores intervenientes informação de diversa natureza, estratégica,
operacional, de resultados, que os torna mais habilitados para um envolvimento capaz.
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8. SISTEMAS MOBILIZADORES
Como referimos, os objetivos (estratégicos e operacionais) são um elemento de racionalidade que, por um
lado, permite estruturar a estratégia sem perder de vista os valores adotados e a visão perseguida; e por outro
lado atende à realidade, às dinâmicas e aos desafios de mudança que se apresentam à Zona Oriental do Porto.
Na secção anterior, os objetivos foram já relacionados com sistemas mobilizadores, que correspondem a um
conceito abrangente baseado nos drivers de mudança e são o elemento central da territorialização da
estratégia deste Masterplan. São sistemas espaciais dinâmicos, catalisadores das transformações urbanas
que se pretende que venham a ocorrer nesta zona da cidade e, nessa medida, a contribuir para atingir a visão
formulada.
É importante ter esta ideia presente: estes sistemas não são conceitos explicativos das dinâmicas do território,
mas sim elementos construídos para racionalizar a estratégia e para estruturar o modelo territorial. A sua
consolidação depende da capacidade de fazer convergir, no sentido desejado, os efeitos das dinâmicas, das
políticas e das intervenções, o que significa que é necessária uma abordagem proativa de articulação entre os
diversos domínios de ação. No quadro desta estratégia formulam-se diversas recomendações e propostas, de
natureza temática ou territorial, agregadas num conjunto de eixos estratégicos para a intervenção, que
apresentaremos numa secção mais adiante.
Com este entendimento, definem-se 5 sistemas mobilizadores na Zona Oriental do Porto, que apresentamos
nas páginas seguintes. Cada um deles, e no seu conjunto, tem uma forte expressão territorial-urbana,
derivando de uma combinação (que se pretende virtuosa) entre os ativos existentes na Zona Oriental e algumas
dinâmicas urbanas de âmbito mais alargado, e que determinam o racional da política pública municipal para a
Zona Oriental.

8.1.

PORTO ECO-DISTRICT

Este sistema mobilizador é estruturado a partir da relação e combinação de um conjunto de ativos ecológicos
de escala metropolitana, presentes na Zona Oriental, em particular no setor sul/sudeste, e que são
complementados por outras estruturas urbanas naturais ou naturalizadas mais dispersas. Destaca-se o Parque
Oriental (numa configuração mais alargada, que abrange parte dos vales dos rios Tinto e Torto, conforme
proposta no âmbito da Rede de Parques Metropolitanos da GAMP); as áreas agrícolas e florestais de Azevedo;
a frente ribeirinha do Douro junto ao Freixo e que se prolonga, a jusante, pelas escarpas; e um conjunto de
outras estruturas de verde urbano de menor dimensão. O projeto urbano que se constitui como driver deste
sistema é o Parque Oriental da cidade do Porto, a que se associa a requalificação da frente ribeirinha.
A relevância e diversidade destes elementos constitui uma oportunidade para gerar soluções, práticas e
vivências urbanas sustentáveis na Zona Oriental do Porto, que podem, por sua vez, ser contaminadores de
toda a cidade. Este sistema, favorecendo a emergência de um novo modelo de desenvolvimento urbano
sustentável, constitui-se como fundamental para assegurar a afirmação desta zona da cidade como um
território urbano marcado por uma relação de equilíbrio com o suporte natural, um dos objetivos estratégicos
do Masterplan.
Aqueles elementos, e todo o conjunto de intervenções que venham a ser desenvolvidas tendo em vista a sua
valorização e potenciação, contribuem para ultrapassar os défices presentes nesta zona, em termos de
deterioração dos ecossistemas e de níveis de infraestruturação e de serviço, cujos efeitos se agravam pelo
facto de tecido social e construído presente em amplos setores deste território ser marcado por elevados níveis
de degradação e reduzidos padrões de serviço e, por isso, se encontrar numa situação particularmente frágil.
Nessa medida, contribuem igualmente para a melhoria da qualidade de vida em termos de conforto,
salubridade e segurança, dos residentes e outros users.
O Eco-district materializa os valores que sustentam a visão do Masterplan para a Zona Oriental, desde logo
por assentar no respeito e valorização sustentável dos ecossistemas existentes (Porto Eco), mas também pelo
carácter de experimentação e vanguarda que se pretende que os projetos que se enquadram neste sistema
privilegiem (Porto Lab), aliás, como já acontece com os projetos implementados pela autarquia neste âmbito.
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O Eco-district deverá constituir-se como um laboratório da cidade sustentável, gerador de projetos exemplares
a diversos níveis: pelo modo como os recursos locais são valorizados, pelas formas de ocupação urbana, pelo
desenho /arquitetura dos espaços ou pelos usos propostos. Acrescente-se a relevância da mobilização das
comunidades (designadamente as mais vulneráveis) para um envolvimento ativo na consolidação deste
sistema e da implicação do tecido institucional nesse processo (Porto Engaged), ou ainda da atenção à
diversidade física, económica, social e cultural da Zona Oriental e à articulação das suas múltiplas dimensões
para a prossecução deste sistema mobilizador (Porto Plural). Por último, pelo efeito de contaminação que se
pretende, este sistema, através dos modelos, soluções, práticas e vivências que deverá gerar, constituir-se-á
como um contributo significativo para a dinâmica de sustentabilidade de toda a cidade, ao mesmo tempo que
pode acomodar novos conceitos, novas soluções, novos modelos de intervenção assimilados a partir de outros
contextos territoriais (Porto Open).
Este sistema constrói-se em torno de quatro pilares:
●
●
●

●

Ativos territoriais e ambientais que definem uma ampla área contínua e que agregam outras estruturas,
consolidadas ou emergentes, disseminadas pelo espaço urbano.
Políticas e projetos inovadores e mobilizadores para uma cidade descarbonizada e energeticamente
eficiente.
Sensibilização da comunidade local para a relevância da mudança de paradigma, assumindo-o como
um projeto coletivo, gerando oportunidades para o seu envolvimento e para o reconhecimento dos
ganhos associados.
Consciência de participação naquela mudança, com valorização social e económica dos serviços de
ecossistema prestados pela Zona Oriental à cidade.

Territorialmente, o Eco-district tem um foco principal nos vales dos rios Tinto e do Torto e na sua envolvente,
sendo complementado por uma rede de eixos e polos (públicos e privados) que formam, no seu conjunto, uma
estrutura urbana sustentável, assente na combinação e relação entre continuidades e contaminações de
vivências verdes, descarbonizadas e energeticamente eficientes.
Nessa medida, encontramos já sinalizadas no território as componentes fundamentais do Eco-district, que são
as seguintes:
●

●

●

●

Uma ampla área, nos vales dos rios Tinto e Torto, onde estão presentes padrões de ocupação de solo,
modos de vida e atividades de matriz mista (peri)urbana e rural. Trata-se de um espaço privilegiado
para o desenvolvimento de projetos de tipo “eco-district” ou “eco-village”. Integra-se, nesta unidade
territorial, a área verde envolvente a estes vales, em grande parte ainda expectante, com ocupação
agroflorestal e de povoamento linear/disperso, com presença de algumas urbanizações consolidadas
(bairro do Lagarteiro, Quinta do Meiral).
Frente ribeirinha do Douro, de morfologia escarpada, voltada a sul, que favorece uma urbanização
valorizadora do enquadramento cénico-natural, com um perfil de oferta-procura de elevado poder
aquisitivo.
Estruturas e projetos “verdes”, como parques, jardins, áreas arborizadas e atividades agrícolas,
correspondentes a espaços ecológicos disseminados pela área (e que se prolongam para os territórios
vizinhos, no Porto ou Gondomar, promovendo a eliminação de barreiras).
Projetos e políticas inovadoras e experimentais, já em curso ou em agenda, nos domínios da
descarbonização, eficiência e sustentabilidade energética, regeneração de ecossistemas florestais,
sorvedouros de CO2, barreiras ambientais à poluição sonora e atmosférica, mobilidade sustentável e
soluções baseadas na natureza, que permitem passar da esfera pública para a privada e a social.
Alguns desses projetos: URBINAT, GrowSmarter, Projeto Futuro, FUN - Florestas Urbanas Nativas,
BioLab (a instalar na Quinta de Salgueiros), Horto das Areias/Viveiro Municipal, Quinto Alçado, etc.
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Propostas
No sentido de materializar este sistema mobilizador é necessário desenvolver um processo a vários níveis,
sobretudo do planeamento e gestão do território, dos serviços urbanos e da comunicação e sensibilização. Na
prática, é essencial consolidar cada uma das 4 componentes atrás referidas, através de:
●

●

●

●

●

Criação de um eco-bairro nos vales do Tinto e Torto (eixos urbanos Freixo-Meiral e Azevedo-Areias).
Trata-se de um espaço urbano que segue princípios de ocupação do território e construção exemplares
no que toca à sustentabilidade ambiental e que propõe modos de vida de maior proximidade com a
natureza e ambientalmente sustentáveis. Sugerem-se as seguintes orientações:
○ Conceção de um sistema aberto e coerente de áreas de construção nova e de áreas já
construídas, cuja reabilitação importa fomentar.
○ Integração de áreas socialmente mais sensíveis (p. ex. Lagarteiro).
○ Enquadramento do Parque Oriental enquanto parque verde “aberto”, ou seja, um espaço de
lazer contemporâneo e integrado no seu contexto, valorizando-se as interpenetrações
parque/envolvente.
○ Dinamização de um sistema rural e de espaços agrícolas formado por pequenas hortas,
capazes de assegurar consumo e comércio local.
○ Financiamento a partir de mecanismos do tipo “perequação”, que permitam remunerar os
serviços de ecossistema que a Zona Oriental presta à cidade.
Criação, na Zona Oriental e com continuidade para o território envolvente, de uma rede de circulação
ecológica e social, formada por parques, praças, jardins e pequenos espaços públicos, e ainda áreas
de exploração de atividades agrícolas, assegurando a sua continuidade através de eixos de ligação
com condições para mobilidade suave.
Conceção de novos projetos, e implementação plena dos que estão em curso ou planeados, na linha
da inovação, experimentação ou difusão de boas práticas ambientais, de regeneração de sistemas
naturais, de descarbonização, de soluções baseadas na natureza, mobilidade sustentável (transportes
coletivos e modos suaves), etc.
Desenvolvimento de um programa de ação e de educação ambiental tendo em vista a sensibilização
e a mobilização cidadã, em diversas dimensões: limpeza/higiene urbana, gestão de resíduos,
valorização de espaços naturais, etc.
Ativação de práticas associadas à exploração agrícola (de pequena e média escala) já existente, de
preferência integrando-as em soluções mais alargadas que tragam para esta área novos valores e
novas atividades económicas promotoras de emprego - criação de hortas que sirvam como espaço de
encontro entre diferentes segmentos de população, ensaio de práticas de agricultura biológica e
permacultura, mercado de produtores locais, etc.
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Figura 28 – Sistema mobilizador Eco-district
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Orientações para a gestão territorial
●

●
●

Adotar, em IGT ou regulamentos municipais:
○ princípios de grande exigência em matéria de eficiência e sustentabilidade energética e
construtiva;
○ um modelo urbanístico e construtivo que liberte espaço de superfície e elimine barreiras,
favorecendo a criação de canais de circulação (em modos suaves) e de espaços de uso
coletivo;
○ uma normativa que estimule a coexistência de usos residenciais, de serviços de proximidade
e de atividades rurais e de natureza, em toda a área dos vales do Torto e Tinto;
Definir uma operação de reabilitação urbana que promova a requalificação do sistema residencial do
eco-bairro numa filosofia de sustentabilidade e baixa densidade.
Regeneração profunda da área marginal do Douro, criando um espaço de excelência ambiental, um
polo de lazer-atratividade para toda a cidade e uma nova frente urbana da Zona Oriental do Porto.

8.2.

LABORATÓRIO SOCIAL URBANO (LAB-SU)

Considerando a acuidade dos problemas de diversa ordem que convergem na Zona Oriental da cidade e que
se fazem repercutir de forma muito acentuado nas condições sociais da população aí residente, esta estratégia
territorial confronta-se com o enorme desafio de fazer repercutir as mudanças que se venham a conseguir nos
diferentes sistemas urbanos, físicos, funcionais e imateriais ou simbólicos, num processo de crescente
integração e coesão social. É reconhecido o esforço sistemático que tem sido exercido pelos poderes públicos
e pelo tecido associativo, de base local e municipal, especialmente vocacionado para as questões sociais, no
sentido de promover instrumentos de política, ações e projetos que contribuam para melhorar as condições de
vida, as condições de inserção social e a qualidade da vivência de segmentos da população da Zona Oriental
mais carenciados. Contudo, é possível perceber a necessidade de introduzir algumas mudanças de paradigma.
As recentes apostas e dinâmicas no seio da designada inovação social vieram valorizar um conjunto de novos
modos de pensar, de organizar os recursos e os atores e de intervir no campo da resolução de problemas
sociais instalados, que constantemente se tem vindo a diferir no tempo. A aposta no empreendedorismo social,
como dimensão fulcral no âmbito da inovação social, veio assegurar novas soluções sustentáveis para a
abordagem a problemas sociais já instalados, numa perspetiva diferente de assumir as abordagens
organizativas e económicas desses agentes, apostando numa crescente capacitação dos intervenientes.
Apesar dos avanços que se fizeram sentir no campo da intervenção social, que acentuaram o trabalho em
rede, as abordagens integradas, os esforços de capacitação dos agentes, nos seus diversos níveis, a
participação de novos atores imbuídos do espírito empreendedor, a capacidade de mobilizar novos
instrumentos de financiamento (designadamente, os que foram sendo lançados pela Portugal Inovação Social),
que se encontram apoiados num conjunto de pilares importantes no contexto da Zona Oriental, é desejável
que a estratégia deste Masterplan assegure mais um passo em frente nestas matérias.
A estruturação deste sistema mobilizador centrado nas respostas aos problemas sociais surge
fundamentalmente ancorado em determinados valores que sustentam a visão para o Porto oriental: a
experimentação e a vanguarda das respostas aos problemas sociais, sempre numa perspetiva territorializada
(Porto Lab); a capacidade de estabelecer pontes, ligações, interdependências entre as questões sociais e
outras dimensões do processo de transformação, sejam elas urbanas, no sentido quer físico, quer funcional,
económicas ou ambientais (Porto Plural); mas também a garantia da criação de condições favoráveis para a
participação, a colaboração e o envolvimento dos diversos atores, nos diversos setores, bem como da
população no processo de mudança (Porto Engaged); e por último, a necessidade de não acantonar as
experiências e as novas respostas de abordagem aos problemas sociais de forma territorializada, promovendo
a sua inserção e a sua ligação com todo o tecido social e urbano da cidade e, desde que possível, também no
espaço metropolitano (Porto Open).
O Laboratório Social Urbano deverá promover projetos municipais inovadores e de experimentação centrados
nas questões e problemas sociais e na capacitação e empowerment, que visam reforçar a inclusão social na
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Zona Oriental da cidade, de forma e com capacidade de efeito demonstração e de extensão em toda a cidade.
Trata-se de um sistema mobilizador que procura estruturar-se a partir de dinâmicas já existentes e que lhe
sirvam de pilares, designadamente:
●
●
●
●

Projetos no âmbito das Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa
Intervenções específicas da CMP nos Bairros Municipais
Novos ou renovados equipamentos sociais na Zona Oriental (reinstalação do Centro de Saúde do
Cerco, equipamentos desportivos e de lazer, etc.)
Envolvimento de stakeholders, da sociedade civil e dos cidadãos, seja nos anteriores projetos, seja em
projetos de modernização e experimentação em matéria de relação dos serviços públicos locais com
os cidadãos

Embora a intervenção do Laboratório deva tendencialmente assumir um âmbito municipal (toda cidade),
considera-se desejável dar prioridade ao lançamento dos projetos experimentais e de nova configuração em
espaços/setores específicos da Zona Oriental, privilegiando espaços habitacionais degradados e
desfavorecidos, zonas ambientalmente sensíveis ou depreciadas, áreas de rutura urbanística com forte
impacto negativo na qualidade e condições de vida dos residentes. Por outro lado, a intervenção do Laboratório
não se deve esgotar nas áreas de maior fragilidade, que acumulam problemas sociais, urbanísticos e
ambientais, abrindo a ação experimental a outras tipologias de ações transversais que incidam sobre zonas
menos desvalidas, que não se fechem dentro das fronteiras já existentes, e que promovam de forma inovadora
e desafiante cruzamentos de diferentes espaços urbanos e segmentos da população.
As componentes fundamentais deste sistema mobilizador deverão ser as seguintes:
●

Tecido institucional, empresas privadas, entidades do terceiro setor, incluindo associações de base
comunitária, cujas competências e missão se orientam quer para os problemas de âmbito social, quer
para outros domínios (ambiental, cultural, urbano/ urbanístico) com forte potencial de articulação com
os problemas sociais que sobressaem no território da Zona Oriental, e de que se destacam:
o a Câmara Municipal, nos seus diversos pelouros e as Juntas de Freguesia, Câmara Municipal,
o os serviços da Administração Central com competências nos domínios sociais, a nível do
emprego, da educação, da saúde, da cultura, das atividades económicas,
o a Santa Casa da Misericórdia do Porto e um conjunto significativo de entidades com o estatuto
de IPSS, Associação Benéfica e Previdente, Núcleo Distrital do Porto da EAPN Portugal / Rede
Europeia Anti-Pobreza, a Associação dos Albergues Noturnos do Porto, etc.
o a Fundação António da Mota, o Teatro de Marionetas do Porto, a Casa da Música, etc.
o as associações sociais e culturais de base local e municipal, organizações de voluntariado,
etc.
o as redes de parceria e cooperação formalizadas ou em consolidação.

●

Recursos e equipamentos responsáveis pela prestação de bens e serviços, de âmbito coletivo,
destinados aos cidadãos
o a rede de equipamentos instalados na Zona Oriental, nos diversos domínios já enunciados
(social, educação, saúde, cultura, desporto e lazer, etc.), no seio da qual se considera que tem
especial prioridade o conjunto de equipamentos instalados ou em fase de instalação na área
do Cerco do Porto (como são exemplo: as Unidades de Saúde Familiar Novo Sentido e de
Cuidados na Comunidade de Campanhã, a instalar no edifício da antiga Escola Preparatória
do Cerco, o Agrupamento de Escolas do Cerco, os Serviços de Formação Profissional do IEFP
do Porto (Cerco), o Centro social do Cerco do Porto, o centro mais antigo da Obra Diocesana
de Promoção Social), ou no caso de Azevedo - Lagarteiro (Escola EB1/JI do Lagarteiro, Centro
Social do Lagarteiro da Obra Diocesana de Promoção Social);
o Espaços públicos, jardins e imóveis ou lotes não ocupados, de propriedade pública ou privada,
cuja reocupação/ ocupação efémera /redinamização pode ser motivada por projetos lançados
e trabalhados no âmbito deste sistema de Laboratório;
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o

●

Recursos tecnológicos, incluindo plataformas que possam ser geridas no sentido da partilha
de informação, de recursos e de serviços, a gerir no quadro de projetos inovadores lançados
no quadro deste sistema de Laboratório;

Projetos inovadores e experimentais, que procurem privilegiar sobretudo abordagens pelas
capabilities, a capacitação e o empowerment, e que se devem:
o Centrar-se nas pessoas, especialmente nos segmentos mais vulneráveis da população
residente na Zona Oriental, mas sem exclusividade, podendo abranger segmentos de
população com problemas específicos que estejam presentes nesta e noutras zonas da
cidade;
o Envolver as organizações e o tecido institucional com relevância no contexto da Zona Oriental,
promovendo, sempre que possível, ligações com outros agentes exteriores que assegurem
soluções aberta e evitem o acantonamento dos projetos e dessas soluções;
o Integrar novos modelos no domínio da economia de partilha e colaborativa suscetíveis de
fornecer respostas inovadoras aos problemas mais prementes, explorando as oportunidades
que estas formas organizativas diferentes, que se posicionam num quadro diferente de
funcionamento dos mercados (de trabalho, de produtos e serviços, etc.), podem abrir
nomeadamente para os segmentos da população mais fragilizados e vulneráveis;
o Articular-se com áreas de implantação de dinâmicas culturais e associativas emergentes,
favorecendo nomeadamente relações profícuas com outros sistemas mobilizadores propostos,
especialmente, como os Ecossistemas Criativos de Campanhã e da Corujeira e com o Ecodistrict do Porto.
o Ser concebidos e planeados para serem escalados e poderem ser articulados com o domínio
da governação e assim, possivelmente, "assumidos" como medidas de política pública à
escala da cidade.

Propostas
As propostas que se apresentam no âmbito deste Masterplan estratégico não devem deixar de ser ponderadas
no quadro dos principais instrumentos de política que o Município do Porto, ou outras entidades relevantes,
como são os casos da Santa Casa da Misericórdia do Porto ou do Núcleo Distrital do Porto da EAPN Portugal
/ Rede Europeia Anti-Pobreza, tenham em marcha (realçamos o programa Abordagens Integradas para a
Inclusão Ativa) e que tenham a possibilidade de vir a inscrever dentro da sua programação de atividades outras
ações inscritas dentro dos objetivos e do espírito deste LAB-SU.
●

●
●
●

*Lançar um programa de cooperação com as entidades setoriais, especialmente nos domínios da
saúde e da educação, para a promoção de projetos piloto (experimentais e inovadores) associados às
estruturas localizadas na Zona Oriental (prioridades para as Unidades de Saúde Familiar Novo Sentido
e de Cuidados na Comunidade de Campanhã, em instalação no Cerco, o Agrupamento de Escolas do
Cerco, os Serviços de Formação Profissional do IEFP do Porto (Cerco), entre outras) e que permitam
reforçar a sua notoriedade junto de diversos segmentos de população residente na cidade e dos seus
potenciais utentes.
Projeto de experimentação em matéria da relação dos serviços públicos locais com os cidadãos (p.
ex.: modernização administrativa/ service innovation)
Reforçar a experiência em projetos baseados na abordagem pelas capabilities, com capacidade de
disseminação a nível municipal,
Plano de ação municipal para a Zona Oriental com o foco em soluções urbanas de partilha e
colaborativas, baseado em:
o Benchmarking e articulação com redes internacionais no âmbito das sharing cities,
o desenvolvimento de referenciais e regulamentos para a promoção de soluções de partilha;
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o

promoção de projetos experimentais que se inscrevam no conceito de economia de partilha,
no acesso a serviços urbanos, na gestão de espaços públicos ou espaços de utilização coletiva
ou efémera, ao nível da partilha de competências e saberes-fazer individuais, etc.

Orientações para a gestão territorial
Estabelecer um quadro conceptual e os aspetos regulamentares a dispor no sentido de enquadrar formas de
utilização efémera de ativos imobiliários, incluindo edifícios ou terrenos, de natureza pública ou privada, que
se encontrem em situação de abandono ou desocupados por período longo, facilitando a utilização coletiva ou
em forma de partilha por pessoas ou entidades, podendo dar o privilégio a segmentos da população com
necessidades mais prementes ou a programas que contribuam para valorizar as condições de sociabilidade
locais.

8.3.

HUB DE CAMPANHÃ

Paradoxalmente, apesar de poder caracterizar-se como um território isolado e apartado da cidade do Porto,
Campanhã é lugar da maior estação ferroviária do norte do país, uma das principais interfaces de conectividade
da cidade com o exterior.
O sistema viário e de transporte coletivo (incluindo o Metro), no entanto, favorece o acesso direto do exterior à
gare ferroviária, limitando os efeitos positivos (de dinamização de atividades) a um espaço envolvente muito
limitado, e ainda assim sem conseguir compensar os efeitos negativos: congestão de tráfego, desordenamento
do estacionamento e barreira urbanística.
Não ignorando esse estado de coisas, a estratégia deste Masterplan não pode, todavia, deixar de apoiar-se
nesta interface multimodal, de escala regional/ nacional, dada a sua capacidade de gerar dinâmicas de atração
e desenvolvimento urbano integrado e de induzir um processo de regeneração económica, social e cultural dos
espaços e dos sistemas de proximidade e de difundir esse processo para toda a Zona Oriental.
Este sistema mobilizador, designado por hub de Campanhã, é polarizado pela Plataforma Multimodal de
Campanhã, composto pela estação de Metro, a estação ferroviária e o novo Terminal Rodoviário (em
lançamento), cujo conjunto edificado projeta uma imagem urbana e funcional muito forte e constituirá um foco
de atividades multifacetadas (económicas, culturais e de lazer, de demonstração), de acordo com o programa
funcional adotado para o projeto.
Territorialmente, pode considerar-se que o hub se prolonga pelos eixos e serviços de mobilidade e
conectividade internos à Zona Oriental, à Cidade e na conexão com o exterior.
Em síntese, este sistema mobilizador assenta nos seguintes pilares:
●
●

●

Funções eficientes e avançadas de interface de mobilidade, constituindo a peça central de um sistema
integrador de diferentes escalas territoriais e modos de transporte, incluindo suaves.
Um equipamento marcante, ao nível arquitetónico e urbanístico, da multifuncionalidade e da
continuidade territorial entre zonas separadas por barreiras - o conjunto definirá um espaço público
verde e promoverá o atravessamento da linha ferroviária em condições bastante funcionais.
Um espaço de boas práticas demonstrativas de soluções urbanas ambientalmente sustentáveis, dado
que o novo Terminal Rodoviário é bem exemplificativo de soluções construtivas baseadas na natureza
e de eficiência energética.
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Figura 29 – Sistema mobilizador Hub de Campanhã
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Do ponto de vista físico e espacial, o hub de Campanhã integra:
●

●

Plataforma Multimodal de Campanhã, um espaço polarizador multifuncional com:
o Interface intermodal de transporte (individual e coletivo) rodoviário e ferroviário (autocarro,
Metro, comboio, estacionamento), incluindo ainda facilidades para modos suaves (bicicleta e
espaço pedonal).
o Espaço coletivo de fruição, consumo, atividades, demonstração ambiental e socialização,
sendo ainda facilitador de “permeabilização” da barreira física entre parte oriental e ocidental
da linha de caminho de ferro. Este espaço integra tanto os edifícios como a sua envolvente
mais imediata, incluindo a cobertura do novo Terminal Rodoviário
Rede de eixos viários e serviços de suporte à mobilidade.
o Rede viária principal, complementar e local (ferrovia, linha de Metro, VCI, outros eixos)
o Serviços multimodais de transporte coletivo de escalas local, intraurbana e extraurbana.
o Eixos de suporte para mobilidade suave (pedonal, ciclável), gerando forte interligação do novo
Terminal com a malha urbana adjacente.
o Ponto de atravessamento que permite a criação de um eixo de ligação nascente-poente.

(Fonte: Jornal Público/CM Porto/Arq. Nuno Brandão Costa)

Figura 30 – Imagem do projeto do novo Terminal Rodoviário

Propostas
Ao nível da funcionalidade relativa ao sistema de transportes, a principal prioridade será a da construção do
próprio Terminal Rodoviário, bem como de toda a intervenção na envolvente, incluindo os espaços coletivospúblicos e a melhoria da ligação funcional entre os dois lados da linha de caminho de ferro.
Esta intervenção deve ser acompanhada de um estudo-programa de estacionamento na zona envolvente da
Plataforma, atendendo ao estacionamento, de curta e longa duração, de residentes, visitantes, trabalhadores
e pessoas em trânsito, incluindo a regulação do estacionamento de superfície e o aumento da oferta em
parques.
No que respeita à integração da Plataforma com o território da Zona Oriental do Porto, devem elencar-se
algumas intervenções na linha das que já estão sugeridas no plano de ação local do projeto europeu
ENTER.HUB, em que o Porto participou:
●

Intervenção na rede de arruamentos-espaços públicos na envolvente, prolongando-se por um território
na ordem dos 15 minutos de deslocação pedonal, em todas as direções (eixos da R. Heroísmo, Pinto
Bessa, Justino Teixeira, Bonjóia e Freixo), regulando a circulação automóvel (estacionamento e zonas
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●

de limitação de velocidade), de forma a criar um espaço de conforto e vivência de rua (articulação com
os ecossistemas criativos, que apresentaremos em seguida), disponibilizando informação acerca de
serviço de transportes (horários, alternativas, etc.) no espaço público.
Criação, na Plataforma, de uma centralidade funcional para modos de transporte suave - estações
para aluguer e recolha de bicicletas, ciclovias e ecovias de ligação à zona ribeirinha, ao centro da
cidade, às zonas de captação-instalação de novas atividades económicas e residenciais (na direção
norte) e ao sistema mobilizador Eco-district - Azevedo /Parque Oriental.

Por último, esta integração deve ser acompanhada pela dinamização das propostas de intervenção no espaço
público, equipamento e estímulo à reabilitação urbana adotadas pela ORU de Campanhã-Estação.
Orientações para a gestão territorial
Para além da proposta, já referida, de planeamento do estacionamento na zona envolvente da Plataforma
Multimodal de Campanhã, podem referir-se as seguintes orientações para a gestão territorial:
●
●

modular, nos IGT, as densidades de edificação, favorecendo a compactação das áreas com boa
acessibilidade a sistemas de transporte coletivo (metro, autocarro);
dar prioridade, na execução da proposta de rede viária do PDM, aos corredores/eixos viários de nível
intermédio que liguem o Hub de Campanhã ao restante território da Zona Oriental.

8.4.
ECOSSISTEMAS CRIATIVOS DE CAMPANHÃ E DA
CORUJEIRA
A Zona Oriental da cidade está em contacto e é contaminada por outras zonas de perfil distinto que geram
dinâmicas próprias com tendência para se expandirem territorialmente. No caso das dinâmicas artísticas,
culturais e criativas, a cidade do Porto conhece atualmente uma significativa pujança, dentro de configurações
distintas que se influenciam e enriquecem mutuamente - as atividades de iniciativa predominantemente pública
ou institucional, dentro do mainstream de propostas; de atores e de linguagens, as atividades de iniciativa mais
fragmentada e distribuída por tipologias de agentes distintos, recorrendo a espaços mais formais e menos
formais de criação, produção e difusão; as atividades de base local que envolvem predominantemente as
associações de comunidade e as populações; outras atividades que integram diversos destes segmentos ou
que mantém uma periodicidade (festivais, encontros, etc.), e outras fortemente internacionalizadas. Acrescem
ainda os centros de ensino artístico e de investigação, os ativos patrimoniais, geradores de externalidades
positivas com impacto nas áreas urbanas envolventes, a estruturas organizativas que arquivam, protegem e
divulgam o património documental e material.
O centro da cidade do Porto (vulgarmente designado por Baixa), prolongando-se até ao centro histórico
(portador da chancela de Património Mundial), até ao eixo de Miguel Bombarda para o lado ocidental (onde se
encontra também instalada a UPTEC Baixa) e pelo eixo da Avenida de Rodrigues de Freitas (onde está
localizada a principal entidade do ensino superior artístico da cidade, Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto, para além de outras entidades de ensino superior com ofertas na área artística e
criativa, como a Universidade Lusófona, e a ESMAE), representam uma centralidade reconhecida do “Porto
Cultural”. Mas o “Porto Cultural” não se esgota nestas áreas onde os ecossistemas culturais e criativos estão
mais alicerçados e densos, uma vez que inclui outros polos, de notoriedade e atração significativas, como são
o caso da Casa da Música e da Fundação de Serralves, mas também o futuro projeto de reconversão do antigo
Matadouro Municipal.
Este sistema mobilizador tem por base um conjunto de ativos culturais e criativos que se organizam e
interrelacionam nos e com os espaços urbanos de suporte. Estes ativos correspondem a atores, a atividades
ou a estruturas físicas que geram dinâmicas económicas e sociais e modelos de vida urbana fortemente
enriquecedores da dimensão humana e simbólica da cidade.
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Conforme já se referiu, em parte, sistema assenta nos seguintes pilares:
●
●

●

●

Estruturas patrimoniais e culturais, incluindo equipamentos coletivos públicos localizados na Baixa e
especialmente no setor meridional da freguesia do Bonfim,
Dinâmicas geradas por estruturas de formação, produção e difusão artística e cultural e de inovação
localizadas na proximidade (Baixa/ Bonfim), com potencial relação com estruturas de I&D&I, inclusive
no campo tecnológico, instaladas quer na Asprela, quer na UPTEC Baixa,
Políticas e projetos mobilizadores envolvendo atores locais, e que procuram também alargar-se a
diversos segmentos da cidade e da população (caso do projeto Cultura em Expansão promovido pelo
Município),
A evolução das práticas culturais da população e crescente fluxo de turismo cultural na cidade, bem
como modos de vida baseados em dimensões simbólicas e sociabilidades urbanas.

Se, atualmente, os elementos de contexto em setores específicos da Zona Oriental são favoráveis à afirmação
de atividades criativas, estes podem ser reforçados no sentido de consolidar as diversas componentes dos
ecossistemas criativos e as relações entre elas, robustecendo a estruturação de todo o sistema.
Os valores que sustentam a visão do Masterplan para a Zona Oriental são corporizados nos ecossistemas
criativos, desde logo porque a sua concretização pressupõe a participação deste território nas dinâmicas
urbanas da cidade e da metrópole, bem como a integração de novas ideias e atores que contribuam para a
sua materialização (Porto OPEN). Por outro lado, o desenvolvimento dos ecossistemas criativos está em
grande medida dependente da diversidade dos ativos em que assenta e da capacidade de inter-relação entre
eles, quer se trate de atores sociais, de atividades económicas ou de sectores de âmbito ambiental ou urbano
(Porto PLURAL). A possibilidade de envolver as comunidades e o tecido institucional local podem constituir-se
como importantes contributos para o robustecimento destes sistemas, alicerçando-os de modo mais forte ao
território em que se insere (Porto ENGAGED) e favorecendo as interações com outros domínios de intervenção,
nomeadamente no campo social, favorecendo espaços de experimentação e de inovação de instrumentos e
de medidas de política (Porto LAB).
Este sistema mobilizador apoia-se exatamente nestas duas tendências distintas, que tenderão a gerar a
formação de novos ecossistemas culturais e criativos na cidade, embora de carácter diferenciado. A
contaminação que se tem vindo a verificar a partir do centro da cidade (especialmente da freguesia do Bonfim)
para a freguesia de Campanhã, e que hoje é já bem evidente na localização de novas estruturas culturais
(Espaço Mira, a Galeria Porto Oriental, a Galeria Amiarte, a futura Fonoteca Municipal de vinil e a futura
Plataforma de Campanhã) e da fixação de novos residentes nos eixos da Rua do Heroísmo, da Rua de Pinto
Bessa e nos quarteirões que lhe são adjacentes, constitui uma alavanca inquestionável para a formação de
um novo ecossistema criativo (se não da extensão do já existente). Por sua vez, o mesmo projeto cultural e
criativo de reconversão do antigo Matadouro Municipal, será também gerador de dinâmicas territoriais com
desejável impacto na sua envolvente urbana, residencial, de serviços e de sociabilidade e convivialidade
urbanas (situação que não se verificou de forma evidente nos anteriores casos referidos, da Fundação de
Serralves nem da Casa da Música).
Trata-se de duas áreas com características e proveniências diversas: uma de geração mais “formal”, polarizada
pelo Matadouro, e que se estende para os espaços envolventes, que pode afirmar-se como mais um polo do
sistema associado à criatividade artística internacionalizada na cidade do Porto, protagonizada pela Fundação
de Serralves, Casa da Música, Teatro Rivoli, entre outras estruturas; a outra, de natureza mais orgânica e
informal e espacialmente dispersa, abrangendo a zona de Bonfim/Campanhã, no prolongamento das dinâmicas
que emergem da Baixa do Porto. Qualquer uma delas pode beneficiar no futuro de ligações com os sistemas
de ensino superior e de I&D/ tecnológico, designadamente com o polo da Asprela /UPTEC (Porto Innovation
District) ou com a rede de ensino superior instalada no centro da cidade (FAUP, ESMAE, ESA, UL) e a UPTEC
Baixa.
A delimitação destas áreas deve ser assumida apenas como um referencial dado que os seus limites serão
sempres difusos, sendo desejável que a dinâmicas criadas venham a alastrar-se a outros espaços, contíguos
ou próximos, dando azo ao alargamento no espaço urbano.
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A futura ligação entre estes dois ecossistemas não está fora de hipóteses, mas poderá não ser imediata,
considerando o conjunto de barreiras infraestruturais e naturais existentes, apesar da presença de estruturas
como a Casa da Bonjóia. No entanto, o eixo da Rua de São Roque da Lameiro, no seu setor poente, sobretudo
com a projetada implantação no Palacete Ramos Pinto de uma coleção de arte contemporânea privada, com
dimensão e representação internacional, e a ligação pela Rua do Bonfim a outros equipamentos culturais de
relevância, como é o caso da Casa oficina António Carneiro, podem acelerar uma futura conexão entre estes
dois ecossistemas.
Assim, integram os ecossistemas criativos os seguintes elementos:
●

●

●

Estruturas artísticas e culturais:
o Espaços culturais e empresariais do Matadouro agregando, dentro de um espaço de valor
simbólico na história da cidade, componentes museológicas, de depósito e arquivo associado
à produção e difusão da arte contemporânea, de criação artística e de dinamização
empresarial no setor da criatividade,
o Museus e outras estruturas de exposição permanente (Casa-Oficina António Carneiro, Museu
Militar, futuro Palacete Ramos Pinto, etc.)
o Galerias (OPPIA – Oporto Picture Academy, Espaço Mira/Mira Fórum, Galeria Porto Oriental,
Galeria AMIarte, Espaço Campanhã, etc.)
o Espaços ligados à música, artes performativas, e a outras dimensões artísticas e culturais
(STOP, Teatro de Ferro, CACE Cultural do Porto, futura Plataforma Campanhã, etc.),
o Espaços informais e associativos de criação e difusão artística e cultural (CCOP - Círculo
Católico de Operários do Porto, etc.)
Estruturas de inovação tecnológica:
o Empresas tecnológicas (p. ex. BLIP),
o Polo da Asprela /UPTEC e UPTEC Baixa,
Outros espaços de trabalho e de residência favoráveis à criação de um ambiente criativo, tais como:
o Lofts para artistas e outros profissionais associados a espaços culturais (p.ex. Mira e Deck 97)
o Escritórios de ateliers de arquitetura, artes visuais, artes performativas e audiovisuais ou
música,
o Áreas caracterizadas pela unidade arquitetónica, espaço público qualificado e escala humana,
favoráveis à instalação destas funções (p. ex. entre Campanhã e Avenida Rodrigues de
Freitas)
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Figura 31 – Sistema mobilizador Ecossistemas criativos de Campanhã e da Corujeira
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Propostas
●
●

●

●
●
●
●

●

●

Programa de incentivo à fixação de novas atividades económicas, em setores culturais e criativos bem
como, em áreas afins, como as tecnologias de comunicação e outros projetos de inovação.
Programação de espaços municipais do Matadouro privilegiando uma inter-relação com a comunidade
local, através quer do seu tecido associativo, quer de atividades vocacionadas para segmentos da
população com níveis de escolaridade diferenciados e faixas etárias também diferenciadas,
Organização dos espaços exteriores das futuras instalações no antigo Matadouro Municipal de forma
a estimular e facilitar o acesso e a presença da população residente na zona envolvente, através de
zonas de atravessamento e de contaminação de usos,
Promoção de um sistema de apoio e capacitação do tecido cultural associativo de base local,
Disponibilização de espaços/estruturas de acolhimento, incubação e aceleração de atividades
artísticas e criativas, com condições acessíveis ao tecido local e ao mercado,
Promoção de eventos de interação envolvendo os agentes artísticos e criativos (festivais, festas, coffee
breaks…), favorecendo espaços de internacionalização,
Incentivos à reabilitação do edificado (no âmbito das ARU) tendo em vista a promoção de novos
espaços residenciais, de trabalho (em sectores criativos) e de comércio e serviços de proximidade com
tipologias diversas e inovadoras,
Desenvolvimento de projetos de dinamização do espaço público (à semelhança da Plataforma de Rua
à Porta, proposta do projeto ENTER-HUB, assente na formalização de protocolos com alguns agentes
locais)
Programa específico para instalação ou renovação de atividades nas áreas dos serviços de
proximidade, do comércio e da animação noturna, em edifícios industriais desocupados, com
prioridade para o eixo urbano Matadouro (Fábrica Invencível) / Campanhã, complementares à
intensificação dos ecossistemas criativos nas suas funções de criação, produção e difusão artística e
residencial.

Orientações para a gestão territorial
●
●

Regulamentação urbanística que flexibilize os usos e as tipologias de ocupação residencial, de ateliers
de atividade profissional / económica e de espaços de destinados a eventos e espetáculos culturais,
Estabelecer regras claras e compreensíveis de preservação do património arqueológico industrial e do
património arquitetónico de valor histórico relevante, garantindo condições de salvaguarda das
heranças do passado industrial da Zona Oriental e contribuindo para a valorização do seu capital
simbólico.

8.5.

PORTO INNOVATION DISTRICT SATELLITE

Este sistema assenta na extensão ao território oriental das dinâmicas do Porto Innovation District (PID), na
Asprela (concentração de entidades do Sistema Científico e Tecnológico - ensino superior, produtores de
tecnologia e utilizadores avançados), apostando na capacidade de criar continuidades espaciais e funcionais
geradoras de oportunidades e indutoras de transformações urbanas na Zona Oriental.
Esta proposta é consistente com a visão já assumida pelo próprio município, no âmbito do Projeto INFOCUS Defining the working places of tomorrow!, apoiado pelo programa europeu URBACT. O programa de ação,
atualmente em implementação, é dirigido à consolidação do PID e à articulação das dinâmicas espaciais e
económicas entre a Asprela e a Zona Oriental, favorecendo nesta última a criação de espaços de trabalho para
atividades emergentes (incluindo incubadoras, urban labs e a reabilitação de espaços industriais inativos) e
favorecendo soluções inovadoras do ponto de vista do envolvimento da comunidade nesses espaços. Como
principal projeto público mobilizador evidencia-se a reabilitação do antigo Matadouro e a sua integração urbana
na envolvente (eixo da Rua de São Roque da Lameira-Corujeira-Antas-Av. 25 de Abril). Algumas estruturas
privadas, instaladas ou programadas para o sector norte da Zona Oriental, podem reforçar as bases territoriais
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para uma extensão do PID, como sejam a Universidade Lusíada e uma incubadora tecnológica que a Santa
Casa da Misericórdia do Porto tem em fase de avaliação preliminar.
A relação funcional e os efeitos “contaminadores” do PID/Asprela na Zona Oriental, que são a essência deste
sistema mobilizador, constroem-se em torno dos seguintes pilares:
●

●

●

●

A proximidade territorial da Asprela (UP, IPP, UPTEC, INESC TEC, Hospital, I3S, etc.) à Zona Oriental,
que favorece uma lógica de expansão centrada nas atividades económicas ou de inovação tecnológica,
mas também de complementaridade residencial e de serviços à comunidade que ali exerce a sua
atividade (professores, estudantes, investigadores e visitantes). Esta proximidade é reforçada, do
ponto de vista dos eixos viários, através da ligação pela Circunvalação e pela VCI, bem como por
alguns arruamentos complementares, e do ponto de vista dos sistemas de transporte coletivo na
ligação por Metro (embora através de um percurso que obriga a transbordo na Trindade) e por diversas
linhas de autocarro STCP.
As condições locais favoráveis à instalação de atividades relacionadas com a dinâmica do PID-Asprela,
entre as quais se destacam:
o A boa conectividade interna por transporte coletivo urbano, destacando-se a linha de Metro
(Linha Laranja), que atravessa e liga diretamente a zona da Ranha-Contumil-Nau Vitória a
Campanhã e à Baixa do Porto. Esta acessibilidade é, de acordo com a perceção da InvestPorto
no âmbito do acompanhamento que faz da procura para instalação de empresas na cidade,
um fator de primeira ordem para as decisões de investimento. Para além disso, o transporte
coletivo rodoviário (com interfaces principais na Corujeira, em Campanhã, no Dragão e no
Campo 24 de Agosto, bem como ao longo de toda a Av. Fernão de Magalhães (CAAQ Corredor de Autocarros de Alta Qualidade) permite também uma boa acessibilidade à faixa
mais ocidental da Zona Oriental.
o A acessibilidade externa, tanto rodoviária (VCI/autoestradas A20 e A43, Circunvalação) como
ferroviária (linhas do Norte, do Minho e do Douro, podendo ainda referir-se a Linha da
Circunvalação, entre Contumil e o Porto de Leixões), que colocam esta área numa situação
privilegiada para acesso nacional e internacional e (aspeto muito relevante para esta relação
com a Asprela) com muito boas ligações (rodovia e ferrovia de serviço de qualidade - Alfa e IC
- e linhas urbanas-suburbanas) para a envolvente industrial fortemente exportadora do Norte
de Portugal e, nos casos de Aveiro e Braga, duas das Universidades mais dinâmicas do país.
o Perfil territorial-urbano com grande disponibilidade de áreas para construção (especialmente a
faixa mais a norte e mais próxima da Asprela) e para reabilitação urbana, incluindo um grande
número de edifícios e espaços devolutos de génese “industrial” (realça-se a existência de
incentivos à reabilitação urbana nas ARU de Campanhã-Estação e de Contumil).
A integração e potenciação mútua deste sistema PID Satellite (na sua base, de natureza mais
tecnológica) com os ecossistemas criativos formados pelos movimentos renovadores e culturais que
emergem na área sul-poente (Bonfim-Heroísmo-Estação), já com manifestação bem visível, e que
serão aceleradas pelo projeto do Matadouro e pela progressão territorial das dinâmicas urbanas e
turísticas da Baixa da Cidade.
O projeto político municipal de estímulo à fixação de novos residentes e novas atividades na Zona
Oriental, concretizado através de medidas de natureza mais imaterial (ao nível da promoção e
melhoramento da imagem, incluindo a atividade da InvestPorto na atração de investimento ou os
incentivos à reabilitação urbana), ou através de projetos mais territoriais (com a reabilitação do
Matadouro e o Terminal Rodoviário de Campanhã à cabeça e com a adoção de um modelo de
densificação urbanística).

Nos seus aspetos territoriais, o sistema desenvolve-se a partir da “contaminação” do Porto Innovation District
– Asprela, através da extensão da área influenciada pelas dinâmicas universitárias (p. ex. residência de
estudantes, incubadoras, empresas) até às áreas atualmente desocupadas na Ranha-Contumil. Esta extensão
sustenta-se na proximidade territorial e na existência de uma malha viária formada pela Circunvalação e outros
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arruamentos complementares - R. Henrique Sousa Reis, R. do Salgueiral, R. Dr. Júlio de Matos, R. Dr. Honório
Lima, Rua de Contumil, Rua de Nau Vitória, etc.
Para sul destas áreas geram-se efeitos de articulação com os ecossistemas criativos (sistema apresentado na
secção anterior), emergindo o projeto multifuncional do Matadouro como elemento de charneira - e, também
ele, ligado diretamente ao PID Asprela através da VCI.
As manifestações espaciais do sistema mobilizador Porto Innovation District na Zona Oriental traduzem-se na
instalação de atividades residenciais e empresariais (em todas as fases do processo, da incubação à
localização de atividades maduras, e de setores e dimensões diversificadas, mas em que a dimensão de
inovação tecnológica e de indústrias ou dinâmicas criativas serão muito representativas. Permanecerá uma
grande diversidade de modelos urbanos e construtivos - reutilização /regeneração de edifícios e áreas
industriais e de armazenagem, novos projetos imobiliários em áreas desocupadas, densificação de ocupação
nas áreas mais bem servidas pela linha de Metro, reabilitação urbana nas zonas mais consolidadas. Embora
possam emergir algumas áreas de maior concentração de atividades empresariais (na Ranha-Contumil ou em
certos edifícios-espaços industriais desativados de maior dimensão), perspetiva-se uma coexistência flexível
de funções económicas e residenciais em todo o tecido urbano consolidado.
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Figura 32 – Sistema mobilizador Porto Innovation District Satellite
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Propostas
Este sistema, por ser de geração exógena, exige algumas intervenções ou medidas de política no sentido de
favorecer as dinâmicas da sua consolidação na Zona Oriental. Estas medidas relacionam-se,
fundamentalmente, com os eixos estratégicos da mobilidade e conectividade, da economia e investimento, da
habitação e residência e do urbanismo e espaço público (que abordaremos no capítulo seguinte de forma mais
detalhada).
●

●

●

Reforço da ligação entre a Asprela e a zona da Ranha-Contumil, através da intervenção na malha
viária nascente-poente, tornando-a mais legível e confortável para modos suaves, da requalificação do
espaço público e coletivo e da criação de serviços mais eficientes de transporte coletivo.
Estímulo à oferta de espaços residenciais para estudantes, docentes e investigadores nessa malha
urbana intermédia, nos dois lados da Av. Fernão de Magalhães, em soluções de promoção pública ou
privada, incluindo o incentivo às atividades complementares da habitação - comércio de proximidade,
cafetaria, serviços pessoais, etc.
Incentivo à localização de espaços de trabalho ou incubação, através de medidas de atração de
investimento, de flexibilização das condições de uso do edificado para residência e atividades
económicas compatíveis, de incentivos à reabilitação de espaços de indústria ou armazenagem
desativados e da criação de áreas vocacionadas para acolhimento empresarial na zona da RanhaContumil.

Orientações para a gestão territorial
●
●
●

Compactação e densificação dos parâmetros urbanísticos para a edificação nas zonas envolventes
das estações de Metro e outras interfaces de transporte coletivo.
Regulamentação urbanística que flexibilize a coexistência de usos residenciais e para atividades
económicas ambientalmente compatíveis com o meio urbano.
Identificação, em IGT, de áreas vocacionadas para a instalação de atividades económicas mais
consumidoras de espaço e geradoras de fluxos.
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9. EIXOS ESTRATÉGICOS
Os eixos estratégicos constituem domínios de ação que se articulam, transversal e territorialmente, com as
transformações geradas pelos sistemas mobilizadores, assegurando resultados e efeitos em diversos setores
que contribuem para a prossecução dos objetivos estratégicos definidos. Pela sua natureza, estes eixos
estratégicos tenderão a permitir potenciar os resultados dos cinco drivers, reclamando nesse sentido várias
esferas das políticas públicas de nível municipal, mas também central.

9.1.

SISTEMA ECONÓMICO / ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO

A intervenção neste domínio deverá contribuir para o reforço da estrutura económica da Zona Oriental, em
particular pela atração de investimento produtivo ou de outra natureza com potencial de criação de emprego e
regeneração urbana.
É um eixo de grande abrangência, relacionando-se com as dinâmicas dos diversos sistemas mobilizadores,
diretamente - as atividades inovadoras ou criativas impulsionadas pelo Porto Innovation District, que é um dos
trunfos da promoção realizada pela InvestPorto , e nos ecossistemas criativos de Campanhã e Corujeira, a
fileira de base rural na esfera do Eco-District, a economia social que, em formatos mais tradicionais ou em
modelo colaborativo e de partilha, tenderá a emergir do LAB-SU - ou indiretamente - neste caso, atendendo,
por exemplo, aos ganhos de acessibilidade externa, ao efeito de aumento da procura de atividades mais
tradicionais de economia urbana, associadas à presença de emprego e residência, ou ainda ao próprio
mercado imobiliário.
Neste quadro, importa reafirmar que a visão deste Masterplan, e toda a estratégia que nele se desenha,
assenta em valores que são incompatíveis com a prevalência de uma lógica de investimento e transformação
completamente exógena e desligada do quadro social pré-existente. É necessário que a chamada de
investidores, seja no setor imobiliário, seja em projetos inovadores ou em setores avançados, ou que a chegada
de novos profissionais e residentes, se equilibre com a geração de empregos de proximidade, com a
revitalização da economia de base local e com novas oportunidades para as camadas residentes de mais
baixas qualificações.
Também é muito importante garantir que o modelo de instalação das atividades seja compatível com as
vocações e condicionantes territoriais. Apesar da reconhecida insuficiência de espaços vocacionados para a
instalação imediata de empresas (atividades pesadas e terciário urbano), há, na Zona Oriental do Porto,
margem para a criação de novas instalações industriais, de serviços, logísticas ou outras, em modelos de
urbanização muito diversificados - basta atender à grande disponibilidade de espaços livres, sejam os que se
localizam no setor norte, sejam parcelas livres, de maior ou menor dimensão, dispersas por toda a área. Mas
há, também, um tecido urbano (de edifícios e espaços públicos) consolidado, com setores em processo de
degradação, cuja reabilitação depende de novos investimentos para atividades diversificadas (habitação,
turismo, escritórios, comércio e serviços). E há, de uma forma muito evidente, um conjunto de edifícios e
espaços de indústria e armazenagem desativados e abandonados, alguns com um claro valor históricopatrimonial (transportam a memória do passado industrial da Zona Oriental do Porto) que, para além de serem
um ativo real para acolhimento de investimentos produtivos, são também importantes do ponto de vista da
valorização do território e da sua identidade.
De uma forma breve, podem identificar-se, na Zona Oriental, alguns elementos territoriais ou setoriais
relevantes que se enquadram neste eixo económico e de atração de investimento:
●

Existência de áreas com capacidade para instalação de empresas de maior escala (indústria e
distribuição) ou que exijam áreas de instalação mais amplas.
o Área contínua de terrenos livres na zona de Currais-Ranha-Contumil.
o Eixo industrial norte-sul (plano Auzelle), que está em grande medida materializado,
correspondendo a um elevado número de áreas industriais, em grande parte devolutas, que
possibilitam uma continuidade assinalável entre si, reforçada pelas intervenções previstas do
Matadouro e na Plataforma Multimodal de Campanhã.
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Figura 33 – Eixo Industrial (Plano Auzelle).

●

●
●

Capacidade de acolhimento de algumas fileiras favorecidas pelos sistemas mobilizadores (atividades
de serviços, indústria 4.0, atividades criativas, etc.) em modelo disperso pelo território, em convivência
com habitação e equipamentos.
Afirmação da relação do PID-Asprela com o Matadouro no setor das atividades criativas e indústria
4.0.
Consolidação de uma fileira de atividades ligadas à Saúde, através da presença de equipamentos e
serviços de média-grande dimensão (Clínica do Dragão, Novo Hospital Trofa Saúde, Espregueira
Mendes Sports Centre), com potencial associação à lógica do PID Satellite e do Eco-district.

Propostas
●

Criar um programa específico para estímulo à instalação de atividades (comércio, serviços, maker
spaces e co-working, lazer, Indústria 4.0, incubação e aceleração de empresas, etc.) em edifícios
industriais/de armazenagem desocupados, que inclua eixos de comunicação/promoção,
contratualização de intervenção entre Município (espaço público) e privados (espaço edificado),
licenciamento simplificado e bonificação de incentivos à reabilitação e ao investimento.

Orientações de política municipal
●

●
●
●

Desenvolver, através da InvestPorto, uma estratégia de atração e promoção de investimento que
promova a coesão territorial, com discriminação positiva da Zona Oriental que evidencie as suas
vantagens comparativas, especialmente relacionadas com os drivers e os sistemas mobilizadores.
Reforçar, em sede de concertação com a UP e outros stakeholders, complementaridades de
localização de investimentos com a área da Asprela / Porto Innovation District
Estimular lançamento de programas de cooperação entre Centro de emprego / IEFP e as empresas
para favorecer empregabilidade da população residente e menos qualificada.
Conceber um sistema de incentivos cuja análise de mérito valorize critérios sociais, de discriminação
positiva para os investimentos que deem oportunidades de emprego e formativas a trabalhadores de
baixas qualificações e com residência na proximidade (ex. articulação com o SI2E).
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Orientações para a gestão territorial
●

●
●

Estabelecer regras de zonamento e de alteração de usos dos edifícios que assentem na definição de
perfis funcionais abertos e evolutivos, tendo em vista a estratégia de diversificação (residência,
atividades, centralidades funcionais) e a consolidação dos sistemas mobilizadores.
Estabelecer um zonamento que promova a criação de centralidades comerciais dinâmicas e atrativas.
Delimitar, em IGT, algumas áreas (livres ou edificadas) destinadas ao acolhimento empresarial de
atividades (indústria, logística) mais consumidoras de espaço ou geradoras de impactos urbanosambientais. Exemplos: na zona de Contumil-Ranha e na área a norte da Estação de Campanhã
(Justino Teixeira/Monte da Estação-Godim).

Figura 34 – Eixo estratégico Sistema económico / atração de investimento
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9.2.

HABITAÇÃO / RESIDÊNCIA

Este eixo corresponde às intervenções que visam a melhoria das condições para a residência na Zona Oriental
do Porto, num sentido muito lato: qualidade de vida no alojamento, no espaço envolvente e nos serviços de
proximidade à habitação; atração de investimento no setor residencial (nova construção ou reabilitação); e
fixação de residentes, atuais ou novos.
Este último aspeto é especialmente relevante, e pode considerar-se a verdadeira finalidade da estratégia
urbana neste domínio: favorecer a retenção dos residentes atuais e a melhoria das suas condições de vida,
mas também a atração e fixação de novos residentes. Considerando as características específicas desta zona,
e a visão e objetivos definidos no Masterplan, estes “novos residentes” poderão ter perfis diferenciados: os
“sentimentais”, que abandonaram (por razões diversas) as suas zonas de residência mas que aí mantêm laços
familiares; as “vanguardas”, especialmente disponíveis para modos de vida e contextos urbanos mais
disruptivos e que, por exemplo, podem ser atraídos pelo projeto do Eco-district ou pelos ecossistemas criativo;
os estudantes e investigadores, valorizando a proximidade à Asprela ou a acessibilidade favorecida a outros
polos de ensino superior; os novos profissionais/trabalhadores das empresas e atividades que se venham a
instalar na Zona Oriental, incluindo trabalhadores temporários, requerendo uma oferta residencial mais flexível.
Nessa medida, as características da oferta habitacional deverão responder a estes vários perfis, em setores
diferenciados da Zona Oriental e em áreas mixed-income, tendo em conta não só os modelos, as tipologias e
os preços da habitação, mas também outros fatores como sejam a carga urbanística, as amenidades de
proximidade (na saúde, na educação, nos apoios sociais, no lazer), as condições de mobilidade e a qualidade
do espaço público.
As principais modulações espaciais que se relacionam com este eixo de intervenção são as seguintes:
●

●
●
●

●

Malhas urbanas de perfil residencial, com vocação para “vivência de bairro”, para consolidação e
requalificação:
o Agra/China.
o Bairros de tipologias variadas no eixo S. Roque da Lameira.
o Quarteirões consolidados em diversos setores da zona (p. ex. marginais de Fernão de
Magalhães, Heroísmo).
Modelo residencial “eco” em Azevedo-Meiral, evoluindo a partir da atual ocupação, de matriz rural e
linear, mas muito desqualificada.
Bairros sociais municipais, em processo de requalificação.
Novas áreas habitacionais, com tipologias diversas, em setores já infraestruturados, embora
subocupados.
o Contumil-Metro
o Antas (área do PP)
o Av. 25 de Abril
o Alameda de Cartes
o Algumas frentes da Circunvalação (colmatação de vazios).
o Área da Bonjóia/Monte da Bela (com base num modelo “misto” de habitação).
Marginal do Douro, onde emergem projetos de residência para uma gama de mercado de maior poder
aquisitivo.

Propostas
●

Criar mecanismos, ou reforçar os existentes, de capacitação e incentivo aos (pequenos) proprietários
para a reabilitação dos edifícios para residência própria (à semelhança do Programa Habitar Porto) ou
antes de os colocarem no mercado de arrendamento ou de venda, pelo menos nas ARU. O nível de
apoio (acompanhamento técnico, isenção de taxas, incentivo fiscal, etc.) deverá estar dependente do
segmento de mercado em que as habitações venham a ser colocadas (valor da renda praticada),
assegurando a realização de investimentos dirigidos a segmentos diversificados.
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●

●
●

Implementar o projeto do Monte da Bela (230 fogos, dos quais 150 para o mercado de arrendamento
acessível) numa lógica de experimentação de uma solução de parceria público-privada extensível a
outras áreas.
Delimitar uma nova área de reabilitação urbana na zona de Azevedo-Meiral-Areias, orientada para a
lógica do eco-bairro.
Intervir no espaço público com uma orientação para os residentes - delimitação de zonas de velocidade
limitada, mobilidade pedonal, espaços de convívio e lazer, zonas verdes, mobiliário urbano e
iluminação pública, segurança, etc.

Orientações de política municipal
●
●

●

●
●

●

Promover uma política fiscal de incentivo aos contratos de longo prazo, à renda acessível e de bloqueio
ao entesouramento, no quadro da Nova Geração de Políticas de Habitação.
Incorporar na estratégia municipal para a habitação, incluindo habitação de promoção privada ou
cooperativa e de parceria pública, linhas específicas para a Zona Oriental que viabilizem, a par da
retenção de residentes atuais, a fixação de novos residentes em segmentos específicos como os
“sentimentais” (ex-residentes com condições socioeconómicas diversificadas), as “vanguardas”
(inclusive associados aos Ecossistemas criativos e ao Eco-district), os estudantes e novos
profissionais.
Definir instrumentos e prioridades que assegurem efeitos positivos e de reconversão da Zona Oriental,
bem como de reforço da coesão social e territorial da cidade, evitando que as tendências recentes do
mercado, de subida rápida dos preços, possam obstruir os efeitos de atração desejados para esta
zona.
Desenvolver soluções para os défices habitacionais com o envolvimento direto e ativo dos moradores,
designadamente no caso de obras (construção, reabilitação, demolição...)
Promover a articulação entre o modelo residencial eco com os espaços habitacionais física e
socialmente mais degradados, como o Bairro do Lagarteiro ou outros focos de habitação insalubre em
Azevedo, procurando valorizar a sustentabilidade ambiental e social para destes.
Qualificar a oferta pública e reforçar os incentivos à instalação e qualificação de atividades de serviços
complementares à residência (comércio de proximidade, cafetaria, serviços domésticos, equipamentos
coletivos para a infância, saúde e educação, etc.).

Orientações para a gestão territorial
●

●

Bonificar índices de construção ou outros parâmetros urbanísticos em troca de disponibilização no
mercado de habitação com preços regulados abaixo dos preços do mercado ou destinados a
segmentos ou produtos de mercado específicos (p. ex. residências de estudantes), em áreas onde
seja oportuno o aumento da densidade (p. ex. junto a estações de metro ou outros pontos com serviços
de transporte público de grande capacidade).
Definir medidas de gestão que assegurem a diversidade tipológica das habitações de acordo com as
necessidades e as dinâmicas de procura existentes ou em perspetiva.
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Figura 35 – Eixo estratégico Habitação / residência
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9.3.

MOBILIDADE / CONECTIVIDADE

As prioridades de intervenção no domínio da mobilidade e conectividade deverão contribuir para um maior
equilíbrio do sistema de mobilidade da Zona Oriental, garantindo uma melhor relação entre os diversos níveis
da rede viária, e para um melhor serviço às populações e atividades instaladas, em particular, nos setores mais
periféricos da Zona Oriental, marcados por densidades populacionais e fluxos pendulares mais baixos e, por
isso, pela fraca irrigação dos transportes públicos urbanos.
Além dessa dimensão utilitária e de coesão territorial, as intervenções devem ser priorizadas também
atendendo ao seu contributo para a dinamização dos sistemas mobilizadores propostos neste Masterplan.
Em termos territoriais, este eixo estratégico incide essencialmente nos seguintes aspetos:
●

●
●

Completar a rede viária secundária, isto é, o nível de vias que faz a integração plena dos grandes eixos
de acessibilidade externa a todas as áreas territoriais, garantindo um suporte eficaz aos sistemas de
transportes coletivos e à mobilidade individual, promovendo níveis acrescidos de serviço e menores
impactos ambientais e na qualidade de vida.
Adotar um perfil de intervenção-requalificação que articule espaços pedonais e coletivos com a
circulação viária (perfil de ruas-avenidas).
Desenvolver o sistema de transportes coletivos, através de um sistema integrado de mobilidade
coletiva (incluindo DRT - Demand Responsive Transports) e modos suaves.

Propostas e orientações
●

●

●

●
●

Dar prioridade na execução da rede intermédia às ligações: rotunda da VCI-novo Terminal Rodoviário
de Campanhã à rua do Freixo e rua do Freixo à praça da Estação (túnel); alameda de Contumil à Av.
Fernão Magalhães/Asprela; rotunda do Mercado Abastecedor à alameda de Contumil; Jardim da
Corujeira à rua do Cerco do Porto
Adotar um perfil de intervenção-requalificação que articule espaços pedonais e coletivos com a
circulação viária (perfil de ruas-avenidas), especialmente nos eixos:
○ Rua S. Roque da Lameira (com prioridade para o troço praça das Flores e a bifurcação com a
rua das Escolas).
○ Estrada da Circunvalação.
○ Meiral-Azevedo-Areias (especialmente eixo rua Sª da Hora / rua do Meiral).
○ Frente do rio Douro
Lançar experimentalmente soluções de transporte público DRT, com particular atenção às zonas de
mais baixa densidade e estrutura urbana mais irregular (como é o caso do Eco-district nos vales dos
rios Tinto e Torto) ou às de maiores carências socioeconómicas (caso dos Bairros Sociais).
Elaborar um plano de gestão de estacionamento na zona envolvente ao HUB de Campanhã,
resolvendo particularmente os problemas de estacionamento de longa duração
Implementar um programa de mobilidade para modos suaves que valorize os eixos de circulação
geradores de coesão territorial interna e com o exterior (reforçando o HUB Campanhã e estabelecendo
continuidades com as áreas urbanas próximas) e reforce os corredores socioecológicos da Zona
Oriental do Porto.

Orientações de política municipal
●

Lançar iniciativas de sensibilização e adesão a modos suaves de mobilidade e à descarbonização,
acompanhadas de operações de requalificação do espaço público-coletivo que facilite estes modos.

121

MASTERPLAN ESTRATÉGICO DA ZONA ORIENTAL DO PORTO
RELATÓRIO FINAL

Orientações para a gestão territorial
●

●

●

Adaptar a proposta da rede viária intermédia na Zona Oriental da cidade às propostas deste
Masterplan, particularmente considerando os sistemas mobilizadores configurados, incluindo nos
níveis de serviço.
Promover a otimização do potencial de captação de passageiros nos sistemas coletivos através da
densificação dos parâmetros urbanístico-construtivos nas áreas com acesso a redes de Metro e
autocarro.
Adotar, na regulamentação de gestão urbanística, de regras que promovam a criação de espaços de
circulação para modos suaves.

Figura 36 – Eixo estratégico Mobilidade / Conectividade
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9.4.

AMBIENTE URBANO/ESTRUTURAS ECOLÓGICAS

Este eixo estratégico visa a promoção do ambiente urbano e das estruturas ecológicas da Zona Oriental, a
partir da reconversão e valorização dos ativos existentes, por forma a constituírem-se como efetivas vantagens
para este setor da cidade.
Nessa medida, e tendo por base os elementos de diagnóstico de estruturas, dinâmicas e tendências elencados
na primeira fase do Masterplan, a intervenção municipal ao nível do ambiente urbano e das estruturas
ecológicas nesta zona deverá incidir na valorização dos espaços naturais (designadamente as escarpas e a
frente ribeirinha do rio Douro e os vales dos rios Tinto e Torto) e dos demais elementos de património biofísico
e paisagístico presentes (como as linhas de água, os espaços verdes com valor patrimonial e as espécies
arbóreas protegidas ou classificadas), na melhoria da qualidade dos espaços verdes urbanos (de diversos tipos
e escalas) e na minimização dos problemas de poluição atmosférica e de ruído (presentemente associados em
grande parte ao intenso tráfego rodoviário de atravessamento).
Paralelamente, este eixo de intervenção deverá criar novas oportunidades de valorização ambiental e
ecológica, seja pela criação de novos espaços verdes (designadamente de proximidade), seja pela valorização
dos serviços de ecossistema que a Zona Oriental presta a toda a cidade, seja através de outras intervenções
que acrescentem valor à dimensão ambiental/ecológica da Zona Oriental.
Por último, é essencial que a intervenção neste domínio resolva as graves carências de infraestruturas e
serviços ambientais, especialmente no âmbito do ciclo urbano da água, que ainda afetam partes importantes
do território e dos residentes. O caso mais evidente é o de toda a área de Azevedo, que se pretende venha a
estar no centro da criação de um eco-bairro.
Propostas
•

•

•

•

•

Assegurar a continuidade do corredor de interconexão da estrutura verde que estabelece a ligação
entre Praça da Corujeira /eixo S. Roque da Lameira até ao Palacete Ramos Pinto, Parque de S. Roque;
Quinta do Barão de Nova Sintra (Águas do Porto) à entrada sul do Parque oriental/ Quinta da Revolta,
aproveitando a plataforma da rua da China;
Implementar um programa intermunicipal de regeneração ambiental e valorização paisagística do vale
do rio Torto, desenvolvido com base na criação de um corredor verde e pedonal contínuo que ligue os
municípios de Gondomar e Porto e se projete para a marginal do Douro, com base num conceito de
parque linear, contacto com a água e com os restantes elementos naturais e valores rurais vernáculos
a conservar; favorecendo ainda a ligação da frente urbana com o rio Douro, e desejavelmente que
garanta o acesso à água, a existência de pesqueiros e de clareiras relvadas para movimento e jogo
informal.
Maximizar a rede conectada de espaços verdes qualificados e de proximidade (parques, jardins, praças
arborizadas ou ajardinadas e ruas arborizadas), garantindo níveis elevados de permeabilidade
(adequada ao seu tipo), acesso universal, qualidade de organização espacial e desenho, conforto e
segurança, componente vegetal qualificada, resiliente e com interesse estético e ecológico. Integramse nesta rede os seguintes espaços e jardins de acesso público: Parque Oriental, Jardins do Barão de
Nova Sintra, Quinta da Bonjóia, Viveiro Municipal, Parque de S. Roque, Praça das Flores e Praça da
Corujeira.
Integrar na rede alguns espaços verdes privados de valor patrimonial, tais como os seguintes: Jardins
do Palácio do Freixo, Quinta da Revolta, Quinta de Villar d'Allen, Quinta de Salgueiros, Quinta da
China, Universidade Lusíada do Porto, Instituto Municipal Condessa de Lumbrales, entre outros.
Completar os sistemas de saneamento básico nas áreas ainda carentes, em especial nas áreas de
matriz rural de Azevedo.
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Orientações de política municipal
•

•
•

•
•

•
•
•

Requalificar sistematicamente os ecossistemas presentes orientando-os, quer para aumentar a
qualidade ecológica da cidade / metrópole, quer numa perspetiva social de fruição direta pelas
populações
Criar corredores de interconexão da estrutura verde, associados à mobilidade suave e à edificação
com soluções baseadas na natureza (cobertura ou fachadas verdes, faixas ajardinadas, etc.).
Criar novos espaços verdes urbanos de proximidade, que complementem a rede existente, colmatando
os défices presentes em alguns sectores da Zona Oriental, potenciando o seu valor social, ecológico
e estético.
Aumentar o padrão de exigência ao nível da eficiência energética, adotando a certificação ISO 50001
em todos os edifícios e infraestruturas públicas.
Privilegiar soluções baseadas na natureza que promovam a circulação lenta e infiltração da água no
solo, o uso de formações vegetais autóctones ou com espécies exóticas não invasoras e comprovada
capacidade de produzir bons serviços de ecossistemas, bem como a utilização de água reciclada para
a rega das áreas verdes
Identificar e acautelar a conservação da estrutura verde existente em espaços privados,
nomeadamente no que se refere a conjuntos arbóreo-arbustivo de valor ecológico, estético e social.
Promover a oferta de mobilidade que assegure o desenvolvimento de alternativas ao transporte
individual, designadamente em transporte coletivo e modos suaves.
Desenvolver um programa de ação e de educação ambiental tendo em vista a sensibilização e a
mobilização cidadã, em diversas dimensões: limpeza/higiene urbana, gestão de resíduos, valorização
de espaços naturais, etc.

Orientações para a gestão territorial
•
•
•

•

•
•

Estabelecer corredores estruturantes de interconexão da estrutura verde da Zona Oriental da cidade
no âmbito da definição da estrutura ecológica urbana
Incorporar princípios e normas de eficiência energética, neutralidade carbónica e soluções baseadas
na natureza na regulamentação referente à edificação e urbanização
Assegurar que a novas ações de urbanização façam cedência de espaços exterior de interesse público,
contínuos, permeáveis, com dimensões mínimas suficientes para sustentar árvores de médio a grande
porte, evitando espaços fragmentados e descontínuos.
Estimular ações urbanísticas que façam uso de soluções baseadas na natureza: espaços verdes unos
e contínuos; espaços verdes “esponja” que garantam a infiltração, o estacionamento e a circulação da
água in situ; espaços permeáveis, construídos e edificados onde se maximize o revestimento vegetal
(superior a 50% da sua área de incidência), entre outros
Promover a resolução de toda a drenagem de águas pluviais para zonas permeáveis ou para o sistema
de drenagem natural
Incorporar um mecanismo do tipo “perequação” que integre os serviços de ecossistema que a Zona
Oriental, pelos ativos presentes, presta à cidade: serviços de produção (p. ex. alimentos), serviços
culturais (p .ex. recreio, herança cultural), serviços de regulação (p. ex. controlo climático, sequestro
de carbono) e serviços de suporte (p. ex. quantidade/qualidade da água, qualidade do solo, habitats,
etc.).
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Figura 37 – Eixo estratégico Ambiente urbano / estruturas ecológicas

9.5.

TECIDO E DINÂMICAS SOCIAIS E SERVIÇOS À POPULAÇÃO

Se é um elemento inquestionável do diagnóstico da Zona Oriental do Porto, a existência de diversas
fragilidades ao nível do seu tecido social, o Masterplan pode constituir uma oportunidade para alavancar
mudanças que promovam a alteração desse quadro. As intervenções a desenvolver no âmbito deste eixo
deverão, precisamente, contribuir para que tal alteração seja efetiva.
Desde logo, se for possível estabelecer linhas de articulação entre os sistemas mobilizadores inscritos nesta
estratégia urbana, designadamente o Eco-district, os Ecossistemas criativos e o Laboratório Social Urbano, e
os projetos integrados que presentemente se dirigem aos vários bairros municipais localizados nesta zona da
cidade.
Por outro lado, a estratégia para a Zona Oriental poderá gerar oportunidades de inovação e de experimentação
na esfera dos serviços públicos e, prioritariamente no caso dos serviços dirigidos a segmentos específicos e
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mais desfavorecidos da população: população idosa, famílias isoladas, população jovem, população estudantil,
que desejavelmente garantam uma articulação e coerência com o vasto manancial de medidas e instrumentos
de política social que se encontram ao dispor da entidades públicas e privadas intervenientes e, transpondo os
modelos convencionais de serviço (horários, espaços, perfil do atendimento, etc.), se constituam como
elementos dinâmicos de integração e superação dos défices sociais acumulados.
Adicionalmente, o Masterplan deve enquadrar soluções que assegurem que a fixação de novos residentes não
gera efeitos de rutura e vulnerabilização das vivências sociais e residenciais instaladas e que as relações de
proximidade se vão reinventando e contribuem para cerzir progressivamente diferentes micro-espaços da
cidade e segmentos da população também diferenciados.
Para essas mesmas razões, será fundamental garantir o robustecimento do tecido associativo de base local e
da rede de IPSS no sentido de suster as tendências de desestruturação social e urbana que persistem em
determinados núcleos, especialmente afetados pelo envelhecimento da população, pela destruição das redes
familiares e conviviais de bairro, pela degradação física dos edifícios e dos espaços públicos, pela deterioração
do aparelho comercial de proximidade, entre outros fenómenos.
Será também indispensável que a articulação com os serviços da Administração Pública central, em particular
nas áreas da educação, do emprego, da saúde, da ação social, viabilize respostas à medida, quer associandoas ao lançamento de projetos de base experimental e de inovação, no espírito de Laboratório Social Urbano,
quer num quadro mais convencional das abordagens integradas ou no contexto de estratégias de inovação
social.
No caso do eixo do tecido e dinâmicas sociais e dos serviços à população, as implicações em termos territoriais
focam-se essencialmente nos seguintes aspetos:
●

●

●

Diminuição do sentido de gueto, particularmente em zonas que são ocupadas pelos bairros sociais
municipais, tornando-as mais permeáveis ao atravessamento e maior articulação entre espaços
ocupados por diferentes grupos sociais.
Prevenção de fenómenos de gentrificação, favorecidos por dinâmicas de mercado imobiliário menos
concertadas politicamente e por movimentos de moda que tendem a ser mais elitistas e a absorver de
forma exclusiva os resultados de intervenções sistemáticas e apoiadas de reabilitação urbana.
Equilíbrio e coerência territorial e funcional das redes locais de equipamentos coletivos e da prestação
de serviços à população de forma a garantir níveis de acesso e de satisfação mais ou menos
homogéneos nos vários setores da cidade e nos diferentes segmentos económicos e sociais da
população.

Propostas
●

●

Promover, em cooperação entre o pelouro do Urbanismo e o pelouro da Habitação e Ação Social, a
elaboração de um plano de revisão da inserção urbana dos bairros sociais municipais, garantindo uma
filosofia de abertura traduzida em termos físicos (abertura de arruamentos de atravessamento, criação
de espaços públicos qualificados na envolvente que permitam a coabitação e convívio de residentes,
etc.), urbanísticos (desenho urbano) e simbólicos, contribuindo para reduzir o efeito de gueto.
Promover um programa de capacitação das instituições e das associações que intervêm no contexto
e nos programas sociais da cidade, em particular as que têm incidência na Zona Oriental tecido social.

Orientações de política municipal
●

●

Valorizar/equipar espaços verdes de acesso público com funções de recreio e promoção de eventos
localizados na Zona Oriental, designadamente no Parque Oriental, deslocalizando algumas atividades
de “animação” das zonas mais centrais da cidade para a Zona Oriental e assegurando fluxos de
públicos provenientes de outras zonas da cidade.
Melhorar a integração entre as estratégias e programas integrados de intervenção social (PAICD,
DLBC do Porto Oriental e Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa) e as novas apostas de
126

MASTERPLAN ESTRATÉGICO DA ZONA ORIENTAL DO PORTO
RELATÓRIO FINAL

●

transformação urbana da Zona Oriental (incluindo potenciais sinergias destes programas com os
sistemas mobilizadores, em especial o Laboratório Social Urbano, os Ecossistemas criativos e o EcoDistrict).
Dinamizar um espaço de concertação e de negociação entre os diversos atores da cidade
intervenientes na Zona Oriental e com especial vocação para as questões sociais, que para além de
acompanhar a promoção de ações e projetos no âmbito do Laboratório Social Urbano, aumentem o
nível de monitorização e de avaliação das políticas públicas no sentido de aferir as que geram melhores
resultados e que se tornam mais eficazes para a prossecução da estratégia deste Masterplan.

Orientações para a gestão territorial
●

●

Redefinir, em sede de revisão do PDM e em articulação sempre que necessário com os serviços
respetivos da Administração Central, a rede de equipamentos coletivos de proximidade (educação,
saúde, ação social, desporto, cultura, etc.) de forma a assegurar uma melhoria das condições de vida
e oportunidades de atração para a fixação de novos segmentos da população.
Estabelecer regras de responsabilidade social para investimentos imobiliários de dimensão média e
grande que se venham a implantar na Zona Oriental, em especial junto a espaços de concentração de
população vulnerável e de bolsas de pobreza, que podem passar por obrigações como: a integração
nos empreendimentos de equipamentos coletivos (desportivos, de apoio social, culturais, etc.)
acessíveis a essas populações, o pagamento de taxas que venham a financiar programas de apoio e
de inserção social de iniciativa municipal, a execução de intervenções na reabilitação de espaços
públicos, ou outras.

9.6.

PATRIMÓNIO, CULTURA E IDENTIDADES

Estão presentes na Zona Oriental da cidade ativos culturais, materiais e imateriais, que constituem importantes
elementos de capital cultural e simbólico e, nessa medida, devem ser mobilizados no sentido dos processos
de transformação e requalificação urbanas e de reconstrução da sua imagem. As ocupações e dinâmicas que
têm marcado este território têm contribuído para a desvalorização desses ativos no âmbito das políticas locais,
designadamente, no domínio artístico e cultural, tendência cuja desejável inversão poderá beneficiar da
estratégia agora proposta. Nesse sentido, espera-se que o Masterplan, designadamente a partir das
intervenções a implementar no domínio do património, cultura e identidades, permita recentrar a cidade em
matéria de polos geradores de atividades artísticas e culturais.
Nesta zona da cidade localizam-se vários imóveis de interesse patrimonial, alguns dos quais com um forte
potencial de valorização associada à sua reabilitação e/ou reconversão, em particular se integrarem funções
urbanas que associem notoriedade e inserção nas comunidades e vivências locais. Estes processos podem
vir a gerar importantes efeitos de requalificação nas áreas envolventes bem como de reforço da imagem local
e da atratividade desta zona. A requalificação da Zona Oriental da cidade deverá, pois, garantir que as marcas
deste território e do seu património não se suprimem, mas antes são integradas e valorizadas na estratégia de
desenvolvimento.
Ainda em matéria de política cultural municipal, em particular nas dimensões de incentivo à criação e produção
artística, da programação dos equipamentos culturais e dos eventos da cidade, na formação de públicos e
trabalho com setores especiais da população, como as escolas, a população idosa, as populações com
necessidades especiais, os grupos de população mais vulneráveis, incluindo no segmento etário dos jovens, é
desejável que projetos como o “Cultura em Expansão” sejam multiplicados, dentro de outros conceitos, outros
segmentos de públicos-alvo, outros parceiros (especialmente alguns que já integram dentro da sua
programação produtos muito vocacionados para segmentos da população mais desfavorecidas, como a Casa
da Música) e outros protagonistas (dando espaço nas parcerias da Câmara Municipal a estruturas informais
que têm vindo a aparecer na Zona Oriental da cidade). O campo de ação é com certeza muito extenso, muito
desafiante e com capacidade de gerar efeitos muito interessantes quer na coesão social da cidade, quer nos
seus ecossistemas criativos.
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Considerando os sistemas mobilizadores propostos, é de sublinhar as ligações que este eixo de intervenção
ao nível do património, da cultura e das identidades estabelece com os Ecossistemas criativos de Campanhã
e da Corujeira, na medida em que qualquer um deles beneficia de investimentos municipais na criação de
novas estruturas culturais e geram novos espaços, parceiros e atores para, em conjunto com o Municípios,
intensificarem e diversificarem a programação e as práticas culturais na cidade. Dentro dessas novas
dinâmicas, sublinha-se a importância de fomentar e valorizar uma programação que se articule e valorize as
memórias e a identidade da Zona Oriental, nomeadamente ligada a período de expansão industrial ou aos
modos de vida rurais originais e que ainda sobrevivem em alguns pequenos núcleos, e cujos testemunhos
prevalecem neste território. Não se deverá descurar também, nesta relação, a capacidade de o Município
apoiar e incentivar a fixação de artistas e agrupamentos artísticos e de profissionais, em especial articulação
com as instituições de ensino superior vocacionadas para os domínios da arte, da produção cultural e do
património.
Em matéria das implicações territoriais da atuação municipal neste eixo de intervenção focam-se
essencialmente os seguintes aspetos:
●
●
●
●

Valorização e salvaguarda de edifícios e de conjuntos com interesse patrimonial, seja de âmbito
histórico, arquitetónico e urbanístico, arqueológico industrial ou vernacular,
Preservação de setores de malhas urbanas com carácter próprio/identidade a preservar e a valorizar,
Promoção de uma rede de estruturas (espaços) culturais e artísticas que densificam o tecido cultural
e artístico nesta zona da cidade,
Valorização das dimensões simbólicas e das ambiências urbanas favoráveis à criação e fruição
cultural, artística e criativa.

Propostas
●

●

●
●
●

Implementar um Programa, liderado pelo Museu da Indústria, orientado para as populações da Zona
Oriental com vista à valorização identitária e capaz de animar e implicar os residentes na transformação
urbana das suas áreas de residência, compreendidas no contexto da cidade e da metrópole.
Criar uma rede de percursos do património (p. ex. “Porto industrial” e “Porto rural”), à imagem do que
já existe noutras áreas da cidade (como é exemplo os “Caminhos do Romântico”), ligando elementos
patrimoniais presentes, permitindo capitalizar esses valores e “ultrapassar” as barreiras que existem
no território e aumentando a sua permeabilidade e legibilidade. O eventual envolvimento dos residentes
e do tecido associativo local na conceção e/ou implementação destes percursos poderá constituir um
contributo adicional para a revalorização simbólica da Zona Oriental, para a preservação das suas
identidades e para a autoestima da população.
Realizar um plano de introdução de placas de leitura de paisagem ou de interpretação de património
no espaço público.
Programa de valorização e aproveitamento da ponte Dona Maria, tanto do ponto de vista da circulação
como da sua fruição, como elemento monumental e como espaço de contemplação da paisagem.
Lançar um festival artístico nas áreas performativas (que pode iniciar-se pelas áreas do novo circo e
da dança) a realizar anualmente no Parque Oriental, na época de verão.

Orientações de política municipal
●

●

Aprofundar dentro da política de valorização e promoção do património arquitetónico-urbanístico e
industrial o conhecimento dos valores existentes na Zona Oriental, a sua inventariação e, quando
justificado, a sua classificação.
Reforçar a rede de pequenos equipamentos de proximidade vocacionados para a promoção de
atividades artísticas e culturais, incluindo de formação/iniciação, que favoreçam modelos de gestão e
de programação participados e colaborativos.

128

MASTERPLAN ESTRATÉGICO DA ZONA ORIENTAL DO PORTO
RELATÓRIO FINAL

●

●

●

Desenvolver uma política de robustecimento e capacitação do tecido associativo com vocação cultural
e sociocultural, capaz de capacitar as suas estruturas de gestão e programação e de abrir o seu âmbito,
envolvendo diversos segmentos da população
Incentivar a reabilitação e reinserção de valores patrimoniais, como quintas, palácios e outros edifícios
de valor histórico ou artístico, no “domínio público”, designadamente através da instalação de novas
funções urbanas ou da sua integração em percursos de visita.
Enriquecer a agenda cultural do Porto com programas, eventos e manifestações que tenham o seu
centro de ação na Zona Oriental do da cidade, que integrem parcerias com os seus agentes culturais
(a título de exemplo refere-se o projeto OUPA) e que suscitem novas práticas culturais junto dos
diversos segmentos da população.

Orientações para a gestão territorial
●

Reforçar as medidas de preservação e proteção do património edificado, industrial e vernacular de
interesse municipal (incluindo alguns processos de classificação como bens de interesse municipal).

9.7.

URBANISMO / ESPAÇO PÚBLICO

Para que este eixo estratégico não apareça como redundante (pelo menos no que se refere à utilização do
termo “urbanismo” ou à sobreposição de dimensões de intervenção no espaço público, sobretudo com os eixos
da habitação/residência, ambiente/ecologia e acessibilidade/conectividade), convém precisar que se procura
que ele tenha um carácter integrador e que garanta a complementaridade e integração das intervenções no
sentido de garantir a qualidade e a funcionalidade do espaço urbano, promovendo a coesão social e territorial.
O equilíbrio das escalas - a macro e meso do urbanismo e a meso e micro do espaço público - nem sempre
permite leituras fáceis. Admitindo a heterogeneidade do tecido urbano nesta zona da cidade, os efeitos
negativos acentuados que as grandes infraestruturas rodoviárias produziram e os grandes défices de
urbanidade que a situação de periferia industrial, rural e residencial foram acentuando, importa perceber, nesse
equilíbrio de escalas, que tipo de soluções podem vir a assegurar uma melhoria substancial na qualidade do
espaço público capaz de contribuir para a atratividade desta zona, quer para atuais e novos residentes, quer
para novas atividades económicas (incluindo a indústria 4.0, os serviços avançados e as atividades criativas).
Mas não se trata apenas da melhoria da qualidade do espaço público, mas sim de um necessário reforço dos
níveis de coesão e de equilíbrio das malhas urbanas em áreas que se assumem estratégicas para o
desenvolvimento do Porto Oriental, em tudo coincidentes com os drivers já descritos: a zona envolvente do
hub de Campanhã; a zona em redor do Matadouro Municipal, até à Praça das Flores e eixo de S. Roque da
Lameira; o conjunto do Bairro do Cerco e estruturas e equipamentos coletivos envolventes; o Parque Oriental.
Não são apenas as áreas “estratégicas” que necessitam desses equilíbrios: é importante que mesmo aquelas
áreas que atualmente mantêm uma posição “adormecida” em termos de dinâmicas urbanas e onde, em certos
casos, também convergem problemas urbanísticos e sociais relevantes, garantam uma dinâmica de
requalificação geradora de melhor qualidade de vida das populações residentes: áreas de Azevedo / Meiral e
Bairro do Lagarteiro; zonas de Agra / China e Formiga / Sintra e escarpa do Douro; espaços expectantes da
zona de Currais / Ranha / Contumil.
Outro aspeto importante tem a ver com o grau de inovação urbana das intervenções; não do ponto de vista
formal, mas no sentido mais económico e de gestão. Ou seja, importa perceber que tipo de intervenção pode
significar um esforço menos acentuado dos investimentos e da gestão públicos e uma participação mais ativa
dos cidadãos (com responsabilidade e intervenções partilhadas) e das empresas e outros agentes locais
(nomeadamente, neste caso, com novas soluções de responsabilidade social)
No caso do urbanismo e espaço público, as implicações em termos territoriais focam-se essencialmente nos
seguintes aspetos:
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●
●
●
●
●

Espaços coletivos com bom padrão de qualidade e melhor relação entre espaço público e espaço
edificado.
Espaço público mais amigável e legível, com referências na malha urbana que reforçam a natureza de
estadia.
Malha urbana densificada junto a “nós” de transporte coletivo.
Colmatação de vazios na malha urbana
Mitigação das barreiras (naturais e infraestruturais) que isolam a Zona Oriental (e, em particular,
setores específicos desta) através de soluções que integrem edifícios, espaços verdes e de circulação,
etc.

Figura 38 – Eixo estratégico Urbanismo / espaço público
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Propostas
●

●

Criar um programa “ultrapassar a barreira”, que estimule soluções urbanísticas e arquitetónicas na
fronteira dos grandes eixos de comunicação viária que favoreçam a transposição dessas barreiras, em
particular nos pontos que permitam assegurar a continuidade e clareza de percursos de ligação.
Permeabilizar a Avenida Fernão de Magalhães, em particular com a abertura ou tratamento de espaços
públicos do seu lado oriental que marquem os pontos de ligação a vias estruturantes do tecido urbano
a Oriente.

Orientações de política municipal
●

●

●

●
●

Adotar um modelo urbano promotor da coexistência de usos e segmentos de procura /oferta
diversificados, apostando na existência de amenidades de proximidade (dotação em serviços públicos
e coletivos, conforto e funcionalidade do espaço público, proximidade a elementos naturais), de
soluções sustentáveis e eficientes de mobilidade.
Intensificar as intervenções de requalificação de espaços públicos-coletivos, incluindo a criação de
novos espaços de convivialidade, ainda que de pequena dimensão, nas áreas de maior densidade
edificada e a promoção da ocupação e animação, associando uma dimensão imaterial e de
programação à intervenção física.
Intervir urbanisticamente nos bairros sociais, eliminando os focos de degradação e as barreiras que os
separam da restante malha urbana (prioridades: Cerco do Porto, Ilhéu) e valorizando a sua
proximidade a elementos qualificadores (Lagarteiro/Parque Oriental; Cerco do Porto/equipamentos
coletivos).
Promover intervenções de qualificação em pontos/nós relevantes (p. ex. rotunda do Freixo), no sentido
de melhorar as condições de serviço e a imagem da envolvente.
Promover intervenções no espaço público que assegurem a transposição de vazios e barreiras
existentes, de modo a assegurar a continuidade dos sistemas de espaços coletivos e de estruturas
ecológicas preconizados.

Orientações para a gestão territorial
●

●

●

●

●

●

Definir regras de perequação urbanística ou outras soluções que favoreçam a compacidade urbana,
com base na densificação construtiva em áreas bem dotadas de serviços de mobilidade coletiva (p.
ex. envolvente às estações de metro) e que tenham em consideração a geração de recursos adicionais
para a viabilização de projetos com impacto social (p.ex. aumento de edificabilidade com garantia de
oferta de produtos imobiliários ajustados ao perfil e padrão desejado para a Zona Oriental.
Prever medidas de estímulo à consolidação das frentes urbanas não-construídas da rede viária
existente, que constituem ruturas no tecido urbano (p. ex. Alameda de Cartes ou Avenida 25 de Abril),
através de regulamentação em IGT ou incentivos à reabilitação urbana.
Definir zonas de concentração/ estruturação funcional que garantam o fortalecimento de subcentralidades, preferencialmente em zonas de maior acessibilidade por transporte público de maior
capacidade, em detrimento da proliferação generalizada de espaços comerciais, com dificuldades
acrescidas de rentabilidade/sustentabilidade.
Reformular as UOPG, no quadro da revisão do PDM, no sentido de favorecer unidades que agreguem
espaços de ambos os lados dos grandes eixos viários e avaliar/retomar/rever os PP existentes ou em
curso, promovendo a sua eficácia plena.
Definir uma nova ARU para a zona de Azevedo, que privilegie uma estratégia de reabilitação
compatível com a criação de um setor urbano de elevado padrão ecológico e coexistência de atividades
da economia rural.
Desenvolvimento de um IGT abrangendo a frente ribeirinha, no sentido preservar a escarpa e o
património aí existente e, sobretudo, de controlar a imagem de conjunto que se assume como “alçado”
do Porto.
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9.8.

GOVERNAÇÃO / GOVERNANÇA

A implementação da estratégia preconizada pelo Masterplan pressupõe um modelo de governança que a
suporte e favoreça, valorizando, desde logo, a estrutura de governação existente (assente na cooperação entre
os diversos setores de ação municipal, ao nível político e técnico) para promover os sistemas mobilizadores
que se constituem como drivers da estratégia e das propostas apresentadas no âmbito de cada um dos eixos
estruturantes. Como vimos, a estruturação e consolidação dos sistemas mobilizadores depende de um
conjunto amplo de intervenções multissetoriais, que impõem uma estreita articulação entre os vários domínios
da atuação do Município.
No entanto, este modelo não pode dispensar uma abertura, a todos os níveis, ao quadro diversificado de
agentes institucionais, empresariais ou representativos dos cidadãos, e a estes individualmente. É fundamental
criar condições para que a transformação da Zona Oriental possa ser gerida (pelo município) com a
participação de todos esses agentes, coletivos ou individuais, no sentido da corresponsabilização que
pressupõe um dos valores essenciais da visão adotada - Porto Engaged. Sem este compromisso, a
transformação necessária dificilmente ocorrerá ou será sustentável.
Há, no entanto, que acautelar ambições. Independentemente de um modelo de governação/governança mais
abrangente, orientado para o processo de desenvolvimento integrado da Zona Oriental do Porto, o Masterplan
é um instrumento de política territorial, e é nesse entendimento que deve ser entendido o conjunto de
orientações aqui formuladas. O Masterplan, como vimos, é um elemento de racionalização territorial de
dinâmicas, estratégias e intervenções, com uma visão abrangente, mas limitado pela sua própria natureza
instrumental.
Propostas
•

•

•

•

Adoção, pelo Executivo Municipal, de uma Agenda para o Desenvolvimento Territorial da Zona Oriental
do Porto, que integre e monitorize a implementação das propostas mais estruturantes do Masterplan
(designadamente a consolidação dos sistemas mobilizadores).
Criação de um grupo de trabalho municipal para a estratégia de desenvolvimento territorial, sob
coordenação política do pelouro do Urbanismo e envolvendo os restantes pelouros, que faça uma
monitorização ativa e promova a agregação de agentes internos e externos ao Município necessários
à concretização das diversas propostas do Masterplan.
Criação de um sistema integrado e georreferenciado de acompanhamento das dinâmicas territoriais,
sociais e económicas que incorpore indicadores de realização e resultado da implementação conjunta
de diversos instrumentos de política territorial para a Zona Oriental do Porto - Masterplan, IGT, ORU.
Criar um mecanismo de acompanhamento do Masterplan partilhado entre o Município, as Juntas de
Freguesia e outras instituições (públicas ou não) com representatividade.

Orientações de política municipal
•

•
•

•

Conceção e implementação de uma dinâmica de comunicação e interação com a população e os
diversos agentes e stakeholders locais de forma a divulgar, de forma regular e explícita, as opções de
política para a Zona Oriental e conhecer a opinião e as perspetivas que aqueles detêm.
Assegurar a “presença municipal” no território, visível, continuada e comunicada.
Promover a estruturação de redes locais de governança, que alavanquem a capacitação das diversas
instituições, designadamente, ao nível da Rede Social (p.ex. constituição da Comissão Social de
Freguesia de Campanhã).
Dinamizar novas práticas de participação pública em matéria de monitorização/avaliação cidadã do
Masterplan, incluindo a discussão e priorização de novos projetos e intervenções urbanas (em
articulação com o Laboratório Social Urbano).
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Orientações para a gestão territorial
•

Garantir, no processo de elaboração, concertação e auscultação pública do PDM, que a visão, a
estratégia e as propostas do Masterplan são devidamente explicitadas, transmitindo a mensagem de
que há uma perspetiva própria para aquela área da cidade.
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10.

PROPOSTA DE MODELO TERRITORIAL

10.1.

BASES DO MODELO TERRITORIAL

A proposta de modelo territorial para o Porto Oriental é construída tendo como racional a sobreposição espacial
das linhas de estratégia propostas, estruturadas segundo cinco sistemas mobilizadores e o conjunto de eixos
estratégicos formulados, sobre os traços que caracterizam as estruturas urbanas espaciais desta zona da
cidade, na situação atual (de partida para a elaboração deste Masterplan).
O diagnóstico elaborado sobre a Zona Oriental permitiu identificar e caracterizar um conjunto de estruturas
urbanas espaciais (ou zonas), relativamente diferenciadas (ver capítulo 5), quer urbanística quer
funcionalmente, com condições mais favoráveis ou menos favoráveis à sua transformação. Tal transformação
pode significar processos de ritmo mais ou menos acelerado e com sentidos diversos, de qualificação, de
reconversão ou de revitalização urbana. De acordo com o diagnóstico traçado, foi possível distinguir zonas que
apresentam atualmente tendências ou focos de mudança com capacidade de gerar efeitos de transformação
e reconversão urbana espacialmente mais alargados, das restantes zonas, onde, por debilidade das dinâmicas
internas ou ausência de projetos com potencial mobilizador, se tenderão a prolongar situações de inércia,
senão mesmo, alguma deterioração das condições urbanas e socioeconómicas atualmente existentes.
As zonas/estruturas com maior dinamismo de transformação abrangem espacialmente os sistemas
mobilizadores descritos anteriormente e que justificam, em grande parte, esse potencial que lhes associamos
em termos de resultados e efeitos de mudança. Tais efeitos podem fazer-se sentir para além do espaço
envolvente mais próximo, em áreas mais extensas dentro da Zona Oriental ou mesmo com prolongamento
para outras zonas da cidade (e da área metropolitana), particularmente se articulados com alguns dos eixos
estratégicos (e das políticas municipais) propostos. Incluem-se nesta tipologia as seguintes áreas: envolvente
ao Matadouro / Antas; parte da freguesia do Bonfim/ Heroísmo; envolvente ao Terminal de Campanhã; Parque
Oriental / vale do rio Tinto; Frente ribeirinha / Nova ponte sobre o Douro; Av. Fernão Magalhães / Monte
Aventino; Zona do Cerco do Porto; e, embora no exterior, pelos efeitos que podem ser gerados nesta área,
Asprela /Porto Innovation District.
No que se refere às zonas/ estruturas que apresentam menor dinamismo, elas apresentam uma maior
dificuldade de autogerarem processos de reconversão e de mudança significativos e de escala mais alargada,
e onde não se projetam neste momento novos fatores indutores de transformação urbana. Neste caso incluemse as seguintes áreas: Currais /Ranha /Contumil; Bairros de S. Roque da Lameira; Azevedo / Meiral /Lagarteiro;
vale do rio Torto; Estrada da Circunvalação; Agra /China; Formiga / Sintra e Noeda / rua da Bonjóia.
A carta seguinte retoma a síntese desta leitura de diagnóstico, identificando dentro de cada uma destas
tipologias, as áreas mais significativas.
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Figura 39 – Síntese da análise territorial: Zonas/ estruturas com maior dinamismo de transformação e zonas/
estruturas menos dinâmicas
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É sobre este conjunto de zonas e estruturas que “assentam” os sistemas mobilizadores, tal como
representados na figura seguinte (apenas os quatro que têm uma correspondência espacial mais evidente).

Figura 40 – Sistemas mobilizadores
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Associando os dois tipos de fatores favoráveis à transformação urbana – sistema mobilizadores baseados em
projetos que servem de drivers de novas dinâmicas urbanas e estruturas ou zonas urbanas que mantêm
vitalidade e um metabolismo positivo dentro do sistema orgânico da cidade - a proposta de modelo territorial
elege um conjunto de zonas estrategicamente pertinentes onde a concentração de instrumentos e medidas de
política pública e a intervenção concertada com outros agentes e stakeholders se pretende que sejam
particularmente promissores de desenvolvimento. Para além disso, o modelo procura agregar às zonas
estrategicamente pertinentes as estruturas/zonas menos dinâmicas, especialmente através de intervenções
sistemáticas, inscritas no quadro dos eixos estratégicos de intervenção.
Nesse sentido, a concretização do modelo territorial na Zona Oriental do Porto será fundamentalmente
determinada pela associação das duas componentes dinâmicas desta estratégia, os sistemas mobilizadores
e os eixos estratégicos, cujas articulação e interdependência se encontram ilustradas, de forma sintética, na
matriz seguinte.

Governação /
Governança

Urbanismo / Espaço
Público

Património, cultura e
identidades

Tecido e dinâmicas
sociais e serviços à
população

Ambiente Urbano /
Estruturas Ecológicas

Mobilidade /
Conectividade

Sistemas mobilizadores

Habitação / Residência

Eixos estratégicos

Sistema Económico /
Atração de Investimento

Tabela 6 - Articulação entre eixos estratégicos e sistemas mobilizadores: relações fundamentais, estruturantes
e complementares

Porto Eco-district
Laboratório Social Urbano
(LAB-SU)
Hub de Campanhã
Ecossistemas criativos de
Campanhã e da Corujeira
Porto Innovation District
Satellite
- Relações fundamentais

- Relações estruturantes

- Relações de complementaridade

Para cada um dos sistemas mobilizadores propostos é possível encontrar linhas prioritárias de intervenção que
contribuem para a sua consolidação, equacionadas no âmbito de cada um dos eixos estratégicos e nas
dinâmicas e fatores de mudança instalados.
Estas relações têm modulações espaciais que é possível, à escala deste Masterplan (isto é, sem a exigência
de delimitação rigorosa), identificar, como veremos nos esquemas das páginas seguintes.
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i) O Eco-district, baseado na valorização e integração da estrutura ecológica desta zona da cidade,
especialmente sustentada no parque urbano oriental (numa configuração mais alargada que abrange parte dos
vales dos rios Tinto e Torto), na frente ribeirinha (junto ao Freixo e que se prolonga a jusante pela escarpa) e
em alguns parques e espaços verdes de menor dimensão (parque de S. Roque, Quinta do Salgueiro, praça da
Corujeira, Quinta do Barão de Nova Sintra, etc.), cuja presença e função social consubstanciam uma rede de
corredores verdes a que se associam modos de mobilidade suave e soluções de edificação e ocupação do
solo de perfil ecológico, formando uma estrutura urbana assente na combinação e relação entre continuidades
e contaminações de vivências verdes, descarbonizadas e energeticamente eficientes, relaciona-se em especial
com as linhas de intervenção que decorrem das propostas e orientações de política e gestão urbanística para
o ambiente urbano / estruturas ecológicas; o urbanismo /espaço público; a habitação /residência; mas também,
complementarmente, para o património, cultura e identidades.

Figura 41 – Articulação entre eixos estratégicos e eco-district
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ii) o laboratório social urbano, que apesar de uma menor expressão física ou urbanística direta, é capaz,
pela natureza experimental das intervenções especialmente orientadas para as estruturas humanas e
organizativas implantadas no território da Zona Oriental, gerar efeitos de transformação dos contextos, seja
através da instalação de novas commodities de perfil diverso (equipamentos coletivos, espaços de
convivialidade e sociabilidade, espaços exteriores de lazer e fruição, etc.), seja na requalificação do edificado
(com modelos de reabilitação e ocupação inovadores), vai estabelecer interdependências e articulações
preferenciais com o tecido e dinâmicas sociais e serviços à população e a governação/governança; e ainda
com a habitação / residência; o património, cultura e identidades e o urbanismo / espaço público. Este sistema
mobilizador não tem uma expressão territorial diferenciada, abrangendo a totalidade da Zona Oriental e com
efeitos de disseminação para a restante cidade.
iii) o hub de Campanhã, com impacto direto na transformação do sistema de conectividade e mobilidade mais
próximo baseada na proposta de interface entre os vários modos de transporte, convencionais e suaves, e com
capacidade para gerar efeitos de requalificação na malha urbana de proximidade, através seja da atenuação
do efeito barreira que a infraestrutura ferroviária causa, seja da opção por soluções sustentáveis de construção
com impacto na imagem e na qualidade do espaço urbano envolventes, estabelece relações de
interdependência mais direta com os eixos estratégicos de intervenção, nas suas propostas e orientações para
a política municipal e a gestão urbanística associadas à mobilidade / conectividade e ao urbanismo /espaço
público; e, complementarmente, aos sistemas económicos / atração de investimentos; habitação/residência e
ambiente urbano / estruturas ecológicas.
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Figura 42 – Articulação entre eixos estratégicos e Hub de Campanhã

iv) os ecossistemas criativos, que se baseiam em dinâmicas de evolução urbana diversas, marcadas pelas
estruturas arquitetónicas e urbanísticas pré-existentes, seja de natureza mais incremental, em que as
alterações de funções e de perfil de ocupação socioeconómica sustentam uma tendência estrutural de
reabilitação e de renovação do edificado existente e uma progressão em mancha que vai estendendo a novos
quarteirões de proximidade (como já acontece na freguesia do Bonfim com extensão para a área envolvente à
estação de Campanhã), seja de natureza mais disruptiva, que pressupõe impactos diversos na malha urbana
e nas tipologias edificadas envolventes decorrentes de uma intervenção de refuncionalização de um edifício
de escala significativa (no caso por exemplo do Matadouro Municipal), deverão estabelecer relações de
interdependência privilegiadas e prioritárias com os seguintes eixos estratégicos, dentro das respetivas
propostas e orientações para a política municipal e a gestão urbanística: sistemas económicos / atração de
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investimentos e património, cultura e identidades; mas igualmente habitação / residência; tecido e dinâmicas
sociais e serviços à população e governação / governança.

Figura 43 – Articulação entre eixos estratégicos e ecossistemas criativos de Campanhã e da Corujeira

v) no caso do Porto Innovation District, apesar da sua localização na Asprela, fora da Zona Oriental (segundo
os limites deste Masterplan), considera-se o potencial de impacte que a sua evolução pode gerar nas zonas
limítrofes (Currais, Ranha e Contumil), as quais se mantêm disponíveis e expectantes para novas ocupações,
seja de perfil residencial ou com atividades complementares ao polo de conhecimento / inovação/ indústria 4.0,
e dispõem de vantagens comparativas associadas seja à existência de uma linha de Metro, seja a sua
localização, de interface com outros polos geradores de atratividade, Estádio do Dragão e futuro polo em
instalação no Matadouro Municipal, pelo que as ligações e interdependências mais fortes e prioritárias com os
eixos estratégicos, nomeadamente ao nível das suas propostas e das orientações de política municipal e de
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gestão urbanística, são com os sistemas económicos / atração de investimento e a governação / governança;
e ainda com a habitação / residência; mobilidade / conetividade e urbanismo / espaço público.

Figura 44 – Articulação entre eixos estratégicos e Porto Innovation District Satellite
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10.2.

CONFIGURAÇÃO DO MODELO TERRITORIAL

O modelo territorial proposto é dinâmico, simultaneamente, a dois níveis: o de uma visão para o território,
cujos elementos estruturantes são os sistemas mobilizadores (que funcionam como indutores e orientadores
das transformações, difundindo por toda a área as energias geradas a partir das áreas mais dinâmicas e dos
drivers de mudança), e o de um processo de mudança, associado ao potencial de transformação mobilizado
pelas intervenções e orientações implementadas no âmbito de cada um dos eixos estratégicos.
Territorialmente, o modelo é integrador a várias escalas, da urbana-regional (em que se perspetiva uma plena
integração da Zona Oriental no espaço metropolitano) à local (em que se promovem a coesão, a
permeabilidade ecológica, funcional e social, a geração de dinâmicas sustentáveis). Esta integração resulta da
promoção da continuidade dos sistemas espaciais, da anulação das barreiras, da valorização de ativos
enquanto centralidades alargadas e da promoção da coesão territorial e social.
É muito importante reter esta perspetiva multi-escala do modelo territorial adotado.
O Masterplan para a Zona Oriental olha para dentro do seu espaço de intervenção como um território coeso
sem secundarizar a ambição de um território que é uma centralidade no espaço urbano alargado. Tal
centralidade afirma-se, no espaço da cidade do Porto e em espaços mais alargados, a três níveis:
•

•

•

A centralidade na interligação da cidade e da metrópole, com o espaço exterior, corporizado sobretudo
pelo sistema de conectividade e mobilidade de escala regional que tem aqui uma interface estruturante
(o hub de Campanhã).
A existência de estruturas e serviços de escala metropolitana, concebidos e geridos numa perspetiva
extrovertida (o Parque Oriental, o Matadouro, a Plataforma Multimodal de Campanhã, o Estádio do
Dragão), inseridos como drivers de alguns dos sistemas mobilizadores (ecossistemas criativos de
Campanhã e Corujeira, Hub de Campanhã, Eco-district).
A experimentação de iniciativas e políticas que encontram aqui um laboratório que servirá, em alguns
domínios (o ecológico, o social, o criativo), como espaço pioneiro na cidade (o LAB-SU, o Eco-district).

Esta centralidade apenas pode afirmar-se se for acompanhada por uma escala meso do modelo e da ação.
Trata-se, neste caso, de garantir:
•

•

•

A geração de espaços e dinâmicas de continuidade funcionais e espaciais, que são, neste modelo,
visíveis no quadro dos ecossistemas criativos de Campanhã e Corujeira e do Porto Innovation District
Satellite.
A criação de elementos e sistemas físicos de superação das barreiras infraestruturais e naturais que
contribuíram para a segregação-marginalização desta área, corporizados no quadro de algumas
intervenções setoriais e sistemas mobilizadores (rede de espaços públicos e verdes com continuidade,
sistemas de mobilidade coletiva e em modos suaves, edifícios como o Matadouro e o Terminal
Rodoviário).
A integração das redes de acessibilidade da escala macrorregional com a rede interna-capilar,
corporizada pela prioridade dada, neste Masterplan, a alguns eixos de ligação de nível intermédio.

E, por último, é fundamental ter sempre presente a escala interna a este território, de promoção da coesão,
de dinamização económica, de qualificação dos padrões de vida, de governança aberta e partilhada, que neste
modelo territorial se pode descrever como relacionada com a capacidade de induzir transformações que
abranjam e gerem energia também nas áreas que, no diagnóstico, foram identificadas como menos dinâmicas,
ou até passivas e excluídas.
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Nas figuras seguintes mostram-se perspetivas complementares deste modelo territorial.
Em primeiro lugar, a dimensão das escalas múltiplas, onde é visível a convergência de sistemas de
acessibilidade externa e algumas redes de nível superior em que se integram elementos presentes na Zona
Oriental (por exemplo, as grandes estruturas verdes: Parque da Cidade/Parque da Asprela/Palácio de
Cristal/Parque Oriental/Parque da Prelada; os grandes equipamentos culturais: Serralves, Casa da Música,
Rivoli, Matadouro).

Figura 45 – A Zona Oriental do Porto no contexto territorial metropolitano.

Na figura seguinte, uma visão de conjunto dos sistemas mobilizadores (exceto o LAB_SU, que não tem uma
tradução espacial clara), associados a alguns eixos de intervenção, e das dinâmicas de coesão e integração
que geram, tanto no espaço interno da Zona Oriental como na sua articulação externa.
Destacam-se os seguintes elementos:
•
•

•

As “contaminações” catalisadoras geradas, a partir do exterior, nos ecossistemas criativos e PIDS.
Quatro drivers estratégicos que, valorizados no âmbito dos sistemas mobilizadores, são geradores de
transformações (Parque Oriental/Eco-District; Matadouro/E. criativos + PIDS; TRC/Hub de Campanhã;
serviços sociais coletivos do Bairro do Cerco do Porto/LAB-SU).
Algumas intervenções estruturantes no âmbito dos diversos eixos estratégicos que, entre outros
impactos, induzem transformação nas áreas menos dinâmicas.
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Figura 46 – Modelo territorial para a Zona Oriental do Porto
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ANEXO
Listagem da documentação consultada
▪

Plano de Pormenor do Parque Oriental (Termos de Referência), 2005

▪

Plano de Pormenor das Antas, 2014

▪

Plano de Pormenor da Ranha (Termos de Referência), 2011

▪

Rede de Parques Metropolitanos da GAMP, 2009

▪

Plano de Intervenção no rio Tinto, 2010/2011

▪

ORU de Campanhã-Estação

▪

ORU da Corujeira

▪

Estudos de Caracterização e Diagnóstico da Revisão do PDM do Porto (Caracterização Biofísica; Clima e
Ambiente Urbano; Estrutura Ecológica e Biodiversidade; Valores Patrimoniais; Ocupação Funcional Dinâmicas Territoriais e Centralidades), 2018

▪

Terminal Intermodal de Campanhã (proposta vencedora do concurso de conceção), 2016

▪

Ilhas do Porto: Levantamento e caraterização e Programa Estratégico, FEUP/CMP, 2015.

▪

Projeto de Reconversão e Exploração do antigo Matadouro do Porto: Programa base, 2017.

▪

Estudo de Requalificação Urbana S. Roque da Lameira / Corujeira / VCI: Estudo prévio - Memória
descritiva.

▪

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Porto, 2015.

▪

Plano de Pormenor de Contumil (Termos de Referência), 2013.

▪

Projeto Ciclovia-Ecopista, 2016
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