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1. Enquadramento
1.1 Objetivos do trabalho
O Município do Porto decidiu iniciar um processo de reabilitação, reconversão e revitalização
da zona oriental da cidade 1, para além do perímetro do centro tradicional, tendo delimitado a
Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Corujeira que consubstancia uma intervenção
integrada para este núcleo urbano através da definição de uma Operação de Reabilitação
Urbana (ORU) Sistemática2. Em resultado da aprovação da ARU da Corujeira e dos objetivos
associados à formalização da sua delimitação, importa promover a elaboração do Programa
Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), o instrumento legal de programação da ORU
previsto no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU)3.
Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo primordial a definição das condições
base que suportam a ORU, através da elaboração de um Programa definidor de uma
estratégia integrada de reabilitação para as zonas da Corujeira, de Contumil e do Cerco do
Porto, que, considerando as tendências de desenvolvimento e as oportunidades conferidas
pela aplicação dos instrumentos de programação do financiamento comunitário, promova
melhores condições urbanas e ambientais e permita gerar um território com uma identidade
reforçada, mais coeso e apto a atrair moradores e visitantes e novas oportunidades
dinamizadoras do seu tecido económico e social.
O trabalho a desenvolver integra os elementos necessários para a definição da ORU, tendo
em consideração os objetivos estratégicos estabelecidos na delimitação da ARU da Corujeira:
:

Qualificar e tornar mais inclusivo este território, melhorando as condições de vida e de
bem-estar da população residente e reforçando a sua capacidade de atrair e fixar
novos habitantes, utilizadores e visitantes;

1

Inscrita como um dos objetivos do Plano de Acão de Regeneração Urbana (PARU) do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU) do Porto, aprovado em 2015. Constitui, no presente, uma estratégia partilhada por
várias metrópoles europeias. De facto à medida que os centros históricos e tradicionais renovam a sua capacidade de
atrair novos visitantes, residentes, investimento e atividades económicas - devido aos seus atributos patrimoniais e
simbólicos - intensifica-se a necessidade de atuar nas áreas mais afastadas que, frequentemente, permanecem à
margem deste dinamismo urbano.
2

De acordo com artigo 8º do RJRU, uma ORU Sistemática consiste numa “intervenção integrada de reabilitação
urbana de uma área, dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, dos equipamentos e dos
espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação e revitalização do tecido urbano, associada a
um programa de investimento público”.
3

Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto.
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:

Promover a interação territorial, socioeconómica e cultural com a restante cidade,
anulando efeitos de segregação espacial e de estigmatização;

:

Atrair atividades económicas, sociais e culturais, criando um novo polo funcional;

:

Envolver os atores locais em torno de uma estratégia de atuação clara e fomentar
complementaridades e sinergias entre as intervenções.

Partindo da referência que constitui o trabalho até aqui desenvolvido pelo Município serão,
igualmente, consideradas as orientações e condicionamentos decorrentes dos instrumentos
de ordenamento em vigor, particularmente o Plano Diretor Municipal do Porto (PDM), sem
excluir que, no desenvolvimento dos seus trabalhos possam ser elencadas questões a
considerar no processo de revisão do PDM, bem como tidas em consideração um conjunto
de diretrizes estabelecidas em documentos orientadores, designadamente o PERU de
Campanhã – Estação, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) do Porto e o
Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020.
Com o PERU espera-se alcançar uma estratégia territorial e operacional para a área de
intervenção que consolide um modelo de organização urbana policêntrica na cidade do Porto
e conduza ao seu desenvolvimento, particularmente da zona oriental, contribuindo, desta
forma, para uma cada vez maior afirmação do Porto a nível metropolitano, regional e nacional.
Operacionalmente, o trabalho é orientado para os seguintes objetivos específicos:
:

Identificação dos fatores críticos, objetivos e linhas estratégicas para a condução do
processo;

:

Caracterização

do

território

e

do

seu

enquadramento

histórico,

cultural,

socioeconómico, ambiental e urbanístico;
:

Enquadramento do território de intervenção no contexto das políticas, programas,
planos e projetos, locais, metropolitanos/regionais, nacionais e europeus;

:

Diagnóstico com identificação das oportunidades e riscos para o desenvolvimento do
território de intervenção;

:

Elaboração de um enquadramento estratégico, estabelecendo uma visão de futuro,
uma carteira de projetos estruturantes e de ações prioritárias;

:

Definição do quadro institucional e de envolvimento de atores públicos e privados na
implementação do programa estratégico de reabilitação urbana;

:

Conceção da ORU, com a identificação das áreas e ações prioritárias e estruturantes,
a sua caracterização detalhada, a sua territorialização, as articulações e
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interdependências, a estimativa de investimento, o planeamento físico previsional, o
quadro de fontes de financiamento e a indicação dos agentes envolvidos;
:

Identificação de modelos de implementação de projetos/ações, articulados com os
novos instrumentos regulamentares da política de coesão;

:

Fundamentação do enquadramento dos projetos e ações estruturantes na revisão do
PDM do Porto;

:

Fundamentação do enquadramento dos projetos e ações estruturantes no contexto
das prioridades estratégicas do Portugal 2020 e outros instrumentos de financiamento
relevantes, em articulação com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
(PEDU) do Porto e as prioridades de investimento inscritas nos domínios da
mobilidade urbana sustentável (PI 4.5), da reabilitação urbana (PI 6.5) e da inclusão
social em territórios urbanos desfavorecidos (PI 9.8).

A definição da ORU sistemática será acompanhada de um enquadramento estratégico prévio
que constitui o seu quadro de referência e que inclui: (i) um diagnóstico que identifica a
problemática do território e as oportunidades; (ii) uma visão assente numa ambição e num
conceito global de intervenção; (iii) um masterplan que define a proposta espacial de
ocupação e distribuição dos usos e funções, no quadro do PDM em vigor; e, (iv) um conjunto
de projetos que, pelo seu carácter estratégico e estruturante, serão capazes de despoletar um
processo de transformação e revitalização do território de intervenção.
Neste sentido, são estabelecidas 7 fases de desenvolvimento do trabalho, de acordo com o
seguinte planeamento:
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Fases

Objetivos

FASE 1
Preparação

1.1.

Definição do quadro de intervenção e dos fatores críticos

1.2.

Consolidação metodológica

1.3.

Programação dos trabalhos

2.1.

Reconhecimento do território

2.2.

Caracterização do território

FASE 2
Caracterização e
Diagnóstico

2.3.

Diagnóstico do território

FASE 3
Caracterização e
Diagnóstico (Revisão)

3.1.

Revisão dos conteúdos da Fase 2
(de acordo com a análise efetuada pelos serviços da Câmara Municipal do Porto)

FASE 4
Enquadramento
Estratégico

4.1.

Visão de futuro

4.2.

Projetos estruturantes

4.3.

Masterplan

FASE 5
Enquadramento
Estratégico (Revisão)
FASE 6

5.1.

Revisão dos conteúdos da Fase 4
(de acordo com a análise efetuada pelos serviços da Câmara Municipal do Porto)

Definição da ORU

6.1.

Identificação das opções estratégicas

6.2.

Definição de âmbito da ORU

6.3.

Identificação das ações

6.4.

Estimativa de investimento

6.5.

Identificação das fontes de financiamento

6.6.

Planeamento físico previsional

6.7.

Definição do modelo institucional

6.8.

Estratégia de comunicação

7.1.

Revisão dos conteúdos da Fase 6
(de acordo com a análise efetuada pelos serviços da Câmara Municipal do Porto)

FASE 7
Definição da ORU
(Revisão)

Tendo por base a metodologia apresentada, as fases 3, 5 e 7 concretizam o Programa
Estratégico de Reabilitação Urbana (Figura 1).
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Figura 1. Relação entre etapas metodológicas e relatórios do projeto
Fonte: SPI, 2017

O presente documento – R2: Caracterização e Diagnóstico – constitui o ponto de partida para
a realização do instrumento próprio da operação de reabilitação urbana da ARU da Corujeira,
ao servir de base para a definição da Estratégia Territorial (R3 – Fase 4) e para a definição
posterior da ORU (R4 – Fase 6).
Neste contexto, integra os seguintes conteúdos específicos:
:

Enquadramento territorial e histórico;

:

Caracterização física, ambiental e paisagística;

:

Caracterização socioeconómica e demográfica;

:

Caracterização urbanística e da mobilidade;

:

Identificação dos riscos e condicionantes;

:

Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial e outros estudos, planos ou
programas relevantes.

O vasto e valioso conjunto de informação fornecida pela Câmara Municipal do Porto, as
reuniões e o trabalho de campo efetuado pela SPI viabilizam a elaboração de um documento
focado nos temas mais relevantes do território e com uma abordagem muito concreta da
realidade objeto de estudo, que é indispensável para a definição da estratégia a prosseguir.
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2. Área de intervenção
2.1 Breve enquadramento regional
Localizado no noroeste de Portugal, na Área Metropolitana do Porto (AMP), Região Norte, o
Porto é um concelho cuja dimensão não traduz a importância que possui, traduzindo-se numa
superfície de 41,42 km2, repartido em sete freguesias4. O concelho do Porto é limitado a norte
pelos concelhos de Matosinhos e Maia, a nascente pelo concelho de Gondomar, a sul pelo
Rio Douro e o concelho de Vila Nova de Gaia e a poente pelo Oceano Atlântico (Figura 2).

Figura 2. Limites administrativos e freguesias do concelho do Porto
Fonte: SPI, 2017 (com base na CAOP 2014)

O Porto é um concelho urbano, sendo os limites da cidade coincidentes com os limites do
concelho. A cidade é o principal núcleo urbano da AMP, onde se encontram as atividades
terciárias ligadas ao ensino superior, saúde, cultura, setor financeiro e atividades relacionadas

4

União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde; União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé,
Miragaia, São Nicolau e Vitória; União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos; Freguesia de Bonfim;
Freguesia de Campanhã; Freguesia de Paranhos e Freguesia de Ramalde.
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com o comércio internacional, exercendo uma influência que extravasa claramente o seu
perímetro.
O desenvolvimento da coroa periurbana, com uma extensão de quase 140 km ao longo da
costa e uma largura de cerca de 60 km, em torno do Porto, criou um sistema urbano complexo
(Figura 3), apoiado por uma rede de infraestruturas, rodo e ferroviárias, que estrutura a Região
Norte – a Área Metropolitana do Porto5.

5

A AMP é constituída por 17 municípios: Arouca; Espinho; Gondomar; Maia; Matosinhos; Oliveira de Azeméis;
Paredes; Porto; Póvoa do Varzim; Santa Maria da Feira; Santo Tirso; São João da Madeira; Trofa; Vale de Cambra;
Valongo; Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.

15 | 177

MUNICÍPIO DO PORTO | DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA, DE TIPO SISTEMÁTICO, PARA
O TERRITÓRIO A DELIMITAR COMO ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
R02. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO
MARÇO 2018

Figura 3. Enquadramento regional da cidade do Porto
Fonte: SPI, 2017

Como indica o Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Norte (PROT-N), o
sistema urbano da Aglomeração Metropolitana do Porto é um núcleo relevante na estruturação
policêntrica da Região Norte (Figura 4).
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Figura 4. Modelo Territorial da Região Norte
Fonte: PROT-N, 2009

O sistema urbano definido pretende aprofundar os relacionamentos entre as áreas urbanas,
tendo em vista a promoção de complementaridades e o desenvolvimento de sinergias entre
as estratégias urbanas, gerando densidade relacional, coesão e competitividade regional.
Nesta abordagem importa destacar as fortes ligações às cidades de equilíbrio regional, Braga
e Vila Real (Eixo Urbano do Douro) e aos conjuntos de cidades regionais Póvoa de Varzim/Vila
do Conde, Vila Nova de Famalicão/Santo Tirso/Trofa e Santa Maria da Feira/São João da
Madeira/Oliveira de Azeméis.
A localização geográfica e dimensão da cidade do Porto, a grande proximidade ao aeroporto
(Maia) e porto marítimo (Matosinhos) apoiado por um sistema multimodal de transporte que
lhe confere boas acessibilidades, fazem do Porto o principal destino e polo difusor dos fluxos
turísticos inter e intrarregionais. A forte imagem internacional do Porto, ligado intimamente à
marca “Vinho do Porto” e reforçado pela ligação ao Alto Douro Vinhateiro, tem ajudado a
projetar a Cidade.
Para lá do atrativo turístico, o Porto possui um complexo universitário com uma oferta
curricular formativa de grande capacidade de atração e com áreas nos domínios da
investigação de grande prestígio nacional e internacional (com destaque para a área da
saúde). Tendo por base uma boa rede de acessibilidades e infraestruturas de suporte ao
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desenvolvimento económico (aeroporto, porto marítimo com terminal de cruzeiros e logística),
assim como as valências e equipamentos culturais em vários domínios (arte contemporânea,
arquitetura e musica, entre outros), o Porto constitui uma cidade que se afirma, cada vez mais,
no contexto europeu e mundial.
O Porto é um território também marcado pelo seu passado, identificando-se na sua paisagem
urbana marcas e elementos patrimoniais de elevado valor histórico. O Centro Histórico,
classificado como Património Mundial pela UNESCO, concentra em si grande parte da história
da evolução da cidade e uma forte identidade da comunidade local, assegurando, no centro
da cidade, um parque edificado disponível para efetivar a transformação e capaz de acolher
um importante potencial turístico.
Ainda do ponto de vista turístico destaca-se o rio Douro, elemento paisagístico de enorme
relevância para cidade, cuja exploração marítimo-turística incrementou um acentuado número
de visitantes.
Desde 1981 que o Porto tem vindo a perder população a um ritmo acentuado. Na última
década o concelho registou um acentuado decréscimo populacional (9,7%), possuindo, de
acordo com o último recenseamento (2011) do Instituto Nacional de Estatística (INE), 237.591
habitantes (Figura 5).

Figura 5. Evolução da população residente, no concelho do Porto
Fonte: SPI, 2017 (com base nos dados do INE)

Apesar da diminuição do número de habitantes, a densidade populacional na cidade do Porto
(57 habitantes/hectare) é superior ao valor registado na AMP (8 habitantes/hectare). Este

18 | 177

MUNICÍPIO DO PORTO | DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA, DE TIPO SISTEMÁTICO, PARA
O TERRITÓRIO A DELIMITAR COMO ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
R02. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO
MARÇO 2018

fenómeno é explicado pelo facto de o município do Porto representar quase 14% da
população da área metropolitana (1.1760.000) e 2% do território da AMP (2.041 km 2).
Uma das explicações para o fenómeno da diminuição da população residente pode ser
atribuída à dinâmica do mercado imobiliário nos concelhos periféricos, potenciando uma
oferta residencial forte, diversificada e de densidades, morfologias e procuras diferenciadas.
A cidade do Porto mantém, contudo, as suas características de atração e dependência sobre
os núcleos urbanos envolventes. O processo de terciarização que ocorreu na cidade,
localizando-se aí as principais atividades económicas, equipamentos culturais, sociais, de
ensino e saúde, faz do Porto o principal polo prestador de serviços da região. Este processo é
uma necessidade implícita ao estatuto da cidade do Porto no sistema urbano existente,
fomentando a dependência dos municípios que gravitam à sua volta na base da troca
comercial e prestação de serviços.

2.2 Enquadramento da freguesia de Campanhã na cidade do Porto
Alguns dados sobre a evolução histórica do território
Não sendo objeto do presente trabalho a análise da evolução urbana da cidade do Porto nem
da freguesia de Campanhã, apenas se reproduzem alguns elementos cartográficos de
interesse para a compreensão da evolução histórica da zona de intervenção, com o objetivo
de enquadrar os desafios e o potencial da ARU da Corujeira.
No séc. XII, o Porto era uma cidade episcopal que se desenvolvia em torno de uma catedral
que se tinha começado a edificar no topo do morro da Pena Ventosa, possuindo valências de
defesa militar e proteção contra o inimigo para além dos motivos de culto. Este aglomerado
era protegido pelas muralhas mandadas erguer, nesse século, pelo Bispo D. Hugo sobre as
fundações de muros anteriores de origem sueva (Figura 6).
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Figura 6. Fotografia da Maqueta da Cerca Velha existente no Arquivo Histórico do Porto
Fonte: http://www.portopatrimoniomundial.com/a-cidade-medieval.html (2016)

Este núcleo, que constitui a zona histórica do Porto, teve um desenvolvimento consistente a
partir do séc. XI até meados do séc. XIV, devido à importância das relações comerciais com
países do Norte, fazendo com que os limites da primeira cerca fossem rapidamente
expandidos.
No Século XIII, a cidade desenvolve-se em torno de dois núcleos fundamentais: a zona alta,
onde se estende o Morro da Sé e onde se localiza a Sé Catedral, sendo considerada a cidade
do Bispo, e a zona baixa, na Ribeira à beira-rio, sendo considerada a cidade dos mercadores
e dos burgueses. Estes dois núcleos eram ligados por uma malha urbana medieval que se
estendia em cascata da Sé à Ribeira e por eixos de ligação viários entre eles.
O forte desenvolvimento do núcleo populacional, assim como a crescente importância
económica, fizeram do Porto alvo de disputas e guerras o que levou à decisão da construção
de uma segunda cerca, as muralhas Fernandinas, no séc. XIV durante o reinado de Afonso IV
e concluídas no reinado de D. Fernando (Figura 7).
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Figura 7. Muralhas do Porto segundo o Dr. Carlos Passos sobre a Planta da Cidade de 1839
Fonte: http://www.portopatrimoniomundial.com/a-cidade-medieval.html (2016)

A nova cerca, que conciliava os interesses civis e militares, procurava unir as duas cumeadas
com a zona ribeirinha, formando um muro que separava a cidade do campo. A zona do casco
antigo da cidade está contida nesta cerca, sendo um núcleo labiríntico de malha irregular,
constituído por ruas estreitas e bastante sinuosas, fortemente influenciadas pelo declive.
Durante o séc. XVIII, com a intervenção de João de Almada e Melo, as muralhas medievais
foram sendo demolidas permitindo a expansão da cidade. Durante este período, procurou-se
solucionar os principais problemas ao nível da malha urbana, influenciados pelo aparecimento
de novos bairros não planeados, a necessidade de pavimentação de ruas, aquedutos e
fontanários em ruína e uma necessidade de construção e requalificação de praças e novos
arruamentos. A cidade passou a ser planeada e a crescer de forma organizada em oposição à
malha urbana que crescia organicamente durante o período medieval. Durante esse século, as
principais ações urbanísticas e os investimentos levados a cabo no Porto centraram-se na
zona ocidental e central da cidade.
Após as invasões napoleónicas (1808-1812) e o Cerco do Porto (1832-1833), que contribuíram
em larga escala para danos ao nível do património e território, registaram-se períodos de
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prosperidade com a população a crescer e com o desenvolvimento da atividade fabril, com
aparecimento da primeira máquina a vapor ao serviço da atividade industrial (1835). Apesar do
século XIX ter ficado marcado por guerras e instabilidades políticas, económicas e sociais que
afetaram a cidade foi também neste período em ocorreram as principais alterações das zonas
urbanas, dando-se a ocupação da zona oriental da cidade do Porto, particularmente com a
chegada do caminho-de-ferro a Campanhã6.
O século XX reorientou os principais investimentos no Porto para as zonas centrais e
ocidentais da cidade, tendo-se iniciado em meados desse século um conjunto de iniciativas
de melhoramentos profundos na acessibilidade geral dessas zonas da cidade, sobretudo ao
exterior, através da construção da Ponte da Arrábida e a autoestrada até aos Carvalhos. Estas
melhorias criaram condições para o progressivo processo de desindustrialização e perda de
importância do setor industrial, notório ao longo da década de 80, começando o território da
cidade do Porto a afirmar-se como um espaço de comércio e serviços, com acentuado
crescimento do setor terciário.
Breves notas sobre a expansão oriental da cidade do Porto
A freguesia de Campanhã, localizada no extremo oriental do concelho do Porto, caracteriza-se
por ser uma área com uma grande diversidade funcional e morfológica em resultado das
inúmeras transformações físicas e sociais ocorridas ao longo do tempo. A forma e a estrutura
urbana que hoje se encontram em Campanhã não são mais do que reflexo do seu percurso
histórico, em resultado de uma fusão de áreas residenciais e industriais em articulação com os
vestígios de antigas quintas e terrenos agrícolas.
Esta zona beneficiava da aptidão agrícola dos solos assim como da proximidade a linhas de
água – rios Tinto e Torto – e aos seus vales de relevo suave, potenciando uma atividade
agrícola, sobretudo direcionada para uma agricultura de subsistência.
Durante o século XVIII esta matriz rural da freguesia assume novas expressões. Surgem as
quintas e os solares das grandes famílias burguesas e nobres da cidade do Porto (Figura 8).

6

O desenvolvimento do caminho-de-ferro em Portugal iniciou-se com a construção da primeira linha ferroviária entre
as duas principais cidades, Lisboa e Porto. A chegada da Linha do Norte à margem sul do Rio Douro verificou-se em
1864. A entrada do comboio na cidade do Porto dependia da dificuldade do atravessamento das elevadas escarpas
do Rio Douro, questão que só foi ultrapassada em 1877 (13 anos depois), com a inauguração de uma ponte de ferro
da autoria de Théophile Seyrig e Gustav Eiffel – a Ponte Maria Pia (ENTER-HUB, European network exploiting territorial
effects of railway hubs and their urban benefits, Local action plan, Porto – Campanhã, March 2015).
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Figura 8. Quinta de Bonjóia
Fonte: SPI, 2016

As quintas do Freixo, de Bonjóia, da Revolta, de Furamontes e de Vila Meã são alguns casos
bem representativos do luxo e do requinte arquitetónico que caracterizavam estes solares. A
sua presença imprimiu um carácter muito próprio à paisagem e identidade da freguesia,
especialmente ao vale de Campanhã.
Ao longo do século XIX a freguesia de Campanhã sofreu alterações profundas, assistindo-se a
uma expansão do centro do Porto para a zona oriental da cidade, espaço até então
considerado como periférico. Para isso muito contribui a construção de um conjunto de
infraestruturas de transporte muito relevantes, onde se destaca a conclusão da Ponte Maria
Pia7, em 1877, e da estação de caminho-de-ferro de Campanhã (Figura 9).

7

Ponte ferroviária, responsável por fazer a ligação, da Linha do Norte sobre o rio Douro, entre Vila Nova de Gaia e o
Porto, inaugurada em 1877. Encontra-se desativada desde 24 de junho de 1991, tendo sido substituída pela ponte
ferroviária de São João.
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Figura 9. Estação Ferroviária de Campanhã
Fonte. SPI, 2016

A Estação de Campanhã passava, deste modo, a ser o término da linha ferroviária de Lisboa
(até à data a ligação terminava em Vila Nova de Gaia nas Devesas), impulsionando as trocas
comerciais entre o Porto e o sul de Portugal e a concentração da atividade industrial neste
local, em muito alicerçada na facilitação do acesso das novas fábricas às matérias-primas e
na rapidez e agilização do escoamento dos produtos acabados.
O final do século XIX ficou então marcado pelo desenvolvimento dos transportes e por um
surto industrial que promoveu o crescimento urbano e populacional na zona oriental da
cidade.
No início do século XX, a freguesia de Campanhã detinha ainda uma fisionomia e um traçado
marcadamente rural, com a transformação dos caminhos rurais (com características débeis
para sustentar muito trânsito) em artérias principais de grande débito, mantendo-se o perfil
inadequado às necessidades e de acordo com as condicionantes topográficas, de que é
exemplo a rua do Freixo.
Apesar do crescimento populacional e urbanístico que se fez sentir do princípio do seculo XX,
gerado pela chegada de população de zonas interiores do país que se deslocava para a
cidade do Porto em busca de trabalho, a freguesia de Campanhã nunca se assumiu como
local de paragem, nem como um polo urbano e aglutinador de atividades centrais, não se
desligando da sua matriz rural. A necessidade de desenvolver dois ramais ferroviários, um
para a Alfândega (atualmente desativado) e outro para S. Bento, para mobilizar pessoas e
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bens para outros pontos da cidade, demonstram a menor relevância de Campanhã face às
zonas centrais.
O processo de desindustrialização da cidade começa a fazer-se sentir com o fecho das
unidades industriais localizadas nas manchas urbanas de Massarelos, Lordelo do Ouro,
Bonfim e Campanhã, criando um vazio de atividades e acarretando consequências no
ambiente urbano com o abandono e degradação dos edifícios industriais (Figura 10).

Figura 10. Campanhã | Unidade industrial devoluta na rua de Justino Teixeira
Fonte: SPI, 2016

Acompanhando a evolução ocorrida no conjunto das cidades portuguesas, o processo de
desindustrialização teve um impacto visível na zona oriental da cidade, que se tornou mais
evidente a partir da década de 80 do século passado quando muitas unidades se transferiram
para os municípios da periferia, motivadas pelas dificuldades de circulação no tecido urbano
de veículos pesados, pela incapacidade de modernização e expansão da construção e pela
maior preocupação ambiental das cidades.
O processo de desindustrialização de Campanhã conduziu a uma diminuição significativa do
emprego neste local. A população, com baixos níveis de qualificação e cada vez mais
envelhecida, não foi capaz de encontrar novas oportunidades de emprego, num contexto
económico e social particularmente adverso. Esta conjugação negativa contribuiu para a
fragilização do tecido social e para a fragmentação urbana, em muito alicerçada no êxodo da
população para outros locais, na degradação e obsolescência do tecido industrial, na
construção de infraestruturas pesadas e na orografia particularmente complexa do território.
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A freguesia de Campanhã, onde se insere a ARU da Corujeira, tem estado sujeita a uma perda
demográfica acentuada nas últimas décadas. Entre 2001 e 2011, segundo os dados dos
Censos do INE, a freguesia perdeu mais de 6.000 habitantes, a um ritmo superior ao do
concelho, dados evidenciados no capítulo seguinte, referente às dinâmicas socioeconómicas
– evolução demográfica.
Estas circunstâncias contribuíram para um maior isolamento de Campanhã em relação ao
resto da cidade, promovendo o seu despovoamento e uma redução dos pontos de contacto
entre os diferentes tecidos urbanos e a consequente limitação na promoção de canais
alternativos de articulação com os territórios vizinhos. É um território marcado pelas dinâmicas
associadas à Estação de Campanhã, pelas grandes unidades industriais desativadas, por
zonas de habitação degradadas e por um tecido urbano espartilhado por canais de
infraestruturas viárias de âmbito metropolitano ou mesmo nacional. A Via de Cintura Interna
(VCI), concluída na década de 90, a construção da Ponte do Freixo e a execução do troço de
ligação ao nó de acesso à A3/A34, foram obras marcantes na cidade do Porto, mas que
acentuaram o já existente efeito barreira criado pela linha de comboio (Figura 11).

Figura 11. Campanhã | Barreiras urbanas (acessibilidades e infraestruturas de transporte)
Fonte: https://commons.wikimedia.org (2017)

O conflito existente entre as novas infraestruturas e funções que a área tem vindo a albergar e
o tecido urbano pré-existente, gera hoje disfunções que condicionam e descaracterizam o
território. Porém, este território não se destaca só pelos seus problemas urbanísticos e sociais,
pois estas novas infraestruturas, combinadas com a existência de áreas com elevado
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potencial de requalificação, constituem também importantes oportunidades para o
desenvolvimento da freguesia e para a localização de polos de atividades qualificados.
Representa, pela sua localização, pela existência de grandes unidades cadastrais
desaproveitadas, pela possibilidade de articulação qualificada ao resto da cidade e
interligação ao rio Douro e ao Parque Oriental, pela decisão do Município de aqui construir e
consolidar um importante interface intermodal de transportes da cidade e da área
metropolitana e de instalar um polo de empresas criativas e tecnológicas e de cultura (antigo
Matadouro), uma oportunidade para enquadrar operações urbanísticas capazes de fomentar
novas dinâmicas económicas, sociais e culturais.
Atualmente, Campanhã continua repartida entre o seu passado de tradição rural, que ainda
permanece vivo na paisagem e em muitos aspetos do quotidiano, e os traços de modernidade
cada vez mais visíveis. Desempenha um papel relevante na organização da área
metropolitana e na articulação entre o centro e a periferia da cidade, apresentando condições
para o desenvolvimento de um equilíbrio territorial e funcional entre as zonas ocidental e
oriental da cidade, conferindo igualmente um novo estímulo no processo de reabilitação
urbana na cidade do Porto, que tem vindo a ser implementado com sucesso.

2.3 ARU da Corujeira
Encontrando-se totalmente inserida na Freguesia de Campanhã, a ARU da Corujeira abrange
uma superfície com cerca de 226 hectares, cujos limites são definidos, grosso modo, a norte,
pelo eixo formalizado pelas ruas de Santo António de Contumil / da Presa de Contumil / de
Amorim de Carvalho, pelas construções envolventes às ruas de Baixo de Souto e de Avelino
Ribeiro, pelo traçado ferroviário da linha do Minho, pela rua da Ranha e pela Estrada da
Circunvalação (N12); a nascente, pela Estrada da Circunvalação; a sul, pela Autoestrada A43;
e a poente, pela Via de Cintura Interna (A20), pelas construções envolventes às ruas de
Contumil e de Antero de Araújo e pela Travessa Fonte de Contumil (Figura 12).
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Figura 12. Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Corujeira
Fonte: SPI, 2017 (com base na cartografia disponibilizada pela CM do Porto)

De acordo com os dados dos Censos 2011 do Instituto Nacional de Estatística (INE), a ARU
da Corujeira, que incide sobre 141 subsecções estatísticas (ver Anexo A1), conta com um total
de 15.761 habitantes.
A ARU integra a Praça da Corujeira (Figura 13), que se afirma como o centro da freguesia de
Campanhã e como nó radial de uma multiplicidade de vias de comunicação que articulam os
principais eixos de mobilidade do território: rua de São Roque da Lameira; Av. 25 de Abril;
Estrada da Circunvalação; e Via de Cintura Interna.
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Figura 13. Praça e Jardim da Corujeira
Fonte: http://mapio.net/s/31146281, (2017)

Não obstante, existem constrangimentos à mobilidade neste território, decorrentes da
instalação de infraestruturas viárias e ferroviárias pesadas e da orografia do terreno, que
dificultam a articulação com as zonas envolventes da ARU e que criam problemas ao nível da
mobilidade pedonal e ciclável.
Neste contexto, merece particular atenção a intenção plasmada na planta de ordenamento do
PDM8 que propõe um novo atravessamento da linha férrea, em Contumil, no prolongamento
da Alameda de Cartes / rua das Linhas de Torres, formalizando uma nova ligação à Alameda
da Cruz Vermelha Portuguesa (que integra o espaço canal da linha F 9 do Metro do Porto).
Ainda ao nível da mobilidade e dos modos suaves, importa desenvolver o traçado da Ecopista
Oriental da Cidade, que deverá integrar o espaço canal existente da antiga linha ferroviária de
ligação à Alfândega do Porto (poente) e articular com o Terminal Intermodal Rodoviário,
formalizando e constituindo um percurso alternativo às deslocações da população residente
no território para os seus locais de trabalho, através da Quinta do Mitra 10 e de Bonjóia11,

8

Planta de Ordenamento – Carta de Hierarquia da Rede Rodoviária, do Plano Diretor Municipal (1ª alteração,
setembro de 2012).
9

Ligação entre a Sr.ª da Hora (Matosinhos) e Fânzeres (Gondomar).

10

Também conhecida como Quinta da Vila Meã.
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facilitando a articulação com o interface de Campanhã, com o centro da cidade, com outros
núcleos urbanos (Azevedo, bairros do Cerco, do Lagarteiro, do Falcão e outros) e com a
Praça da Corujeira.
A Praça da Corujeira integra o Jardim da Corujeira12 que formaliza um dos principais espaços
verdes da cidade e de referência da ARU, onde também se incluem os jardins da Quinta de
Bonjóia (Figura 14).

Figura 14. Jardins da Quinta de Bonjóia
Fonte: SPI, 2016

A ARU da Corujeira margina a sul, com o Parque Oriental da Cidade do Porto (Figura 15), que
se desenvolve ao longo das margens do Rio Tinto, e, a poente, com o Parque de São Roque e
o futuro Parque Urbano das Antas. Estes elementos âncora deverão enquadrar a continuidade
e reforço da estrutura ecológica municipal no interior da ARU, promovendo a articulação deste
conjunto de parques, quintas e espaços verdes com outros que se localizam na proximidade
designadamente o Monte Aventino, a Quinta do Mitra, os jardins do Palácio do Freixo, de
Barão de Nova Sintra, de S. Lázaro, e, a vários níveis, com o centro do Porto.

11

Com cerca de 4 ha, inclui um notável exemplar de casa rural do séc. XVIII, imóvel classificado, de traça atribuída ao
arquiteto Nicolau Nazoni, cercado por jardins e mata que distinguem uma das mais antigas propriedades senhoriais
dos subúrbios da cidade. É a sede da Fundação Porto Social, cujos serviços estão integrados na Câmara do Porto.
12

Caracterizado pelos enormes plátanos e que enquadra o Centro Social da Junta de Freguesia de Campanhã, um
parque infantil e algumas áreas que possibilitam a prática de desporto informal.
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Figura 15. Parque Oriental da Cidade do Porto
Fonte: SPI, 2016

A existência de um conjunto de grandes propriedades com potencial de instalação de novas
funções e atividades, são também um marco no território da ARU. Identificam-se os terrenos
da antiga Fábrica do Cobre, do Parque de Recolha de Viaturas de S. Roque da Sociedade de
Transportes Coletivos do Porto (STCP) e os terrenos municipais localizados no Monte da Bela
(Figura 16).

Figura 16. Terrenos municipais localizados no Monte da Bela
Fonte: SPI, 2017
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Engloba, igualmente, áreas com problemas de degradação física e funcional, que justificam
uma intervenção de reabilitação urbana integrada. São exemplo, as antigas instalações do
Matadouro, desativadas há duas décadas (Figura 17). Situadas num terreno com 2,9 hectares,
constituem um espaço que, de acordo com o projeto recentemente aprovado pela Câmara
Municipal, vai albergar um conjunto de valências muito importantes para a cidade do Porto,
focadas em áreas como as empresas criativas e tecnológicas, a arte e cultura, a gastronomia
e o desporto. Para além dos espaços associados a estas áreas, serão implementados um
museu da indústria e um espaço multiusos. Este projeto terá, naturalmente, um impacto
positivo na envolvente, quer em termos paisagísticos quer em termos da melhoria das
acessibilidades, nomeadamente nas ligações ao Metro e nos atravessamentos pedonais da
VCI e da linha de caminho-de-ferro.

Figura 17. Antigo Matadouro Industrial do Porto
Fonte: http://www.openhouseporto.com/places/antigo-matadouro-industrial (2017)

O projeto do Matadouro, pela sua natureza e dimensão, constituirá um importante mote para a
requalificação e revitalização da zona oriental da cidade do Porto, reforçando a necessidade
de associar à ARU da Corujeira uma estratégia integrada de reabilitação urbana que, atuando
nos diferentes planos, contribua para a dinamização do tecido económico, social e cultural e
para a melhoria do ambiente urbano e das condições de vida da população, estimulando
assim um processo gradual de revitalização deste território. Neste sentido, urge reencontrar e
recriar laços e continuidades quebrados por intervenções estruturais pesadas que marcaram
esta zona, alheias à sua identidade, refuncionalizar os edifícios emblemáticos (como é o caso

32 | 177

MUNICÍPIO DO PORTO | DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA, DE TIPO SISTEMÁTICO, PARA
O TERRITÓRIO A DELIMITAR COMO ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
R02. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO
MARÇO 2018

do Matadouro), outrora motores de desenvolvimento e hoje degradados, e recriar percursos,
praças e espaços de estadia.
A ARU integra um parque habitacional muito importante de bairros municipais, geridos pela
Domus Social, EM13, uma das marcas mais visíveis da paisagem física e social deste território
(Figura 18).

Figura 18. Parque Habitacional Municipal - Bairro do Monte da Bela
Fonte: SPI, 2017

Parte muito relevante do trabalho desenvolvido pela Domus Social prende-se com a
reabilitação do interior de casas devolutas do parque público municipal de arrendamento, bem
como com a manutenção corretiva e preventiva deste parque habitacional. Não obstante,
verifica-se a necessidade de intervir na qualificação do espaço público dos bairros e na
melhoria da integração e articulação com a malha urbana consolidada, minimizando e
combatendo o efeito de segregação das comunidades no contexto da cidade.
Verifica-se também a existência de formas de habitação precária – comummente designadas
por “ilhas” – decorrentes da necessidade de alojar a população operária que se instalou em
Campanhã, a partir do séc. XIX (Figura 19). Estas habitações localizam-se, maioritariamente,

13

A CMPH - Domus Social - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, EM, constituída em 2000, é
uma empresa local, com natureza municipal, de responsabilidade limitada, nos termos do artigo 19º da Lei nº
50/2012, de 31 de agosto. A Domus Social, EM, tem por objeto a promoção da cidade do Porto na área da habitação,
a gestão do parque de habitação pública municipal, a manutenção e conservação de todo o património imobiliário,
equipamentos e infraestruturas municipais, bem como a elaboração, desenvolvimento e implementação de projetos
na área social.
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na zona circundante ao Monte da Bela, entre a Praça da Corujeira e a rua de Bonjoía, na zona
envolvente às ruas de São Roque da Lameira / Cerco do Porto e na zona de Contumil.

Figura 19. Ilha na rua de Miraflor (zona da Estação)
Fonte: SPI, 2016

A operação de reabilitação urbana deverá contribuir para a minimização deste fenómeno na
cidade do Porto assente num quadro de intervenção que promova: uma análise às condições
de habitabilidade do edificado; uma identificação das tipologias habitacionais a salvaguardar
e passíveis de reabilitação e de expansão de área construída; uma fundamentação sobre a
viabilidade construtiva e económica de futuras ações de reabilitação (estimativa de
investimento e de receitas, incluindo uma análise aos rendimentos disponíveis das famílias ao
arrendamento); e uma definição dos agregados familiares a alojar e a realojar.
Este enquadramento da ARU da Corujeira reflete um território afetado por problemas de
degradação urbana e ambiental, com carências habitacionais e sociais relevantes, com usos
obsoletos e espaços vazios e com um parque habitacional envelhecido e degradado, mas
também com qualidades que podem ser potenciadas. São razões suficientes que justificam
uma intervenção de reabilitação urbana integrada.
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3. Dinâmicas socioeconómicas
Este capítulo compreende uma análise às dinâmicas socioeconómicas existentes no território
da ARU da Corujeira. As realidades demográficas são abordadas a diferentes níveis, dando
destaque às relações entre as unidades territoriais da área de intervenção.
A caraterização sociodemográfica da ARU da Corujeira tem como fonte estatística principal os
dados do INE, referentes ao último recenseamento geral da população e da habitação
(Censos 2011), desagregados ao nível da subsecção estatística 14. Os dados gerais
correspondentes à ARU foram obtidos através da recolha e tratamento de informação
estatística disponível que abrange um total de 141 subsecções estatísticas que se estão
indicadas no Anexo A1. Devido à necessidade de ajustamento face às divisões estatísticas
estabelecidas, a caraterização incide sobre um território ligeiramente superior ao da ARU. No
entanto, a maior parte desta diferença corresponde a espaços não residenciais.
As realidades relativas às atividades económicas, por indisponibilidade de informação ao nível
das subsecções estatísticas, são abordadas ao nível da informação recolhida no levantamento
ao edificado realizado.

3.1 Evolução demográfica
População Residente
De acordo com os Resultados Definitivos dos Censos, em 2011 a população residente no
concelho do Porto cifrava-se nos 237.591 habitantes, tendo diminuído cerca de 10%
relativamente ao registo obtido em 2001 (263.131 habitantes).
Esta diminuição de populacional é acompanhada pela generalidade das 15 freguesias do
concelho do Porto15 (Figura 20), sendo que apenas 2 freguesias registaram um ligeiro

14

Saliente-se que apesar dos dados se reportarem ao ano de 2011, contendo uma desatualização de 7 anos face ao
momento presente, esta é a única fonte que permite o nível de desagregação geográfica necessário para a uma
análise territorial tão “fina” como a requerida por esta escala de análise.
15

Por questões de rigor e coerência, uma vez que os dados populacionais disponíveis são anteriores à reforma
administrativa do poder local de 2013, a presente análise demográfica foi realizada de acordo com o modelo
administrativo prévio ao agora vigente.
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incremento populacional entre 2001 e 2011, designadamente as freguesias de Ramalde e
Lordelo do Ouro.
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Figura 20. População residente por freguesias do concelho do Porto entre 2001 e 2011
Fonte: SPI, de acordo com os dados do INE, recenseamento da população e habitação 2001 e 2011, Resultados
Definitivos [Edição 2012]

Relativamente à freguesia de Campanhã, que abrange a área de intervenção, regista-se um
contexto demográfico desfavorável, encontrando-se numa dinâmica negativa, sendo que o
decréscimo populacional é superior aos valores registados para o concelho do Porto.
Segundo dados do INE relativamente aos Censos de 2001 e 2011, a freguesia de Campanhã
perdeu 16% da população, passando de 38.757 habitantes para 32.659 habitantes (Tabela 1).
Tabela 1. Evolução demográfica da freguesia de Campanhã e do concelho do Porto

Freguesias/Concelho

2001

2011

Var. (%)

Campanhã

38.757

32.659

-16

Porto

263.131

237.591

-10
Fonte: INE (Censos)

Na ARU da Corujeira, de acordo com os dados dos Censos 2011, residiam 15.761 habitantes
que representam cerca de 48% da população da Freguesia de Campanhã e cerca de 6,6% da
população do Município do Porto. A ARU representa uma densidade populacional média de
69,77 hab/ha, superior à registada na cidade (57,4 hab/ha).
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As zonas com maior número de habitantes são a Corujeira (3.843 habitantes), Cerco (3.564
habitantes) e São Roque (3.564 habitantes) que, no seu conjunto, representam mais de 60%
da população de toda a ARU. Por outro lado, as zonas de Vila Cova (189 habitantes) e
Mercado (367 habitantes) apresentam uma população relativa bastante reduzida conforme se
pode analisar na Distribuição da População por zona da ARU da Corujeira (Figura 21).

Vila Cova
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Contumil
13%

Corujeira
24%

S. Roque
15%
Bonjoia
5%
Falcão
8%
Cerco
23%

Ilheu
9%
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2%

Figura 21. Distribuição da População por zona da ARU da Corujeira
Fonte: SPI, de acordo com os dados do INE, recenseamento da população e habitação 2001 e 2011, Resultados
Definitivos [Edição 2012]

Estrutura Etária
Ao longo da última década, no concelho do Porto, o grupo etário mais jovem (0-14 anos)
mantem valores reduzidos, tendo decrescido cerca de 2% entre 2001 e 2011, sendo que o
grupo etário mais velho (65 e mais anos) aumentou cerca de 4% em igual período (Figura 22).
O grupo etário entre os 25-64 anos mantém-se como o principal grupo etário com um peso de
53% da população residente.
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Figura 22. População residente no concelho do Porto, segundo o grupo etário
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011 e 2001

Segundo a análise demográfica aos dados dos Censos do INE, as alterações ocorridas na
estrutura etária da população traduziram-se, consequentemente, num aumento da sua idade
média. Entre 1981 e 2011 a idade média da população do Porto passou de 38 anos para 45
anos, enquanto a nível global do Continente o aumento médio foi de 5 anos, não
ultrapassando os 42 anos em 2011.
Fazendo uma comparação entre a ARU da Corujeira, a freguesia de Campanhã e o Município
do Porto, não se registam alterações significativas no padrão de distribuição da população
segundo as faixas etárias. No entanto, deve destacar-se que na ARU da Corujeira constata-se
a presença de uma população ligeiramente mais jovem comparada com a totalidade da
freguesia de Campanhã ou o município do Porto, com especial destaque na faixa etária 0-14
anos com 13,2 %, mais 1,3 p.p. em relação ao Porto (Figura 23).
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Figura 23. População residente no concelho do Porto, freguesia de Campanhã e ARU da Corujeira, segundo o grupo etário
Fonte: SPI, de acordo com os dados do INE, recenseamento da população e habitação 2001 e 2011, Resultados
Definitivos [Edição 2012]

Relativamente às unidades territoriais da ARU, Vila Cova, São Roque e Bonjóia destacam-se
como as zonas mais envelhecidas em termos populacionais, com uma percentagem de
residentes com 65 ou mais anos de 30,2%, 29,6% e 26,7%, respetivamente (Figura 24). Em
paralelo, verifica-se que a percentagem de crianças (até aos 14 anos inclusive) é também
inferior nas 3 áreas prioritárias mencionadas, representando, respetivamente, 7,9%, 11,5% e
10,7% da sua população residente total.
Por outro lado, as unidades territoriais da ARU que apresentam um rácio de população mais
jovem e que se destacam de forma clara são Ilhéu e Falcão com 17,5 e 13,1% dos seus
habitantes na faixa etária dos 0 aos 14 anos, respetivamente, e com 13,2% e 10,6% da
população na faixa etária dos 65 ou mais anos.
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Figura 24. Distribuição da população residente por escalão etário e por área prioritária de intervenção
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação 2011

O aumento da proporção de idosos e a redução da representatividade dos jovens traduziramse no agravamento do índice de envelhecimento, que mede precisamente a relação entre a
população residente nestes dois grupos etários: 65 e mais anos e 0 - 14 anos. Fazendo uma
pequena reflexão sobre este dado importa referir que no concelho do Porto, em 2011,
existiam, em média, cerca de 194 idosos por cada 100 jovens, valor bastante superior ao
registado na Área Metropolitana do Porto (118) e Continente (131). No entanto, na área de
intervenção, o Índice de Envelhecimento registado na ARU da Carujeira verifica-se o valor de
168 idosos para cada 100 jovens, um valor favorável em relação às ao concelho do Porto.
Corroborando com a análise já apresentada da distribuição da população entre cada uma das
faixas etárias, na Tabela 2 constata-se que as zonas da ARU da Corujeira que registam o
Índice de Envelhecimento mais elevado, em comparação com as restantes, são Vila Cova,
São Roque e Bonjóia. Deve ainda ser destacado o facto das diferentes zonas da área de
intervenção apresentarem taxas de envelhecimento bastante díspares, registando o valor
mínimo de 75,3% em Ilhéu face ao 380% de Vila Cova.
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Tabela 2. Índice de Envelhecimento e Coeficiente de Dependência por setores territoriais da área de intervenção da
Corujeira

Zonas

Índice de Envelhecimento (%)

Coeficiente de Dependência (%)

Corujeira

202,1

60,0

Bonjóia

250,0

59,6

Falcão

81,0

31,1

Mercado

152,9

54,2

Ilhéu

75,3

44,2

Cerco

137,9

52,7

S. Roque

257,3

69,9

Contumil

175,6

56,8

Vila Cova

380,0

61,5

ARU

168,3

55,0

Campanhã

187,7

54,6

Porto

194,1

54,2

AMP

107,9

45,6
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011

No que diz respeito ao Coeficiente de Dependência que é apurado através do rácio entre a
população dependente (residentes pertencentes às faixas etárias 0-14 anos e ≥ 65 anos) e a
população ativa (residentes em idade laboral), a ARU da Corujeira apresenta uma proporção
bastante superior (54,6%) à Área Metropolitana do Porto (45,6%), mas em consonância com
os valores registado no concelho do Porto e a freguesia de Campanhã. Das áreas de
intervenção da Corujeira destaca-se pela negativa a zona de São Roque com cerca de 70
pessoas dependentes por cada 100 pessoas em idade laboral.
Estrutura Familiar
A importância de perceber a estrutura das famílias residentes é relevante para existir uma
perceção das necessidades e dependências socias existentes na população residente. Num
âmbito mais alargado, a estrutura da família permite uma análise da adequação das tipologias
de habitação existentes no parque residencial às reais necessidades da população.
Segundo o estudo elaborado pela CMP em 2014 16 sobre o resultado dos Censos de 2011, o
número de famílias residentes no Porto não sofreu alterações significativas entre as décadas
de 2001 e 2011, sendo que, em valores absolutos, a cidade tinha, em 2011, 100.826 famílias,
o que significou um ligeiro acréscimo (mais 130 famílias) relativamente à década anterior.

16

Relatório sobre o estado do Ordenamento do Território (2014). Direção Municipal do Urbanismo, Departamento
Municipal de Planeamento, Divisão Municipal de Planeamento e Ordenamento do Território. Câmara Municipal do
Porto.
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No território da ARU da Corujeira residiam, em 2011, 6.099 famílias, correspondendo a 6% do
total das famílias do Concelho do Porto. Deste conjunto, no que diz respeito à composição do
número de pessoas das famílias, 55,6% das famílias era constituída por 1 ou 2 pessoas
(3.390), 36% por 3 ou 4 pessoas (2.198) e apenas 8,4% das famílias por 5 ou mais elementos
(511). Relativamente à composição das famílias tendo em conta a faixa etárias dos membros
que as constituem, destaca-se que se contabilizavam 23% das famílias com, pelo menos, uma
pessoa com idade compreendida entre os 0 e os 14 anos e 39% das famílias com, pelo
menos, uma pessoa com 65 ou mais anos, tal como se pode verificar na Tabela 3. Em termos
relativos, ambos os valores são superiores aos registados no concelho do Porto (19% e 39%
respetivamente), o que significa uma maior concentração de crianças e idosos na zona de
intervenção.
Tabela 3. Estrutura familiar da população residente na ARU, Freguesia de Campanhã, Concelho do Porto e AMP, em
2011

ARU

Campanhã

Porto

AMP

Famílias Clássicas

6.099

12.955

100.826

653.058

Famílias Clássicas com 1 ou 2 Pessoas

3.390

7.507

63.399

316.728

Famílias Clássicas com 3 ou 4 Pessoas

2.198

4.469

31.872

291.283

Famílias Clássicas com 5 ou mais pessoas

511

979

5.555

45.047

Famílias Clássicas com pessoas ≥ 65 anos
Famílias Clássicas com pessoas com ≤ 14
anos

2.591

5.516

39.114

192.802

1.418

2.705

19.442

198.699

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011

Será ainda relevante analisar como se apresentam estas variáveis entre cada uma das zonas
da ARU (Tabela 4). Deve-se destacar que o Cerco e Ilhéu apresentam uma taxa de 12% das
suas famílias compostas por 5 ou mais elementos, o dobro do registado no concelho do
Porto. Por outro lado, a zona de Falcão regista 44% das suas famílias compostas por apenas
uma ou duas pessoas, valores bastante díspares dos registados na freguesia de Campanhã
(58 %) e no concelho do Porto (63 %), mas muito próximo da realizada da AMP (48 %).

Tabela 4. Estrutura familiar da população residente por zona da ARU da Corujeira, em 2011
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5%

Famílias
Clássicas com
pessoas ≥ 65
anos
45%

Famílias
Clássicas com
pessoas com
≤ 14 anos
22%

30%

7%

48%

18%

44%

47%

9%

24%

27%

Mercado

55%

39%

5%

38%

26%

Ilhéu

46%

42%

12%

28%

34%

Cerco

53%

35%

12%

42%

25%

S. Roque

61%

32%

7%

52%

18%

Contumil

58%

33%

9%

44%

22%

Vila Cova

65%

31%

5%

48%

12%

ARU

56%

36%

8%

42%

23%

Campanhã

58%

34%

8%

43%

21%

Porto

63%

32%

6%

39%

19%

AMP

48%

45%

7%

30%

30%

Famílias
Clássicas com
1 - 2 Pessoas

Famílias
Clássicas com
3 - 4 Pessoas

Famílias
Clássicas com
≥ 5 pessoas

Corujeira

57%

38%

Bonjóia

64%

Falcão

Zonas

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011

Quanto à estrutura das famílias por faixa etárias dos respetivos membros, destaca-se a zona
de Ilhéu. Por um lado, esta zona registou que 28 % das suas famílias têm pelo menos uma
pessoa com 65 ou mais anos (valor reduzido quando comparado com as restantes áreas
destacadas nesta analise) que corrobora com a taxa de 34% das suas famílias terem pelo
menos uma criança com idade compreendida entre os 0-14 anos (valor acima da média da
ARU). Desta forma, poderá afirmar-se que Ilhéu será a zona da ARU com composição de
famílias mais jovem (ou menos envelhecida).

3.2 Perfil da população residente
Frequência de Ensino
A análise da frequência do nível de ensino considerado como correspondente a uma dada
faixa etária permite de certo modo aferir o sucesso ou insucesso escolar e a permanência no
ensino formal. Assume-se que os níveis de ensino correspondentes para as diferentes faixas
etárias são os seguintes: para o grupo dos 10 a 11 anos o nível correspondente é o 2º ciclo do
Ensino Básico; para o grupo dos 12 a 14 anos o nível correspondente é o 3º ciclo do Ensino
Básico; para o grupo dos 15 a 17 anos o nível correspondente é o Ensino Secundário e para o
grupo dos 18 a 23 anos o nível correspondente é o Ensino Superior.
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Segundo o estudo efetuado pela CMP (2014) 17, no último período censitário, o peso das
crianças e jovens a frequentar o nível de ensino correspondente à sua idade, no concelho do
Porto era menor à medida que se analisam faixas etárias com idade superior, sendo que 36%
dos jovens na faixa etária dos 18 aos 23 anos frequentava o Ensino Superior.
Na análise dos dados referentes à ARU da Corujeira (Figura 25), em 2011, verifica-se uma
menor frequência de ensino superior comparativamente à freguesia de Campanha e ao
concelho do Porto. No entanto, esta distribuição não permite concluir taxativamente que a
população da ARU da Corujeira regista uma menor taxa de ingresso no ensino superior, uma
vez os valores podem estar condicionados pela distribuição da população por faixa etária em
idade escolar, ou seja, se a população da ARU da Corujeira em idade escolar for
maioritariamente mais nova (abaixo dos 18 anos), automaticamente não poderá registar-se
uma maior taxa de presença no ensino superior.
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Figura 25. Frequência de Ensino, em 2011, no concelho do Porto, freguesia de Campanhã e ARU da Corujeira
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011

Na ARU da Corujeira, 86% da população em idade escolar encontra-se a frequentar o ensino
obrigatório (ensino básico e secundário) e os restantes 14% a frequentar o ensino pós-

17

Relatório sobre o estado do Ordenamento do Território (2014). Direção Municipal do Urbanismo, Departamento
Municipal de Planeamento, Divisão Municipal de Planeamento e Ordenamento do Território. Câmara Municipal do
Porto.
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secundário ou superior. Comparativamente, no Grande Porto, apenas 70,8 % da população
em idade escolar se encontra a frequentar o ensino obrigatório.
Aprofundando a análise às zonas que integram a ARU da Corujeira (Figura 26), constata-se
que a distribuição da população em idade escolar por grau de escolaridade é bastante distinta
entre zonas. Deve destacar-se Ilhéu com diminuta presença de habitantes no ensino superior
(4 %) que poderá estar correlacionado com o facto de ter sido uma zona destacada como a
maior população apresentada, em termos relativos, na faixa etária dos 0-14 anos. Por outro
lado, Vila Cova é a zona que se destaca com maior frequência relativa no ensino superior (24,1
%) seguida de Mercado (21,9 %). As zonas de São Roque e Contumil, com exceção do
escalão Pós-secundário, são as que apresentam um menor desvio padrão (3 e 3,7
respetivamente) o que significa que apresentam uma distribuição mais uniforme da sua
população em idade escolar entre cada um dos níveis de ensino.

Básico 1º ciclo

Básico 2º ciclo
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Secundário

Pós-secundário

Superior
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Figura 26. Frequência de Ensino, em 2011, por zona da ARU da Corujeira
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011

Níveis de Escolaridade
A avaliação do nível de escolaridade demonstra um panorama geral do grau de qualificação
da população residente, sendo que as baixas qualificações constituem obstáculos ao
desenvolvimento pessoal e à integração social dos indivíduos, bem como ao exercício de uma
cidadania ativa e participativa, condicionando igualmente as oportunidades em matéria de
acesso ao mercado de trabalho.
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Neste sentido, quanto maiores as habilitações literárias dos cidadãos melhor a sua
capacitação para fazer face às exigências profissionais do momento e para a sua plena
inserção na sociedade da informação e do conhecimento.
De acordo com o estudo realizado pela CMP (2014) 18, cerca de 23% dos residentes no
concelho do Porto têm o 1º ciclo do Ensino Básico completo e 22% têm o Ensino Superior. O
Porto registou um aumento, entre 2001 e 2011, da população residente com formação de nível
superior.
Em 2011, na ARU da Corujeira (Figura 27) verificava-se que cerca de 95% da população
residente possui um grau de escolaridade, mas uma parte considerável da população só
possui o 1º ciclo de escolaridade (39,3%). Comparativamente com o concelho do Porto, a
área de intervenção apresenta níveis de escolaridade muito baixos. Atendendo a que a
escolaridade obrigatória inclui o ensino básico e secundário, constata-se que no Porto 41% da
população possui um grau de escolaridade correspondente ao ensino secundário, pelo
menos. Em comparação, na ARU da Corujeira verifica-se que apenas 19,4 % da população
possui a (atual) escolaridade obrigatória.

18

Relatório sobre o estado do Ordenamento do Território (2014). Direção Municipal do Urbanismo, Departamento
Municipal de Planeamento, Divisão Municipal de Planeamento e Ordenamento do Território. Câmara Municipal do
Porto.

46 | 177

MUNICÍPIO DO PORTO | DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA, DE TIPO SISTEMÁTICO, PARA
O TERRITÓRIO A DELIMITAR COMO ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
R02. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO
MARÇO 2018

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Porto

Campanhã

ARU

Sem saber ler nem escrever

Básico 1º ciclo

Básico 2º ciclo

Básico 3º ciclo

Secundário

Pós-secundário

Superior
Figura 27. Número de indivíduos residentes, em 2011, no concelho do Porto, freguesia de Campanhã e ARU da
Corujeira, por grau de escolaridade completo
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011

De um modo geral, a ARU apresenta um padrão dos níveis de escolaridade da sua população
residente muito semelhante ao registado na freguesia de Campanhã, mas bastante díspar do
concelho do Porto, com especial discrepância nos valores registados para o 1º ciclo (bastante
superiores na ARU da Corujeira) e ensino superior (bastante superiores no concelho do Porto).
Numa análise por zona da ARU da Corujeira (Figura 28), Vila Cova destaca-se pela negativa
apresentando mais de 10% da população sem saber ler nem escrever e ter cerca de 70% da
população com o 2º ciclo, no máximo. Estes resultados poderão estar fortemente
relacionados com o facto de Vila Cova ser uma das zonas destacadas quando se analisa o
nível de envelhecimento da população, uma vez que estas duas variáveis estão fortemente
correlacionadas.
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Figura 28. Número de indivíduos residentes, em 2011, por zona da ARU da Corujeira, por grau de escolaridade
completo
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011

Por outro lado, Mercado e São Roque são as zonas da ARU da Corujeira que apresentam um
padrão de nível de escolaridade mais próximo ao que se regista no concelho do Porto, com
14,6% e 13,3% da população com nível de formação superior, respetivamente e com 33% e
26% da população com nível de escolaridade obrigatória.
Emprego
Sob a perspetiva dos indivíduos, a inserção no mercado de trabalho constitui uma forma de
integração na sociedade e de garantia de um meio de subsistência. Reconhecendo-se a
importância do emprego quer do ponto de vista da realização individual quer do ponto de vista
da prosperidade dos territórios, a promoção da inserção de jovens e adultos no mercado de
trabalho e a intervenção junto dos desempregados ou trabalhadores em risco de desemprego
são preocupações da agenda a diversas escalas de análise, incluindo a local, mais próxima
dos cidadãos e dos seus reais problemas ou necessidades.
Segundo a análise dos dados dos Censos do INE (2011), 45 em cada 100 residentes do Porto
são economicamente ativos, e por cada 100 residentes com 15 ou mais anos de idade, 42
encontram-se empregados e 30 estão reformados, aposentados ou na reserva. O trabalho é o
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principal meio de vida de 42% da população residente com 15 ou mais anos de idade e 32%
da população é beneficiária de uma reforma ou pensão.
Na freguesia abrangida pela área de intervenção identificam-se, de acordo com os dados dos
Censos de 2011, cerca 6.561 indivíduos residentes em idade economicamente ativa.
Na ARU da Corujeira cerca de 28% da população residente era pensionista ou reformada
(4.429 habitantes) e 41,6% encontrava-se economicamente ativa (6.561 habitantes). Deste
valor, relativamente à população ativa, 73,9% dos indivíduos encontravam-se empregados. No
caso da freguesia de Campanhã cerca de 29% da população residente era reformada ou
pensionista e 42% encontrava-se economicamente ativa. Deste valor, relativamente à
população ativa, 76% dos indivíduos encontravam-se empregados.
Relativamente ao emprego por setor de atividade, na ARU da Corujeira (Figura 29), destaca-se
a preponderância de indivíduos empregados em atividades pertencentes ao setor terciário,
apresentando uma percentagem de 82% à semelhança do que se regista no concelho do
Porto (86%). Com menor relevância surgem as atividades pertencentes ao setor secundário
onde se regista cerca de 18% da população empregada referente à área de intervenção. O
número de empregados no setor primário é residual.

Município do Porto

ARU Corujeira

14%

18%

82%

Setor Primário

Setor Secundário

86%

Setor Terciário

Setor Primário

Setor Secundário

Setor Terciário

Figura 29. Número de indivíduos empregados, em 2011, por setor de atividade na ARU da Corujeira e no Município do Porto
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011
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Desemprego
Em 2011, no Porto, segundo o estudo elaborado em 2014 pela CMP 19, 17,6% da população
ativa encontrava-se no desemprego (cerca de 18.879 desempregados), valor superior em
7,4%, comparativamente ao valor registado em 2001. Desse valor, 80,6% dos indivíduos
estava à procura de um novo emprego, o que reflete as dinâmicas de extinção de postos de
trabalho sentidas desde o início do século XXI no Porto. O desemprego jovem (refletido pelos
desempregados à procura do 1º emprego) passou de 19,1% para 19,4% do total de
desempregados entre 2001 e 2011.
À escala intraurbana do Porto, as freguesias estão, regra geral, em linha com a situação
verificada ao nível do concelho, quer no momento censitário mais recente, quer em termos
evolutivos, entre 2001 e 2011.
Segundo os dados fornecidos pelo IEFP, em dezembro de 2017, estavam inscritos no centro
de emprego, um total de 2.746 desempregados com residência na Freguesia de Campanhã,
sendo que destes 487 encontram-se à procura de 1º emprego (17,7%) e 2.259 à procura de
novo emprego (82,3%). Entre estes há uma ligeira prevalência de mulheres (52,5%), sendo
ainda de mencionar que a maioria dos inscritos possui um nível de escolaridade reduzido:
41,0% no máximo completou o 1º ciclo do ensino básico e 20,6% possui o 2º ciclo.
Estes dados acima indicados não permitem individualizar os residentes na ARU da Corujeira
(Figura 30), pelo que a análise efetuada para esta escala geográfica é baseada nos dados de
desemprego em 2011, dos Censos. Entre os desempregados residentes na ARU a proporção
de pessoas à procura de novo emprego era na ordem dos 82% e de desemprego jovem/à
procura de primeiro emprego na ordem dos 18%, valores que seguem a tendência registada
no grande Porto (81% e 19% respetivamente).

19

Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território (2014). Direção Municipal do Urbanismo, Departamento
Municipal de Planeamento, Divisão Municipal de Planeamento e Ordenamento do Território. Câmara Municipal do
Porto.
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ARU da Corujeira

Município do Porto

18%

19%

81%

82%

Desempregados à procura de emprego

Desempregados à procura de emprego

Desempregados à procura de 1.º Emprego

Desempregados à procura de 1.º Emprego

Figura 30. Percentagem de indivíduos à procura de novo emprego ou de primeiro emprego, em 2011, na ARU da
Corujeira e no Município do Porto
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011

Na análise efetuada para a área de intervenção, de acordo com Censos de 2011,
identificaram-se 1.715 indivíduos desempregados, o que representa 26,1% da população
economicamente ativa residente nesta área (Figura 31). Ao nível das zonas que constituem a
ARU da Corujeira, verifica-se que Bonjóia e Ilhéu são as zonas que apresentam a maior taxa
de desemprego, 34,7% e 33,1% respetivamente. Cumulativamente, Bonjóia apresenta uma
das menores taxas de Atividade registadas entre as zonas que constituem a ARU da Corujeira,
no entanto, não obstante a taxa de desemprego registada, Ilhéu apresenta uma elevada Taxa
de Atividade (46,7 %), muito próxima da zona de Falcão, com uma taxa de atividade máxima
na ARU da Corujeira (51,4%).

60,0
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30,0
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Taxa de Atividade

Taxa de Desemprego

Taxa Reformados e Pensionistas

Figura 31. Taxa de Atividade, Taxa de Desemprego e Taxa de Reformados e Pensionistas na ARU da Corujeira
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011
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3.3 Coesão social e segurança
Por se tratar de uma área periférica da cidade do Porto, onde a presença industrial, outrora
muito marcante, não foi substituída por novas atividades económicas, e onde a concentração
de bairros municipais é bastante expressiva, deteta-se na ARU da Corujeira uma significativa
presença de problemas de exclusão social que influenciam a imagem do território e que
promovem a estigmatização da população residente.
Neste ponto iremos proceder a uma breve análise de alguns indicadores de exclusão social e
das condições de segurança, sobretudo tendo por base três documentos de referência para
cidade do Porto e para a ARU. Estes documentos são: a Candidatura Desenvolvimento Local
de Base Comunitária (DLBC) da Frente Atlântica20, que abrange a freguesia da Campanhã 21; o
Plano de Ação Integrada para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD) do Porto 22, que
delimitou como uma das Comunidades Desfavorecidas existentes no Concelho do Porto, o
Vale de Campanhã Norte, que integra parte do território incluído na ARU da Corujeira; e o
Contrato Local de Segurança (CLS) - Diagnóstico de Segurança23, que abrange o Bairro do
Cerco do Porto.
Embora a área de intervenção de cada um destes documentos não seja inteiramente
coincidente com a ARU da Corujeira, estes oferecem uma referência válida, no contexto do
presente trabalho, que permite identificar as principais problemáticas sociais que afetam este
território. Qualquer destes documentos define uma estratégia de atuação para a sua área de
intervenção, com iniciativas que poderão ser aplicadas ao território da ARU da Corujeira.
Os documentos e o quadro de intervenção estratégica são apresentados, sinteticamente, no
Anexo 2.
Coesão Social
O diagnóstico social da candidatura DLBC Frente Atlântica evidencia algumas características
sociodemográficas, já identificadas, como o envelhecimento populacional, o baixo nível de

20

2ª fase submetida em 2015.

21

Para além da freguesia da Campanhã, o território de atuação do DLBC da Frente Atlântica inclui a freguesia do
Bonfim, no concelho do Porto, a União de Freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora, em Matosinhos,
e as freguesias de Avintes e Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia.
22

Aprovado em 2015.

23

Datado de Setembro de 2016.
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instrução da população residente e a significativa proporção de desempregados, dando
particular atenção ao desemprego jovem e ao desemprego de longa duração.
Identifica igualmente uma proporção de cidadãos inativos superior à observada no total do
concelho. Esta conjuntura social tem reflexo nos principais meios de subsistência financeira da
população, particularmente ao nível da atribuição de pensões e reformas, de subsídios ou
outras prestações sociais, cuja expressão é superior à registada no concelho, ao invés do que
acontece com os rendimentos provenientes do trabalho.
Em termos de estrutura familiar, é apontada a proporção de núcleos familiares monoparentais
que, de acordo com os dados dos censos, em 2011, era bastante superior na freguesia de
Campanhã relativamente à média da AMP e à média nacional. Também, segundo os censos
de 2011, o número de residentes que possuem alguma deficiência ou limitação física ou
mental24 é superior à do conjunto da AMP ou do país, tendo implicações nos perfis de
empregabilidade da população. O diagnóstico evidência ainda a importância das doenças
mentais e as insuficientes respostas para as necessidades existentes neste domínio,
salientando a relação bidirecional estabelecida entre as doenças mentais e a pobreza, ou seja,
a pobreza amplia o risco de se ter uma doença mental e ter uma doença mental, aumenta o
risco de se ficar num estado de pobreza.
Os dados observados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) do
Porto Oriental, citados pelo diagnóstico do DLBC, indicavam que, em novembro de 2014,
existiam 349 processos de promoção e proteção de crianças e jovens residentes em
Campanhã, sendo que 116 processos correspondiam a problemas de violência doméstica
(33,2%), 51 a negligência (14,6%), 9 a maus tratos físicos (2,6%) e 173 a outras problemáticas
(49,6%). Na freguesia de Bonfim existiam apenas 125 processos. Estão igualmente presentes
problemas de insucesso, absentismo e abandono escolar.
Outra problemática identificada relaciona-se com a toxicodependência e o tráfico de
estupefacientes25. O diagnóstico da DLBC assinala os seguintes grupos vulneráveis: crianças
e jovens em situação de risco; jovens com consumos de substâncias psicoativas; adultos
consumidores de substâncias psicoativas com indicação ou abrangidos por respostas de
redução de riscos e minimização de danos; e adultos consumidores de substâncias

24

Foram consideradas as dificuldades de visão, audição, locomoção, memória e concentração, tomar banho e vestirse sozinho, compreender os outros e fazer-se compreender.
25

Questões que foram igualmente abordadas pela Polícia Municipal do Porto, na reunião realizada na CMP a 07 de
março de 2018, no âmbito do presente trabalho.
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psicoativas com indicação para tratamento ou integrados nos Centros de Respostas
Integradas da Cidade do Porto.
Os complexos problemas sociais identificados exigem propostas e ações inovadoras que
possam contribuir para se ultrapassar os constrangimentos identificados. Com base no
diagnóstico efetuado, a estratégia da DLBC dirige a sua ação para os seguintes grupos
vulneráveis: (i) crianças e jovens com problemas de abandono, insucesso e absentismo
escolar; (ii) pessoas com perfil de empregabilidade difícil ou inempregáveis, como por
exemplo os jovens NEET26 ou os toxicodependentes; (iii) desempregados, especialmente de
longa duração, e inativos; e, (iv) pessoas com iniciativa empresarial. A Estratégia DLBC
apresenta coerência com a Estratégia 2020 da AMP e com o Acordo de parceria Portugal
2014-2020, definindo os seguintes objetivos estratégicos:
:

Promover o acesso e o sucesso dos percursos educativos das crianças e jovens e
reduzir o abandono precoce da educação e formação;

:

Promover a inclusão social e a inserção no mercado de trabalho de públicos
vulneráveis;

:

Impulsionar iniciativas socialmente empreendedoras para a empregabilidade.

Segurança
Segundo o Diagnóstico de Segurança, do CLS do Porto 27, elaborado com base nas
participações às Forças e Serviços de Segurança, foram registadas no concelho do Porto, em
2015, um total de 16.056 ocorrências, mais 5,5% do que em 2014 (15.212 ocorrências). Na
freguesia de Campanhã foram registadas, em 2015, 1.466 ocorrências, menos 2,1% que em
2014 (1.498 ocorrências). Em termos de criminalidade violenta e grave, o número de
ocorrências na Freguesia de Campanhã tem vindo a diminuir entre 2010 (101 ocorrências) e
2015 (87 ocorrências registadas).
Relativamente ao Bairro do Cerco do Porto, um dos territórios diretamente abrangidos pelo
CLS, verifica-se que o número de ocorrências participadas à PSP quase que quintuplica, entre
2010 e 2015, passando de 17 ocorrências para 83 ocorrências (Tabela 5). Neste período a
criminalidade violenta e grave manteve níveis relativamente baixos, variando entre nenhuma ou
três ocorrências.

26

Os jovens NEET (Not in Employment Education or Training) são aqueles que não se encontram empregados, a
estudar ou a frequentar qualquer tipo de ação de formação.
27

O CLS no Concelho do Porto abrange diretamente os bairros do Cerco, da Pasteleira Nova, da Pasteleira Velha e
Dr. Nuno Pinheiro Torres.
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Tabela 5. Total de ocorrências participadas à PSP nos Bairros do Cerco do Porto e da Pasteleira (2010-2015)

Cerco
Pasteleira Nova
Pasteleira Velha
Dr. Nuno Pinheiro
Torres

2010

2011

2012

2013

2014

2015

17
18
45

28
51
76

16
47
73

40
28
111

37
44
76

83
59
69

48

103

112

42

61

56

Var. 2014-2015
Nº
%
+46
+124
+15
+34
-7
-9,2
-5

-8,2

Fonte: CLS – Diagnóstico de Segurança, Polícia de Segurança Pública (PSP)

Refira-se ainda que, no Bairro do Cerco do Porto, a maioria das ocorrências registadas
prendem-se com crimes contra pessoas, património, contra a vida em sociedade e os
previstos em legislação avulsa (Tabela 6). A título de exemplo, foram indicadas pela Polícia
Municipal do Porto28 como ações frequentes sobre o património edificado e as áreas
exteriores, a pintura de grafitis e a apropriação indevida do espaço público.
Tabela 6. Ocorrências participadas às forças e serviços de segurança no Bairro do Cerco do Porto, 2014-2015

Contra pessoas
Contra Património
Contra a Id. Cultural e Int. Pessoal
Contra a vida em sociedade
Contra o estado
Contra animais de companhia
Previstos em legislação avulsa
Total

2014

2015

11
17
0
4
0
0
5
37

34
35
0
4
0
0
10
83

Var. 2014-2015
Nº
%
+23
+209
+18
+106
0
0
0
0
+5
+100
+46
+124

Fonte: CLS – Diagnóstico de Segurança, Polícia de Segurança Pública (PSP)

Uma análise mais fina, ao nível das tipologias criminais registadas no Bairro do Cerco revela
que, entre 2014 e 2015, a violência doméstica contra cônjuge ou análogos não só foi a
tipologia criminal mais frequentemente participada às autoridades, como também aquela que
mais aumentou, sendo seguida pelos furtos a veículos motorizados. As tipologias criminais
com menos incidência no bairro são os furtos em residência com arrombamento, que também
foi a única tipologia que decresceu de cinco ocorrências em 2014 para duas ocorrências em
2015.

28

Na reunião realizada na CMP a 07 de março de 2018, no âmbito do presente trabalho.
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Tabela 7. Tipologias criminais com maior número de participações no Bairro do Cerco do Porto (2014-2015)

Furto em residência com arrombamento
Furto veículo motorizado
Condução sem habilitação legal
Furto em veículo motorizado
Ofensa à integridade física simples
Violência doméstica contra cônjuge ou análogos
Ameaça e coação

2014

2015

5
4
3
3
3
3
2

2
8
6
12
8
18
6

Var. 2014 – 2015
Nº
%
-3
60
+4
100
+3
100
+9
300
+5
167
+15
500
+4
200

Fonte: CLS – Diagnóstico de Segurança, Polícia de Segurança Pública (PSP)

Nos anos de 2014 e 2015, foram registados no Bairro do Cerco do Porto crimes de âmbito
rodoviário e de tráfico de estupefacientes (cuja variação é diretamente dependente da ação
preventiva e fiscalizadora das forças de segurança). Os casos de condução com taxas de
álcool iguais ou superiores a 1,2g/l aumentaram em duas ocorrências entre 2014 e 2015
(registando um e três ocorrências respetivamente), enquanto a condução sem habilitação
legal para o efeito passou de três registos em 2014 para seis registos em 2015. Foram ainda
registadas duas ocorrências tanto em 2014, como em 2015, de tráfico de estupefacientes
neste bairro.

3.4 Análise económica: usos e funções presentes no território
O diagnóstico sobre a atividade económica da ARU da Corujeira tem como base a análise da
informação recolhida no levantamento ao edificado (usos e funções) realizado.
A generalidade destas atividades representam pequenas empresas ou estabelecimentos
comerciais presentes no interior da área de intervenção, agrupadas de acordo com o uso
principal do edificado afeto às mesmas (e.g. Comércio, Serviços, Restauração, Indústria, etc.).
De referir que os dados foram recolhidos ao nível do edifício e não da fração, correspondendo,
portanto, a categoria à totalidade da utilização do edifício e não à predominância desse uso.
Em situações de edifícios que que encerram vários usos, foi considerada a categoria de
“misto”.
Tal como é possível verificar na Figura 32, e excluindo a função residencial que predomina ao
longo de toda a ARU (cerca de 74%), a grande maioria do edificado apresenta um uso misto
(10,6%), seguindo-se os equipamentos (5,0%), que também incluem as associações e
cooperativas, e só depois aparece o Comércio (1,8%), a Indústria e Armazéns (1,7%) e os
Serviços (0,9%). Por fim, e com muito pouca relevância, destaca-se a Restauração (0,2%).
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Importa também referir que a ARU apresenta uma percentagem acentuada de edificado
devoluto (cerca de 5,0%), sendo esta superior a algumas das tipologias anteriormente
mencionadas.

Habitação
Equipamento
Comércio
Serviços
Restauração
Misto
Indústria
Devoluto
Outros
Infraesturtura

Figura 32. Distribuição percentual dos principais usos do edificado na ARU da Corujeira
Fonte: SPI, com base no levantamento realizado

A localização das atividades económicas também possui uma distribuição no território que
importa realçar. Analisando os dados ao nível das unidades homogéneas, é possível observar
uma distribuição heterogénea das mesmas (Figura 33).
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Figura 33. Usos do edificado por unidade homogénea
Fonte: SPI, com base no levantamento realizado
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Tal como é possível verificar, o uso misto concentra-se na rua São Roque da Lameira, na rua
das Escolas e ao longo da rua do Falcão. Esta localização não é inocente, dado
representarem eixos fundamentais na estruturação do território no interior da ARU, gerando
fluxos acentuados de pessoas devido à sua proximidade ao Mercado Abastecedor, localizado
na unidade homogénea do Mercado, onde a componente comercial é particularmente
relevante. Nas restantes zonas, esta componente tem uma presença pouco significativa.
Ao nível dos equipamentos (ver Figura 67. ARU – Usos do edificado), é nas zonas de Bonjóia,
Ilhéu e Cerco onde esta tipologia se mostra mais relevante. Neste âmbito, destaca-se a rua de
Bonjóia (Quinta de Bonjóia), a rua do Cerco do Porto e a envolvente à rua Emílio Biel (onde se
encontra instalada o IEFP- Serviço de Formação Profissional do Porto).
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4. Território e ambiente urbano
Neste capítulo caracterizam-se os elementos territoriais e ambientais e a paisagem, ao mesmo
tempo que se analisa a impacto dessas características territoriais no desenvolvimento da
estrutura urbana e na vivência do território por parte da população local.

4.1 Caracterização do território
Hipsometria
A hipsometria existente no interior dos limites territoriais da ARU da Corujeira revela uma
diferença de cotas extremas de 130 metros, considerando a sua altitude máxima de cerca de
135 metros, na zona de Contumil, e mínima, próxima dos 5 metros ao longo do Vale de
Campanhã. Apesar das pequenas elevações existentes, onde se destaca o Monte da Bela
(100 metros) e São Roque da Lameira (90 metros), este território é marcadamente mais baixo
do que as zonas contíguas a oeste, que integram as Antas e o Bairro de Contumil (130
metros). O Vale de Campanhã, como já referido, destaca-se por ser a zona mais baixa,
marcando o limite sul e onde se localiza a Quinta da Bonjóia (5 metros) (Figura 34).
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Figura 34. Hipsometria da ARU da Corujeira e da sua envolvente
Fonte: SPI, 2017 (com base na informação disponibilizada pela CM do Porto)

O território da ARU de Corujeira é marcado pela presença de infraestruturas viárias pesadas
que transformam e condicionam o território. Estas foram projetadas de maneira a melhor se
adaptarem à morfologia acidentada e encontram-se implantadas ao longo dos pequenos
vales existentes, com destaque para a localização do nó de acesso viário da A43 que se
encontra em pleno vale de Campanhã. A ocupação urbana desenvolve-se ao longo das várias
vertentes existentes, atravessadas por caminhos e que acompanham a morfologia do terreno,
estruturando as principais zonas urbanas, implantadas nas cumeadas, designadamente os
núcleos do Monte da Bela, da Corujeira, do Mercado Abastecedor e São Roque da Lameira.
Declives
A análise realizada, ao nível dos declives na ARU, regista que o sector norte da área de
intervenção possui uma percentagem maior de declives suaves, comparativamente com o
setor sul. É uma zona particularmente menos acidentada, caracterizando-se por ser um
território suave e ondulado na maioria da sua superfície. Destacam-se dois locais, Monte da
Bela e Contumil, onde os declives são fortemente ondulados e escarpados, marcando a
paisagem local. Em particular, e pela sua envolvente mais plana, o Monte da Bela assume-se
como uma barreira territorial que condiciona a ocupação do território.
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A maior parte do território da ARU, cerca de 65%, possui um declive inferior a 12%, sendo esta
classe de declive aceitável para a construção de edifícios (Figura 35). Contudo, tendo em
consideração os aspetos relativos à mobilidade suave e, em particular, à mobilidade pedonal
(em resposta aos atuais paradigmas de deslocação da população nas cidades), a ARU
apresenta uma percentagem significativa, cerca de 63% do território, em que o declive é
superior a 7%, percentagem a partir da qual a circulação pedonal fica condicionada pela
necessidade de utilização de acessos verticais (meios mecânicos ou escadarias).

Figura 35. Declives da ARU da Corujeira e da sua envolvente
Fonte: SPI, 2017 (com base na informação disponibilizada pela CM do Porto)

Exposição Solar
A análise da exposição solar é relevante para a projeção da implantação do tecido edificado,
permitindo, através da orientação das vertentes, estimar a quantidade de radiação solar
recebida pelos edifícios e, desta forma, prever o conforto térmico e luminoso das habitações,
e, consequentemente, das emissões de CO2 e dos consumos energéticos associados à
climatização artificial dos imóveis. É a própria morfologia do terreno que está na origem da
diferente orientação aos quadrantes geográficos, de modo que as vertentes estão
diferencialmente expostas à radiação solar e aos ventos dominantes.
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Em latitudes médias no hemisfério norte, demonstra-se, na generalidade, que as vertentes
expostas a sul são as que recebem maior quantidade de radiação ao longo do ano, em
contraponto com as vertentes expostas a norte, que são menos ensolaradas. Também está
estudado que, no hemisfério norte, os valores médios da temperatura nas vertentes expostas
a poente são superiores aos das vertentes expostas a nascente, apesar da simetria
relativamente ao movimento aparente do sol. Em suma, as vertentes expostas a sul e oeste,
pelo número de horas alargado de exposição solar, comparativamente às vertentes expostas
a norte e este, garantem, às habitações implantadas nesses locais, condições ideais em
termos do conforto térmico proporcionado pela radiação solar.
No que concerne à exposição solar da superfície territorial da ARU (Figura 36), identifica-se
que, na sua generalidade, as vertentes estão expostas a este (36%), a sul (35%) e a oeste
(20%), significando que mais de metade do território apresenta condições ideais de
exposição. Contudo, há áreas urbanizadas, como por exemplo as zonas do Falcão, de São
Roque da Lameira (entre a rua do Cerco do Porto e a Circunvalação), de Vila Cova e de
Contumil, que se encontram em locais de baixa exposição solar que influenciam os custos
energéticos e de conforto térmico dos edifícios.

Figura 36. Exposição solar na ARU da Corujeira e na sua envolvente
Fonte: SPI, 2017 (com base na informação disponibilizada pela CM do Porto)
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Linhas de água
A cidade do Porto está parcialmente inserida na bacia hidrográfica do rio Leça e do rio Douro,
estando localizada na margem direita do troço final deste último. O rio Douro, face à sua
importância, é a principal linha de água do Porto, servindo de fronteira entre o concelho do Porto
e de Vila Nova de Gaia, drenando a maior parte do território da cidade do Porto (Figura 37).

Figura 37. Mapa genérico da rede hidrográfica da Área Metropolitana do Porto
Fonte: Atlas da Área Metropolitana do Porto

Apesar da estrutura topográfica das bacias hidrográficas se manter inalterada, estas têm sido
impermeabilizadas quase na sua totalidade e as linhas de água correspondentes na sua
maioria canalizadas. Esta situação resulta da expansão urbana e da necessidade de libertar
terreno para a construção de edifícios e infraestruturas.
A impermeabilização do solo e a canalização das ribeiras tem influência direta nas condições
de drenagem superficial, sendo que a maior parte da cidade apresenta um solo com
coeficientes de escoamento elevado, devido à grande impermeabilização do solo existente. É
ainda de realçar a desqualificação paisagística que resulta da canalização parcial ou total de
grande número de ribeiras que desaguam na margem esquerda do Douro, como são exemplo
o rio da Vila, o rio Frio, a ribeira da Granja, entre outros.
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Existem, no entanto, algumas exceções na cidade do Porto como é o caso da bacia da
Asprela, que descarrega no Rio Leça e, as bacias dos Rios Torto e Tinto, que constituem as
áreas com maior permeabilidade da cidade, sendo que, neste caso, as linhas de água se
encontram igualmente à superfície.
Estas duas linhas de água, que constituem o vale de Campanhã, encontram-se na envolvente
da área de intervenção, desempenhando um papel importante na constituição da estrutura
ecológica municipal.

4.2 Qualidade do ambiente urbano
Espaços verdes
O conceito de espaço verde urbano e as respetivas funções foram evoluindo ao longo do
tempo no sentido de dar resposta às necessidades da população urbana. Assim, à medida
que as cidades cresciam e se modificavam, também os espaços verdes foram evoluindo,
sendo atualmente elementos de fundamental importância para o bem-estar da população
urbana.
Estes espaços, quer públicos quer privados, assumem uma crescente importância nas
políticas municipais e regionais, procurando-se dotar o tecido urbano de elementos naturais,
servindo de ligação ao espaço rural envolvente. Os espaços verdes têm assim um impacto
positivo na regulação do ambiente urbano, procurando contrariar os efeitos negativos
provocados pela intensificação da urbanização, da edificação e da utilização do transporte
rodoviário.
Para além da baixa capitação de espaços verdes é de salientar o desequilíbrio da distribuição
destes espaços no território da cidade, sendo que, atualmente, a parte oriental é a zona com
maior potencial e necessidade para a implantação de novos espaços verdes de uso público.
Na cidade do Porto, ao nível dos espaços de verdes de grande capacitação, identificam-se o
Parque da Cidade, a Fundação Serralves, o Palácio de Cristal, o Parque Oriental, o Parque da
Pasteleira e o Jardim Barão de Nova Sintra (Figura 38).
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Figura 38. Distribuição dos espaços verdes na cidade do Porto
Fonte: SPI, 2017 (com base na informação disponibilizada pela CM do Porto)

Relativamente à área de intervenção identificam-se, no seu interior, a Quinta de Bonjóia e o
Jardim da Corujeira como os elementos mais relevantes da estrutura verde municipal,
estudados com maior profundidade no capítulo seguinte. Destaca-se ainda, nas imediações
da área de intervenção, a presença do Parque Oriental da Cidade do Porto, cuja expansão
prevê uma ligação às margens do Rio Douro.
Distribuição de água e rede de saneamento
A empresa municipal Águas do Porto é responsável pela gestão completa e eficaz do “ciclo
urbano da água” na cidade do Porto, operando em todas as vertentes desde a distribuição da
água à drenagem das águas resíduas domésticas e das águas pluviais.
De acordo com a Águas do Porto, o sistema de distribuição de água à cidade do Porto serve
100% da população da cidade. A água distribuída tem origem nas captações da Águas do
Douro e Paiva, S.A., e é fornecida à cidade do Porto através de 12 pontos de entrega para o
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sistema em baixa (rede de distribuição). A partir dos pontos de entrega, as condutas principais
fazem a adução das

reservas em baixa, articulando-se com seis

reservatórios,

correspondentes a uma capacidade total de armazenamento de 125.450 m 3.
A rede de abastecimento de água tem uma extensão de 757 km e possui cerca de 64.000
ramais domiciliários, assegurando o serviço de gestão das águas a distribuição gravítica de
água a praticamente toda a cidade, sem necessidade de recurso a estações elevatórias.
Atualmente, apenas o reservatório dos Congregados possui uma estação elevatória, para
abastecer a zona a uma cota mais elevada.
De referir, os excelentes índices de qualidade da água servida à população apresentados pela
Águas do Porto. O controlo da qualidade rigoroso e os bons indicadores da qualidade da
água distribuída levou à dinamização de campanhas publicitárias que incentivam a população
da cidade do Porto ao consumo de “água da torneira” em alternativa à água engarrafada.
Relativamente ao sistema de drenagem de águas residuais (rede de saneamento básico) na
cidade do Porto, importa referir que o sistema é separativo, isto significa que as águas
residuais domésticas têm um sistema independente do das águas pluviais. A rede de recolha
e drenagem das águas residuais da cidade do Porto tem uma extensão aproximada de 550
km de coletores. Já o sistema de drenagem de águas pluviais apoia-se em grandes
aquedutos e nalgumas ribeiras, que convergem para a frente ribeirinha e frente marítima,
possuindo uma rede com uma extensão de aproximadamente 600 km. Este sistema, em alta,
é constituído por galerias em pedra, que podem ser visitáveis, e por coletores de grande
diâmetro.
Segundo o relatório da revisão do PDM do Porto (2006), a rede de saneamento da cidade é
constituída por dois subsistemas, nomeadamente o subsistema Porto Oriental e o subsistema
Porto Ocidental (Figura 39).
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Figura 39. Rede geral de drenagem de águas residuais do Concelho do Porto
Fonte: Planta de Ordenamento do PDM do Porto, 2006

O subsistema Porto Ocidental é fundamentalmente constituído pala ETAR de Sobreiras, pelo
Intercetor - Litoral Castelo do Queijo (Sobreiras), com a execução da 1ª fase – troço Sobreiras
/ Passeio Alegre integrada nos trabalhos de beneficiação da marginal a cargo da APOR e a 2ª
fase - troço Castelo do Queijo / Passeio Alegre em execução, pelo Coletor Geral da Zona
Norte, em fase de conclusão do projeto de prolongamento e reabilitação, e pelo Intercetor
Marginal - A (1ª fase), troço entre a Ponte de Luís I e Sobreiras, em execução conjuntamente
com os trabalhos de beneficiação da marginal a cargo da APOR. Já o subsistema Porto
Oriental é fundamentalmente constituído pela ETAR do Freixo, pelo Intercetor Marginal ou
Nascente (Ponte de Luís I – Freixo), pelo Coletor Geral da Zona Leste, pelo Emissário de
Azevedo de Campanhã e Rio Torto, pelo Coletor Geral da Zona Leste (troço montante), e pelo
Coletor Geral da Zona Leste (Circunvalação / Azevedo).
Estes dois subsistemas fazem parte do designado Projeto de Despoluição do Troço Final do
Rio Douro e a sua conclusão permite cobrir toda a cidade, com rede primária de saneamento,
sendo por isso elementos fundamentais na melhoria da qualidade dos sistemas ambientais da
cidade do Porto. Ao nível da sustentabilidade e aproveitamento de recursos é relevante referir
que, nas duas ETAR atrás indicadas, é realizado o nível de tratamento terciário das águas
residuais, o que permite a sua posterior reutilização como água industrial e na rega de
espaços verdes.
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Na proximidade à área de intervenção identifica-se a ETAR do Freixo (Figura 40). Esta tem
capacidade para tratar as águas residuais produzidas por um equivalente populacional de
170.000 habitantes, tendo um caudal médio de 416 L/S e um caudal máximo de 836 L/S. As
lamas são armazenadas num silo com capacidade para 160 m³ de lamas, antes do seu
transporte a destino final. No âmbito da cobertura da rede de saneamento, o relatório da
revisão do PDM do Porto (2006) refere a inexistência de pontos negros na cidade,
considerando-se que qualquer zona da cidade está coberta de infraestruturas de saneamento
ou tem viabilidade para tal.

Figura 40. Rede de Drenagem de águas residuais de Corujeira e localização da ETAR do Freixo
Fonte: SPI, 2017 (com base na informação disponibilizada pela CM do Porto)
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5. Ocupação urbana do território
A ARU da Corujeira encontra-se delimitada por vias de elevada capacidade, nomeadamente a
A20 (Via de Cintura interna), a N12 (Estrada da Circunvalação) e a A43, para além da via-férrea
(neste caso, apenas no extremo Norte). Apesar dos limites físicos bem definidos conferirem a
este território alguma identidade, reforçada pela partilha de problemas comuns, é possível
observar diferenças significativas no seu interior. Estas relacionam-se com a acessibilidade, a
morfologia urbana e o contexto socioeconómico, contribuindo para que o sentimento de
isolamento face ao resto da cidade surja algo atenuado na envolvente à Praça da Corujeira,
por oposição à restante ARU. A integração destes diferentes espaços numa mesma ARU
insere-se, deste modo, numa perspetiva de reforço da coesão territorial de uma área
relativamente abrangente.

5.1 Unidades territoriais
É possível identificar diferentes formas de estruturação urbana, em função da ocupação do
território e dos padrões sócio espaciais existentes na ARU, sendo identificadas 3 unidades
territoriais com características diferentes, possuidoras de identidade distintiva, ilustradas na
figura seguinte (Figura 41).
Estas, para além de partilharem a continuidade territorial e seus problemas, contribuem, no
seu todo, para fortalecer os propósitos da reabilitação e regeneração urbana da vasta área do
Porto Oriental.
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Figura 41. Zonamento da ARU da Corujeira (unidades territoriais)
Fonte: SPI, 2017 (com base na informação fornecida pela CM do Porto)

Corujeira
Com cerca de 100 ha, a Unidade Territorial da Corujeira encontra-se separada das restantes
unidades pela Alameda de Cartes. A Praça da Corujeira constitui o principal espaço público
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de referência na ARU e integra, em virtude da localização da Junta de Freguesia de
Campanhã,

o

polo

administrativo

deste

território.

Foi

urbanizada

com

edifícios

predominantemente residenciais, em lote típico do Porto do século XIX.
Num contexto de escassez de espaços públicos, esta praça assume-se como importante
ponto de encontro, de partilha e de interação, com grande significado para a comunidade
local, o que, associado ao comércio de proximidade existente no local, contribui para o reforço
da sua centralidade. A malha urbana na envolvente imediata à Praça da Corujeira apresenta
um grau de coerência e estruturação considerável, que se desvanece à medida que nos
afastamos deste local.
Esta unidade territorial apresenta um elevado potencial de transformação, dada a proximidade
de polos relevantes para a dinamização da cidade, como o complexo comercial, desportivo e
residencial das Antas e a Estação de Campanhã / Interface de Campanhã, ou a presença de
conjuntos industriais e empresariais desativados com capacidade de regeneração para novas
atividades, designadamente o antigo Matadouro Industrial do Porto, a estação de
recolha/oficinas da STCP ou o Mercado Abastecedor do Porto.
Caracteriza-se por um tecido edificado maioritariamente com uso habitacional, com cérceas
entre 1 e 2 pisos, e cujo estado de conservação varia, grosso modo, entre o razoável e o bom.
Dentro da Unidade Territorial da Corujeira identificam-se quatro zonas (Figura 42).
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Figura 42. Corujeira - subunidades territoriais
Fonte: SPI, 2017 (com base na informação fornecida pela CM do Porto)

Zona da Corujeira | Esta zona tem cerca de 46,79 ha e é limitada a nascente pela rua do
Falcão, a sul por um conjunto de arruamentos que constituem a cota alta da Corujeira, a
poente pela VCI/A20 e a norte pelo Mercado Abastecedor do Porto e pela Travessa Chaves de
Oliveira. Constitui a principal zona de acesso poente à ARU, através da rua de São Roque, da
Av. 25 de Abril e do nó viário de Campanhã / São Roque (ligação à VCI). Esta área
corresponde ao centro administrativo da ARU, onde está instalada a Junta de Freguesia de
Campanhã. Integra três terrenos expectantes de considerável dimensão, que correspondem
aos antigos estaleiros da STCP, do antigo Matadouro e aos vestígios de uma unidade
industrial, localizada na envolvente da Travessa de Bonjóia. Integra a Praça e o Jardim da
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Corujeira, elementos emblemáticos da ARU. Nesta zona localizam-se três Bairros Sociais: o
Bairro de São Vicente de Paulo; o Bairro do Falcão; e parte do Bairro do Monte da Bela.
Identificam-se igualmente um conjunto de 18 núcleos habitacionais precários (ilhas).

Figura 43. Jardim da Corujeira e Monte da Bela
Fonte: CM do Porto (2017)

Zona de Bonjóia | Esta zona tem cerca de 24 ha e é limitada, a nascente e a sul, pela A43, a
poente, pela VCI / A20 e, a norte, pelo conjunto de arruamentos que constituem a cota alta da
Corujeira. Integra os principais acessos à cota baixa da ARU, a poente e a nascente, através
da rua de Bonjóia e da rua Igreja de Campanhã. Esta área de pequenas dimensões tem um
dos dois importantes equipamentos religiosos, o Cemitério de Campanhã e a Igreja Santa
Maria de Campanhã, e um equipamento cultural, a Quinta de Bonjóia que representa o
principal espaço verde/jardim desta zona. Integra dois espaços expectantes de dimensões
relevantes que se localizam à cota alta do Monte da Bela, integrando parte de um terreno
infraestruturado e no qual se prevê a expansão do Bairro do Monte da Bela, e entre o cemitério
de Campanhã e o Bairro do Monte da Bela, à cota alta. Inclui a maior parte da área do Bairro
do Monte da Bela e um conjunto de 13 núcleos habitacionais precários (ilhas).

Figura 44. Rua de Bonjóia e Igreja de Santa Maria de Campanhã
Fonte: CM do Porto (2017)
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Zona do Falcão | Esta zona tem cerca de 14,5 ha e é limitada, a norte, pela Travessa do
Falcão, a nascente, pela Alameda de Cartes / Avenida da Cidade de Léon, a ponte, pela rua
do Falcão, e, a sul, pelo Cemitério de Campanhã. Detém dois dos principais equipamentos
desportivos da ARU: o Complexo Desportivo de Campanhã e a Piscina Municipal de Cartes.
Integra um vazio urbano com potencial de instalação de novas funções e atividades que se
localiza entre o Bairro do Agrupamento Habitacional do Falcão e a Avenida Cidade de Léon.
Inclui o Bairro do Agrupamento Habitacional do Falcão e duas unidades de habitação precária
(ilhas).

Figura 45. Agrupamento Habitacional do Falcão e Complexo Desportivo de Campanhã
Fonte: Google Earth (2017)

Zona do Mercado | Com cerca de 16 ha é limitada, a norte, pela Rua das Linhas de Torres /
nó do Mercado Abastecedor, a nascente, pela Alameda de Cartes, a sul, pela Travessa
Chaves de Oliveira e pelo limite sul do Mercado Abastecedor e, a poente, pela VCI / A20.
Constitui uma das portas de acesso poente à ARU, através do nó viário do Mercado
Abastecedor. Na sua maioria comporta o Mercado Abastecedor do Porto e um pequeno
conjunto de habitações com cérceas entre os dois e os quatro pisos. Integra um terreno sem
ocupação e com potencial de instalação de novas atividades e funções, entre a Alameda de
Cartes e a rua Dâmaso Carreiro, bem como um terreno afeto a uma unidade industrial, em
atividade. Não se verifica a existência de bairros sociais ou de núcleos habitacionais precários
(ilhas) nesta zona.
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Figura 46. Mercado Abastecedor do Porto
Fonte: CM do Porto (2017)

Cerco do Porto
A presença dos bairros sociais do Cerco e do Ilhéu constituem os elementos mais marcantes
desta unidade territorial. A unidade do Cerco do Porto, com cerca de 50 ha, encontra-se
limitada, a nascente, pela Alameda de Cartes, que separa este território da unidade da
Corujeira, que difere substancialmente quanto às caraterísticas da malha urbana e da tipologia
do edificado. A norte, encontra-se delimitada pela rua de São Roque da Lameira, que em
virtude da elevada oferta de transporte público e de serviços de proximidade, constitui um
espaço relevante para os seus residentes, quer do ponto de vista das vivências quotidianas,
quer no plano da acessibilidade externa. A sul e a nascente, predominam espaços ainda
marcadamente rurais, constituindo deste modo uma realidade física e socialmente distinta.
Esta área detém dois dos maiores equipamentos coletivos da ARU, a Escola Básica e
Secundária do Cerco e ainda o Centro de Formação Profissional do IEFP. Caracteriza-se por
um tecido edificado, maioritariamente de uso habitacional, com cérceas de dois pisos (com
exceção dos edifícios multifamiliares existentes e que integram grande parte dos bairros
municipais), cujo estado de conservação é maioritariamente razoável.
Dentro desta Unidade Territorial identificam-se duas zonas (Figura 47).
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Figura 47. Cerco do Porto - subunidades territoriais
Fonte: SPI, 2017 (com base na informação fornecida pela CM do Porto)

Zona do Ilhéu | Esta zona tem cerca de 15 ha e é limitada a nascente pelas ruas Nossa
Senhora do Calvário e Dr. José António Marques, a sul e a nascente pela rua Peso da Régua e
pela Alameda de Cartes, e a poente pela rua de São Roque da Lameira. Nesta zona localizase o Centro de Formação Profissional do IEFP, que oferece serviços de formação para jovens
e adultos e de reconhecimento, validação e certificação de competências, e o bairro municipal
do Agrupamento Habitacional do Ilhéu. Inclui ainda oito núcleos habitacionais precários (ilhas).
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Figura 48. Agrupamento Habitacional do Ilhéu e rua de São Roque da Lameira
Fonte: CM do Porto (2017)

Zona do Cerco | Com cerca de 35 ha é limitada, a norte, pela rua de São Roque da Lameira, a
nascente, pela Estrada da Circunvalação (N12), a poente, pelas ruas Nossa Senhora do
Calvário, Dr. José António Marques e do Peso da Régua e pela Avenida Cidade de Léon, e, a
sul, pela autoestrada A43. Estrutura-se ao longo da rua do Cerco do Porto e integra a Escola
Básica e Secundária do Cerco e o maior bairro social da ARU, e um dos maiores da cidade do
Porto, o Bairro do Cerco do Porto. Inclui ainda dois núcleos habitacionais precários (ilhas).
Integra alguns espaços livres e expectantes de dimensões relevantes, que se localizam a
poente da Estrada da Circunvalação, em resultado da existência de algumas áreas industriais
devolutas / obsoletas.

Figura 49. Troço norte e troço sul da rua do Cerco do Porto
Fonte: Google Earth (2017)

Contumil
Esta unidade territorial, com cerca de 75 ha, encontra-se intercetada pelas infraestruturas
ferroviárias associadas ao comboio e ao metro de superfície, com destaque para a Estação de
Contumil, facto que constitui o seu principal elemento diferenciador. A unidade apresenta, no
entanto, outras características distintivas, com destaque para a forte presença da tipologia
unifamiliar associada aos antigos bairros de construção económica, assim como de unidades
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industriais ou de armazenagem ativas ou desativadas (destacando-se, neste último caso, a
antiga Companhia do Cobre). O núcleo histórico de Vila Cova, encaixado entre a linha férrea e
a estrada da Circunvalação, constitui uma memória esquecida de um território que já
pertenceu à freguesia de Rio Tinto (Gondomar) pelo que urge integrá-lo de forma mais eficaz
no tecido urbano do Porto. Caracteriza-se por um tecido edificado maioritariamente com uso
habitacional, com uma cércea dominante de dois pisos e cujo estado de conservação varia,
grosso modo, entre o razoável e o bom.
Dentro desta Unidade Territorial identificam-se três zonas (Figura 50).

Figura 50. Contumil - subunidades territoriais
Fonte: SPI, 2017 (com base na informação fornecida pela CM do Porto)
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Zona de São Roque | Esta zona, com cerca de 36 ha, é limitada, a norte, pela linha férrea e
pela rua de Linhas de Torres, a nascente, pela Estrada da Circunvalação, a sul, pela rua de
São Roque da Lameira, e, a poente, pela Alameda de Cartes e pela rua das Linhas de Torres.
Esta área é predominantemente residencial, integrando alguns dos equipamentos de
referência da ARU, designadamente a Escola Básica de São Roque da Lameira, a Escola
Básica Nossa Senhora de Campanhã ou o Centro Social de São Roque da Lameira. Inclui o
Bairro de São Roque da Lameira e um conjunto de oito núcleos habitacionais precários (ilhas).
A nascente da Alameda de Cartes, integra alguns espaços, de dimensões relevantes, livres e
expectantes, correspondentes a áreas industriais devolutas e/ou obsoletas.

Figura 51. Rua Senhora de Campanhã e linha ferroviária
Fonte: CM do Porto (2017)

Zona de Contumil | Esta zona tem cerca de 24 ha e integra todo o território da ARU a poente
da linha férrea, incluindo o nó viário de ligação à rua Linhas de Torres e à Alameda de Cartes.
É uma zona maioritariamente residencial, que integra o Bairro Eng. Machado Vaz. Demarca-se
das restantes zonas da ARU, na medida em que alberga a Estação de Metro de Contumil (Rua
Conde Castelo Melhor), o que permite o fácil acesso às restantes zonas da cidade e aos
concelhos vizinhos, designadamente a Gondomar. A malha urbana desta zona apresenta
traços de ruralidade, particularmente na sua envolvente norte, de que é exemplo a rua de
Santo António de Contumil. Integra um conjunto de 16 núcleos de habitação precária (ilhas).
Integra igualmente alguns espaços livres e expectantes de dimensões relevantes que se
localizam na envolvente das ruas Amorim de Carvalho e do Giestal.
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Figura 52. Rua Conde Castelo Melhor e rua de Santo António de Contumil
Fonte: CM do Porto (2017)

Zona de Vila Cova | Com cerca de 15 ha é limitada a norte e a nascente pela Estrada da
Circunvalação, a sul pela Estrada da Circunvalação e pela rua Linhas de Torres e, a poente,
pela linha férrea e pela rua da Ranha. Para além do núcleo histórico de Vila Cova (envolvente à
rua de Vila Cova) destaca-se a unidade industrial da antiga Companhia do Cobre, atualmente
abandonada e em elevado estado de degradação, pelo potencial de instalação de novas
funções e atividades. Integra um conjunto de três núcleos de habitação precária (ilhas).

….
Figura 53. Rua de Vila Cova
Fonte: CM do Porto (2017)

5.2 Vazios urbanos e grandes propriedades com potencial de instalação de
novas funções e atividades
Tendo por base a análise à ocupação do território é possível identificar na ARU um conjunto
de vazios urbanos (Figura 54) e grandes propriedades, com potencial de instalação de novas
funções e atividades.
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Figura 54. ARU – Vazios urbanos
Fonte: SPI, 2017 (com base na informação disponibilizada pela CM do Porto)

Estas áreas perfazem um total de 15 unidades, que no seu total abrangem cerca de 37 ha e
que correspondem a cerca de 16,8% do território em estudo. Estas, por sua vez, foram
agrupadas em três categorias: Terrenos livres de ocupação; Terrenos afetos a zonas
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industriais que se encontram obsoletas/devolutas; e Terrenos afetos ao cadastro de entidades
públicas.
Terrenos livres de ocupação
Estas áreas correspondem a espaços verdes que se encontram sem uma utilização e
ocupação humana. Identificam-se na ARU um total nove espaços que perfazem cerca de 19
ha e que correspondem a cerca de 8,4% do território de intervenção. Estas manchas estão
localizadas: na zona do Monte da Bela, separadas pela rua Alto da Bela; ao longo da Alameda
de Cartes, na proximidade do Mercado Abastecedor e em redor das Piscinas Municipais de
Cartes e do Complexo Desportivo de Campanhã; junto à Estrada da Circunvalação, nas
imediações do Bairro do Cerco do Porto e da Escola Básica e Secundária do Cerco; e na zona
de Contumil, junto à VCI/A20 e à rua do Giestal e na envolvente da rua Amorim de Carvalho.
Terrenos afetos a zonas industriais (obsoletas/devolutas)
Estas bolsas correspondem a espaços que foram anteriormente ocupados por unidades
industriais e que constituem, atualmente, espaços devolutos e com um acentuado nível de
degradação. Identificam-se no território um total de quatro unidades, que perfazem cerca de
11 ha, correspondendo a 4,9% da ARU da Corujeira. Estas áreas localizam-se na zona norte e
nascente da ARU, em particular: junto à Estrada da Circunvalação (Antiga Fábrica do Cobre) e
no terreno contíguo com a rua do Cerco do Porto; os terrenos adjacentes à Alameda de
Cartes e localizados a sul do Bairro de São Roque da Lameira; e os terrenos junto ao nó viário
de Campanhã / São Roque e a sul da rua de Bonjóia.
Terrenos afetos a cadastro de entidades públicas
Estes espaços correspondem as áreas cujos proprietários são entidades públicas,
designadamente o Município de Porto e a STCP. Identificam-se no território um total de duas
unidades, que perfazem cerca de 8 ha, correspondendo a 3,5% da ARU. Estas áreas
localizam-se a sul da ARU, uma no Monte da Bela, junto ao Bairro do Monte da Bela, e a
segunda junto da Av. 25 de Abril e que corresponde aos terrenos afetos aos antigos Estaleiros
e ao Parque de Recolha da STCP.
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5.3 Bairros municipais
Os dados de caracterização e o mapeamento dos bairros municipais presentes na ARU da
Corujeira resultam da informação obtida através da plataforma da Câmara Municipal do Porto
– Domus Social29, sendo complementada através de uma observação direta (levantamento de
campo).
Segundo os dados da empresa municipal30 (Tabela 8 e Tabela 9), dos 48 bairros camarários
existentes no concelho, 13 estão localizados na freguesia de Campanhã, sendo que, destes,
oito31 situam-se na ARU.
Tabela 8. Bairros municipais | Caracterização estatística
Território

Bairros

Fogos

Residentes

(un)

(%)

(un)

(%)

(un)

(%)

Concelho

48

100% do Concelho

12.616

100% do Concelho

29.032

100% do Concelho

Freguesia

13

27,1% do Concelho

3.667

29,1% do Concelho

8.542

29,4% do Concelho

ARU

8

16,7% do Concelho

20,2% do Concelho

2.543

61,5% da Freguesia

20,4% do Concelho

5.913

69,3% da Freguesia

69,2% da Freguesia
Fonte: Domus Social (2017)

Tabela 9. Bairros municipais | Fogos e residentes por freguesia
Freguesia
Campanhã
Paranhos

Unidades

Fogos

Residentes

13

3.667

8.542

9

2.854

6.351

11

2.369

5.578

Ramalde

7

2.085

4.596

União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde

3

1.124

2.878

Bonfim

3

450

918

União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau
e Vitória

2

67

169

Total

48

12.616

29.032

União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

Fonte: Domus Social (2017)

29

A empresa municipal de Habitação e Manutenção Domus Social, através do seu sistema Business Inteligence (BI),
possui uma ferramenta de gestão da habitação pública municipal, agregando deste modo, a informação relativa a
dados socioeconómicos e demográficos dos moradores e dos edifícios municipais. Informação recolhia a 13 de
dezembro de 2017, do site http://www.domussocial.pt/
30

http://www.domussocial.pt/domussocial/caracterizacao-sociodemografica (em 13 de dezembro de 2017).

31

Agrupamento Habitacional do Falcão; Cerco do Porto; Engenheiro Machado Vaz; Falcão; Ilhéu; Monte da Bela; S.
Vicente de Paulo; e S. Roque da Lameira.
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Os 48 bairros existentes no concelho representam um universo total de 12.616 fogos que
albergam 29.032 habitantes, maioritariamente com idades compreendidas entre os 44 e os 66
anos. A dimensão média do agregado familiar é de 2,41 pessoas.
Campanhã é a freguesia com mais fogos de habitação social do concelho. Os 13 bairros
situados na freguesia integram 3.667 fogos, correspondendo a 29,1% do total do universo do
concelho. Albergam 8.542 habitantes o que corresponde a 29,4% da população residente nos
bairros do concelho. A dimensão média do agregado familiar é de 2,44 pessoas, ligeiramente
superior à média do concelho.
A ARU da Corujeira concentra a maior parte dos bairros municipais da freguesia. Acolhe oito
bairros municipais (Figura 55), o que representa 61,5% dos bairros da freguesia e 16,7% dos
bairros do concelho. Estes oito bairros integram 2.543 fogos (69,3% e 20,2% do total de fogos
da freguesia e do concelho, respetivamente) que alojam 5.913 residentes (69,2% e 20,4% do
total de residentes dos bairros municipais da freguesia e do concelho, respetivamente). A
dimensão média do agregado familiar da população residente nos bairros da ARU é de 2,42
pessoas, inferior à média da freguesia e ligeiramente superior à do concelho.
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Figura 55. Bairros sociais da ARU da Corujeira
Fonte: SPI, 2017 (com base na informação disponibilizada pela CM do Porto)
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Como é possível observar na figura anterior, para além dos oito conjuntos de blocos de
habitação social estão ainda delimitados outros cinco bairros, três ao abrigo do programa
SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local), um ao abrigo da iniciativa privada e um ao abrigo
da iniciativa pública (CM Porto):
:

Bairro Chaves de Oliveira (construído no âmbito do programa SAAL e tem 15 fogos);

:

Bairro da Maceda (construído em 1974, no âmbito do programa SAAL, e tem 47
fogos);

:

Bairro de Contumil (construído no âmbito do programa SAAL);

:

Bairro de São Roque da Lameira (construído em 1943 no regime do Estado Novo);

:

Bairro do Pego Negro (construído em 1991, por iniciativa da CM do Porto, e tem 88
fogos).

Em seguida apresenta-se uma breve caracterização de cada um dos oito bairros da ARU, de
acordo com a informação compilada nas fichas de caracterização constantes no Anexo A3.
Esta caracterização é complementar à apresentada no subcapítulo 5.5, que efetua uma
caraterização do edificado municipal presente na ARU com base no levantamento de campo
realizado no âmbito do presente trabalho.
Agrupamento Habitacional do Falcão
O Agrupamento Habitacional do Falcão localiza-se junto ao limite nascente da ARU na
proximidade da A43 e do Complexo Desportivo de Campanhã (Figura 56). Foi construído em
2000 e integra 172 fogos, distribuídos por 13 blocos, constituídos por edifícios de 4 pisos. Em
resultado da alienação de sete fogos, 165 estão sob a gestão da empresa municipal Domus
Social, representando 6,49% do total de fogos municipais da ARU. Residem no bairro cerca de
421 pessoas, sendo a dimensão média do agregado familiar de 2,57 pessoas. No bairro são
predominantes as tipologias T3 (43,6%) e T2 (38,2%), seguidas pelas tipologias T1 (10,9%), T4
(6,7%) e T7 (0,6%). O bairro integra três frações não habitacionais com um uso afeto a
equipamentos.
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Figura 56. Agrupamento Habitacional do Falcão
Fonte: http://www.domussocial.pt/ (2017)

O acesso ao bairro é efetuado apenas pela rua Monte de Campanhã (a sul), através da rua do
Falcão, que estrutura outras duas ruas internas sem saída (Cul-de-sac): a rua Cooperativa do
Pego Negro; e a rua Reinaldo Oudinot. Estes três arruamentos organizam os acessos aos
blocos habitacionais e às zonas de garagem e integram bolsas de estacionamento e passeios
que se interligam, de acordo com as cotas do terreno, por meio de escadas localizadas nos
topos dos edifícios. O espaço público integra alguns elementos arbóreos e canteiros, assim
como pontos de iluminação pública, mobiliário urbano (papeleiras, contentores de RSU e
ecopontos) e um parque infantil. O edificado apresenta um estado de conservação razoável.
Cerco do Porto
O Bairro do Cerco do Porto (Figura 57) localiza-se na zona nascente da ARU e a sul da
Estrada da Circunvalação e da A43. Construído em 1963 e ampliado de 1991, integra 892
fogos, que se distribuem por 34 blocos constituídos por edifícios de 4 e 5 pisos. Este é o
bairro com maior número de fogos dentro da ARU (35% do seu número total de fogos). O
bairro foi construído em duas fases, na primeira fase foram edificados 32 blocos que integram
804 habitações e na segunda fase foram erguidos mais dois blocos que incluem 88
habitações. Os fogos dividem-se por quatro tipologias, sendo predominante os T3 (38,1%) e
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T2 (33,4%), seguidos pelos T1 (16,7%) e T4 (11,8%). Existem, ainda 22 frações não
habitacionais com um uso afeto a equipamentos (12 unidades) e a atividades comerciais (9
lojas). É o bairro mais populoso do concelho do Porto, onde residem, atualmente, cerca de
2.093 pessoas. A dimensão média do agregado familiar é de 2,46 pessoas.

Figura 57. Bairro do Cerco do Porto
Fonte: CM do Porto (2017)

O Bairro do Cerco encontra-se circunscrito pela rua Vila Nova de Foz Côa, a norte, pela rua
Peso da Régua, a poente, e pela rua do Cerco do Porto, a sul e a nascente. Estas vias
estruturam os acessos aos arruamentos internos de ligação aos blocos habitacionais. O
espaço público é formalizado por canteiros e alguns espaços verdes arborizados que
enquadram as bolsas de estacionamento dos blocos habitacionais. A zona central integra um
campo de jogos e algum comércio de proximidade. Os arruamentos estruturam uma rede
pedonal que se interliga com os espaços verdes circundantes e com os percursos de acesso
aos edifícios. As ruas apresentam pontos iluminação pública, assim como mobiliário urbano
(papeleiras, contentores de RSU e ecopontos). Para além das atividades comerciais
instaladas, localizam-se no bairro a Escola Básica do Cerco e a Escola do Centro Social do
Bairro do Cerco. O edificado apresenta um estado de conservação razoável.
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Engenheiro Machado Vaz
O Bairro Engenheiro Machado Vaz localiza-se na zona poente da ARU, junto à linha de
caminho-de-ferro e à estação de metro de Contumil, nas imediações da rua Conde Castelo
Melhor (Figura 58). Construído em 1996, é constituído por 13 blocos e 272 fogos que
representam 10,7% do total de fogos da ARU. No bairro são predominantes as tipologias T2
(32,4%) e T3 (32,4%), seguidas pelas tipologias T1 (23,5%) e T4 (11,87%). O bairro integra
cinco frações não habitacionais com um uso afeto a equipamentos. Residem no bairro 604
pessoas, sendo a dimensão média do agregado familiar de 2,26 pessoas.

Figura 58. Bairro Engenheiro Machado Vaz
Fonte: CM do Porto (2017)

Os acessos ao bairro fazem-se através da rua Souto de Contumil e da rua Conde Castelo
Melhor que estruturam as ligações aos arruamentos internos do conjunto habitacional. Estes
arruamentos estruturam a rede pedonal que se interliga com os espaços verdes circundantes
e com os percursos de acesso aos edifícios. O espaço público caracteriza-se pela existência
de pequenos canteiros e jardins arborizados que enquadram bolsas de estacionamento para
os residentes. A zona central integra um campo de jogos e um parque infantil. O bairro está
equipado com pontos de iluminação pública e com mobiliário urbano (papeleiras, contentores
de RSU e ecopontos). Destaca-se a existência do Centro Social Machado Vaz que garante
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respostas sociais de Serviço de Apoio Domiciliário, de Centro de Dia e de Centro de Convívio
à população sénior. O edificado apresenta um bom estado de conservação.
Falcão
O Bairro do Falcão localiza-se na proximidade da Praça e do Jardim da Corujeira, entre a rua
Ferreira dos Santos e a rua do Falcão (Figura 59). Construído ente os anos 70 e 80, distribuise por 15 blocos de 4 pisos e por 397 fogos, que representam 15,61% dos fogos da ARU. No
bairro são predominantes as tipologias T2 (45,3%) e T3 (45,3%), seguidas pelas tipologias T4
(8,1%) e T1 (1,3%). Existem, ainda 3 frações não habitacionais com um uso afeto a
equipamentos (2 unidades) e a atividades comerciais (1 loja). Residem no bairro 896 pessoas,
sendo a dimensão média do agregado familiar de 2,27 pessoas.

Figura 59. Bairro do Falcão
Fonte: http://www.domussocial.pt/ (2017)

Os acessos à área norte do bairro fazem-se pelas ruas Camilo Pessanha e Cecília Meireles
que formalizam um eixo paralelo à rua das Escolas, entre a rua Ferreira dos Santos e a rua do
Falcão. Muito embora constitua uma via sem saída (Cul-de-sac), a sul, os acessos são
garantidos pela rua Maestro Raúl Casimiro, a partir da rua do Falcão. Estes três arruamentos
internos organizam os acessos aos blocos habitacionais e às bolsas de estacionamento,
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estruturando a rede pedonal do bairro. O espaço público caracteriza-se pela existência de
canteiros e algumas zonas verdes arborizadas, que enquadram os blocos habitacionais. O
bairro está equipado com iluminação pública e com mobiliário urbano (papeleiras, contentores
de RSU e ecopontos). Em termos de equipamentos e coletividades existentes, identifica-se um
campo de jogos e a Associação Cultural de Desportiva do Bairro do Falcão. O edificado
apresenta um estado de conservação razoável.
Ilhéu
O Agrupamento Habitacional do Ilhéu (Figura 60) integra o quarteirão delimitado pelas ruas
Nossa Senhora do Calvário (a ponte), Dr. José António Marques (a norte), Peso da Régua (a
nascente) e Carrington da Costa (a sul). Construído em 2001, é constituído por 128 fogos que
correspondem a 5,03% do total de fogos da ARU. A tipologia predominante dos fogos é o T3
(60,2%), seguido pelas tipologias T2 (29,7%) e T4 (10,2%). Residem atualmente no bairro
cerca de 388 pessoas cuja dimensão média dos seus agregados familiares é de 3,08
pessoas. Em 2015, o edificado (dois blocos com cinco pisos) foi alvo de uma intervenção de
requalificação, com o intuito de reparar e conservar as fachadas.

Figura 60. Agrupamento Habitacional do Ilhéu
Fonte: CM do Porto (2017)

Face à sua configuração geométrica, os acessos ao interior do bairro fazem-se por intermédio
de passagens sobre os edifícios à face da rua, permitindo aceder a uma rua interna que é
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responsável por fazer a distribuição e a articulação com os diferentes blocos residenciais,
garantindo, igualmente o acesso às zonas de estacionamento e de garagens, ao redor dos
edifícios. O centro do bairro constitui uma praça – Praça Armando Pimentel – que integra uma
zona verde com alguma vegetação e árvores. Pontualmente e disseminados pelo interior do
bairro existem alguns canteiros com alguma vegetação. O bairro está equipado com pontos
de iluminação pública e com mobiliário urbano (papeleiras, contentores de RSU e ecopontos).
O edificado apresenta um estado de conservação razoável / bom.
Monte da Bela
O Bairro do Monte da Bela localiza-se na zona sul da ARU junto à rua Dr. José Marques
(Figura 61). Construído em 1970 é constituído por 236 fogos, distribuídos por sete blocos, com
edifícios de 4 e 5 pisos, representando 9,28% do total de fogos da ARU. Predominam no bairro
as tipologias T3 (47,5%) e T2 (34,7%), seguidas pelas tipologias T4 (10,2%) e T1 (7,6%) . O
bairro integra quatro frações não habitacionais com um uso afeto a equipamentos. Localizamse no bairro a Associação de Surdos do Porto (Instituição Privada de Solidariedade Social sem
fins lucrativos) e a Associação Desportiva e Recreativa do Bairro Monte da Bela. Residem no
bairro 515 pessoas, sendo a dimensão média do agregado familiar de 2,25 pessoas.

Figura 61. Bairro do Monte da Bela
Fonte: CM do Porto (2017)
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As ligações principais ao bairro são efetuadas pela rua Monte da Bela (a norte) e pela rua Dr.
José Marques (a sul) que estruturam as vias de distribuição interna e de suporte ao
estacionamento automóvel. O espaço público encontra-se arborizado, com iluminação pública
e equipado com mobiliário urbano (papeleiras, contentores de RSU e ecopontos). Os passeios
acompanham o traçado viário e formalizam as ligações pedonais aos edifícios. O bairro
integra um campo de jogos e uma zona vedada e pavimentada sem função atribuída. O
edificado apresenta um estado de conservação razoável.
São Vicente de Paulo
O Bairro de São Vicente de Paulo, situado na zona sul da ARU, na proximidade do Bairro do
Monte da Bela e da Rua Monte da Bela (Figura 62), foi construído na década de 50,
combinando habitações unifamiliares e um bloco habitacional. Composto inicialmente por
cerca de 220 fogos, foi parcialmente demolido pela autarquia em 2008, em virtude de seu
avançado estado de degradação, tendo-se mantido apenas o único bloco habitacional
existente. Assim, atualmente. o bairro é composto 18 fogos de tipologia T3, distribuídos por
um bloco que interliga dois edifícios de 3 pisos e que formaliza um pátio interno,
representando apenas 0,71% do total de fogos da ARU.

Figura 62. Bairro de São Vicente de Paulo
Fonte: SPI, 2017

Este bloco sofreu uma intervenção em 2015, com vista à sua reabilitação, que incluiu pintura e
recuperação de fachadas, substituição e isolamento de coberturas, colocação de caixilharias
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de alumínio com vidro duplo e o fecho das galerias de circulação. Foram ainda recuperadas
as infraestruturas elétricas e de telecomunicações, colocadas novas caixas de correio e
aplicação de mosaicos nas áreas comuns. O edificado apresenta um bom estado de
conservação.
Habitam no bairro cerca de 38 pessoas, sendo que a dimensão média do agregado familiar é
de 2,24 pessoas. Integra duas frações não habitacionais com um uso afeto a equipamentos.
Os acessos ao bairro efetuam-se pela rua do Monte da Bela (à cota baixa) e pela rua 1 /
prolongamento da Travessa Monte da Bela (à cota alta).
S. Roque da Lameira
O Bairro de São Roque da Lameira (Figura 63) localiza-se na zona poente da ARU, nas
imediações da Alameda de Cartes, próximo da linha de caminho-de-ferro e do metro, assim
como do nó do Mercado Abastecedor. Construído em 1962, é constituído por 21 blocos,
maioritariamente de 4 e 5 pisos, com 435 fogos que representam 17,1% do total de fogos da
ARU. Predominam no bairro as tipologias T3 (45,3%) e T2 (27,6%), seguidas pelas tipologias
T1 (15,6%) e T4 (11,5%). O bairro integra três frações não habitacionais com um uso afeto a
equipamentos. Residem no bairro atualmente cerca de 958 habitantes, sendo a dimensão
média do agregado familiar de 2,25 pessoas. Em 2015 arrancou a última fase de
requalificação do bairro, tendo como principal objetivo a reabilitação das fachadas, a
substituição das coberturas, a aplicação de caixilharias, o arranjo das zonas comuns e o fecho
das caixas das escadas dos diversos edifícios.
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Figura 63. Bairro São Roque da Lameira
Fonte: http://www.domussocial.pt/ (2017)

As principais vias de ligação e de distribuição interna são as ruas Beata Dona Mafalda, do
Buçaco e D. João Peculiar. O espaço público integra as bolsas de estacionamento dos
residentes e alguns jardins arborizados, bem como a rede pedonal de acesso aos edifícios. O
bairro está equipado com pontos de iluminação pública e com mobiliário urbano (papeleiras,
contentores de RSU e ecopontos). No bairro e na área envolvente situam-se a Escola Básica
Nossa Senhora de Campanhã, o Jardim Infantil do Centro Social de São Roque, o Jardim
Infantil – O Mundo Mágico e a Unidade Familiar Novo Sentido. O edificado apresenta um
estado de conservação bom / razoável.

5.4 Formas de habitação precária – Ilhas
A identificação e o mapeamento das “ilhas” 32 da ARU da Corujeira resultam da análise ao
estudo técnico desenvolvido pelo Instituto da Construção da Faculdade de Engenharia da

32

“Levantamento e Caracterização das “Ilhas” do Porto, Relatório Final, janeiro de 2015. A identificação e o
mapeamento das “ilhas” do concelho do Porto teve como ponto de partida uma lista de núcleos habitacionais
fornecida pela Domus Social – Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, tendo por base
levantamentos efetuados em 2001 e 2011, tendo sido considerado objeto de estudo os casos que constam dessa
lista e que, para um mesmo número de polícia, possuem quatro ou mais alojamentos com entrada independente.
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Universidade do Porto que tem como intuito desenvolver uma avaliação quantitativa,
qualitativa e locativa das situações problemáticas de alojamento existentes nas “ilhas”, no
seguimento de estudos desenvolvidos pela Câmara Municipal do Porto.
Tal como referenciado na caracterização das unidades territoriais, a existência de formas de
habitação precária – comummente designadas por “ilhas” – encontram-se disseminadas um
pouco por todo o território, em resposta à necessidade de alojar a população operária que se
instalou nas zonas urbanas, a partir do séc. XIX (Figura 64).

Figura 64. Ilhas nas ruas do Monte da Bela (Zona 1 – Corujeira) e da Arada (Zona 7 – São Roque)
Fonte: http://www.domussocial.pt/ (2017)

A ARU integra 70 “ilhas”, ocupando cerca de 52.819 m 2 (cerca de 2,3% da área do território),
sendo sete delas desabitadas, perfazendo um total de 468 fogos habitados (Figura 65).
Neste contexto, estima-se que cerca de 1.086 pessoas residam nestas unidades habitacionais
precárias, sendo imperativo garantir as necessárias condições de habitabilidade, em
conformidade com a legislação atual. Estas ilhas encontram-se caracterizadas nas fichas
constantes do Anexo A4.
Estas 70 unidades33 englobam oito morfotipologias de ilha, localizadas de acordo com a
Figura 66.

Segundo informação compilada pelo Centro de Investigação em Território, Transportes e Ambiente não foi efetuado
um recenseamento das famílias a residirem nas casas de ilha. Os valores existentes para o número de famílias
residentes em ilhas resultam de uma extrapolação a partir de uma sondagem de uma amostra em torno dos 15%,
sendo calculado um valor médio de pessoas por família, por freguesia. Assim para Campanhã, o valor estimado é de
cerca de 2,32 pessoas por família a residir em ilha. O número de famílias a residir por ilha foi calculado a partir do
número de alojamentos ocupados, assumindo-se que um alojamento ocupado corresponde a uma família.
33

Deste universo, existem três ilhas nas quais não foi possível observar ou entrar.
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Figura 65. Delimitação das formas de habitação precária (ilhas) no território em estudo
Fonte: SPI, 2017 (com base nos dados da FEUP)
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Figura 66. Morfotipologias de ilha na ARU
Fonte: SPI, 2017 (com base nos dados da FEUP)
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Reproduzem-se, seguidamente, os conceitos subjacentes à classificação das “ilhas” e suas
morfotipologias, de acordo com o documento Levantamento e Caracterização das “Ilhas” do
Porto (Relatório Final, 2015).
Ilha
:
:
:

:
:
:

Conjunto de alojamentos de acesso independente, direto ou por galeria,
que partilham o mesmo número de porta; podem existir alojamentos
sobrepostos;
Alojamentos com área de implantação pequena (aprox. 16 m2), com um
ou dois pisos;
Alojamentos organizados em banda(s), com acesso através de um ou
mais corredores centrais ou laterais estreitos, o acesso aos alojamentos,
a partir do corredor, pode ser direto ou atravessar um pequeno jardim
individual;
A organização em banda pode ser interrompida por pequenos espaços
exteriores individuais a cada dois alojamentos, para lavagem de roupa ou
quintal;
As instalações sanitárias originais são escassas, geralmente exteriores,
partilhadas e concentradas num ponto do lote;
Podem existir alguns alojamentos que pertencem à ilha (com o mesmo
acesso) mas que se situam no RC ou traseiras da casa principal/que faz
frente para a via; a existência destes alojamentos não altera a
classificação.

Ilha padrão

Ilha cujo acesso interno é em linha
reta e ocupa um lote que se
desenvolve em profundidade
relativamente à rede viária.

Ilha com desenvolvimento
variável

Ilha cujo acesso interno não é em
linha reta e/ou ocupa um lote que
não se desenvolve em
profundidade relativamente à rua.

Ilha atípica
:

:
:
:

:

Conjunto de alojamentos de acesso
independente, direto ou por galeria, que
partilham o mesmo número de porta;
podem existir alojamentos sobrepostos;
Alojamento com área de implantação
pequena (aprox. 16 m2, podendo variar),
com um ou dois pisos;
A organização dos alojamentos não é
linear;
As instalações sanitárias originais são
escassas, geralmente exteriores,
partilhadas e concentradas num ponto
do lote;
Podem existir alguns alojamentos que
pertencem à ilha (com o mesmo acesso)
mas que se situam no RC ou traseiras da
casa principal/que faz frente para a via; a
existência destes alojamentos não altera
a classificação.

Pátio

Alojamento disposto em redor de um espaço central.

Conjunto não estruturado

Aglomerado/conjunto sem organização aparente; construções, por
vezes de fraca qualidade, temporárias ou adaptadas a partir de
estruturas antigas existentes (por exemplo, estábulos de animais).

Casa repartida

A totalidade dos alojamentos perfaz uma ou mais habitações de
maior dimensão, geralmente de dois pisos, que foram repartidas.

Conjunto de pequena dimensão

Pequeno conjunto de alojamentos, geralmente não superior a
quatro, que não toma proporção de um aglomerado não estruturado
e surge frequentemente no logradouro de uma habitação principal;
Não é possível determinar se houve uma intenção de organização
aquando da construção dos alojamentos, porque o seu numero é
demasiado reduzido e/ou a sua distribuição é imposta pelas
reduzidas dimensões do lote (neste último caso, a densidade de
construção é elevada e os alojamentos parecem estar amontoados
uns sobre os outros).

Vila
:
:
:
:

Conjunto de alojamentos de acesso independente que partilham o mesmo número de porta;
Construção geralmente promovida por uma empresa, para os respetivos funcionários ou operários, na primeira
metade do séc. XIX;
Preocupação com a qualidade e conforto no desenho das habitações e do espaço exterior;
Os alojamentos possuem geralmente dois pisos e uma área útil claramente superior à dos alojamentos das ilhas.

Quinta
:
:
:
:

Conjunto de alojamentos de acesso independente (podem ter alojamentos sobrepostos) que partilham o mesmo
número de porta;
Antigas ou atuais habitações de agricultores/caseiros, associadas a terrenos de cultivo e frequentemente a uma
casa de maior dimensão, a partir da qual crescem gradualmente;
As atuais habitações podem corresponder a instalações que antigamente não eram destinadas a ocupação
humana (palheiros, estábulos de animais);
Métodos construtivos maioritariamente tradicionais (podem existir acrescentos mais recentes);
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:
:

Aglomerados geralmente pouco estruturados, sem organização aparente ou organizados em redor de um
espaço interior;
Mais comuns nas freguesias periféricas e/ou em antigos núcleos rurais.

Considerando a classificação tipológica adotada para os núcleos habitacionais precários,
verifica-se a seguinte quantificação e qualificação das zonas afetas às unidades territoriais
delimitadas:
Corujeira
:

18 Unidades | 143 Fogos habitados

Bonjóia
:

13 Unidades | 84 Fogos habitados

Falcão
:

2 Unidades | 6 Fogos habitados

Mercado
:

8 Unidades | 42 Fogos habitados

Cerco
:

2 Unidades | 20 Fogos habitados

São Roque
:

8 Unidades | 58 Fogos habitados

Contumil
:

Ilha com desenvolvimento variável | 6 unidades
Conjunto não estruturado | 6 unidades
Quinta | 1 unidade
Vila | 1 unidade
Não foi possível observar ou entrar | 1 unidade
Sem ilhas

0 Unidades | 0 Fogos habitados

Ilhéu
:

Ilha padrão | 4 unidades
Ilha com desenvolvimento variável | 5 unidades
Conjunto não estruturado | 3 unidades
Quinta | 2 unidades
Pátio | 3 unidades
Não foi possível observar ou entrar | 1 unidade

16 Unidades | 87 Fogos habitados

Vila Cova
: 3 Unidades | 28 Fogos habitados

Ilha com desenvolvimento variável | 4 unidades
Quinta | 2 unidades
Conjunto de pequena dimensão | 1 unidades
Conjunto não estruturado | 1 unidade
Casa repartido | 1 unidade
Conjunto não estruturado | 1 unidade
Ilha padrão | 2 unidades
Ilha com desenvolvimento variável | 3 unidades
Conjunto não estruturado | 2 unidades
Pátio | 1 unidade
Conjunto não estruturado | 6 unidades
Ilha com desenvolvimento variável | 3 unidades
Quinta | 5 unidades
Vila | 1 unidade
Não foi possível observar ou entrar | 1 unidade
Conjunto não estruturado | 1 unidade
Quinta | 2 unidade
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5.5 Edificado
A caracterização do edificado presente no interior da ARU da Corujeira foi realizada com base
num levantamento de campo que, partindo da observação direta, proporcionou um
conhecimento relativamente preciso e pormenorizado do tecido edificado deste território, ao
nível do número de pisos, usos e estado de conservação. O levantamento do edificado
abrangeu toda a extensão da ARU.
Levantamento de campo
O levantamento de campo incidiu sobre os edifícios que confrontam com as vias e com
acesso público, não contemplando anexos e vestígios de construções. Neste contexto, foram
analisados 2414 edifícios34. Deste universo, cerca de 83% do edificado está ocupado, 5,8%
está parcialmente ocupado e cerca de 11% está vago, maioritariamente localizado na unidade
territorial da Corujeira (Tabela 10).
Tabela 10. ARU – Estado de ocupação do edificado
Ocupação | Edificado da ARU
Total
edifícios
%
100
100

Un
2005
539

%
83,1
74,9

Un
140
56

Zona de Bonjóia

138

100

112

81,2

Zona do Falcão

57

100

43

75,4

Zona do Mercado

53

100

47

968

100

Zona do Ilhéu

178

Cerco do Porto

Zona do Cerco

Un
257
125

12

8,7

7

12,3

88,7

2

741

76,5

100

156

204

100

382

Zona de São Roque

S/informação
%
10,6
17,4

Un
12
0

%
0,5
0,0

8

5,8

6

4,3

7

12,3

0

0,0

3,8

4

7,5

0

0,0

77

8,0

144

14,9

6

0,6

87,6

7

3,9

15

8,4

0

0,0

171

83,8

22

10,8

11

5,4

0

0,0

100

327

85,6

29

7,6

26

6,8

0

0,0

636

100

580

91,2

24

3,8

32

5,0

0

0,0

Zona de Contumil

348

100

300

86,2

3

0,9

39

11,2

6

1,7

Zona de Vila Cova

80

100

57

71,3

7

8,8

16

20,0

0

0,0

1064

100

937

88,1

34

3,2

87

8,2

6

0,6

Total

Contumil

Vago

%
5,8
7,8

Total

Unidades
territoriais

Parcialmente
ocupado

Un
2414
720

Zona da Corujeira
Corujeira

Ocupado

Total

Fonte: SPI, 2017

Considerando o respetivo universo de edifícios, é possível observar que São Roque apresenta
a maior percentagem relativa de ocupação do edificado (91,2%), contrariamente a Vila Cova
que detém a menor percentagem (71,3%). Vila Cova apresenta a maior percentagem relativa
de edifícios vagos (20%), seguida da zona da Corujeira (17,4%) e do Falcão (12,3%).

34

Dos 2414 registos que compõem a base de dados do levantamento de campo do edificado da ARU da Corujeira,
12 edifícios não apresentam informação, por impossibilidade de acesso.
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A ARU apresenta um perfil predominante habitacional (cerca de 74% do edificado), sendo
apenas identificados 70 edifícios (2,9% do total da ARU) com os usos comércio, restauração e
serviços e 161 edifícios afetos a equipamento, armazém e indústria (6,7% do total da ARU)
(Tabela 11).
Analisando a distribuição dos usos do edificado por zonas e considerando o respetivo universo de
edifícios, é possível observar que a zona de Contumil apresenta a maior percentagem relativa de
edifícios habitacionais (88,2%), a zona do Mercado apresenta a maior percentagem relativa de
edifícios comerciais (47,2%), o Cerco apresenta a maior percentagem relativa de edifícios afetos a
equipamentos (13,2%) e a zona de Vila Cova apresenta a maior percentagem relativa de edifícios
devolutos (11,3%).
Em relação ao uso habitacional, cerca de 2,4 % dos imoveis habitacionais encontram-se
parcialmente ocupados e cerca de 4,1% encontram-se vagos, estando maioritariamente
localizados na unidade territorial de Contumil (Tabela 12).
Considerando o respetivo universo de edifícios com uso habitacional, é possível observar que
as zonas de Vila Cova e de Bonjóia apresentam as maiores percentagens relativas de edifícios
parcialmente ocupados (8,8% e 8,7%, respetivamente) e que as zonas de Contumil, de Vila
Cova e da Corujeira detêm as maiores percentagens relativas de edifícios vagos (9,5%, 7,5% e
4,6%, respetivamente).
Do conjunto de edifícios presente na ARU, 2032 destinam-se a um único uso, 255 apresentam
uso misto (partilhado) e 12 não possuem informação (Figura 67). Fazendo uma análise por
uso, destacam-se:
:

1778 edifícios integram funções de uso exclusivo habitacional (73,7%);

:

120 edifícios possuem funções de uso exclusivo de equipamentos (5%);

:

42 edifícios possuem funções de uso exclusivo comercial (1,8%);

:

41 edifícios possuem funções de uso exclusivo indústria e armazém (1,7%);

:

23 edifícios possuem funções de uso exclusivo de infraestrutura (1%);

:

21 edifícios possuem funções de uso exclusivo de serviços (0,9%);

:

6 edifícios possuem funções de uso exclusivo de restauração (0,2%).
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Tabela 11. ARU – Usos do edificado
Usos | Edificado da ARU
Total
edifícios

Devoluto

Total

Total

Equipamento Habitação
Total

Total

Indústria

Infraestrutura

Misto

Outros

Total

Total

Total

Total

%
100
100

Un
2
0

%
0,1
0,0

Un
43
7

%
1,8
1,0

Un
114
60

%
4,7
8,3

Un
120
32

%
5,0
4,4

Un
1778
477

%
73,7
66,3

Un
39
8

%
1,6
1,1

Un
23
11

%
1,0
1,5

Zona de Bonjóia

138

100

0

0,0

0

0,0

1

0,7

17

12,3

103

74,6

4

2,9

1

0,7

Zona do Falcão

57

100

0

0,0

0

0,0

5

8,8

4

7,0

38

66,7

0

0,0

0

0,0

Zona do Mercado

53

100

0

0,0

25

47,2

4

7,5

0

0,0

18

34,0

1

1,9

0

0,0

968

100

0

0,0

32

3,3

70

7,2

53

5,5

636

65,7

13

1,3

12

178

100

1

0,6

1

0,6

8

4,5

21

11,8

112

62,9

6

3,4

204

100

0

0,0

3

1,5

7

3,4

27

13,2

136

66,7

7

382

100

1

0,3

4

1,0

15

3,9

48

12,6

248

64,9

Zona de São Roque

636

100

0

0,0

6

0,9

16

2,5

14

2,2

529

Zona de Contumil

348

100

1

0,3

0

0,0

4

1,1

5

1,4

Zona de Vila Cova

80

100

0

0,0

1

1,3

9

11,3

0

1064

100

1

0,1

7

0,7

29

2,7

19

Total

Unidades
Zona do Ilhéu
territoriais Cerco do Porto Zona do Cerco
Total

Contumil

Comércio

Total

Un
2414
720

Zona da Corujeira
Corujeira

Armazém

Total

Un
255
120

Restauração S/informação
Total

Total

Serviços
Total

%
10,6
16,7

Un
1
1

%
0,0
0,1

Un
6
3

%
0,2
0,4

Un
12
0

%
0,5
0,0

Un
21
1

%
0,9
0,1

4

2,9

0

0,0

2

1,4

6

4,3

0

0,0

10

17,5

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

5

9,4

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1,2

139

14,4

1

0,1

5

0,5

6

0,6

1

0,1

1

0,6

23

12,9

0

0,0

0

0,0

0

0,0

5

2,8

3,4

1

0,5

20

9,8

0

0,0

1

0,5

0

0,0

2

1,0

13

3,4

2

0,5

43

11,3

0

0,0

1

0,3

0

0,0

7

1,8

83,2

8

1,3

3

0,5

52

8,2

0

0,0

0

0,0

0

0,0

8

1,3

307

88,2

3

0,9

3

0,9

19

5,5

0

0,0

0

0,0

6

1,7

0

0,0

0,0

58

72,5

2

2,5

3

3,8

2

2,5

0

0,0

0

0,0

0

0,0

5

6,3

1,8

894

84,0

13

1,2

9

0,8

73

6,9

0

0,0

0

0,0

6

0,6

13

1,2

Fonte: SPI, 2017
Tabela 12. ARU – Estado de ocupação do uso habitação
Usos | Edificado da ARU
Total
edifícios
%
100
100

Un
1778
477

%
73,7
66,3

Un
57
16

%
2,4
2,2

Un
98
33

%
4,1
4,6

Zona de Bonjóia

138

100

103

74,6

12

8,7

5

3,6

Zona do Falcão

57

100

38

66,7

2

3,5

2

3,5

Zona do Mercado

53

100

18

34,0

0

0,0

0

0,0

968

100

636

65,7

30

3,1

40

4,1

178

100

112

62,9

2

1,1

4

2,2

204

100

136

66,7

12

5,9

0

0,0

382

100

248

64,9

14

3,7

4

1,0

Zona de São Roque

636

100

529

83,2

4

0,6

15

2,4

Zona de Contumil

348

100

307

88,2

2

0,6

33

9,5

Zona de Vila Cova

80

100

58

72,5

7

8,8

6

7,5

1064

100

894

84,0

13

1,2

54

5,1

Total

Unidades
Zona do Ilhéu
territoriais Cerco do Porto Zona do Cerco
Total

Contumil

Vago

Un
2414
720

Zona da Corujeira
Corujeira

Habitação
Parcialmente
ocupado

Total

Total

Fonte: SPI, 2017
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Figura 67. ARU – Usos do edificado
Fonte: SPI, 2017

Do universo total do edificado, cerca de 4,7% está devoluto (114 edifícios), estando
particularmente localizado na unidade territorial da Corujeira.
O número de pisos do edificado varia entre 1 e 7, sendo predominantes os edifícios com dois
pisos (1141 unidades), o que corresponde a cerca de 47,3% do edificado (Figura 68).
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Figura 68. ARU – Número de pisos do edificado
Fonte: SPI, 2017

Num segundo plano, surgem os edifícios com um piso (685 unidades e 28,4% do edificado) e,
num terceiro plano os edifícios com quatro pisos (275 unidades e 11,4% do edificado) e com
três pisos (225 unidades e 9,3%). Os edifícios a partir dos cinco pisos possuem uma
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expressão menor, representando, na globalidade, cerca de 3,1% do parque edificado (76
unidades), tal como indicado na Tabela 13.
Tabela 13. ARU – Número de pisos do edificado
Nº de pisos | Edificado da ARU
Total
edifícios

3

Un
685
244

%
28,4
33,9

Un
1141
243

%
47,3
33,8

Un
225
85

%
9,3
11,8

Zona de Bonjóia

138

100

48

34,8

62

44,9

5

3,6

Zona do Falcão

57

100

10

17,5

13

22,8

5

8,8

Zona do Mercado

53

100

13

24,5

33

62,3

3

5,7

968

100

315

32,5

351

36,3

98

178

100

50

28,1

111

62,4

204

100

26

12,7

64

382

100

76

19,9

Zona de São Roque

636

100

146

Zona de Contumil

348

100

Zona de Vila Cova

80
1064

Unidades
Zona do Ilhéu
territoriais Cerco do Porto Zona do Cerco
Total

Total

5 ou mais
pisos

4

%
100
100

Total

Contumil

2

Un
2414
720

Zona da Corujeira
Corujeira

1

Un
275
117

%
11,4
16,3

Un
76
31

9

6,5

22

38,6

3

10,1

9

31,4

175

23,0

108

100
100

S/informação

%
3,1
4,3

Un
12
0

%
0,5
0,0

8

5,8

6

4,3

7

12,3

0

0,0

5,7

1

1,9

0

0,0

151

15,6

47

4,9

6

0,6

5,1

4

2,2

4

2,2

0

0,0

39

19,1

56

27,5

19

9,3

0

0,0

45,8

48

12,6

60

15,7

23

6,0

0

0,0

399

62,7

56

8,8

33

5,2

2

0,3

0

0,0

31,0

177

50,9

22

6,3

31

8,9

4

1,1

6

1,7

40

50,0

39

48,8

1

1,3

0

0,0

0

0,0

0

0,0

294

27,6

615

57,8

79

7,4

64

6,0

6

0,6

6

0,6

Fonte: SPI, 2017

Numa análise à localização dos edifícios com mais de 4 pisos, verifica-se que se encontram
situados ao longo dos principais eixos viários, designadamente as ruas de São Roque da
Lameira, das Escolas e do Falcão, e nas zonas que integram os bairros municipais da ARU.
A análise relativamente ao estado de conservação do conjunto edificado da ARU foi
sustentada numa observação exterior dos edifícios, através da análise dos elementos visíveis
(por exemplo, as fachadas, coberturas e caixilharias), não contemplando por isso qualquer
avaliação estrutural nem a observação das patologias que possam afetar a estrutura e os
espaços interiores, nem as condições interiores de habitabilidade, admitindo-se que a
introdução dessa informação poderia implicar uma classificação mais penalizadora do estado
de conservação (Figura 69).
Importa destacar que a análise realizada serve apenas para se obter uma primeira
aproximação global ao estado dos edifícios, e não substitui a necessidade das vistorias a
realizar no âmbito das competências da Câmara Municipal no que diz respeito à certificação
do estado dos imóveis, de acordo com o Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro.
Na determinação do estado de conservação do edificado foram considerados os seguintes
níveis:
:

Bom | Edifício que não necessita de intervenção;

:

Razoável – Obras profundas | Edifício que necessita de intervenções de fundo nas
coberturas e fachadas;
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:

Razoável – Obras ligeiras | Edifício que necessita de intervenções ligeiras de
manutenção das fachadas e coberturas;

:

Mau | Edifício que necessita de obras muito profundas nas coberturas e que
apresenta fissuras ou outras patologias com influência na estrutura do imóvel;

:

Ruína | Edifício totalmente ou parcialmente colapsado.

Relativamente ao estado de conservação do conjunto edificado da ARU, verifica-se que
apresenta um estado de conservação maioritariamente razoável, muito embora esta
classificação inclua o edificado a necessitar de obras profundas. Tendo por base o
levantamento efetuado (Tabela 14), cerca de 47% do parque edificado encontra-se em
razoável estado de conservação (incluindo obras ligeiras e profundas), correspondendo a
1135 imóveis com uma área bruta de construção (ABC) 35 estimada em cerca de 537.983 m2
(53% do total da ABC do edificado da ARU da Corujeira).
A análise conjunta dos edifícios a necessitar de obras profundas, em mau estado de
conservação e em ruína, correspondem na sua maioria às unidades industriais obsoletas e
aos edifícios nas zonas da Corujeira, de São Roque, de Contumil, de Vila Cova, do Ilhéu e do
Cerco, que representam no território 18,4% do edificado existente na ARU (443 imóveis). Em
termos de ABC, identifica-se um total de 44.855 m2 afetos aos imóveis em mau estado de
conservação (171 edifícios que integram 4,4% do total da ABC do edificado da ARU) e cerca
de 59.289 m2 afetos aos imóveis em ruína (93 edifícios que integram 5,8% do total da ABC do
edificado da ARU).
O edificado em bom estado de conservação está disseminado por toda a ARU,
correspondendo aos imóveis recentemente construídos ou reabilitados, particularmente com
uma maior incidência na unidade territorial de Contumil, e que representam cerca de 41,3%
dos imóveis da ARU (998 edifícios). São identificados ainda cerca de 0,2% de edifícios em
obra (5 unidades).
Analisando a distribuição do estado de conservação por zonas, é possível observar que as zonas
do Mercado, de Contumil e de São Roque apresentam as maiores percentagens relativas de
edifícios em bom estado de conservação (56,6%, 56,3% e 56,1%, respetivamente), as zonas do
Ilhéu e do Cerco apresentam as maiores percentagens relativas de edifícios em razoável estado de

35

Para efeitos de estimativas de cálculo da área bruta de construção (ABC), considerou-se a área do polígono de
implantação dos edifícios multiplicada pelo número de pisos.
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conservação (75,8% e 70,6%, respetivamente) e a zona de Vila Cova apresenta as maiores
percentagens relativas de edifícios em mau estado de conservação (18,8%) e em ruína (12,5%).

Figura 69. ARU – Estado de conservação do edificado
Fonte: SPI, 2017
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Tabela 14. ARU – Estado de conservação do edificado
Estado de conservação | Edificado da ARU
Total
edifícios

Zona da Corujeira
Corujeira

Em obras

Mau

Total

Total

Total

Un
998
273

%
41,3
37,9

ABC
(m2)
367 562
86 049

Un
5
3

%
0,2
0,4

ABC
(m2)
5 710
279

Un
171
72

Razoável

%
7,1
10,0

ABC
(m2)
44 855
32 232

Un
1135
345

Ruína

Intervenção
profunda

Total

%
47,0
47,9

ABC
(m2)
537 983
152 433

Un
179
39

ABC
(m2)
34 704
5 687

Intervenção
ligeira

S/informação

Total

Un
955
306

ABC
(m2)
503 140
146 747

Un
93
27

%
3,9
3,8

Total
ABC
(m2)
59 289
3 586

Un
12
0

%
0,5
0,0

Zona de Bonjóia

138

100

35 904

33

23,9

10 240

1

0,7

101

15

10,9

929

81

58,7

24 254

18

3 275

62

20 840

2

1,4

380

6

4,3

Zona do Falcão

57

100

64 804

17

29,8

18 288

1

1,8

5 329

1

1,8

118

33

57,9

39 131

5

1 506

28

37 625

5

8,8

1 937

0

0,0

Zona do Mercado

53

100

65 540

30

56,6

58 917

0

0,0

0

3

5,7

272

17

32,1

6 139

4

1 152

13

4 987

3

5,7

211

0

0,0

968

100

440 827

353

36,5

173 494

5

0,5

5 710

91

9,4

33 550

476

49,2

221 958

66

11 620

409

210 198

37

3,8

6 114

6

0,6

178

100

97 802

29

16,3

13 550

0

0,0

0

11

6,2

1 382

135

75,8

82 617

58

8 004

77

74 612

3

1,7

253

0

0,0

204

100

175 192

52

25,5

18 231

0

0,0

0

3

1,5

1 004

144

70,6

149 041

7

8 612

137

140 429

5

2,5

6 916

0

0,0

382

100

272 994

81

21,2

31 782

0

0,0

0

14

3,7

2 386

279

73,0

231 657

65

16 616

214

215 041

8

2,1

7 169

0

0,0

Zona de São Roque

636

100

133 478

357

56,1

74 608

0

0,0

0

28

4,4

2 007

240

37,7

53 601

21

2 336

219

51 265

11

1,7

3 261

0

0,0

Zona de Contumil

348

100

102 162

196

56,3

71 149

0

0,0

0

23

6,6

2 401

96

27,6

25 162

10

2 173

86

22 989

27

7,8

3 451

6

1,7

Zona de Vila Cova

80

100

65 938

11

13,8

16 528

0

0,0

0

15

18,8

4 511

44

55,0

5 606

17

1 959

27

3 647

10

12,5

39 293

0

0,0

1064

100

301 578

564

53,0

162 286

0

0,0

0

66

6,2

8 919

380

35,7

84 368

48

6 468

332

77 901

48

4,5

46 005

6

0,6

Total

Unidades
Zona do Ilhéu
territoriais Cerco do Porto Zona do Cerco
Total

Contumil

Un
2414
720

ABC
%
(m2)
100 1 015 398
100 274 579

Bom

Total

Fonte: SPI, 2017
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Levantamento de campo – bairros municipais
Dada a já mencionada concentração de bairros municipais na ARU da Corujeira e a sua
relevância para a imagem deste território, apresenta-se uma caracterização do edificado
municipal. O levantamento de campo realizado identificou 155 edifícios municipais distribuídos
pelos oito bairros, correspondendo a cerca de 6,4% do parque edificado da ARU da Corujeira.
Cerca de 99,4% do parque edificado municipal encontra-se ocupado, correspondendo a cerca
de 7,7% do edificado ocupado da ARU. Apenas 0,6% do edificado municipal é que se
encontra vago (uma unidade), correspondendo a um edifício que se localiza no Bairro do
Cerco do Porto (Tabela 15).
Tabela 15. Edificado municipal – Estado de ocupação

Ocupação | Edificado dos Bairros
Municipais
Total
edifícios
Un
155
22
2
8
40
20
38
2
23
155

Monte da Bela
São Vicente de Paulo
Agrupamento Habitacional do Falcão
Cerco do Porto
Bairros Municipais Engº Machado Vaz
Falcão
Agrupamento Habitacional do Ilhéu
São Roque da Lameira
Total

Ocupado

%
100
14,2
0,2
0,0
0,0
12,9
24,5
0,2
0,0
100

Un
154
22
2
8
39
20
38
2
23
154

Vago

%
99,4
14,2
1,3
5,2
25,2
12,9
24,5
1,3
0,0
99,4

Un
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1

%
0,6
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6

Fonte: SPI, 2017

Naturalmente, a função habitacional é a mais relevante e está presente em exclusivo em cerca
de 88% do edificado dos bairros municipais da ARU da Corujeira (Tabela 16). Os edifícios de
uso exclusivo para equipamentos representam apenas 10 unidades: cinco dos quais
localizam-se no Bairro do Cerco do Porto (um deles encontra-se vago), dois no Bairro de São
Roque da Lameira e, por fim, um em cada um dos bairros do Monte da Bela, do Eng.º
Machado Vaz e do Falcão.
Tabela 16. Edificado municipal – Usos
Usos | Edificado dos Bairros Municipais
To tal
edifício s

B air r o s
Municipais

To tal

Equipamento

Habitação

Misto

%
14,2
1,3
5,2
25,8
12,9
24,5
1,3
14,8

Un

%
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0

Un

20
2
7
32
18
37
2
19

%
12,9
1,3
4,5
20,6
11,6
23,9
1,3
12,3

Un

1
0
0
5
1
1
0
2

%
0,6
0,0
0,0
3,2
0,6
0,6
0,0
1,3

Un

0
0
0
1
0
0
0
0

1
0
1
2
1
0
0
2

%
0,6
0,0
0,6
1,3
0,6
0,0
0,0
1,3

155 100,0

1

0,6

10

6,5

137

88,4

7

4,5

Un
Monte da Bela
São Vicente de Paulo
Agrupamento Habitacional do Falcão
Cerco do Porto
Engº Machado Vaz
Falcão
Agrupamento Habitacional do Ilhéu
São Roque da Lameira

Co mér cio

22
2
8
40
20
38
2
23

Fonte: SPI, 2017
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Os edifícios municipais de usos mistos são apenas sete: dois no Bairro do Cerco do Porto;
dois no Bairro de São Roque da Lameira; e um em cada um dos bairros do Monte da Bela, do
Eng.º Machado Vaz e do Agrupamento Habitacional do Falcão. Apenas o Bairro do Cerco do
Porto apresenta um edifício municipal exclusivamente destinado a comércio.
No que concerne ao estado de conservação do parque edificado dos bairros municipais da
ARU (Tabela 17), o panorama geral é bastante positivo, apresentando cerca de 95% deste
edificado um estado de conservação bom (45 edifícios) ou razoável carecendo apenas de
intervenções ligeiras (103 edifícios). Apenas um edifício habitacional, localizado no bairro
Eng.º Machado Vaz, apresenta mau estado de conservação. Complementarmente,
identificam-se seis outros edifícios localizados no Bairro do Cerco, que apresentam um estado
razoável a necessitar de intervenção profunda, correspondendo, no conjunto, às situações
que revelam necessidades de intervenção mais urgentes.
Tabela 17. Edificado municipal – Estado de conservação
Estado de conservação | Edificado dos Bairros Municipais
To tal
edifício s

Mau

To tal

To tal

R az o áv el
Inter v enção Inter v enção
pr o funda
ligeir a

To tal

Un

%

Un

%

Un

%

Un

%

Un

Un

155
22
2
8

100
14,2
1,3
5,2

45
0
2
0

29,0
0,0
1,3
0,0

1
0
0
0

0,6
0,0
0,0
0,0

109
22
0
8

70,3
14,2
0,0
5,2

6
0
0
0

103
22
0
8

Cerco do Porto

40

25,8

1

0,6

0

0,0

39

25,2

6

33

Engº Machado Vaz
Falcão
Agrupamento Habitacional do Ilhéu
São Roque da Lameira

20

12,9

13

8,4

1

0,6

6

3,9

0

6

38
2
23

24,5
1,3
14,8

15
0
14

9,7
0,0
9,0

0
0
0

0,0
0,0
0,0

23
2
9

14,8
1,3
5,8

0
0
0

23
2
9

Monte da Bela
São Vicente de Paulo
Agrupamento Habitacional do Falcão
B air r o s
Municipais

Bom

Fonte: SPI, 2017

De acordo com o levantamento de campo, podemos concluir que o panorama do edificado
municipal na ARU da Corujeira, no que respeita ao estado de conservação, é bastante
positivo, o que denota o investimento municipal na reabilitação do seu património imobiliário,
contribuindo para a melhoria da imagem do tecido edificado da ARU e da própria reabilitação
da cidade do Porto. Contudo, embora concentrem o edificado de maior volumetria e
detenham grande visibilidade no território, é de salientar o reduzido peso destes edifícios no
conjunto da ARU, face à expressividade no número total dos edifícios existentes (cerca de
6,4% do total dos edifícios da ARU).
Instituto Nacional de Estatística
No sentido de completar a caracterização do edificado, ao nível dos alojamentos existentes e
data de construção procedeu-se a uma análise dos dados do INE de 2011, desagregados ao
nível da subsecção estatística (ver Anexo A1). Estes dados permitiram concluir que o parque
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habitacional da ARU é envelhecido (cerca de 52,8% dos edifícios têm uma data de construção
até 1960), englobando um conjunto de 2.651 edifícios clássicos, a que corresponde um total
de 7.289 alojamentos familiares. Destes, cerca de 12% apresentavam-se vagos (853
alojamentos).
Tabela 18. Caracterização estatística da ARU | Parque habitacional
Unidade territorial

Superfície
(ha)

Edifícios
clássicos

ARU Corujeira

225,9

2.651

Alojamentos
Familiares
clássicos

Residência
habitual

7.289

6.066

Vagos

Habitantes
(hab)

Densidade
Populacional
(hab/ha)

853

15.761

69,77

Fonte: INE (Censos)

Tabela 19. Caracterização estatística da ARU | Data de construção dos edifícios
Antes
de
1919

Unidade
territorial
ARU Corujeira

1919
a
1945

1946
a
1960

1961
a
1970

1971
a
1980

1981
a
1990

1991
a
2000

2001
a
2011

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

241

9,1

611

23

549

20,7

533

20,1

317

12

196

7,4

138

5,3

66

2,5

Fonte: INE (Censos)

A data de construção reflete-se no tipo de estruturas presentes na ARU, sendo que a maioria
dos edifícios clássicos possui estruturas em betão (38,8%). As estruturas com placa estão
presentes em 33% dos edifícios, as sem placa em 22,9% e as em adobe ou pedra em apenas
5% dos imóveis.
Tabela 20. Caracterização estatística da ARU | Tipo de estruturas dos edifícios clássicos
Betão
ARU Corujeira

Com placa

Sem placa

Adobe ou Pedra

Outra

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

1028

38,8

875

33

608

22,9

132

5

8

0,3

Fonte: INE (Censos)

5.6 Espaço público
O espaço público é um elemento fundamental na forma da cidade. É nele que se
desenvolvem as relações urbanas, sendo por excelência um espaço de encontro e relações
sociais. Para o espaço público contribuem todas as áreas exteriores públicas presentes na
cidade como as ruas, as praças, os largos, os jardins e os parques, contribuindo para a
definição de espaços de circulação, de lazer/recreação e de contemplação.
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A análise do espaço público abrange todos os espaços exteriores de estatuto público e os
elementos de ligação/conetividade viária, integrando apenas os que se entenderam mais
significativos na ARU.
Eixos viários
Em primeira análise destaca-se, à partida e de acordo com a hierarquia viária, o contraste
existente entre os espaços públicos que se desenvolvem ao longo dos principais eixos viários
e os espaços públicos das vias secundárias. Neste sentido é notório a diferenciação do
estado de conservação entre a Estrada da Circunvalação, a rua das Linhas de Torres, a
Alameda de Cartes / Avenida Cidade de Léon, a rua da Fábrica “A Invencível” e as restantes
vias (Figura 70).
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Figura 70. ARU – Estado de conservação do espaço público – Eixos viários
Fonte: SPI, 2017 (com na informação disponibilizada pela CM do Porto)

São exemplos de vias que apresentam um bom estado de conservação, caracterizadas pelo
revestimento da faixa de rodagem em betuminoso ou empedrado, os seguintes eixos: Estrada
da Circunvalação; rua das Linhas de Torres; Alameda de Cartes / Avenida Cidade de Léon;
rua da Fábrica “A Invencível”; rua Emílio Biel; rua Doutor José António Marques, rua Vila Nova
de Foz Côa; Largo Valverde / rua do Vimieiro; rua Conde Castelo Melhor; rua do Giestal; e rua
de Bonjóia.
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Não obstante o estado de conservação das faixas de rodagem, verifica-se em alguns casos a
inexistência de uma rede pedonal contínua, caracterizada pela ausência de passeios,
impedindo a estruturação de ligações pedonais em condições de segurança para o peão. São
exemplos a Estrada da Circunvalação, a rua das Linhas de Torres, parte do troço norte da
Alameda de Cartes e as ruas da Fábrica “A Invencível” e de Vila Nova de Foz Côa. O estado
de conservação dos passeios associados a estas vias está nivelado pelo estado de
conservação das faixas de rodagem, apresentando, no entanto, uma diversidade de materiais
de revestimento, designadamente calçada e blocos de pedra, betonilha (cimento), blocos de
betão prefabricado e lajetas de pedra e betonilha (cimento). A transição entre a via e o passeio
é efetuada, geralmente, através de um lancil em bloco de pedra que, em muitos dos casos
das ligações pedonais em zonas de passadeiras, possibilita o acesso a pessoas com
mobilidade condicionada (cadeira de rodas). A largura mínima dos passeios é variável
consoante o perfil dos arruamentos, sendo por norma, entre 1,5 m e 2,5 m (com exceção da
rua de Bonjóia).
A maioria das restantes vias da ARU tem um estado de conservação razoável, apresentando,
igualmente, diferenças de materiais de revestimento. São exemplos a rua de São Roque da
Lameira e o troço sul da rua do Cerco do Porto, em asfalto, que contrastam com vias como a rua
do Falcão, o troço norte da rua do Cerco do Porto, as ruas Chaves de Oliveira e Dâmaso Carreiro
ou a rua Souto de Contumil, que apresentam pavimento empedrado. Tal como descrito
anteriormente, o estado de conservação dos passeios está alinhado com o das vias, cujos lancis e
revestimentos dos pavimentos apresentam também a mesma diversidade de materiais. De igual
forma, a largura mínima dos passeios é variável consoante o perfil dos arruamentos, cingindo-se
por norma aos 1,5 m (com exceção da Praça da Corujeira, que apresenta do lado junto ao jardim
passeios com dimensões superiores a 2,5 m).
As vias com um estado de conservação mau correspondem, em parte, à malha urbana que
estrutura as ruas de provimento local de que são exemplo: a rua 6; a Travessa de Bonjóia; a
rua Igreja de Campanhã; a rua Corujeira de Baixo; a Travessa Corujeira de Baixo; a rua Monte
de Campanhã; a rua Matias de Albuquerque; a Travessa de Contumil; e a Travessa Fonte de
Contumil. Exceto a rua Matias de Albuquerque (pavimento em asfalto), as restantes vias são
empedradas. Estas vias, na sua maioria, caracterizam-se pela ausência de passeios,
impedindo a estruturação de ligações pedonais em condições de segurança para o peão. Os
passeios, quando existem, são diminutos e apresentam um mau estado de conservação.

115 | 177

MUNICÍPIO DO PORTO | DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA, DE TIPO SISTEMÁTICO, PARA
O TERRITÓRIO A DELIMITAR COMO ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
R02. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO
MARÇO 2018

Praças e largos
O principal espaço público da ARU é a Praça da Corujeira e o seu jardim que constituem
elementos marcantes no território (Figura 71). Para além da vivência urbana que proporciona,
caracteriza-se pelo seu bom estado de conservação e pela sua dimensão no contexto do
território.

Figura 71. Praça da Corujeira
Fonte: Google Earth (2017)

Entre as décadas de 1920 e 70, a Câmara Municipal do Porto lançou diretivas no sentido de
alterar a situação da praça, para nela nascer um parque infantil e um mercado. Desativandose a feira, o parque infantil acabou por ser construído em maio de 1976, complementado com
um centro social, em 1985. A praça foi requalificada como jardim municipal.
A praça e o jardim estão equipados com mobiliário urbano (papeleiras, contentores de lixo,
iluminação, cabines telefónicas, pilaretes e bancos de jardim).
Na zona sul, identifica-se um espaço público formalizado pelo Largo Valverde que estrutura a
ocupação habitacional em redor da Escola Básica de São Roque da Lameira e que constitui,
igualmente, um fator diferenciador do território (Figura 72).
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Figura 72. Largo Valverde
Fonte: Google Earth (2017)

O largo integra uma zona ajardinada com algumas árvores e caracteriza-se pelo bom estado
de conservação da via e pelo razoável estado de conservação dos passeios. Está equipado
com algum mobiliário urbano, designadamente contentores do lixo e papeleiras, em razoável
estado de conservação. Apresenta um fluxo de passagem reduzido e é um lugar de
permanência diminuta, em muito devido ao desenho urbano do jardim, que formaliza um
murete com a zona de passeio, mais vocacionado para o enquadramento do que para a
estadia.
Áreas verdes públicas
Na ARU da Corujeira existem duas áreas classificadas como zonas verdes de uso público,
que correspondem ao Jardim da Corujeira e os jardins da Quinta de Bonjóia.
Como referido anteriormente, o Jardim da Corujeira constitui o centro da freguesia de
Campanhã e tem cerca de 2,1 ha. Integra zonas relvadas e árvores de grande porte (plátanos)
que enquadram o Centro Social da Junta de Freguesia de Campanhã, um parque infantil e
algumas áreas que possibilitam a prática de desporto informal (Figura 73).
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Figura 73. Jardim da Corujeira
Fonte: CM do Porto (2017)

Localizada na zona sul da ARU encontra-se a Quinta de Bonjóia, propriedade do Município do
Porto e sede da Fundação Porto Social, cujos serviços estão integrados na Câmara do Porto
(Figura 74).
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Figura 74. Quinta de Bonjóia
Fonte: SPI, 2016

Com cerca de 4 ha, inclui um notável exemplar de casa rural do séc. XVIII, imóvel classificado,
de traça atribuída ao arquiteto Nicolau Nazoni, cercado por jardins e mata que distinguem
uma das mais antigas propriedades senhoriais dos subúrbios da cidade.

5.7 Estrutura verde
A análise efetuada à estrutura verde torna-se relevante no sentido da identificação de
debilidades e potencialidades desses elementos na articulação e valorização do tecido
edificado e espaços envolventes, permitindo definir oportunidades de usufruto público dos
espaços verdes existentes na ARU.
A estrutura verde deve ser entendida numa lógica de contínuo natural onde se criam
corredores verdes que se integram com as vias e caminhos pedonais. É possível identificar
que esta estrutura se organiza em duas escalas de análise – património natural e solo afeto à
estrutura ecológica.
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A primeira, património natural, abrange os espaços verdes com valor patrimonial (identificados
na Carta de Património do PDM), designadamente a Quinta de Bonjóia pelo seu valor histórico
e pelo contributo para a preservação da identidade cultural da Cidade.
A segunda abrange as áreas verdes de utilização pública, as áreas verdes mistas, as áreas
verdes privadas a salvaguardar e as áreas verdes de enquadramento do espaço canal,
categorias descritas seguidamente:
:

As áreas verdes de utilização pública correspondem a parques públicos ou de
utilização pública e ainda a praças e jardins com carácter estruturante do verde
urbano;

:

As áreas verdes mistas correspondem a matas e campos agrícolas ou florestais que
podem integrar, sem prejuízo da produção associada a estas estruturas,
equipamentos coletivos e infraestruturas de apoio às atividades de recreio, lazer e de
pedagogia ligada à natureza e ao património;

:

As áreas verdes privadas a salvaguardar correspondem a prédios ou a jardins,
logradouros e quintas não afetos à utilização coletiva que, pela sua localização no
tecido urbano, existência de áreas permeáveis, qualidade e tipo de massa vegetal ou
composição florística, são considerados relevantes na imagem da cidade e
promotores da qualidade ambiental urbana;

:

As áreas verdes de enquadramento do espaço canal destinam-se a servir de proteção
física, visual e sonora aos diferentes usos urbanos que marginam os corredores de
transporte e a requalificar os espaços que lhes são adjacentes ou a garantir o
enquadramento de vias panorâmicas.

Desta forma, a estrutura ecológica tem como objetivos a preservação e a promoção das
componentes ecológicas e ambientais do território concelhio, assegurando a defesa e a
valorização dos elementos patrimoniais e paisagísticos relevantes, a proteção de zonas de
maior sensibilidade biofísica e a promoção dos sistemas de lazer e recreio.
Neste contexto é possível identificar na ARU cinco núcleos onde a prevalência destes espaços
verdes se faz sentir (Figura 75):
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Figura 75. ARU – Estrutura Verde
Fonte: SPI, 2017 (com base no PDM)

:

A Quinta de Bonjóia, que integra espaços verdes de valor patrimonial;

:

A Praça da Corujeira, que integra o Jardim da Corujeira;

:

As áreas a poente do Bairro do Monte da Bela até ao Cemitério de Campanhã;
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:

O eixo urbano formalizado pela Alameda de Cartes e a Av. cidade de Léon, que
integra um corredor central verde e áreas verdes de utilização pública, na zona
envolvente ao Complexo Desportivo de Campanhã e entre os bairros do Agrupamento
Habitacional do Falcão e do Cerco;

:

Os espaços-canal afetos à rede viária, designadamente ao longo da VCI e da Avenida
25 de Abril.

Para além destes territórios, identificam-se outras zonas (identificadas no documento como
vazios urbanos) com potencial de preservação e de promoção das componentes ecológicas e
ambientais do território concelhio.
Importa ainda destacar a existência nas imediações da ARU, a sul do Bairro do Cerco, do
Parque Oriental da Cidade do Porto (1ª fase), que se desenvolverá ao longo das margens do
Rio Tinto e que articulará com a marginal do Rio Douro, bem como do futuro Parque Urbano
das Antas, a implantar na zona a poente do Bairro Engenheiro Machado Vaz.

5.8 Equipamentos públicos
A ARU da Corujeira apresenta uma oferta de equipamentos que abrange dez domínios de
apoio à satisfação das necessidades coletivas dos seus residentes. Esta rede é composta
pelas seguintes tipologias de equipamentos coletivos: (1) equipamentos administrativos; (2)
culturais; (3) de proteção e segurança pública; (4) de solidariedade e segurança social; (5) de
saúde; (6) de educação; (7) religiosos; (8) desportivos; (9) recreativos; e (10) outros
equipamentos. Estes estão maioritariamente concentrados na zona sul da ARU (Figura 76).
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Figura 76. ARU – Rede de equipamentos
Fonte: SPI, 2017 (com base na informação disponibilizada pela CM do Porto)
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A nível administrativo, identificam-se dois equipamentos, localizados na zona da Corujeira e do
Ilhéu, designadamente:
:

Junta de Freguesia de Campanhã | Zona da Corujeira;

:

Instituto de Emprego e Formação Profissional | Zona do Ilhéu.

Na ARU existem apenas dois equipamentos culturais, situados na zona da Corujeira e de
Bonjóia, junto ao limite poente e sul da ARU:
:

Auditório da Junta de Freguesia de Campanhã | Zona da Corujeira;

:

Quinta de Bonjóia – Fundação Porto Social | Zona de Bonjóia.

Localizado na zona da Corujeira, junto ao antigo matadouro do Porto, na zona poente da ARU,
existe apenas um equipamento de proteção e segurança pública:
:

PSP – 4ª Esquadra da Corujeira | Zona da Corujeira.

Relativamente aos equipamentos de solidariedade e segurança social, identificam-se na ARU
19 unidades, localizadas nas zonas da Corujeira, de Bonjóia, do Ilhéu, do Cerco, de S. Roque
e de Contumil:
:

Associação de Educação e Desenvolvimento Social | Zona da Corujeira;

:

Centro Social da Junta de Campanhã | Zona da Corujeira;

:

Associação Nun’Alvares da Campanhã | Zona da Corujeira;

:

Atendimento/Acompanhamento Social da Associação de Surdos do Porto | Zona de
Bonjóia;

:

Casa do Pego Negro | Zona do Falcão;

:

Centro de Atividades Ocupacionais da APPC | Zona do Ilhéu;

:

Centro Social e Paroquial de Apoio à Infância e 3ª Idade da Senhora do Calvário |
Zona do Ilhéu;

:

Lar Residencial da Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação Distrital do
Porto | Zona do Ilhéu;

:

Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação Distrital do Porto | Zona do
Cerco;

:

CERPORTO – Associação para o Desenvolvimento Comunitário do Cerco – Clube
Porta Aberta | Zona do Cerco;

:

Residência do Cerco – APPACDM | Zona do Cerco;

:

Centro Social do Bairro do Cerco do Porto | Zona do Cerco;
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:

Centro Social do Cerco do Porto | Zona do Cerco;

:

Associação de Solidariedade Social dos Professores | Zona de São Roque;

:

Centro Social de São Roque da Lameira | Zona de São Roque;

:

Jardim de Infância “Nossa Senhora de Lurdes” | Zona de São Roque;

:

“Casa do Vale” – Associação Portuguesa para o Direito de Menores e da Família |
Zona de Contumil;

:

Centro Social Machado Vaz | Zona de Contumil;

:

Casa das Glicínias | Zona de Contumil.

É identificado um equipamento de saúde, localizado na zona de São Roque, na zona norte da
ARU:
:

Unidade de Saúde Familiar – Novo sentido/UCSP do Ilhéu | Zona de São Roque.

Ao nível dos equipamentos de educação, identificam-se nove estabelecimentos de ensino
localizados na zona da Corujeira, do Falcão, do Cerco e de São Roque:
:

Mentes Divertidas – Sala de Estudo (Apoio ao ensino) | Zona da Corujeira;

:

Escola Básica da Corujeira | Zona da Corujeira;

:

Escola Básica do Falcão e Jardim de Infância nº 2 da Rua do Falcão | Zona do
Falcão;

:

Escola Básica e Secundária do Cerco | Zona do Cerco;

:

Escola Básica do Cerco | Zona do Cerco;

:

Escola Básica de São Roque de Lameira | Zona de São Roque;

:

Escola Básica de Nossa Senhora de Campanhã | Zona de São Roque;

:

Jardim Infantil do Centro Social S. Roque – ODPS | Zona de São Roque;

:

Jardim Infantil o Mundo Mágico | Zona de São Roque.

Em relação aos equipamentos religiosos, verifica-se a localização de sete infraestruturas
localizadas nas zonas da Corujeira, Bonjóia, Cerco, São Roque e Contumil:
:

Capela de São Roque | Zona da Corujeira;

:

Igreja Cristã “Mão Amiga” | Zona da Corujeira;

:

Igreja e cemitério de Santa Maria de Campanhã | Zona de Bonjóia;

:

Capela mortuária e edifícios de apoio | Zona de Bonjóia;

:

Igreja e Centro Paroquial da Senhora do Calvário | Zona do Ilhéu;

:

Capela Nossa Senhora do Calvário | Zona do Cerco;

:

Capela de Santo António | Zona de Contumil.
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Em relação aos equipamentos desportivos, verifica-se a sua espacialização pelas zonas da
Corujeira, de Bonjóia, do Falcão, do Ilhéu, e do Cerco, perfazendo sete tipologias de
equipamentos de desporto:
:

Pavilhão Polidesportivo (2 unidades) | Zona do Cerco;

:

Sala Polivalente (3 unidades) | Zonas da Corujeira, Falcão e Cerco;

:

Polidesportivo Exterior (7 unidades) | Zonas da Corujeira, Bonjóia, Ilhéu e Cerco;

:

Grande Campo de Jogos (1 unidade) | Zona do Falcão;

:

Espaços de jogos e Recreio (2 unidades) | Zonas do Falcão e Cerco;

:

Piscina desportiva (1 unidade) | Zona do Falcão;

:

Espaço de Desporto Informal (1 unidade) | Zona do Cerco.

Relativamente aos equipamentos recreativos verifica-se a sua espacialização pelas zonas da
Corujeira, de Bonjóia, do Cerco, de São Roque e de Contumil, perfazendo sete tipologias de
equipamentos de desporto:
:

Rancho Folclórico Danças e Cantares de Campanhã | Zona de Bonjóia;

:

Centro Cultural de Atletismo de Bonjóia | Zona de Bonjóia;

:

Grupo Desportivo e Recreativo “Os Zangados de Campanhã” | Zona de Bonjóia;

:

Futebol Clube do Cerco do Porto | Zona do Cerco;

:

Clube do Bairro de São Roque da Lameira | Zona de São Roque;

:

Sociedade Columbófila da Invicta | Zona de Contumil;

:

Escola Dramática, Musical e Recreativa de Contumil | Zona de Contumil.

Por fim, no que concerne a outros equipamentos verifica-se a sua especialização na zona da
Corujeira:
:

Matadouro | Zona da Corujeira.

5.9 Mobilidade e transportes
A mobilidade da população é um fenómeno fortemente condicionado pelo ordenamento do
território e pelas acessibilidades e infraestruturas de transporte existentes. A mobilidade e
acessibilidade externas e internas são fatores importantes para a melhoria da qualidade de
vida das populações. Neste sentido, importa analisar as suas características a todos os níveis:
nacional, regional e local.
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Rede rodoviária
A caracterização da rede viária da ARU assenta na análise funcional das vias, sendo
identificado cinco conjuntos de vias36 (Figura 77):
(i)

Rede Nacional (primeiro nível) – os eixos urbanos estruturantes e de articulação
intermunicipal que têm como função principal estabelecer a ligação entre os principais
setores da cidade, e desses à rede nacional que estrutura o território metropolitano e
regional, segundo uma lógica de concentração de fluxos e de grande eficácia de
desempenho;

(ii)

Canal de Ligação Inter-níveis (segundo nível) – os eixos que desempenham um papel
amortecedor de tráfego entre a rede viária municipal e a rede nacional, garantindo as
funções de “saída” e “entrada” na malha urbana;

(iii) Eixo Urbano Estruturante e de Articulação Intermunicipal (terceiro nível) – que têm uma
função de nível secundário ao ligarem entre si os sectores urbanos definidos pela rede
principal, segundo uma lógica de compatibilização entre o tráfego local de
atravessamento e o apoio às atividades implantadas;
(iv) Eixo Urbano Complementar ou Estruturante Local (quarto nível) – correspondem às
vias complementares ou estruturantes locais de importância sequencial, que
atravessam os diferentes setores urbanos em complemento da rede principal,
vocacionadas para a circulação dos transportes rodoviários que estabelecem
conexões intermunicipais;
(v)

Ruas de provimento local (quinto nível) – as vias que têm como função principal o
abastecimento dos usos nelas localizados, designadamente a habitação, o comércio
e outras atividades, em detrimento do tráfego de atravessamento, favorecendo a
circulação pedonal e de bicicletas, em compatibilização com o estacionamento
tolerado e as cargas/descargas.

36

De acordo com a hierarquia viária definida no PDM.
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Figura 77. ARU – Hierarquia viária
Fonte: SPI, 2017 (com base no PDM)
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Como rede estruturante e distribuidora principal identifica-se a VCI (A20) que permite a ligação
ao território através do nó do Freixo, do nó de Campanhã / São Roque e do nó do Mercado
Abastecedor e a N12 / A43 – IC29 que garante o acesso à ARU através do nó do Freixo, do nó
de acesso à Av. da Cidade de Léon e do nó das Areias. Os nós de ligação ao Mercado
Abastecedor, à Av. 25 de Abril e rua São Roque da Lameira (via nó de Campanhã / São
Roque) constituem os canais de ligação inter-níveis que garantem a articulação com a rede
estruturante local e de articulação intermunicipal.
Como eixos urbanos estruturantes e de articulação intermunicipal, identificam-se dois eixos de
orientação nascente-poente e de orientação norte-sul que cruzam o território da ARU. O
primeiro é formalizado pela Avenida 25 de Abril / Praça da Corujeira, prolongando-se à rua do
Falcão e rua Monte de Campanhã e que perspetiva uma ligação à rua do Cerco do Porto e à
Estrada da Circunvalação. O segundo, estruturado pela Av. da Cidade de Léon, pela Alameda
de Cartes e pela rua das Linhas de Torres que interliga com o nó do Mercado Abastecedor e
que perspetiva uma ligação à rua Nicolau Nasoni /Alameda da Cruz Vermelha (a poente da
Estação Ferroviária de Contumil).
Complementando a estrutura viária local e servindo como distribuidoras no âmbito mais
alargado os eixos urbanos complementares ou estruturantes locais são concretizados, no
sentido nascente-poente, pelas ruas de São Roque da Lameira, das Escolas, Emílio Biel,
Nossa Senhora do Clavário, Peso da Régua e Vila Nova de Foz Côa. Com uma orientação
norte-sul, identificam-se as ruas do Falcão, Ferreira dos Santos, Chaves de Oliveira e Dâmaso
Carreiro.
As restantes vias de acesso local caracterizam-se pela irregularidade da malha, com perfis
reduzidos e que refletem as condicionantes topográficas do território, marcadamente
declivoso.
Ao nível do PDM estão ainda propostas as seguintes principais medidas, apresentadas
consoante a sua hierarquia viária:
:

Eixo Urbano Estruturante e de Articulação Intermunicipal | A norte, entre o Mercado
Abastecedor e a Estação de Contumil, a criação de um eixo de ligação entre a rua das
Linhas de Torres e a rua Avelino Ribeiro; No Agrupamento Habitacional do Falcão, a
construção de uma via de ligação entre a Rua do Falcão e a Rua Reinaldo Oudinot e o
seu prolongamento à Avenida Cidade de Leon e à Rua do Cerco do Porto;
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:

Eixo Urbano Complementar ou estruturante local | Prolongamento da Praça da
Corujeira à rua São Roque da Lameira (junto ao viaduto da VCI), através da área norte
do terreno da STCP, promovendo, igualmente, uma ligação junto ao Antigo Matadouro
Industrial do Porto; na envolvente do Bairro de Contumil, o prolongamento da rua
Professor Bonfim Barreiros à rua Amorim de Carvalho. Importa ainda referir o eixo
proposto para os terrenos da Fábrica ‘A Invencível’, atendendo ao seu papel na
distribuição do tráfego desde a rua de São Roque da Lameira e da Praça da Corujeira
até ao centro da cidade.

Estacionamento
O estacionamento efetua-se ao longo da via pública de forma gratuita (Figura 78). Em torno
dos principais equipamentos e nos principais eixos viários, nomeadamente os que são
atravessados pela rede de autocarros da STCP, como a Rua de São Roque da Lameira, o
estacionamento encontra-se ordenado, através de lugares marcados ou de bolsas de
estacionamento.
Não obstante, verifica-se na maior parte do território o predomínio do estacionamento informal
na via pública, resultando em perturbações no fluxo de tráfego, com particular incidência em
importantes eixos locais como a Rua do Falcão. É ainda de salientar que nas zonas em que a
malha urbana se estrutura em vias mais estreitas o estacionamento dificulta a circulação
rodoviária e pedonal.
Na ARU da Corujeira não se verificam parques de estacionamento, nem subterrâneos nem à
superfície.
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Figura 78. ARU – Estacionamento
Fonte: SPI, 2017 (com base na informação disponibilizada pela CM do Porto)

Na Estrada da Circunvalação, nas ruas das Linhas de Torres e da Fábrica “A Invencível” e em
parte dos troços das ruas Emílio Biel e Igreja de Campanhã, o estacionamento está proibido.
Identificam-se no território duas praças de táxis, ambas situadas na rua São Roque da
Lameira, junto ao Antigo Matadouro Industrial do Porto e na proximidade no nó de interseção
com as ruas de Gama Barros / de Ourique (Figura 79).
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Figura 79. ARU – Rede de mobilidade
Fonte: SPI, 2017 (com base na informação disponibilizada pela CM do Porto)
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Rede pedonal
A orografia do território, a distribuição dos equipamentos, do comércios e serviços, a
localização das zonas residenciais e das paragens de transportes públicos, assim como as
barreiras artificiais físicas provocadas pela linha férrea, a VCI e a Estrada da Circunvalação,
promoveram uma rede de percursos que se desenvolvem ao longo dos arruamentos
existentes, que disponibilizam passeios marginais à faixa de rodagem, mas que nem sempre
respondem às dimensões mínimas regulamentares ou se encontram no melhor estado de
conservação.
Os circuitos pedonais relevantes estão, por norma, associados ao tipo de oferta/uso existente
na rua, à presença de equipamentos coletivos e de bairros municipais ou à rede de transporte
público. E o caso da rua de São Roque da Lameira, da rua do Falcão, da rua das Escolas, da
rua Emílio Biel, da rua Nossa Senhora do Calvário, da Alameda de Cartes ou ainda da Praça
da Corujeira.
É ainda de destacar um conjunto de caminhos urbanos com características rurais, em
particular na zona sul da ARU, na encosta do Monte da Bela e sobre o vale de Campanhã,
com elevado potencial de articulação com a cota baixa do território, com o Parque Oriental da
Cidade do Porto, com a Quinta do Mitra e com a Estação de Campanhã / Terminal Intermodal
Rodoviário, destacando-se a Travessa de Bonjóia e as ruas Alto da Bela, 5, 10 e 11 (com
ligações à rua de Bonjóia).
Rede ciclável
No que concerne à rede ciclável, atualmente, não existem ciclovias na ARU da Corujeira. Não
obstante, encontra-se previsto no PDM (Figura 79), a implementação de um eixo ciclável que
permitirá articular o Estádio do Dragão com o Parque Oriental da Cidade do Porto,
atravessando a ARU de nascente para poente, integrando o Antigo Matadouro Industrial do
Porto, o complexo desportivo de Campanhã e as Piscinas Municipais de Cartes, e os bairros
do Falcão e do Cerco.
De referir que Plano Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) de Campanhã - Estação prevê
a criação da ecopista oriental, com um percurso que integra o bairro do Lagarteiro/Parque
urbano oriental (nascente), a Quinta de Bonjóia (norte), a Quinta do Mitra, o espaço canal
existente da antiga linha ferroviária de ligação à Alfandega do Porto (poente) e a marginal do
rio Douro (sul), formalizando e constituindo um percurso alternativo às deslocações da
população residente no território, facilitando a articulação com o interface de Campanhã, com
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o centro da cidade e com outros núcleos urbanos (Azevedo, bairro do Lagarteiro e outros).
Esta ciclovia poderá articular-se com as pistas cicláveis de Vila Nova de Gaia, ao nível do
tabuleiro superior da ponte D. Maria Pia, e de Matosinhos, aquando da desativação e da
reabilitação da linha ferroviária (mercadorias) de ligação ao Porto de Leixões.
Transporte coletivo urbano
Transporte ferroviário
A ARU é atravessada pela rede ferroviária ligeira (Metro) e da rede ferroviária pesada, que se
articulam através do interface ferroviário da Estação de Campanhã. O transporte ferroviário
está presente na ARU e na sua envolvente próxima, seja ao nível das estações ou das linhas.
Dentro da ARU, localiza-se a Estação de Metro de Contumil (junto ao Bairro Eng. Machado
Vaz) e na envolvente, as Estações de Metro do Estádio do Dragão (junto ao Antigo Matadouro
Industrial do Porto) e de Nasoni (na zona norte).
A Estação de Metro do Estádio do Dragão é a estação inicial / terminal da Linha A (ligação a
Matosinhos), da Linha B (ligação à Póvoa de Varzim) e da Linha E (ligação ao Aeroporto –
Maia). Esta estação é, igualmente, servida pela Linha F, que faz a ligação de Fânzeres
(Gondomar) à Senhora da Hora (Matosinhos). As Estações de Metro de Contumil e de Nasoni
são servidas apenas pela Linha F.
Na proximidade da ARU localizam-se as Estações Ferroviárias de Campanhã (a sul) e de
Contumil (a norte). A Estação Ferroviária de Contumil é servida pelas linhas de Braga, de
Caíde/Marco de Canaveses e de Guimarães. A Estação Ferroviária de Campanhã, para além
de garantir o interface com todas as linhas do Metro (exceto a Linha D, de ligação entre o
Hospital de São João e Santo Ovídeo – V. N. de Gaia), é servida pelas seguintes linhas de
comboio: Linha do Minho; Linha do Douro; Linha de Braga; Linha de Guimarães; Linha de
Caíde/ Marco de Canaveses; Linha de Aveiro; e Linha do Norte. Alberga ainda os seguintes
serviços da CP: Celta (Porto/Vigo), Alfa Pendular; Intercidades; Regional e InterRegional; e
Comboios urbanos do Porto.
Transporte rodoviário
Dentro da ARU, passam 10 linhas de transporte público rodoviário dos STCP, sendo que duas
destas são linhas noturnas (Figura 80). Os percursos têm uma particular incidência sobre a
área central do território, a Praça da Corujeira e os Bairros Municipais e que se estruturam
pelos principais equipamentos.
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Figura 80. ARU – Rede de transporte público de passageiros (STCP e Metro)
Fonte: SPI, 2017 (com base na informação disponibilizada pela CM do Porto)

Estas linhas de transporte público rodoviário dos STCP que cruzam a ARU da Corujeira são as
seguintes:
:

205 | Campanhã – Castelo do Queijo – Campanhã;

:

401 | Bolhão – S. Roque – Bolhão;

:

402 | Boavista – S. Roque – Boavista;
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:

700 | Bolhão-Mercado – Campo – Bolhão-Mercado;

:

700_V94 | Bolhão – Valongo – Campo – Bolhão;

:

7M | Av. Aliados – Valongo – Av. Aliados;

:

800 | Bolhão – Gondomar – Bolhão;

:

801 | Cordoaria – S. Pedro da Cova – Cordoaria;

:

806 | Marquês – Av. da Carvalha – Marquês;

:

9M | Rotunda AEP – Gondomar – Rotunda AEP.

Em seguida apresentam-se as tabelas que sintetizam a informação referente aos diferentes
percursos que passam na ARU, destacando o número de autocarros e a média por hora (em
dias úteis), o primeiro horário de partida e chegada (em dias úteis), consoante o local de
origem, as paragens que essa linha possui na ARU e os principais locais de passagem.
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205 | Campanhã – Castelo do Queijo – Campanhã

Fonte da imagem de base: Esri DigitalGlobe, GeoE ye, Earthstar Geographic, CNE/Airbus DS, ISDA, USGS, AeroGRID,
IGN e GIS User Community (2017)

Nº autocarros por destino
Castelo
do
39
Primeiro
Queijo
horário
Campanhã
55
Castelo
do
2
Queijo
Hora1
Último horário
Campanhã
3
1
Nº médio, aproximado, de autocarros por hora
Dia

Campanhã |
Castelo do Queijo

Castelo do Queijo |
Campanhã

06:006

05:50h

00:25h

01:10h

Paragens na ARU
Campanhã | Castelo do Queijo
Bairro do Cerco
do Porto|
BCP2

Bernardim
Ribeiro|
BRB4

Pego Negro|
PNG2

São Roque|
SR5

Fábrica do
Cobre|
FBC2

Vila Cova|
VLC2

Parque
Nascente|
PQN2

Castelo do Queijo | Campanhã
Bairro do
Cerdo do
Porto|
BCP1

Pego Negro|
PNG1

Bernardim
Ribeiro|
BRB3

São Roque|
SR1

S. Roque G.
Barros|
SRGB1

Fábrica do
Cobre|
BC1

Vila Cova|
VLC1

Parque
Nascente|
PQN1

Principais locais de paragem
Ruas/Eixos
Equipamentos/Espaços de referência

Estrada da Circunvalação
Centro Comercial Parque Nascente (Fora da ARU) e Escola Básica e
Secundária do Cerco
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401 | Bolhão – S. Roque - Bolhão

Fonte da imagem de base: Esri DigitalGlobe, GeoE ye, Earthstar Geographic, CNE/Airbus DS, ISDA, USGS, AeroGRID,
IGN e GIS User Community (2017)

Nº autocarros por
destino

Bolhão | S. Roque

S. Roque | Bolhão

06:30h

06:00h

23:30h

23:00h

5
6
Primeiro
Dia
horário
5
Bolhão
5
S. Roque
3
Hora1
Último horário
Bolhão
3
1
Nº médio, aproximado, de autocarros por hora
S. Roque

Paragens na ARU
Bolhão | S. Roque
Corujeira|
CRJ1

Ferreira
dos
Santos|
FSTO1

Falcão|
FALC

Carte|
CRT2

Peso da
Régua|
PREG

Cerco do
Porto|
CPTO

Pedras
Salgadas
|
PSG

V.N:F.Côa
|
VNFAZ2

R.C.
Porto|
RCP2

S.Roque|
SR3

S. Roque | Bolhão
S.Roque
|
SR3

R.C.
Porto|
RCP1

V.N. F
Côa|
VNFAZ1

Pedras
Salgada
s|
PSG

Cerco
do
Porto|
CPTO1

Peso da
Régua|
PREG1

Escolas|
ESCL

Ilhéu|
ILH2

Carte|
CRT

Ch.
Oliveira|
CHOL2

Corujeira
|
CRJ2

Principais locais de paragem
Ruas/Eixos
Equipamentos/Espaços de referência

Rua das Escolas; Rua Emílio Biel; Rua Nossa Senhora do Calvário; Rua de
São Roque da Lameira e Rua do Cerco do Proto.
IEFP, Bairro do Ilhéu, Bairro do Cerco, e Escola Básica e Secundária do
Cerco.
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402 | Boavista – S. Roque - Boavista

Fonte da imagem de base: Esri DigitalGlobe, GeoE ye, Earthstar Geographic, CNE/Airbus DS, ISDA, USGS, AeroGRID,
IGN e GIS User Community (2017)

Nº autocarros por
destino
6
5
Primeiro
Dia
horário
6
Boa vista
7
3
Hora S. Roque
Último
1
horário
Boavista
3
1
Nº médio, aproximado, de autocarros por hora

S. Roque | Boavista

Boavista | S. Roque

06:00h

06:10h

00:00h

00:30h

S. Roque

Paragens na ARU
Boavista | S. Roque
Br. Contumil|
BCNT

Contumil
(metro)|
CNTM

Cartes|
CRT1

Beata Mafalda|
BMAF1

Sra.
Campanhã|
SRC1

Navais Tolosa|
NVT

S. Roque G.
Barros|
SRGB1

S. Roque | Boavista
S. Roque G. Barros|
SRGB2

Sra. Campanhã|
SRC2

Contumil (metro)|
CNTM2

Souto Contumil|
STCT

Tv. Presa|
TPR

Principais locais de paragem
Ruas/Eixos
Equipamentos/Espaços
referência

Rua de Contumil.
de

Estação de Metro de Contumil.
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700 | Bolhão-Mercado – Campo – Bolhão-Mercado

Fonte da imagem de base: Esri DigitalGlobe, GeoE ye, Earthstar Geographic, CNE/Airbus DS, ISDA, USGS, AeroGRID,
IGN e GIS User Community (2017)

Nº autocarros por destino
Campo
44
Primeiro
Dia
Bolhãohorário
23
Mercado
Campo
2
Hora1
Último horário
Bolhão1
Mercado
1
Nº médio, aproximado, de autocarros por hora

Bolhão-Mercado | Campo

Campo | Bolhão-Mercado

06:45h

06:08h

00:00h

23:15h

Paragens na ARU
Bolhão-Mercado | Campo
Corujeira|
CRJ1

Ferr. Dos Santos|
FSTO1

S. Roque|
SR4

S. Roque, G.
Barros|
SRGB3

Falcão|
FALC

Cartes |
CRT2

Escolas |
ESCL

S. Roque|
SR2

Chaves Oliveira|
CHOL2

Corujeira|
CRJ2

Bolhão-Mercado | Bolhão
Ilhéu|
ILH2

Cartes|
CRT

Principais locais de paragem
Ruas/Eixos
Equipamentos/Espaços de referência

Rua das Escolas; Rua Emílio Biel; Rua Nossa Senhora do Calvário; Rua de
São Roque da Lameira.
IEFP; Escola Básica e Secundária do Cerco; Antigo Matadouro do Porto;
Bairro do Ilhéu.
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700_V94 | Bolhão – Valongo – Campo – Bolhão

Fonte da imagem de base: Esri DigitalGlobe, GeoE ye, Earthstar Geographic, CNE/Airbus DS, ISDA, USGS, AeroGRID,
IGN e GIS User Community (2017)
Bolhão
Campo | Valongo

Nº autocarros por destino

Valongo
44
Campo
Campo
51
Primeiro
Dia
2
horário
Bolhão
50
Valongo
Bolhao3
46
Valongo
2
Campo
Campo
3
Último
1
Hora
2
horário
Bolhão
3
Valongo
Bolhao3
2
1
Nº médio, aproximado, de autocarros por hora.
2
Com partida de Campo.
3
Com partida de Valongo.

Valongo | Bolhão

Campo | Bolhão

05:30h

05:35h

20:35h

23:15h

06:55h
07:15h
00:00h
20:15h

Paragens na ARU
Bolhão | Valongo/Campo
Corujeira|
CRJ1

Ferr. Dos Santos|
FSTO1

S. Roque|
SR4

S. Roque, G.
Barros|
SRGB3

Falcão|
FALC

Cartes |
CRT2

Escolas |
ESCL

S. Roque|
SR2

Chaves Oliveira|
CHOL2

Corujeira|
CRJ2

Campo/Valongo | Bolhão
Ilhéu|
ILH2

Cartes|
CRT

Principais locais de paragem
Ruas/Eixos
Equipamentos/Espaços
referência

de

Rua das Escolas; Rua Emílio Biel; Rua Nossa Senhora do Calvário; Rua de
São Roque da Lameira.
IEFP; Escola Básica e Secundária do Cerco; Antigo Matadouro do Porto;
Bairro do Ilhéu.
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7M | Av. Aliados – Valongo – Av. Aliados

Fonte da imagem de base: Esri DigitalGlobe, GeoE ye, Earthstar Geographic, CNE/Airbus DS, ISDA, USGS, AeroGRID,
IGN e GIS User Community (2017)

Nº autocarros por destino
Valongo
5
Primeiro
Dia
horário2
Av. Aliados
5
Valongo
1
1
Hora
Último horário
Av. Aliados
1
1
Nº médio, aproximado, de autocarros por hora
2
Serviço Noturno

Av. Aliados | Valongo

Valongo | Av. Aliados

01:00h

00:30h

05:00h

04:30h

Paragens na ARU
Av. Aliados | Valongo
Corujeira|
CRJ1

Ferr. Dos Santos|
FSTO1

Falcão|
FALC

S. Roque|
SR4

S. Roque, G.
Barros|
SRGB3

Ilhéu|
ILH2

Cartes |
CRT2

Escolas |
ESCL

S. Roque|
SR2

Chaves Oliveira|
CHOL2

Corujeira|
CRJ2

Valongo | Av. Aliados
Cartes|
CRT

Principais locais de paragem
Ruas/Eixos
Equipamentos/Espaços de referência

Rua das Escolas; Rua Emílio Biel; Rua Nossa Senhora do Calvário; Rua de
São Roque da Lameira.
IEFP; Escola Básica e Secundária do Cerco; Antigo Matadouro do Porto;
Bairro do Ilhéu.
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800 | Bolhão – Gondomar – Bolhão

Fonte da imagem de base: Esri DigitalGlobe, GeoE ye, Earthstar Geographic, CNE/Airbus DS, ISDA, USGS, AeroGRID,
IGN e GIS User Community (2017)

Nº autocarros por destino
Gondomar
69
Primeiro
Dia
horário
Bolhão
67
Gondomar
4
Hora1
Último horário
Bolhão
4
1
Nº médio, aproximado, de autocarros por hora

Bolhão | Gondomar

Gondomar | Bolhão

06:15h

06:08h

00:20h

23:30h

Paragens na ARU
Bolhão | Gondomar
Corujeira|
CRJ1

Ferr. Dos Santos|
FSTO1

S. Roque|
SR4

S. Roque, G.
Barros|
SRGB3

Falcão|
FALC

Cartes |
CRT2

Escolas |
ESCL

S. Roque|
SR2

Chaves Oliveira|
CHOL2

Corujeira|
CRJ2

Gondomar | Bolhão
Ilhéu|
ILH2

Cartes|
CRT

Principais locais de paragem
Ruas/Eixos
Equipamentos/Espaços de referência

Rua das Escolas; Rua Emílio Biel; Rua Nossa Senhora do Calvário; Rua de
São Roque da Lameira.
IEFP; Escola Básica e Secundária do Cerco; Antigo Matadouro do Porto;
Bairro do Ilhéu.
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801 | Cordoaria – S. Pedro da Cova – Cordoaria

Fonte da imagem de base: Esri DigitalGlobe, GeoE ye, Earthstar Geographic, CNE/Airbus DS, ISDA, USGS, AeroGRID,
IGN e GIS User Community (2017)

Nº autocarros por destino
S. Pedro da
55
Primeiro
Cova
horário2
Cordoaria
55
S. Pedro da
3
Cova
Hora1
Último horário
Cordoaria
3
1
Nº médio, aproximado, de autocarros por hora
2
Serviço Noturno
Dia

Cordoaria | S. Pedro da
Cova

S. Pedro da Cova |
Cordoaria

06:00h

06:00h

00:35h

23:50h

Paragens na ARU
Cordoaria | S. Pedro da Cova
Corujeira|
CRJ1

Ferr. Dos Santos|
FSTO1

S. Roque|
SR4

S. Roque, G.
Barros|
SRGB3

Falcão|
FALC

Cartes |
CRT2

Escolas |
ESCL

S. Roque|
SR2

Chaves Oliveira|
CHOL2

Corujeira|
CRJ2

Cordoaria | S. Pedro da Cova
Ilhéu|
ILH2

Cartes|
CRT

Principais locais de paragem
Ruas/Eixos
Equipamentos/Espaços de referência

Rua das Escolas; Rua Emílio Biel; Rua Nossa Senhora do Calvário; Rua de
São Roque da Lameira.
IEFP; Escola Básica e Secundária do Cerco; Antigo Matadouro do Porto;
Bairro do Ilhéu.
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806 | Marquês – Av. da Carvalha – Marquês

Fonte da imagem de base: Esri DigitalGlobe, GeoE ye, Earthstar Geographic, CNE/Airbus DS, ISDA, USGS, AeroGRID,
IGN e GIS User Community (2017)

Nº autocarros por destino
Av.
da
40
Primeiro
Carvalha
Dia
horário
Marquês
37
Av.
da
2
Carvalha
Hora1
Último horário
Marquês
2
1
Nº médio, aproximado, de autocarros por hora

Marquês | Av. da
Carvalha

Av. da Carvalha | Marquês

0:630h

06:00h

00:30h

00:00h

Paragens na ARU
Marquês | Av. da Carvalha
Corujeira|
CRJ1

Ferr. Dos Santos|
FSTO1

S. Roque|
SR4

S. Roque, G.
Barros|
SRGB3

Falcão|
FALC

Cartes |
CRT2

Escolas |
ESCL

S. Roque|
SR2

Chaves Oliveira|
CHOL2

Corujeira|
CRJ2

Av. da Carvalha | Marquês
Ilhéu|
ILH2

Cartes|
CRT

Principais locais de paragem
Ruas/Eixos
Equipamentos/Espaços de referência

Rua das Escolas; Rua Emílio Biel; Rua Nossa Senhora do Calvário; Rua de
São Roque da Lameira.
IEFP; Escola Básica e Secundária do Cerco; Antigo Matadouro do Porto;
Bairro do Ilhéu.
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9M | Rotunda AEP – Gondomar – Rotunda AEP

Fonte da imagem de base: Esri DigitalGlobe, GeoE ye, Earthstar Geographic, CNE/Airbus DS, ISDA, USGS, AeroGRID,
IGN e GIS User Community (2017)

Nº autocarros por destino
Gondomar
5
Primeiro
Noite
horário2
Rotunda AEP
6
Gondomar
1
Último
Hora1
horário
Rotunda AEP
1
1
Nº médio, aproximado, de autocarros por hora
2
Serviço noturno

Rotunda AEP | Gondomar

Gondomar | Rotunda AEP

01:00H

00:30h

05:00

05:30h

Paragens na ARU
Rotunda AEP | Gondomar
Parque Nascente|
PQN1

Vila Cova|
VLC1

Fábrica do Cobre|
FBC1

S. Roque G. Barros
(SRGM1)

S. Roque|SR2

Gondomar | Rotunda AEP
S. Roque (Circunvalação)|
SR5

Fábrica do Cobre|
FBC2

Vila Cova|
VLC1

Parque Nascente|
PQN

Principais locais de paragem
Ruas/Eixos
Equipamentos/Espaços de referência

Estrada da Circunvalação.
Centro Comercial Parque Nascente (fora da ARU), Escola Básica e
Secundária do Cerco (paragem próxima).
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Através da análise das 10 linhas que travessam a ARU da Corujeira é possível concluir que as
ruas de São Roque da Lameira, das Escolas e de Nossa Senhora do Calvário, são os eixos
viários com maior número de linhas dos autocarros da STCP, um total de cerca de sete linhas.
Estas representam uma afluência média de três autocarros por hora e um total 918 autocarros
a circular entre as 5h e a 00h, em dias úteis.
O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Escola Básica e Secundária do
Cerco, o Antigo Matadouro Industrial do Porto e o Bairro do Ilhéu são os equipamentos/bairros
que se encontram melhor servidos em termos de autocarros.
As ligações que atravessam a ARU têm origem/destino tanto no centro da cidade do Porto,
como na zona da Foz do Porto e ainda os concelhos limítrofes, como Gondomar ou Valongo.
Existem ainda duas linhas que têm como origem/destino final São Roque da Lameira.
É ainda de salientar a futura construção do Terminal Intermodal Rodoviário de Campanhã em
articulação com a Estação de Campanhã, formalizando um Interface de duas frentes. Este
interface com uma forte vertente rodoviária permitirá completar a intermodalidade da Estação
de Campanhã, que já possui a vertente ferroviária e de Metro.
Embora não se encontre dentro dos limites da ARU da Corujeira, o novo terminal rodoviário irá
influenciar o território em seu redor ao nível da definição de novos circuitos e da reestruturação
de rotas dos autocarros da STCP, constituindo uma nova âncora da cidade do Porto e um
novo polo de desenvolvimento urbano e de atratividade com reflexos na fixação de pessoas e
de empresas no território.

5.10 Dinâmica construtiva recente e compromissos urbanísticos
A dinâmica construtiva e os compromissos urbanísticos existentes para o território em estudo
refletem-se na análise efetuada aos Pedidos de Informação Prévia (PIP) e aos loteamentos e
obras de urbanização na ARU e que de alguma forma limitam ou condicionam a estratégia
territorial a adotar para o território.
Enquanto procedimento autónomo e facultativo, os PIP, por norma, antecedem um
licenciamento ou comunicação prévia de obras de construção, reconstrução, ampliação,
alteração, conservação e demolição de imóveis. Estes processos permitem, por um lado,
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aferir a viabilidade de realização de determinada operação urbanística e, por outro, identificar
quais os condicionamentos a que essas operações possam estar sujeitas.
Neste sentido verifica-se para o território um grande conjunto de propostas para informação
da viabilidade de realização de operações urbanísticas (Figura 81).

Figura 81. ARU – Compromissos urbanísticos (Pedidos de Informação Prévia)
Fonte: SPI, 2017 (com base na informação disponibilizada pela CM do Porto)
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Apesar de os PIP se apresentarem espalhados por todo o território de intervenção, destacamse, para além dos vários pedidos em edifícios habitacionais, as grandes parcelas ao longo da
VCI (a oeste) e os vários vazios urbanos na Bonjóia, ao longo da Alameda de Cartes e ao
longo da Estrada da Circunvalação. Particularizando alguns destes pedidos, pelo impacto e
relevância de possíveis intervenções na transformação do território, identificam-se os PIP para
a Antiga Fábrica do Cobre, para o Mercado Abastecedor, para o antigo Matadouro Industrial e
para os terrenos do parque de recolhas dos STCP.
Em relação às parcelas em processo de loteamento e às obras de urbanização objeto de
licenciamento (Figura 82), destacam-se os processos a desenvolver na Antiga Fábrica do
Cobre, no setor norte da ARU, e os processos de loteamento existentes em vários dos vazios
urbanos do sector sul da área de intervenção.
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Figura 82. ARU – Compromissos urbanísticos (Loteamentos e obras de urbanização)
Fonte: SPI, 2017 (com base na informação disponibilizada pela CM do Porto)
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Estes processos de loteamento permitem estruturar o território, consolidando a malha e
eliminando os vazios urbanos, sendo um indicador, ainda que débil, da tendência de
desenvolvimento territorial neste local.
Dinâmica de reabilitação instalada na Cidade
Os dados produzidos pelo Instituto Nacional de Estatísticas permitem igualmente analisar a
dinâmica construtiva no concelho do Porto, embora não possibilitem uma circunscrição à ARU
da Corujeira. Em 2016, último ano para o qual esta informação está disponível, foram
licenciadas 433 obras de edificação no município do Porto, 75,5% das quais de reabilitação e
as restantes de nova construção. Neste mesmo ano foram licenciadas, no concelho do Porto,
92 obras de demolição.
A Figura 83 ilustra a dinâmica construtiva ao longo dos últimos 15 anos, analisando o período
compreendido entre 2002 e 2016. Deste modo é possível perceber que a reabilitação tem
vindo a ganhar peso face à nova construção, sendo ainda de salientar o facto do ano de 2016
se destacar positivamente relativamente aos anos anteriores, período marcado pelos efeitos
da crise económica de 2008.

350
300
250
200
150
100
50
0

Construção nova

Obras de edificação - reabilitação

Obras de demolição

Figura 83. Obras de nova construção, de reabilitação e de demolição no concelho do Porto e publicações das
ARU/ORU
Fonte: INE, Inquérito aos projetos de obras de edificação e de demolição de edifícios e Portal da Habitação
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A figura anterior assinala igualmente, momentos-chave da aposta do município do Porto na
reabilitação urbana, designadamente a delimitação e aprovação das várias ARU da cidade e a
elaboração dos respetivos programas estratégicos, que vieram afirmar-se como uma resposta
à degradação do parque edificado da cidade e dar um impulso ao desenvolvimento do setor
da construção e da reabilitação de imóveis. Em 2012, foi aprovada em Assembleia Municipal e
publicada em Diário da Republica a ARU do Centro Histórico do Porto e a respetiva ORU
Sistemática, com um período de implementação de 15 anos. Em 2015 foram delimitadas e
publicadas seis novas ARU (Aliados, Bonfim, Cedofeita, Miragaia, Lapa, e Santos Pousada).
Em 2017, foi aprovada em Assembleia Municipal e publicada em Diário da Republica a ARU
de Campanhã – Estação e a respetiva ORU Sistemática, com um âmbito temporal de 10 anos,
que se articula com os territórios da ARU do Bonfim e da ARU da Corujeira.
Salienta-se a clara aposta por parte do município do Porto no investimento em políticas de
reabilitação urbana, através da delimitação de ARU e desenvolvimento das suas respetivas
ORU, em particular a partir de 2012, no período de decréscimo acentuado do número de
edifícios licenciados nos vários tipos de obras, que teve o seu mínimo em 2015. Evidencia-se
também a forte recuperação do investimento do setor a que se assistiu em 2016, que, no caso
das obras de requalificação, o valor de edifícios licenciados no concelho foi bastante superior
ao registado em qualquer outro ano do período aqui considerado.

5.11 Cadastro municipal
No território é possível identificar um conjunto de propriedades detidas pelo município, e que
se localizam maioritariamente no setor sul da zona de intervenção (Figura 84). Assim, dá-se
particular destaque para as parcelas existentes na envolvente dos bairros do Ilhéu e Cerco do
Porto, na zona da Bonjóia, o antigo Matadouro Industrial e algumas parcelas na zona de
Contumil.
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Figura 84. ARU – Cadastro municipal
Fonte: SPI, 2017 (com base na informação disponibilizada pela CM do Porto)

No total, estas parcelas, segundo a informação cedida pelos serviços municipais, representam
cerca de 41 ha (412.447m²), e que correspondem a cerca de 18% da área da ARU da
Corujeira.
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6. Enquadramento no PDM
Este capítulo aborda o enquadramento territorial da ARU de Campanhã - Estação nas
questões regulamentares dispostas no PDM do Porto, atualmente em vigor, o qual estabelece
as regras e orientações a que devem obedecer a ocupação, o uso e a transformação do solo
para o concelho do Porto.
O Plano visa os seguintes objetivos: valorização da identidade urbana do Porto;
Requalificação do espaço público e valorização das componentes ecológicas, ambientais e
paisagísticas; Racionalização do sistema de transportes; Redução das assimetrias urbanas
existentes; e Afirmação do centro histórico e da área central como referências insubstituíveis
do desenvolvimento urbano de toda a área metropolitana do Porto.
Um dos objetivos estratégicos refere-se à redução das assimetrias urbanas existentes,
perspetivando a necessidade de desenvolver esforços em domínios como a equidade da
localização dos investimentos públicos e o reforço da coesão social e territorial através da
valorização de territórios problemáticos. Embora com forte incidência nos bairros sociais, este
objetivo não deixa de equacionar várias outras dimensões da coesão sócio territorial, em
particular as que remetem para a existência de profundos desequilíbrios de desenvolvimento
urbano à escala da cidade e para a prevalência de situações de degradação física e social em
territórios específicos.
São observadas no território as disposições referentes às servidões administrativas e
restrições de utilidade pública, funcionando como elementos condicionantes das intervenções
a realizar, possuindo legislação em vigor específica.
Ordenamento
De acordo com a análise elaborada pela CM do Porto à Planta de Ordenamento –
Qualificação do solo do PDM, no âmbito do projeto de delimitação da ARU da Corujeira,
verifica-se que o território abrange duas categorias de espaço (solo afeto à estrutura ecológica
e solo urbanizado) e treze subcategorias de espaço, com a seguinte distribuição percentual
(Figura 85):
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Figura 85. Distribuição percentual das categorias e subcategorias de espaço (PDM)
Fonte: CM do Porto, Projeto de delimitação da ARU da Corujeira, 2017

Verifica-se que o solo da subcategoria de espaço de “área de frente urbana contínua em
consolidação”37 é o que tem mais peso na área delimitada da ARU, cerca de 20%, situandose, na maior parte, ao longo dos eixos das ruas de S. Roque da Lameira e Falcão e na
envolvente à praça da Corujeira. A “área de edificação isolada com prevalência de habitação
coletiva”38, coincide em regra, com os bairros sociais, tais como o do Cerco do Porto, Falcão
ou Ilhéu. É de salientar que a “área histórica” 39, que representa 0,6% do território, se refere ao
núcleo histórico de Vila Cova (Figura 86).

37

“(…) correspondem às áreas estruturadas em quarteirão com edifícios localizados, predominantemente, à face dos
arruamentos, em que o espaço público se encontra definido e em que as frentes urbanas edificadas estão em
processo de transformação construtiva e de uso; pretende -se a manutenção e reestruturação das malhas e a
consolidação do tipo de relação do edificado com o espaço público existente.” (PDM, art.º 18.º).
38

“(…) correspondem às áreas da cidade de formação recente (…) resultante de operações de loteamento ou de
intervenções de dimensão significativa e que, na sua maioria, não definem atualmente malhas regulares nem se
constituem em frente urbana contínua, resultantes frequentemente de critérios quantitativos (…) pretende-se a
manutenção e consolidação dos empreendimentos (…) e a reestruturação ou reconversão daquelas que se
encontrem desqualificadas urbanística ou funcionalmente.” (PDM, n.º 1 e 2, art.º 25.º).
39

“(…) correspondem aos tecidos consolidados mais antigos da cidade e às reminiscências dos núcleos rurais
primitivos que ainda conservam a estrutura e os elementos morfológicos iniciais com significativa representatividade
urbanística e arquitetónica, que interessa preservar e requalificar.” (PDM, n.º 1, art.º 9.º).
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Figura 86. Estrato da Carta de Qualificação do Solo do PDM
Fonte: SPI, 2017 (com base no PDM do Porto)
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Na ARU da Corujeira estão ainda identificadas três UOPG (Figura 87), que nos termos do
artigo 88º do Regulamento do PDM do Porto que possuem os seguintes conteúdos
programáticos:

Figura 87. Unidades Operativas de Planeamento e Gestão com incidência na ARU da Corujeira
Fonte: SPI, 2017 (com base no PDM do Porto)
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UOPG 13 - VCI
Esta ação pretende minorar o impacto negativo, em termos de qualificação
urbana, introduzido pela construção da VCI, que promoveu graves problemas
ambientais e paisagísticos, designadamente um elevado índice de ruído e
uma rutura nos tecidos urbanos da cidade;
Objetivos

Os estudos a efetuar deverão eliminar estes inconvenientes, promovendo a
reconversão da área através de obras de urbanização que diminuam o efeito
de «rutura» e que garantam, sempre que possível, a continuidade urbana;
Deverão ser elaborados planos de redução do ruído de forma a não contrariar
os níveis sonoros máximos admissíveis definidos na legislação em vigor.

Forma de
execução

Esta UOPG deve ser concretizada através de unidades de execução.

UOPG 17 - Contumil
A intervenção urbanística programada visa a criação de uma área de
expansão estruturada pela Avenida de Contumil e pela ligação viária norte-sul
Objetivos

entre as Antas e a Circunvalação, bem como pela linha de metro de ligação a
Gondomar. Devem ser integrados os dois ramais da ribeira de Currais, um na
zona da quinta dos Salesianos e outro na zona de Nau Vitória.
Esta área destina-se à implantação de habitação coletiva e de tipo unifamiliar,
incluindo comércio, equipamentos, serviços de apoio e respetivo sistema

Parâmetros

viário.

urbanísticos

Devem ser disponibilizadas as áreas para espaços verdes públicos e
equipamentos definidas no PDMP;
O índice bruto de construção máximo para a área de urbanização é de 0,8.

Forma de
execução

Esta UOPG deve ser concretizada através de plano de pormenor.
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UOPG 19 – Mercado Abastecedor
A área atualmente destinada ao mercado abastecedor do Porto (MAO), bem
Objetivos

como os terrenos localizados entre a VCI e a Praça da Corujeira e o antigo
matadouro, devem ser estruturados.
Esta área destina-se à instalação de habitação coletiva, comércio, espaços
verdes públicos e equipamentos, prevendo-se a manutenção da Estação de

Parâmetros

Recolha da STCP;

urbanísticos

Deve ser garantida a criação de um espaço público de dimensão relevante,
conforme previsto na planta de ordenamento – carta de qualificação do solo;
O índice bruto de construção para a totalidade da UOPG é de 0,8.

Forma de

Esta UOPG deve ser concretizada através de uma ou várias unidades de

execução

execução.

Salienta-se ainda a contiguidade da ARU da Corujeira à UOPG 23 - Parque Oriental, a qual
tem por objetivo “a recuperação e estabilização da zona oriental”, através da concretização do
parque urbano ao longo do vale do rio Tinto, com especial enfoque para a articulação do
futuro parque com a zona urbanizada, garantindo a execução dos eixos urbanos estruturantes
indicados na planta de ordenamento, nomeadamente a ligação à Alameda de Cartes.
Neste contexto, sublinha-se a importância para a ARU da Corujeira do objetivo de promover a
estruturação urbana da área do Mercado Abastecedor, do antigo Matadouro municipal e dos
terrenos da Estação de recolha da STCP, através criação de um espaço público de dimensão
relevante, complementado por equipamentos e funções residenciais de comércio.
Condicionantes
A Planta de Condicionantes do PDM (Figura 88) identifica algumas servidões administrativas e
restrições de utilidade pública constantes da legislação em vigor, na área abrangida pela ARU
da Corujeira. Destacam-se: as ferrovias que atravessam o eixo central norte-sul, as zonas
inundáveis junto dos rios e ribeiras, e as zonas especiais de proteção a imóvel classificado,
nomeadamente à Quinta da Bonjóia.
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Figura 88. Síntese da Planta de Condicionantes do PDM
Fonte: SPI, 2017 (com base no PDM do Porto)
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Património arquitetónico e arqueológico
Relativamente ao sistema patrimonial, o PDM identifica na área abrangida pela ARU, cerca de
12 imóveis de interesse patrimonial, identificados na Planta de Ordenamento — Carta do
Património e no Anexo I-A do Regulamento do PDM (Figura 89).
Destaca-se, ainda, a existência de Zonas de Potencial Arqueológico (ZOPA), definidas com
base em referências documentais, toponímias ou eventuais achados, cuja localização precisa
se desconhece, nas envolventes da Igreja de Santa Maria de Campanhã e da Casa Rural
localizada em Contumil, assim como de Zonas Automáticas de Proteção (ZAP),
correspondendo aos perímetros das zonas de proteção de 50m de imóveis classificados ou
em vias de classificação, de onde se destaca a Quinta de Bonjóia.
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Figura 89. Síntese da Carta do Património do PDM
Fonte: SPI, 2017 (com base no PDM do Porto)

162 | 177

MUNICÍPIO DO PORTO | DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA, DE TIPO SISTEMÁTICO, PARA
O TERRITÓRIO A DELIMITAR COMO ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
R02. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO
MARÇO 2018

Dos imóveis que, pelo seu interesse histórico, arquitetónico ou ambiental, devem ser alvo de
medidas de proteção e valorização, referem-se:
:

Monumento de interesse público (MIP):
•

:

MIP1 – Casa e Quinta de Bonjóia.

Imóveis com Interesse Patrimonial (IIP):
•

IIP1 – Igreja de Santa Maria de Campanhã;

•

IIP2 – Matadouro Municipal do Porto;

•

IIP3 – Capela de Santo António;

•

IPP4 – Casa das Glicínias | Antiga Sub-Estação Elétrica de Contumil;

•

IIP5 – Antigo Posto Alfandegário da Circunvalação (São Roque da Lameira);

•

IIP6 – Antigo Posto Alfandegário da Circunvalação (Vila Cova);

•

IIP7 – Edifício de Habitação;

•

IIP8 – Casa Rural;

•

IIP9 – Antiga Quinta;

•

IIP10 – Moradia;

•

IPP11 – Quinta.
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7. Análise SWOT
A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), abordada para ARU da
Corujeira e sua envolvente, permite sistematizar os resultados das diferentes análises
realizadas, focando os pontos que deverão obrigatoriamente ser tidos em consideração na
definição do PERU.
Esta análise permite uma fácil identificação dos pontos fortes atuais, que poderão ser os seus
motores de transformação, das áreas de melhoria, para as quais devem ser desenhadas
estratégias específicas, das oportunidades, que refletem as influências externas positivas que
importa conhecer em profundidade e se pretendem prevenir.
Pontos Fortes
A ARU da Corujeira distingue-se pelas suas marcas rurais, pelos vestígios
do período industrial e pelo tecido edificado com história e valor patrimonial.
Valor identitário e

Estes factos ganham forma através da Praça da Corujeira, como o centro

histórico

local, económico, social e administrativo de referência da freguesia, do
núcleo identitário de Contumil e dos núcleos rurais de Vila Cova e de Pego
Negro, das antigas quintas, de onde se destaca Bonjóia.
O vale de Campanhã, alvo das principais infraestruturas rodoviárias do

Valor ecológico,
ambiental e paisagístico
do vale de Campanhã

Porto-Oriental, mantem ainda uma extensa faixa natural que importa
preservar. A presença do Parque urbano oriental e do rio Tinto são
elementos paisagísticos relevantes para a articulação entre as áreas
urbanas da Corujeira e do Lagarteiro/Azevedo e com a marginal do rio
Douro.
A ARU integra um conjunto de grandes propriedades com potencial de

Áreas com potencial de

instalação de novas funções e atividades. Identificam-se os terrenos da

instalação de novas

antiga Fábrica do Cobre, do Parque de Recolha de Viaturas de S. Roque da

funções e atividades

Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e os terrenos
municipais localizados no Monte da Bela.
A ARU da Corujeira é contemplada com boas e importantes acessibilidades
rodoviárias e ferroviárias, ligeiras e pesadas. Embora dentro dos limites da

Proximidade a
importantes
infraestruturas rodoviárias
e ferroviárias

ARU apenas se localizem a estação de metro de Contumil, na proximidade
estão localizados Estação intermodal de Campanhã (comboio, metro,
autocarros e táxis), o futuro Interface rodoviário de Campanha, a Estação de
comboio de Contumil e ainda as Estações do Metro do Estádio do Dragão e
de Nasoni. Complementarmente, existem um conjunto de importantes eixos
viários estruturantes como a Estrada da Circunvalação, a VCI (A20) e a A43
que conferem, a esta área, ótimas acessibilidades.

164 | 177

MUNICÍPIO DO PORTO | DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA, DE TIPO SISTEMÁTICO, PARA
O TERRITÓRIO A DELIMITAR COMO ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
R02. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO
MARÇO 2018

Pontos Fortes
A proximidade a importantes polos de atração como o Parque Urbano
Proximidade a zonas e

Oriental, a Estação de Campanhã, o Estádio do Dragão, o Centro Comercial

infraestruturas da cidade

Parque Nascente, o Mercado Abastecedor do Porto e ainda alguns Polos

com dinâmicas

Universitários como a da Universidade Lusíada do Porto, fazem com que

geradoras de fluxos

esta área seja um local estratégico para a transformação da zona oriental da
cidade do Porto e de articulação com o centro tradicional.
A cidade do Porto possui uma rede de transportes públicos coletivos,

Existência de uma rede

rodoviários e ferroviários, bastante abrangente e que serve, igualmente

de transportes coletivos

concelhos limítrofes. Na ARU, estes modos de transporte têm uma presença
reforçada pela inclusão de importantes infraestruturas de suporte à rede.
Na ARU da Corujeira constata-se a presença de uma população

População jovem

ligeiramente mais jovem comparada com a totalidade da freguesia de
Campanhã ou o município do Porto, com especial destaque na faixa etária
0-14 anos.

Presença de instituições
e agentes mobilizadores

Existem na área de intervenção, equipamentos e instituições de referência,
em diversos domínios, com um importante papel na participação e
mobilização cívica e que podem alavancar um conjunto vasto de ações.

Pontos Fracos
A instalação de infraestruturas viárias e ferroviárias, que delimitam a ARU,
bem como a topografia do terreno, dificultam a conexão desta área à
Existência de barreiras

restante cidade e criam constrangimentos à geração de maiores dinâmicas

físicas em redor de toda

urbanas entre territórios vizinhos. Estes fatores dificultam a ligação às zonas

a ARU

de Contumil, de Azevedo, da Estação de Campanhã e das Antas, bem
como condicionam e criam problemas ao nível da mobilidade pedonal e
ciclável.
O processo de inclusão dos bairros no tecido urbano, que ocorreu nas

Segregação social

várias zonas do Porto, não se manifestou neste território, tendo um certo
reflexo nas condições de vida da população. Esta questão acentua o
carácter de zona deprimida e isolada.
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Pontos Fracos
Embora a localização da ARU beneficie de boas acessibilidades e esteja
próxima de importantes polos de atratividade da Cidade, a fraca articulação
Conotação negativa da
ARU associada à
imagem do território

do território da ARU com o resto do tecido urbano e a forte concentração de
bairros municipais, tem contribuído para a criação de uma má imagem da
ARU no exterior. A imagem deste território está em muito associada aos
diversos bairros socias existentes, como o Bairro do Cerco ou o Bairro do
Falcão. Por outro lado, a ARU integra áreas industriais obsoletas, cujas
marcas e ruínas, prejudicam a imagem urbana deste local.
A ARU integra problemáticas sociais associadas à toxicodependência,

Insegurança e

desemprego e inatividade, entre outras. Detetam-se, igualmente, questões

concentração de

associadas a índices de criminalidade, particularmente no Bairro do Cerco,

vulnerabilidades sociais

que exercem um efeito de contaminação à envolvente e promovem um
sentimento de insegurança na população.
Nos últimos anos, em que se tem vindo a apostar e incentivar a opção por

Rede clicável inexistente

modos de deslocação suave, tal como é a bicicleta, e numa zona de
articulação entre diferentes modos (autocarro/metro/comboio) e com
infraestruturas de suporte, não existe nenhum troço ciclável dedicado.
O parque habitacional da ARU é envelhecido (cerca de 52,8% dos edifícios

Generalizadas carências

têm uma data de construção até 1960) e mais de metade dos imóveis (58%

em termos de

do edificado da ARU) apresentam um estado de conservação que reclama

reabilitação urbana e má

algum tipo de intervenção - classificado como ruína, mau e razoável (a

qualidade de parte

necessitar de obras ligeiras e obras profundas). Regista-se ainda a

significativa do edificado

existência de áreas industriais degradadas, bem como de um número
considerável de núcleos de habitação precária (ilhas).
Uma das principais fraquezas do território de Campanhã deve-se à
perpetuação, nos tempos atuais, da residência em ilhas. É de realçar o

Elevado número de
população a residir em
ilhas

elevado número de habitações desta tipologia “típica” na ARU da Corujeira,
estimando-se a existência de cerca de 468 fogos habitados nas 70 ilhas
identificadas. Neste contexto, estima-se que cerca de 1.086 pessoas
residam nestas unidades habitacionais precárias, sendo imperativo garantir
as necessárias condições de habitabilidade, em conformidade com a
legislação atual.
Na ARU da Corujeira os espaços verdes de uso público são escassos.

Baixa capitação de
espaços verdes de uso
público

Regista-se apenas a existência dos jardins da Corujeira e da Quinta de
Bonjóia, ambos localizados a sul da ARU. Para além da capitação, é de
salientar o desequilíbrio na distribuição destes espaços, fazendo com as
zonas a norte, poente e nascente, não sejam abrangidas por quaisquer
espaços verdes dedicados ao recreio e lazer da população residente.
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Pontos Fracos
Em 2011, na ARU da Corujeira, 26,1% da população em idade
Desemprego

economicamente ativa encontrava-se desempregada, sendo que deste
universo 82 % da população estava à procura de novo emprego e 18%
encontrava-se à procura de primeiro emprego.
Comparativamente com o concelho do Porto, a área de intervenção

Escolarização

apresenta níveis de escolaridade muito baixos. Na ARU verifica-se que
apenas 19,4 % da população possui a (atual) escolaridade obrigatória.

Diminuição significativa
da população residente
na ARU da Corujeira

A população da ARU da Corujeira, entre 2001 e 2011, diminuiu em cerca de
2.700

habitantes.

Em

2011

residiam

na

ARU

15.761

habitantes,

contrariamente ao verificado em 2001, cujo universo de residentes era de
18.461 habitantes.
Apesar da proximidade a importantes infraestruturas rodoviárias e

Debilidade na atração de

ferroviárias e de serviços de transporte, características residenciais

novos residentes

relevantes, a ARU apresenta debilidades ao nível da atração de novos
residentes pela carência de habitação de qualidade.

Oportunidades
A ARU da Corujeira é um território integrado na cidade do Porto, uma das
mais importantes urbes portuguesas, que atualmente beneficia de
Dinamismo atual

dinâmicas claramente positivas do ponto de vista da regeneração urbana,

instalado na cidade do

dinamismo económico e cultural, assim como de uma crescente visibilidade

Porto

no exterior. Desde modo, naturalmente, a ARU é favorecida pelo dinamismo
e capacidade de afirmação revelados pela cidade, em muito sustentados na
atratividade turística emergente.
O recentemente aprovado Acordo de Parceria especifica que o Porto, como

Disponibilidade de

centro urbano de nível superior, é elegível para a implementação de Ações

apoios para a

Integradas para o Desenvolvimento Urbano Sustentado (AIDUS). Estas

regeneração urbana no

ações incluem operações de reabilitação urbana apoiadas em estratégias

âmbito do Acordo de

de desenvolvimento urbano, incidindo especialmente nas Áreas de

Parceria (2014-2020)

Reabilitação Urbana e privilegiando uma abordagem integrada, coerente e
com impacto.

Revisão do Plano Diretor
Municipal do Porto

É particularmente relevante o processo de revisão do Plano Diretor
Municipal. Desta forma o PERU irá evidenciar um conjunto de questões que
deverão ser respondidas no quadro da revisão do PDM.
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Oportunidades
É intenção do município reabilitar e revitalizar o território de Campanhã
através de diversas operações de reabilitação urbana, contribuindo para a
Experiência acumulada e
interesse do executivo
municipal na
regeneração urbana de
Campanhã

coesão e integração plena de Campanhã na Cidade. Para além da
delimitação da ARU da Corujeira, é exemplo a aprovação do PERU de
Campanhã-Estação. As estratégias territoriais a adotar para as duas ARU,
constituem uma oportunidade para o desenvolvimento urbano de
Campanhã, cuja complementaridade, evidencia uma intervenção integrada
que reforce e promova novas sinergias no território. Este processo é
favorecido pela experiência já acumulada pelo executivo municipal em
regeneração urbana.
Existência de projetos em curso para a criação de novos polos de
dinamização urbana, assentes na adaptação de unidades industriais

Criação de polos de
dinamização urbana

obsoletas à realidade atual. Entre estes destaca-se o projeto do Antigo
Matadouro Municipal que aposta nos domínios da coesão social, economia
e cultura e irá integrar um conjunto de valências, focadas em áreas como as
empresas criativas e tecnológicas, a arte e cultura, a gastronomia e o
desporto, e que terá efeitos que extravasam claramente o âmbito local.

Valorização e
fortalecimento das
relações urbanas com
outras áreas da cidade
do Porto

Existem pontos de contacto fundamentais entre a ARU da Corujeira e outras
zonas da cidade, designadamente da Estação de Campanhã, das Antas, de
Fernão de Magalhães, o ainda canal ferroviário de ligação à Alfândega à
marginal do Douro e o Parque Oriental da Cidade do Porto.
A existência de zonas com capacidade de integração e penetração no
tecido urbano e de articulação com o conjunto de parques, quintas e
espaços verdes da cidade, indo até ao Parque de São Roque, ao Monte

Reforço da estrutura
ecológica da cidade

Aventino, ao Jardim da Corujeira, ao Jardim de S. Lázaro e, em vários níveis,
ao futuro parque das Antas, ao Parque Oriental da Cidade do Porto, e ao
centro do Porto. A estrutura ecológica poderá ser reforçada através da
transformação dos vazios urbanos e das grandes propriedades com
potencial de instalação de novas funções, em espaços verdes de utilização
pública.
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Oportunidades
Atendendo à crescente consciência ambiental, de sustentabilidade
Tendência para a adoção

energética e de saúde pública, a bicicleta constitui um meio de locomoção

de formas de mobilidade

viável para pequenas distâncias, nomeadamente dentro das cidades,

sustentável ativa e

detetando-se uma maior apetência da população para a utilização de

existência de projetos de

formas de mobilidade suave nas deslocações quotidianas. Para além disto,

criação de uma rede

está previsto em sede do PDM e do PERU da Campanhã – Estação, a

municipal de eixos

criação de eixos cicláveis que deverão articular, entre si e com o exterior, os

cicláveis

principais equipamentos de utilização coletiva existentes ou outras
polaridades da ARU.

Ameaças
Portugal vive, desde há algum tempo, algumas debilidades económicas,
Debilidades económicas
do País

que têm condicionado o desenvolvimento regional e a capacidade de
investimento (público e privado). Tais debilidades económicas poderão ter
um particular efeito inibidor na tomada de riscos e do lançamento de novos
negócios.
Atualmente a temática da regeneração urbana é assumida como uma
prioridade em praticamente todas as cidades portuguesas. Vários

Concorrência de outras

municípios têm vindo a adotar e desenvolver estratégias tendentes à

cidades e regiões

reabilitação urbana, com o intuito de atrair novos moradores e investidores.
A existência destas dinâmicas tornará seguramente o processo de
regeneração urbana da Corujeira um desafio mais existente.
Estando-se perante uma área bastante atrativa ao nível da localização e dos
serviços de transporte, uma operação urbanística direcionada para a

Especulação imobiliária

recuperação e requalificação das áreas residências degradas na ARU da
Corujeira poderá despoletar a especulação imobiliária, fazendo inflacionar
os preços numa área que atualmente é pouco valorizada.
A contínua aposta e investimentos direcionadas para as zonas mais nobres
da cidade, tal como a zona ocidental e ribeirinha, pode acentuar as

Desequilíbrio entre as

diferenças e desequilíbrios face ao setor oriental que, desde sempre, foi

diferentes zonas da

dotado ao esquecimento. Por outro lado, importa acautelar uma repartição

cidade

do investimento em áreas de reabilitação urbana contíguas, de modo a
evitar uma execução dos planos de ação de uma forma concorrencial, de
que é exemplo o PERU de Campanhã – Estação.
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Ameaças
O trabalho assume uma função essencial na dignidade do ser humano,
Desemprego e
ociosidade

fazendo-o útil e contributivo para a sociedade. A privação do emprego, com
a extinção cada vez mais significativa de postos de trabalho, tem levado a
um crescente número de indivíduos desempregados de longa duração com
reflexos graves na sociedade.
A diminuição da estrutura familiar, reduzindo-se para 1 ou 2 pessoas, resulta

Crescimento dos núcleos

na diminuição da natalidade e envelhecimento da população. Sendo a

familiares de pequena

família um pilar fundamental da sociedade, principalmente pelo papel de

dimensão (1 e 2

renovação de gerações e suporte educacional e económico das faixas

pessoas)

etárias mais jovens, a diminuição da estrutura familiar pode significar uma
redução da população nas próximas gerações.
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Anexos
A1. Códigos das subsecções estatísticas
A2. Coesão social e segurança - Quadro de intervenção estratégica
A3. Fichas de caracterização dos bairros municipais
A4. Fichas de caracterização das ilhas
A5. Peças desenhadas
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A1. Códigos das subsecções estatísticas
Zonas

INE 2011 | Códigos BGRI da subsecção
13120302002, 13120302003, 13120302004, 13120302005, 13120302901, '13120302902,
13120302903, 13120303001, 13120303002, 13120303003, 13120303004, 13120303005,

Corujeira

13120303501, 13120303505, 13120303701, 13120303702, 13120303703, 13120303704,
13120303903, 13120304001, 13120304201, 13120304202, 13120304203, 13120304301,
13120304302

Bonjóia

Falcão
Mercado
Ilhéu

13120303905, 13120303906, 13120304002, 13120304204, 13120304205, 13120304206,
13120304207, 13120304303, 13120304304, 13120304305, 13120304306, 13120304307
13120302501, 13120302502, 13120303502, 13120303503, 13120303504, 13120303901,
13120303902, 13120303904
13120302001, 13120301604
13120301803, 13120301906, 13120301907, 13120302201, 13120302202, 13120302203,
13120302204, 13120302205, 13120302206
13120300412, 13120301701, 13120301702, 13120301703, 13120301704, 13120301705,

Cerco

13120302401, 13120302402, 13120302403, 13120302404, 13120302405, 13120302801,
13120302803, 13120302804, 13120302805, 13120302807, 13120303101, 13120303102,
13120303103, 13120303401, 13120303402, 13120303403
13120300402, 13120300403, 13120300404, 13120300405, 13120300406, 13120300407,
13120300408, 13120300409, 13120300410, 13120300411, 13120300802, 13120300803,
13120300804, 13120300805, 13120300806, 13120300807, 13120300808, 13120300809,

São Roque

13120301501, 13120301502, 13120301503, 13120301504, 13120301505, 13120301506,
13120301507, 13120301508, 13120301801, 13120301802, 13120301804, 13120301805,
13120301806, 13120301807, 13120301808, 13120301809, 13120301810, 13120301811,
13120301901, 13120301902, 13120301903, 13120301904, 13120301905
13120301101, 13120301102, 13120301103, 13120301105, 13120301106, 13120301107,

Contumil

13120301204, 13120301206, 13120301208, 13120301209, 13120301210, 13120301211,
13120301401, 13120301402, 13120301403, 13120301404, 13120301405, 13120301601,
13120301603, 13120300503

Vila Cova

13120300401, 13120300102

A2. Coesão social e segurança - Quadro de
intervenção estratégica

A3. Fichas de caracterização dos bairros
municipais

A4. Fichas de caracterização das ilhas

A5. Peças desenhadas

01 - Enquadramento regional (esc: 1:200000)
02 - Enquadramento local (esc: 1:6500)
03 - Delimitação da ARU | Situação existente (esc: 1:5000)
04 - Condicionantes legais (esc: 1:5000)
05 - Qualificação do solo (esc: 1:5000)
06 - Valor patrimonial do edificado (esc: 1:5000)
07 - Equipamentos (esc: 1:5000)
08 - Usos do edificado (esc: 1:5000)
09 - Número de pisos do edificado (esc: 1:5000)
10 - Estado de conservação do edificado (esc: 1:5000)
11 - Estado de conservação do espaço público (esc: 1:5000)
12 - Acessibilidade e hierarquia viária (esc: 1:5000)
13 - Rede viária e ferroviária, parques de estacionamento e mobilidade suave (esc: 1:5000)
14 - Rede de transportes coletivos (esc: 1:5000)
15 - Estrutura verde (esc: 1:5000)

