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ANEXO 1 | PEÇAS DESENHADAS
01 - Masterplan | Planta síntese do modelo territorial (esc: 1:2500)
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1. Introdução
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 território, 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 objetivo primordial do trabalho é 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, 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 no ato da delimitação formal da ARU
da Corujeira4, nomeadamente:

1

Inscrita como um dos objetivos do Plano de Acão de Regeneração Urbana (PARU), que integra o 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 investimentos 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 destas
dinâmicas urbanas.
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.

4

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
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:

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;

:

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.

Com base nestes objetivos, o PERU desenvolve uma estratégia territorial e operacional para a
área de intervenção, que consolida um modelo de organização urbana policêntrica na cidade
do Porto e conduz ao seu desenvolvimento, particularmente da zona oriental, contribuindo,
desta forma, para uma cada vez maior afirmação do Porto a nível metropolitano, regional e
nacional.
O documento Estratégia Territorial, com base no diagnóstico realizado anteriormente
(R02. Caraterização e Diagnóstico), constitui-se como o elemento fundamental do PERU que
responde aos seguintes objetivos específicos:
:

Reflexão estratégica sobre o território;

:

Elaboração de uma síntese do diagnóstico prospetivo;

:

Definição da Visão de futuro para o território;

:

Definição dos eixos e objetivos estratégicos de intervenção;

:

Definição dos projetos estruturantes da ARU;

:

Elaboração de um Masterplan para o território.

Nesta fase, é definida uma visão de futuro para o território da Corujeira, com identificação das
potencialidades e ambições, dos eixos estratégicos de intervenção e dos objetivos específicos
que lhes estão associados. Esta visão reflete um conceito global de desenvolvimento e
reabilitação da ARU, de forma a permitir promover a melhoria das condições urbanísticas e
ambientais desta área da cidade, gerando um território com uma identidade reforçada, mais
coeso e apto a atrair as oportunidades que dinamizem o seu tecido económico, social e
cultural.

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.
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A visão é acompanhada por um conjunto de projetos estruturantes, organizados em função
dos eixos e dos objetivos estratégicos e específicos de intervenção previamente definidos. É
produzido um Masterplan que traduz, espacialmente, o conceito geral de intervenção e
explícita, indicativamente, a proposta de ocupação, a distribuição dos usos e funções, as
condicionantes e as articulações com a área envolvente.

1.2 Notas metodológicas
A metodologia adotada para o trabalho organiza-se em 7 fases, de acordo com o seguinte
planeamento:
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

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

FASE 2
Caracterização e
Diagnóstico

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)
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Tendo por base a metodologia definida, as fases 3, 5 e 7 concretizam o Programa Estratégico
de Reabilitação Urbana (Figura 1).

Figura 1. Relação entre etapas metodológicas e relatórios do projeto
Fonte: SPI, 2017

O documento – R3: Estratégia Territorial – define a estratégia para a ARU e os principais
projetos que irão ser a base da ORU (Fases 6 e 7), e encontra-se estruturado nos seguintes
capítulos:
:

Introdução | enquadramento deste relatório no âmbito dos trabalhos de elaboração
da ORU;

:

Síntese do diagnóstico | sistematização das diferentes análises realizadas e
apresentação das principais questões e desafios identificados no diagnóstico e nas
reuniões de trabalho;

:

Estratégia territorial | definição da Visão para a ARU da Corujeira (o cenário prospetivo
que se pretende alcançar com a implementação da estratégia preconizada), dos eixos
e dos objetivos estratégicos que enquadram os projetos estruturantes a desenvolver.
Os conceitos, linhas de orientação e ações apresentados são sistematizados no
modelo territorial (Masterplan), que representa, de forma esquemática, as opções
fundamentais de organização territorial da ARU, tendo em vista a materialização da
estratégia preconizada;

:

Projetos estruturantes | definição de uma carteira de projetos estruturantes,
orientados para a materialização efetiva da estratégia proposta.
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2. Diagnóstico
Considerados como a base fundamental para a elaboração da estratégia, os trabalhos de
Caraterização e Diagnóstico realizados na fase anterior envolveram a recolha, compilação e
análise de informação relevante, tendo como base diferentes fontes documentais e estatísticas
e um conjunto diversificado de estudos, planos e projetos abrangendo a área de intervenção.
Este trabalho foi complementado com múltiplas visitas ao terreno, um profundo levantamento
de campo e um conjunto de reuniões técnicas que contribuíram para uma visão multifacetada
das realidades. O trabalho foi acompanhado permanentemente pela Câmara Municipal do
Porto (CMP), em todas as suas fases e decisões fundamentais.
As análises efetuadas envolveram diferentes escalas territoriais, abrangendo distintos focos e
perspetivas: socioeconomia, território e ambiente urbano, ocupação urbana (unidades
territoriais, áreas industriais, formas de habitação precária, vazios urbanos, edificado, espaço
público, estrutura verde, equipamentos públicos, mobilidade e transportes, dinâmicas
construtivas e compromissos urbanísticos e cadastro municipal), e enquadramento
institucional e regulamentar (PDM – Ordenamento, Condicionantes e Património urbano,
arquitetónico e arqueológico).
Estas análises estão apresentadas de forma exaustiva e sistemática em volume autónomo
(documento de Caracterização e Diagnóstico), sendo oportuno evidenciar alguns aspetoschave que se assumem como fundamentais para a definição da visão para a ARU da
Corujeira.
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Figura 2. Síntese do diagnóstico – Ocupação urbana
Fonte: SPI, 2018

2.1 Breve síntese do diagnóstico
A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) abordada para a ARU e sua
envolvente, e exposta no anterior relatório (Tabela 1), permite sistematizar os resultados das

10 | 69

MUNICÍPIO DO PORTO | DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA, DE TIPO SISTEMÁTICO, PARA
O TERRITÓRIO A DELIMITAR COMO ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
R03. ESTRATÉGIA TERRITORIAL
JANEIRO 2019

diferentes análises realizadas e focar os pontos que deverão ser tidos em consideração na
definição do PERU da Corujeira.
Tabela 1. Síntese da análise SWOT da área de intervenção
Pontos fortes

Debilidades

: Valor identitário e histórico;

: Existência de barreiras físicas em redor de toda a ARU;

: Valor ecológico, ambiental e paisagístico do vale de

: Segregação social;

Campanhã;

: Existência de áreas com potencial de instalação de
novas funções e atividades;

: Proximidade a importantes infraestruturas rodoviárias e
ferroviárias;

: Proximidade a zonas e infraestruturas da cidade com
dinâmicas geradoras de fluxos;

: Existência de uma rede de transportes coletivos;
: População residente jovem;
: Presença de instituições e agentes mobilizadores.

: Conotação negativa da ARU associada à imagem do
território;

: Insegurança e concentração de vulnerabilidades
sociais;

: Rede ciclável inexistente;
: Generalizadas carências em termos de reabilitação
urbana e má qualidade de parte significativa do
edificado;

: Presença de um número significativo de ilhas, que não
garantem as condições de habitabilidade necessárias;

: Baixa capitação de espaços verdes de uso público;
: Desemprego expressivo;
: Níveis de escolarização reduzidos da população
residente;

: Diminuição significativa da população residente na
ARU da Corujeira;

: Debilidade na atração de novos residentes.
Oportunidades

Ameaças

: Dinamismo atual instalado na cidade do Porto;

: Debilidades económicas do País;

: Disponibilidade de apoios para a regeneração urbana

: Concorrência de outras cidades e regiões;

no âmbito do Acordo de Parceria (2014-2020);

: Especulação imobiliária;

: Revisão do Plano Diretor Municipal do Porto, em curso;

: Desequilíbrio entre as diferentes zonas da cidade;

: Experiência acumulada e interesse do executivo

: Desemprego e ociosidade;

municipal na regeneração urbana de Campanhã;

: Criação de polos de dinamização urbana;

: Crescimento dos núcleos familiares de pequena
dimensão (1 e 2 pessoas).

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

: Reforço da estrutura ecológica da cidade;
: Tendência para a adoção de formas de mobilidade
sustentável ativa e existência de projetos de criação de
uma rede municipal de eixos cicláveis.
Fonte: SPI, 2018

Esta análise permite uma fácil identificação dos pontos fortes atuais do território, que poderão
ser os seus motores de transformação, das debilidades, para as quais devem ser desenhadas
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estratégias específicas e que constituem áreas de melhoria, das oportunidades, que refletem
as influências externas positivas que importa conhecer em profundidade, e das forças
externas que se pretendem prevenir e que constituem ameaças pela capacidade de influenciar
negativamente o desenvolvimento do território.
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. Estes factos ganham forma
através da Praça da Corujeira, como o centro local, económico, social e administrativo de
referência da freguesia, do núcleo identitário de Contumil e dos núcleos rurais de Vila Cova e
de Pêgo Negro, das antigas quintas, de onde se destaca Bonjóia.
O vale de Campanhã, alvo das principais infraestruturas rodoviárias do 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 instalação de novas
funções e atividades. 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.
A ARU da Corujeira é contemplada com boas e importantes acessibilidades rodoviárias e
ferroviárias, ligeiras e pesadas. Embora dentro dos limites da 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.
A proximidade a importantes polos de atração como o Parque Urbano Oriental, a Estação de
Campanhã, o Estádio do Dragão, o Centro Comercial Parque Nascente, o Mercado
Abastecedor do Porto e ainda alguns Polos Universitários como a da Universidade Lusíada do
Porto, fazem com que esta área seja um local estratégico para a transformação da zona
oriental da cidade do Porto e de articulação com o centro tradicional.

12 | 69

MUNICÍPIO DO PORTO | DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA, DE TIPO SISTEMÁTICO, PARA
O TERRITÓRIO A DELIMITAR COMO ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
R03. ESTRATÉGIA TERRITORIAL
JANEIRO 2019

A cidade do Porto possui uma rede de transportes públicos coletivos, rodoviários e
ferroviários, bastante abrangente e que serve, igualmente 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 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.
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.

Debilidades
A instalação de infraestruturas viárias e ferroviárias, que delimitam a ARU, bem como a
topografia do terreno, dificultam a conexão desta área à restante cidade e criam
constrangimentos à geração de maiores dinâmicas urbanas entre territórios vizinhos. Estes
fatores dificultam a ligação às zonas de Contumil, de Azevedo, da Estação de Campanhã e
das Antas, e condicionam a mobilidade pedonal e ciclável.
O processo de inclusão dos bairros no tecido urbano, que ocorreu nas 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.
Embora a localização da ARU beneficie de boas acessibilidades e esteja próxima de
importantes polos de atratividade da Cidade, a fraca articulação 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, desemprego e
inatividade, entre outras. Detetam-se, igualmente, questões associadas a índices de
criminalidade, particularmente no Bairro do Cerco, que exercem um efeito de contaminação à
envolvente e promovem um sentimento de insegurança na população.
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Num território que apresenta infraestruturas de suporte ao transporte intermodal, integrando
diferentes modos de transporte público (autocarro/metro/comboio), detetam-se algumas
lacunas

associadas

à

promoção

de

outros

modos

de

deslocação

sustentável,

designadamente ao nível da mobilidade suave, não existindo, por exemplo, nenhum troço
ciclável dedicado.
O parque habitacional da ARU é envelhecido (cerca de 52,8% dos edifícios têm uma data de
construção até 1960) e mais de metade dos imóveis (58% do edificado da ARU) apresentam
um estado de conservação que reclama algum tipo de intervenção - classificado como ruína,
mau e razoável (a necessitar de obras ligeiras e obras profundas). Regista-se ainda a
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 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. 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.
Em 2011, na ARU da Corujeira, 26,1% da população em idade 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 apresenta níveis de
escolaridade muito baixos. Na ARU verifica-se que apenas 19,4 % da população possui a
(atual) escolaridade obrigatória.
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.
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Apesar da proximidade a importantes infraestruturas rodoviárias e ferroviárias e de serviços de
transporte, características residenciais relevantes, a ARU apresenta debilidades ao nível da
atração de novos residentes e da carência na oferta 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 dinâmicas claramente positivas do ponto de
vista da regeneração urbana, dinamismo económico e cultural, assim como de uma crescente
visibilidade 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 centro urbano de
nível superior, é elegível para a implementação de Ações Integradas para o Desenvolvimento
Urbano Sustentado (AIDUS). Estas ações incluem operações de reabilitação urbana apoiadas
em estratégias de desenvolvimento urbano, incidindo especialmente nas Áreas de
Reabilitação Urbana e privilegiando uma abordagem integrada, coerente e com impacto.
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.
É intenção do município reabilitar e revitalizar o território de Campanhã através de diversas
operações de reabilitação urbana, contribuindo para a 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.
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Existência de projetos em curso para a criação de novos polos de dinamização urbana,
assentes na adaptação de unidades industriais 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.
Existem pontos de contacto fundamentais entre a ARU da Corujeira e outras zonas da cidade,
designadamente a Estação de Campanhã, as Antas e 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, desde os
jardins da Corujeira e de Bonjóia, até ao Parque de São Roque, ao Monte Aventino, ao Jardim
de S. Lázaro, ao futuro parque urbano das Antas, ao Parque Oriental da Cidade do Porto e,
em vários níveis, 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.
Atendendo à crescente consciência ambiental, de sustentabilidade energética e de saúde
pública, a bicicleta constitui um meio de locomoção viável para pequenas distâncias,
nomeadamente dentro das cidades, detetando-se uma maior apetência da população para a
utilização de formas de mobilidade suave nas deslocações quotidianas. Para além disto, está
previsto em sede do PDM e do PERU da Campanhã – Estação, a criação de eixos cicláveis
que deverão articular, entre si e com o exterior, os principais equipamentos de utilização
coletiva existentes ou outras polaridades da ARU.

Ameaças
Portugal vive, desde há algum tempo, algumas debilidades económicas, 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.
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A concorrência de outras cidades e regiões com estratégias fortes de regeneração urbana
coloca desafios acrescidos e incrementa a premência da implementação do processo de
regeneração urbana na ARU da Corujeira.
Estando-se perante uma área bastante atrativa ao nível da localização e dos serviços de
transporte, uma operação urbanística direcionada para a 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 em investimentos direcionadas para as zonas mais nobres da cidade, tal
como a zona ocidental e ribeirinha, pode acentuar as diferenças e desequilíbrios face ao setor
oriental que, desde sempre, foi votado ao esquecimento. Por outro lado, importa acautelar
uma repartição 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.
O trabalho assume uma função essencial na dignidade do ser humano, 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 dimensão das famílias e as alterações na composição familiar refletem
mudanças societais e demográficas (diminuição da natalidade e envelhecimento da
população), colocando desafios também ao nível da oferta de habitação adaptada às novas
famílias.

2.2 Principais questões e desafios colocados pelo diagnóstico e nas
reuniões de trabalho
Dinâmica urbana
✓

Concretizar os objetivos urbanísticos definidos nas UOPG abrangidas pela ARU (VCI,
Contumil e Mercado Abastecedor), através da operacionalização dos seus conteúdos
programáticos (PDM): (i) minorar o impacto negativo, em termos de qualificação urbana,
introduzido pela construção da VCI; (ii) criar uma área de expansão estruturada pela
Avenida de Contumil e pela ligação viária norte-sul entre as Antas e a Circunvalação, bem
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como pela linha de metro de ligação a Gondomar; e (iii) estruturar um espaço público de
dimensão relevante que promova a instalação de novos usos, equipamentos e espaços
verdes no território;
✓

Instalar novas funções e atividades nos terrenos livres e nas unidades industriais
desativadas.

Mobilidade
✓

Promover uma melhoria da distribuição do tráfego desde a rua de São Roque da Lameira
e da Praça da Corujeira até ao centro da cidade;

✓

Diminuir os constrangimentos causados pela linha férrea e promover novos
atravessamentos;

✓

Promover a melhoria das acessibilidades aos bairros municipais e aos principais
equipamentos;

✓

Incrementar a rede municipal de eixos cicláveis, promovendo a mobilidade suave entre os
principais equipamentos de utilização coletiva ou outras polaridades da ARU.

✓

Melhorar as ligações pedonais ao futuro interface rodoviário de Campanhã e as
condições de mobilidade pedonal nos principais arruamentos da ARU, designadamente
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;

✓

Promover a qualificação urbana da Estrada da Circunvalação.

Edificado
✓

Requalificar os bairros municipais que não foram ainda objeto de intervenção;

✓

Incrementar a oferta habitacional e promover novas áreas de atividade económica;

✓

Promover a reabilitação do parque edificado (de acordo com o estado de conservação) e
divulgar o quadro de incentivos fiscais decorrentes da delimitação da ARU;

✓

Implementar um programa de intervenção para as habitações precárias existentes no
território (“ilhas”).

Património e equipamentos
✓

Valorizar os núcleos históricos de Vila Cova, do Pêgo Negro e do Parque Oriental e
promover as suas integrações no tecido urbano envolvente;

✓

Valorizar os imóveis identificados na ARU (pelo seu interesse histórico, arquitetónico ou
ambiental);
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✓

Promover novos equipamentos no território.

Espaço público
✓

Requalificar e valorizar o espaço público dos bairros municipais, promovendo a melhoria
da integração e a articulação com a malha urbana consolidada, minimizando e
combatendo o efeito de segregação das comunidades no contexto da cidade;

✓

Criar novas áreas de utilização pública e valorizar a Praça da Corujeira;

✓

Beneficiar os principais arruamentos de acordo com o estado de conservação.

Estrutura verde
✓

Valorizar os solos afetos à estrutura ecológica (PDM);

✓

Promover a continuidade e o reforço da estrutura ecológica municipal no interior da ARU,
enquadrando a articulação do jardim da Corujeira, das quintas e espaços verdes
existentes com outros espaços verdes que se localizam na proximidade;

✓

Valorizar o Jardim da Corujeira e os terrenos livres de ocupação;

✓

Promover o desenvolvimento ambiental no território da ARU através de intervenções
urbanas sustentadas em Soluções Baseadas na Natureza (NBS - Nature Based
Solutions);

✓

Colmatar os desequilíbrios existentes na distribuição dos espaços verdes dedicados ao
recreio e lazer da população residente.

Coesão social e segurança
✓

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.

2.3 Opções estratégicas | Alteração dos limites da ARU da Corujeira
Contexto da alteração ao limite da ARU
A Assembleia Municipal, em sessão extraordinária realizada no dia 19 de março de 2018,
deliberou, nos termos do nº1 do artigo 13º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana
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(RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado
pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, aprovar a delimitação da ARU da Corujeira.
No decorrer do aprofundamento dos estudos de caracterização e de diagnóstico territorial, a
aplicação dos critérios subjacentes à delimitação inicial da ARU levou a que se procedesse a
um ajustamento dos seus limites. A CMP entendeu que os objetivos definidos para a ARU
requeriam que o limite nascente da ARU incluísse a esteira da Estrada Nacional 12 (N12), no
troço compreendido entre os entroncamentos com a rua Igreja de Campanhã e com a rua do
Pêgo Negro, de forma a integrar os núcleos habitacionais classificados no PDM como área
histórica5.
De salientar que, relativamente à ARU delimitada, publicada pelo Aviso n.º 4428/2018 - Diário
da República n.º 66/2018, Série II de 2018-04-04, se mantêm os propósitos, o
enquadramento, os critérios subjacentes à sua delimitação, os objetivos estratégicos e a
listagem dos incentivos fiscais, sendo que a única alteração se prende exclusivamente com
acertos aos limites da ARU.

Enquadramento legal e justificação da alteração ao limite da ARU
A alteração do limite da ARU da Corujeira enquadra-se no artigo 13.º do RJRU, relativo à
aprovação e alteração das áreas de reabilitação urbana, onde o legislador define as
competências na sua proposição e aprovação, os elementos que as constituem, a respetiva
tramitação quer na aprovação ou alteração da delimitação.
A justificação da alteração ao limite inicial da ARU da Corujeira relaciona-se com a
prossecução daquele que é um dos objetos principais das áreas de reabilitação urbana,
designadamente a promoção de uma operação de reabilitação urbana incidente sobre zonas
urbanas que, por virtude da insuficiência, degradação e obsolescência dos edifícios e das
infraestruturas (no caso os núcleos de matriz agrícola e rural localizados na envolvente da
N12) justificam uma intervenção integrada, conforme prevê o n.º 1 do artigo 12.º do RJRU.
O objetivo da alteração dos limites aprovados passa pela inclusão dos núcleos habitacionais
localizados na envolvente da N12, no troço compreendido entre os cruzamentos com a rua

5

Áreas históricas, Artigo 9.º, n.º 1 al.c, RPDM.
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Igreja de Campanhã e com a rua do Pêgo Negro, de forma a possibilitar o desenvolvimento de
uma intervenção integrada no espaço público e no tecido edificado e a possibilitar uma
articulação com o projeto do Parque Oriental da Cidade e com as intervenções definidas na
estratégia territorial da ORU da Corujeira, designadamente ao nível da reabilitação do
edificado e da valorização do potencial humano das populações mais vulneráveis do território,
particularmente das zonas do Pêgo Negro e do Parque Oriental (Figura 3).

Figura 3. Extrato da Carta de qualificação de Solo (Núcleos históricos)
Fonte: CMP, 2018

A alteração prende-se com a inclusão de uma área (constituindo cerca de 36 hectares) que
correspondem, exclusivamente, à esteira da N12 e aos núcleos habitacionais envolventes
(incluindo os espaços verdes circundantes a cada um dos núcleos históricos), no troço entre
as ruas Igreja de Campanhã e do Pego Negro, numa extensão de cerca de 1.450 metros
(Figura 4).
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Figura 4. Limite da ARU e Área de ampliação proposta para a ARU
Fonte: SPI, 2018

Para uma maior coerência territorial, a área a ampliar inclui os espaços verdes envolventes a
cada um dos Núcleos Históricos, abrangendo K e K2 de Pêgo Negro, seguindo pelo limite da
Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) e depois pelo limite da margem direita do Rio
Tinto.
Neste contexto, a proposta de alteração da delimitação da ARU da Corujeira abrange uma
área com cerca de 261,9 hectares, cujos limites, grosso modo, são:
:

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
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de Souto e de Avelino Ribeiro, pelo traçado ferroviário da linha do Minho, pela rua da
Ranha e pela Estrada da Circunvalação (N12);
:

Nascente - pela Estrada da Circunvalação (desde o Centro Comercial Parque
Nascente até ao cruzamento com a rua Igreja de Campanhã) e pelas construções
envolventes às ruas de Azevedo, do Lagarteiro, de Tirares e do Pêgo Negro e que
estruturam os núcleos históricos do Pêgo Negro e Parque Oriental (incluindo os
espaços verdes envolventes a cada um dos núcleos, delimitados, a norte da Av.
Cidade de Léon, pela CAOP e pelo limite da margem direita do Rio Tinto);

:

Sul - pela Autoestrada A43;

:

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.

Os limites da ARU incluem as edificações contíguas aos eixos viários.
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3. Estratégia Territorial
A freguesia de Campanhã 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, resultando numa fusão de áreas
residenciais e industriais que se articulam com os vestígios de antigas quintas e terrenos
agrícolas.
O crescimento urbano e populacional na zona oriental da cidade, alavancado pelo
desenvolvimento da rede de transportes e pela ocupação industrial, originou a fixação de uma
população operária vinda de zonas interiores do país, contribuindo para a criação de uma
identidade muito própria. Apesar do crescimento populacional e urbanístico, 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 e não conseguindo
implementar atempadamente a transformação necessária face à reconversão do seu tecido
produtivo.
O processo de desindustrialização de Campanhã, mais tardio, conduziu a uma diminuição
significativa do emprego neste local. A população, com baixos níveis de qualificação, 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 numa orografia particularmente complexa do território.
As zonas da Corujeira, de Contumil e do Cerco são um reflexo deste contexto e mostram um
território em grande parte deprimido, isolado, com muito graves carências habitacionais, com
grandes áreas ocupadas com restos de antigas instalações industriais, hoje obsoletas, em
ruína ou utilizadas parcialmente, e, ainda, com a presença de vazios urbanos degradados.
Existem neste território constrangimentos decorrentes da instalação de infraestruturas viárias e
ferroviárias pesadas e da orografia do terreno, que dificultam a articulação interna e com as
zonas envolventes da ARU e que criam problemas ao nível da mobilidade pedonal e ciclável.
Estas circunstâncias contribuíram para um maior isolamento da Corujeira em relação ao resto
da cidade, promovendo o seu despovoamento e uma redução dos pontos de contacto entre
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os diferentes tecidos urbanos e a consequente limitação na promoção de canais alternativos
de articulação com os territórios vizinhos.
O conflito existente entre as infraestruturas criadas e as funções que a área tem vindo a
albergar e o tecido urbano pré-existente, gera hoje disfunções que condicionam e
descaracterizam o território. Uma das marcas mais visíveis da paisagem física e social deste
território é o conjunto de bairros municipais e de formas de habitação precária (ilhas) existente.
A operação de reabilitação urbana deverá contribuir para a melhoria das condições
habitacionais e ambientais dos bairros municipais e para a sua integração funcional e
urbanística na área urbana em que se inserem (incluindo as acessibilidades, o espaço público
e o aumento da diversidade funcional e social), bem como para garantir as necessárias
condições de habitabilidade e funcionais, em conformidade com a legislação atual, das
unidades habitacionais precárias existentes (ilhas).
Porém, a Corujeira não se destaca só pelos seus problemas urbanísticos e sociais. A
existência de áreas com elevado potencial de requalificação, constituem também importantes
oportunidades para o desenvolvimento deste território e 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, particularmente com a zona das Antas, e interligação ao Parque Oriental da
Cidade, pela proximidade à Estação de Campanhã e ao futuro interface intermodal de
transportes da cidade e da área metropolitana, e pela instalação de um polo de empresas
criativas e tecnológicas e de cultura (antigo Matadouro Municipal do Porto), uma oportunidade
para enquadrar operações urbanísticas capazes de fomentar ou aproveitar dinâmicas
económicas, sociais e culturais.
Complementarmente, a ARU da Corujeira margina a sul, com o Parque Oriental da Cidade,
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 constituem, igualmente,
uma oportunidade para enquadrar a continuidade e o reforço da estrutura ecológica municipal
no interior da ARU, promovendo a articulação do conjunto de espaços verdes e quintas
existentes 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.
A ARU da Corujeira apresenta condições para vir a desempenhar um papel relevante na
estrutura urbana da Cidade e na articulação entre o centro e a periferia, entre a zona das
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Antas, de Azevedo e da ARU de Campanhã – Estação, constituindo uma oportunidade
excecional para a construção de um equilíbrio territorial e funcional entre as zonas ocidental e
oriental da cidade, para a criação de novos polos de dinamização urbana e para conferir um
novo estímulo ao processo de reabilitação urbana na cidade do Porto.

3.1 Visão
A elaboração da estratégia territorial para a ARU da Corujeira assume como base a definição
de uma Visão de futuro, entendida como o cenário prospetivo que se pretende alcançar. A
Visão para o território corresponderá ao fio condutor de toda a estratégia de desenvolvimento
proposta para a área de intervenção.
As zonas da Corujeira, Contumil e Cerco apresentam problemas habitacionais, de degradação
física, de dinamização económica e de exclusão social, mas também um conjunto
diversificado e significativo de potencialidades de transformação urbanística e de revitalização
urbana que, uma vez concretizadas, contribuirão de forma relevante para o reforço da
identidade e para a dinamização da centralidade conferidas à Corujeira no contexto concelhio.
Neste sentido, importa promover a criação de um território atrativo para residentes,
investidores e visitantes, promovendo uma aliança entre inovação, desenvolvimento
económico, qualidade ambiental e urbana, e inclusão social e cultural, num contexto de
conetividade com a Cidade, tendo sempre como principal desígnio a valorização do território e
a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
Neste contexto assume-se a seguinte visão estratégica:
“Corujeira, um território de inovação e de coesão: uma centralidade renovada,
inclusiva e dinâmica.“
Esta visão de futuro compreende a transformação do território de intervenção numa zona
urbana qualificada, articulada com a zona ocidental da Cidade, com as Antas e com a ARU de
Campanhã - Estação, adaptada às necessidades atuais de urbanidade, com capacidade para
atrair novas funções e atividades geradoras de emprego e residentes, regulada por
parâmetros de grande qualidade urbana e ambiental e com melhores condições de
acessibilidade e mobilidade. Um território caracterizado pelo seu dinamismo e pelos novos
polos urbanos multifuncionais capazes de gerar atividades promotoras de renovação e de
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coesão territorial, ancorados no projeto de reconversão do Antigo Matadouro Industrial do
Porto e nas áreas urbanas criadas nos terrenos livres e nas zonas industriais abandonadas
e/ou obsoletas. Um território de todos e para todos, inclusivo, uma zona com elevados
padrões de qualidade ambiental e urbana e um forte dinamismo económico e social, que
projeta uma imagem coesa, moderna e inovadora da Corujeira, Contumil e do Cerco.
Da Visão para o território decorrem diferentes Eixos Estratégicos que enquadram os objetivos
estratégicos definidos no quadro da delimitação formal da ARU da Corujeira e que sustentam
as principais opções realizadas. Por sua vez, estes eixos assumem diferentes objetivos
específicos que enquadram os projetos estruturantes e as ações a promover no território
(Figura 5).

Delimitação da ARU
Definição de Objetivos Estratégicos

Visão

Eixos Estratégicos

Objetivos Específicos

Projetos Estruturantes

Figura 5. Níveis de definição estratégica
Fonte: SPI, 2018
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3.2 Eixos estratégicos
Tendo em conta a Visão antes exposta, foram definidos cinco Eixos Estratégicos (EE) que
pretendem dar uma resposta aos principais desafios que se colocam à zona de intervenção:
:

EE1. Novos polos de dinamização urbana;

:

EE2. Corredores para a integração urbana;

:

EE3. Ambiente urbano qualificado;

:

EE4. Coesão e desenvolvimento social;

:

EE5. Inovação no espaço urbano.

Novos polos de dinamização
urbana
Inovação no espaço urbano

Coesão e desenvolvimento
social

“Corujeira, um
território de
inovação e de
coesão: uma
centralidade
renovada, inclusiva
e dinâmica.”

Corredores para a integração
urbana

Ambiente urbano qualificado

Figura 6. Eixos Estratégicos da Estratégia Territorial
Fonte: SPI, 2018

Estes EE relacionam-se com as múltiplas vivências que se pretendem consolidar na ARU da
Corujeira, considerando a especificidade do seu território e os Objetivos Estratégicos (OE)
estabelecidos no âmbito da delimitação da ARU:
:

OE1. 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, através:
✓

Da qualificação física do edificado dos bairros sociais que não foram ainda
objeto de intervenção;
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✓

Do tratamento adequado dos espaços públicos dos bairros sociais, tornando-os
espaços de convivialidade e de abertura ao meio envolvente e à cidade;

✓

Da implementação de medidas de caráter social, centradas: (i) na melhoria da
empregabilidade dos residentes, através do aumento das qualificações, do apoio
ao empreendedorismo (nomeadamente social) e da diminuição do grau de
desencorajamento dos desempregados; e na (ii) intervenção orientada para a
garantia de acesso a uma educação de qualidade, sobretudo no caso dos mais
jovens, decisiva para combater o fenómeno de imobilismo social;

✓

De intervenções físicas e sociais estendidas a outras tipologias com problemas
de habitabilidade e salubridade, igualmente presentes na área (designadamente
as ilhas);

✓

De medidas direcionadas ao arrendamento a custos acessíveis (reforço do leque
e das dinâmicas do mercado residencial da ARU);

✓
:

Do reforço da oferta de equipamentos e serviços de proximidade.

OE2. Promover a interação territorial, socioeconómica e cultural com a restante
cidade, anulando efeitos de segregação espacial e de estigmatização, através:
✓

Da melhoria dos acessos a outros pontos da cidade e da AMP, designadamente
ao nível: (i) da atenuação dos efeitos das barreiras decorrentes de grandes
infraestruturas, por via da concretização de novas ligações e de uma melhoria
considerável da oferta de transportes públicos; (ii) da ligação às principais
centralidades e aos interfaces multimodais existentes ou previstos de escala
urbana e metropolitana (com particular atenção à frequência dos serviços e
adequação dos trajetos às necessidades dos que estudam, trabalham ou
recorrem a serviços noutros pontos da cidade e da Área Metropolitana); e (iii) da
melhoria da circulação no interior da própria ARU, que em diversos locais
apresenta um tecido urbano que dificulta a circulação viária, pedonal e ciclável;

✓

Da promoção e beneficiação dos espaços públicos, nomeadamente de espaços
verdes e vazios urbanos, melhorando a qualidade ambiental e paisagística e
criando novas amenidades que sejam, elas próprias, fatores de atração
supralocal.
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:

OE3. Atrair atividades económicas, sociais e culturais, criando um novo polo
funcional, através:
✓

Da valorização dos vazios urbanos e das grandes propriedades afetas a antigas
unidades industriais desativadas, com potencial de atratividade empresarial e de
equipamentos públicos;

✓

Do aproveitamento do tecido edificado devoluto para captação de novas
atividades, designadamente, ligadas aos centros de conhecimento e de inovação
que atualmente se tendem a concentrar na zona central e ocidental da cidade,
mas também de muito do investimento estrangeiro que atualmente procura
localizações no Porto;

✓

Da melhoria dos níveis de formação da população ativa residente, promovendo a
sua valorização e a empregabilidade das comunidades locais e a possibilidade
destas participarem ativamente nas novas dinâmicas de desenvolvimento
económico, social e cultural.

:

OE4. Envolver os atores locais em torno de uma estratégia de atuação clara e
fomentar complementaridades e sinergias entre as intervenções, através:
✓

Do desenvolvimento das redes existentes, centrado na transversalidade da
intervenção pública e na interação sistemática entre os agentes envolvidos na
ORU como forma de superação das abordagens meramente setoriais, de modo
a serem evitadas sobreposições face ao trabalho já desenvolvido por um grande
número de instituições;

✓

Do reforço da emancipação das populações através de um trabalho de
envolvimento ativo em ações de cidadania que envolvam múltiplas dimensões,
da educação à ação social, da habitação ao emprego;

✓

Da implementação de ações inovadoras no âmbito do empreendedorismo social,
da formação profissional orientada para a articulação entre as carências
existentes e as expectativas profissionais da população desempregada, do apoio
aos idosos e do acompanhamento dos jovens em domínios como a estabilidade
do percurso escolar, as problemáticas familiares, o envolvimento em atividades
culturais e desportivas e as questões da segurança urbana;

✓

Da promoção de um mecanismo de debate sistemático, com recurso a múltiplos
instrumentos, que reúna os principais atores locais e que envolva a população
em geral nos processos de transformação urbana.
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Tendo em consideração o enquadramento dos OE e das medidas de intervenção a alcançar
estabelecidas no quadro da delimitação da ARU da Corujeira, cada um dos EE assume
Objetivos Específicos (OES) e cruza, com graus de profundidade distinta, diferentes escalas
territoriais e domínios de intervenção. Interagem entre si e influenciam-se mutuamente,
contribuindo, em conjunto, para a concretização da Visão de Futuro estabelecida para a ARU
da Corujeira.

EE1. Novos polos de dinamização urbana
A ARU agrupa um conjunto de áreas com potencial de instalação de novas funções e
atividades (cerca de17% da área do território), em resultado da presença de vazios urbanos e
dos terrenos afetos às unidades industriais obsoletas. Destacam-se pela dimensão e cadastro
os terrenos da antiga Fábrica do Cobre, do antigo Matadouro Industrial do Porto, do antigo
Estaleiro e Parque de Recolha dos STCP e os terrenos municipais do Monte da Bela.
Complementarmente, existem outras parcelas de terreno afetas a atividades de abrangência
metropolitana e regional, designadamente as áreas do Mercado Abastecedor do Porto e da
Estação de Contumil / Centro de Comando Operacional do Porto, que, pela possibilidade de
deslocalização para outros territórios, poderão constituir novas oportunidades de valorização
urbanística e de fortalecimento do processo de reabilitação e reconversão urbana da
Corujeira.
Considerando a escala destes espaços e as oportunidades que apresentam para melhorar a
competitividade e a atratividade territorial, importa promover a criação de novas polaridades
urbanas com capacidade de gerar um processo de transformação do território e novas
dinâmicas urbanas com impacto na economia e nas vivências locais.
Estes novos polos de dinamização urbana deverão garantir condições acrescidas para a
valorização das funções instaladas e a atração de outras funções e, ainda, para o fomento da
inovação e da multifuncionalidade no território, garantindo uma maior vitalidade urbana e
económica da ARU da Corujeira.
Tendo em consideração o OE3. Atrair atividades económicas, sociais e culturais, criando um
novo polo funcional, este eixo enquadra as seguintes medidas:
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✓

Valorização dos vazios urbanos e das grandes propriedades afetas a antigas
unidades industriais desativadas, com potencial de atratividade empresarial e de
equipamentos públicos;

✓

Aproveitamento do tecido edificado devoluto para captação de novas atividades,
designadamente, ligadas aos centros de conhecimento e de inovação que atualmente
se tendem a concentrar na zona central e ocidental da cidade, mas também de muito
do investimento estrangeiro que atualmente procura localizações no Porto.

Neste contexto, o eixo estratégico 1 tem como principais Objetivos Específicos (OES):

> OES1. Dinamizar as atividades económicas e induzir novos polos de criatividade
urbana;

> OES2. Incentivar a instalação de equipamentos, empresas e entidades relevantes,
geradoras de fluxos;

> OES3. Aproveitar o tecido edificado devoluto e dinamizar novos usos, estimulando o
comércio local e os serviços de proximidade;

> OES4. Valorizar os espaços urbanos numa lógica de multifuncionalidade, garantindo
uma maior vitalidade e atratividade do território.

EE2. Corredores para a integração urbana
A instalação de infraestruturas viárias e ferroviárias, que delimitam a ARU, bem como a
topografia do terreno, dificultam a conexão desta área à restante cidade e criam
constrangimentos à geração de maiores dinâmicas urbanas entre territórios vizinhos. Embora
a localização da ARU beneficie de boas acessibilidades e esteja próxima de importantes polos
de atratividade da Cidade, a fraca articulação do território da ARU com o resto do tecido
urbano, particularmente dos bairros municipais, tem contribuído para acentuar o caráter de
zona deprimida e isolada e para a segregação social da população. Também o modelo
morfotipológico tradicional dos bairros municipais, alguns fechados sobre si próprios, se
afirma enquanto fator potenciador de segregação espacial e barreira ao estabelecimento de
relações físicas e funcionais mais francas.
Importa, assim, romper com as atuais fronteiras e barreiras físicas e funcionais, criando
corredores que permitem conectar espacialmente os diferentes bairros, equipamentos e
polaridades urbanas e ativar relações funcionais, económicas e sociais. Estes corredores

32 | 69

MUNICÍPIO DO PORTO | DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA, DE TIPO SISTEMÁTICO, PARA
O TERRITÓRIO A DELIMITAR COMO ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
R03. ESTRATÉGIA TERRITORIAL
JANEIRO 2019

cumprem, portanto, várias funções, promovendo a integração espacial e funcional, incluindo
das zonas mais periféricas e debilitadas. Neste contexto, possibilitam o incremento da
legibilidade e permeabilidade do tecido urbano, assegurando o fortalecimento das
articulações intraurbanas, estimulam a integração social e cultural, e asseguram a
conectividade ecológica e uma maior sustentabilidade ambiental. A formalização destes
corredores urbanos assenta, fundamentalmente, na promoção da mobilidade e do espaço
público, bem como na continuidade ecológica e valorização paisagística.
Ao nível da mobilidade e conetividade territorial, os corredores para a integração estruturam-se
nos eixos existentes ou a criar e na requalificação do espaço público de circulação, facilitando
a articulação dos diferentes núcleos urbanos e suprindo as barreiras físicas existentes, a
adoção dos modos suaves nas deslocações de proximidade, a promoção da intermodalidade
e a redução do impacto do automóvel no meio urbano.
Ao nível da continuidade ecológica e sustentabilidade ambiental compreendem a salvaguarda,
o reforço e a articulação de uma rede de espaços verdes qualificados, melhorando a
qualidade ambiental urbana, a promoção de uma maior eficiência nas infraestruturas e o
fortalecimento da estrutura ecológica urbana. Visam 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.
Tendo em consideração o OE2. Promover a interação territorial, socioeconómica e cultural
com a restante cidade, anulando efeitos de segregação espacial e de estigmatização, este
eixo enquadra as seguintes medidas:
✓

Melhoria dos acessos a outros pontos da cidade e da AMP, designadamente ao nível:
(i) da atenuação dos efeitos das barreiras decorrentes de grandes infraestruturas, por
via da concretização de novas ligações e de uma melhoria considerável da oferta de
transportes públicos; (ii) da ligação às principais centralidades e aos interfaces
multimodais existentes ou previstos de escala urbana e metropolitana (com particular
atenção à frequência dos serviços e adequação dos trajetos às necessidades dos
que estudam, trabalham ou recorrem a serviços noutros pontos da cidade e da Área
Metropolitana); e (iii) da melhoria da circulação no interior da própria ARU, que em
diversos locais apresenta um tecido urbano que dificulta a circulação viária, pedonal e
ciclável;
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✓

Promoção e beneficiação dos espaços públicos, nomeadamente de espaços verdes
e vazios urbanos, melhorando a qualidade ambiental e paisagística e criando novas
amenidades que sejam, elas próprias, fatores de atração supralocal.

Neste sentido, o eixo estratégico 2 tem como principais Objetivos Específicos (OES):

> OES5. Reforçar a ligação e a integração dos diversos núcleos urbanos do território,
particularmente das comunidades mais desfavorecidas, através da valorização e
incremento do espaço público e da facilitação do acesso a equipamentos e serviços;

> OES6. Melhorar a acessibilidade e a mobilidade da população, designadamente os
meios suaves e o transporte público;

> OES7. Proteger, qualificar e dinamizar os espaços naturais existentes, potenciando o
seu usufruto pela população;

> OES8. Articular os espaços verdes, tendo em vista a criação de continuidades
ecológicas e a melhoria da qualidade paisagística e ambiental (redução das emissões
de gases com efeito de estufa e do ruído).

EE3. Ambiente urbano qualificado
Apesar da proximidade a importantes infraestruturas rodoviárias e ferroviárias e de serviços de
transporte, características residenciais relevantes, a ARU apresenta debilidades ao nível da
atração de novos residentes pela carência de habitação de qualidade. O parque habitacional
da ARU é envelhecido (cerca de 52,8% dos edifícios têm uma data de construção até 1960) e
mais de metade dos imóveis (58% do edificado da ARU) apresentam um estado de
conservação que reclama algum tipo de intervenção - classificado como ruína, mau e razoável
(a necessitar de obras ligeiras e obras profundas). Por outro lado, é de realçar a existência de
um conjunto de 8 bairros municipais, que integram cerca de 2.600 fogos, e a presença de um
elevado número de habitações precárias na ARU da Corujeira, estimando-se a existência de
cerca de 468 fogos habitados nas 70 ilhas identificadas. A baixa capitação de espaços verdes
e de uso público e a escassez de zonas de espaço público qualificadas constituem também
marcas do território.
Neste contexto, este eixo estratégico foca-se nas questões da melhoria das condições do
tecido edificado e do espaço público, tendo em vista a qualificação do ambiente urbano, a
melhoria da imagem urbana e o reforço da identidade local. Visa, igualmente, contribuir para o
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incremento da qualidade física de parte significativa do seu edificado e para o reforço da
oferta habitacional.
Para além da melhoria das condições de habitabilidade do edificado antigo e mais degradado
e dos bairros municipais da ARU, adaptando o tecido habitacional aos atuais padrões
qualitativos e funcionais e a adequando a oferta tipológica aos novos padrões de composição
das famílias, na reabilitação física do parque edificado deverão ser incentivadas as
intervenções que contribuam para o aumento da eficiência energética.
Complementarmente deverá ser dada especial importância aos núcleos edificados
associados a formas de habitação precária (ilhas), tendo como principal foco a melhoria das
condições de habitabilidade destas comunidades desfavorecidas, contribuindo para a sua
integração social, quando possível, ou a sua demolição, com consequente realojamento
definitivo, quando necessário.
A promoção da função residencial passa pela reabilitação dos núcleos edificados degradados
e pela criação de nova habitação, permitindo implementar políticas públicas de habitação e
promover novos modelos de habitação. Desta forma, será possível fixar e atrair residentes,
garantindo uma resposta à procura do mercado e aos modelos familiares atuais, promovendo,
igualmente o mercado de arrendamento e a oferta de habitação a custos controlados/renda
condicionada.
Importa, ainda, realçar que a reabilitação física do edificado terá consequências positivas
acrescidas se combinada com um processo de requalificação do espaço público (e das
infraestruturas urbanas) e de dinamização das restantes funções urbanas. Neste sentido, será
igualmente importante incentivar a valorização do património físico, a revitalização, a
dinamização e a qualificação do comércio local e dos serviços de proximidade, através do
desenvolvimento e promoção de eventos culturais e de animação do espaço público e do
comércio local.
Tendo em consideração o OE1 de 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, este eixo enquadra as seguintes
medidas:
✓

Qualificação física do edificado dos bairros sociais que não foram ainda objeto de
intervenção;
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✓

Arrendamento a custos acessíveis (reforço do leque e das dinâmicas do mercado
residencial da ARU);

✓

Tratamento adequado dos espaços públicos dos bairros sociais, tornando-os
espaços de convivialidade e de abertura ao meio envolvente e à cidade;

✓

Intervenções físicas estendidas a outras tipologias com problemas de habitabilidade e
salubridade, igualmente presentes na área (designadamente as ilhas).

Neste âmbito, o eixo estratégico 3 tem como principais Objetivos Específicos (OES):

> OES9. Estimular o processo de reabilitação do edificado, promovendo a sua
reocupação e a qualificação do comércio local e dos serviços de proximidade;

> OES10. Incrementar a oferta habitacional, adequar o tecido edificado aos novos
modelos habitacionais e melhorar a eficiência energética dos edifícios;

> OES11. Promover condições de habitabilidade ou de realojamento, em conformidade
com a legislação atual, para a população residente em unidades habitacionais
precárias (“ilhas”);

> OES12. Promover a identidade do território e uma maior sociabilização da população
residente, valorizando os espaços públicos mais representativos de cada bairro e
revitalizando e dinamizando o comércio local e os serviços de proximidade.

EE4. Coesão e desenvolvimento social
Para além da reabilitação e regeneração física, da dinamização urbana e da coesão territorial,
a estratégia de reabilitação urbana da ARU da Corujeira deverá contribuir para fortalecer a
coesão social o desenvolvimento humano. Para tal, é essencial a promoção da equidade e da
participação de cada indivíduo na sociedade. Num território com uma imagem marcadamente
conotada com os bairros sociais e “ilhas” existentes e às problemáticas sociais associadas,
tais como à toxicodependência, o desemprego, a inatividade, a insegurança entre outras,
importa definir uma estratégia de intervenção que promova a inclusão das comunidades
desfavorecidas, fomentando a igualdade de oportunidades, a participação ativa da população
e a melhoria da empregabilidade.
Neste sentido, este eixo visa o desenvolvimento social e educativo e a valorização do potencial
humano das populações mais vulneráveis do território, promovendo a participação de cada
indivíduo na sociedade, a equidade de oportunidades e medidas de prevenção do
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desenvolvimento de comportamentos desviantes e da marginalidade, contribuindo para a
coesão social da ARU.
Deverá articular-se e complementar o conjunto de medidas para o desenvolvimento local de
base comunitária, centradas nos apoios à população mais vulnerável (idosos, jovens
desempregados), na integração social e laboral, na promoção da cidadania, e no
desenvolvimento de pequenos negócios em parceria com as associações locais e empresas
(rede de mentorado). Por outro lado, visa reforçar a rede de apoio social e de equipamentos,
designadamente através de novas infraestruturas públicas.
Tendo em consideração o OE1. 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, enquadra as seguintes medidas:
✓

Reforço da oferta de equipamentos e serviços de proximidade;

✓

Implementação de medidas de caráter social, centradas: (i) na melhoria da
empregabilidade dos residentes através do aumento das qualificações, do apoio ao
empreendedorismo

(nomeadamente

social)

e

da

diminuição

do

grau

de

desencorajamento dos desempregados; e na (ii) intervenção orientada para a garantia
de acesso a uma educação de qualidade, sobretudo no caso dos mais jovens,
decisiva para combater o fenómeno de imobilismo social;
✓

Intervenções sociais estendidas a outras tipologias com problemas de habitabilidade
e salubridade, igualmente presentes na área (designadamente as ilhas).

Tendo em consideração o OE3. Atrair atividades económicas, sociais e culturais, criando um
novo polo funcional, enquadra a seguinte medida:
✓

Melhoria dos níveis de formação da população ativa residente, promovendo a sua
valorização e a empregabilidade das comunidades locais e a possibilidade destas
participarem ativamente nas novas dinâmicas de desenvolvimento económico, social
e cultural.

Tendo em consideração o OE4. Envolver os atores locais em torno de uma estratégia de
atuação clara e fomentar complementaridades e sinergias entre as intervenções, enquadra as
seguintes medidas:
✓

Desenvolvimento das redes existentes, centrado na transversalidade da intervenção
pública e na interação sistemática entre os agentes envolvidos na ORU como forma
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de superação das abordagens meramente setoriais, de modo a serem evitadas
sobreposições face ao trabalho já desenvolvido por um grande número de
instituições;
✓

Reforço da emancipação das populações através de um trabalho de envolvimento
ativo em ações de cidadania que envolvam múltiplas dimensões, da educação à ação
social, da habitação ao emprego;

✓

Implementação de ações inovadoras no âmbito do empreendedorismo social, da
formação profissional orientada para a articulação entre as carências existentes e as
expectativas profissionais da população desempregada, do apoio aos idosos e do
acompanhamento dos jovens em domínios como a estabilidade do percurso escolar,
as problemáticas familiares, o envolvimento em atividades culturais e desportivas e as
questões da segurança urbana;

✓

Promoção de um mecanismo de debate sistemático, com recurso a múltiplos
instrumentos, que reúna os principais atores locais e que envolva a população em
geral nos processos de transformação urbana.

Neste âmbito, o eixo estratégico 4 tem como principais Objetivos Específicos (OES):

> OES13. Reforçar e dinamizar a rede de equipamentos coletivos;
> OES14. Combater a pobreza, a exclusão social e o desenvolvimento de
comportamentos desviantes e da marginalidade;

> OES15. Fomentar a igualdade de oportunidades, a educação, a capacitação e a
empregabilidade;

> OES16. Reforçar os níveis de participação, de intervenção e de envolvimento dos
atores locais, através da implementação de um modelo de intervenção integrado,
eficiente e participativo.

EE5. Inovação no espaço urbano
A cidade do Porto, uma das mais importantes urbes portuguesas, atualmente beneficia de
dinâmicas claramente positivas do ponto de vista da regeneração urbana, dinamismo
económico e cultural, assim como de uma crescente visibilidade no exterior. Desde modo,
naturalmente, a ARU da Corujeira é favorecida pelo dinamismo e capacidade de afirmação
revelados pela cidade, em muito sustentados na atratividade turística emergente. A existência
de projetos em curso para a criação de novos polos de dinamização urbana, assentes na
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adaptação de unidades industriais obsoletas à realidade atual, como é o caso do projeto do
antigo Matadouro Industrial do Porto, constituem igualmente fatores de atratividade que
extravasam claramente o âmbito local. Nesta conjuntura e atendendo à crescente consciência
de que o espaço público é um elemento diferenciador do ambiente urbano e fundamental para
a estruturação da cidade, enquanto suporte ao desenvolvimento das relações urbanas e
espaço de encontro e relações sociais, importa promover novos conceitos para o espaço
público que enquadrem, igualmente, soluções inovadoras para a cidade.
Neste sentido e aproveitando a diversidade do território da ARU da Corujeira, importa
selecionar espaços que possam funcionar como laboratórios de teste para soluções
tecnológicas e sociais inovadoras, que possam gerar transformações na organização, gestão
e vivência do espaço urbano. Estes laboratórios vivos devem explorar temas como a
mobilidade sustentável, as energias renováveis e a eficiência energética, a adaptação às
alterações climáticas e a introdução das soluções de base natural, a economia circular, entre
outros. A experimentação e o sucesso na aplicação de novas soluções deverão conduzir à
sua replicação noutras áreas da ARU e da cidade.
Tendo em consideração o OE4. Envolver os atores locais em torno de uma estratégia de
atuação clara e fomentar complementaridades e sinergias entre as intervenções, enquadra a
seguinte medida:
✓

Promoção de um mecanismo de debate sistemático, com recurso a múltiplos
instrumentos, que reúna os principais atores locais e que envolva a população em
geral nos processos de transformação urbana.

Neste âmbito, o eixo estratégico 5 tem como principais Objetivos Específicos (OES):

> OES17. Promover a atratividade e a qualificação do espaço público da cidade, através
da adoção de soluções inovadoras;

> OES18. Promover a implementação de soluções tecnológicas de baixo carbono e
energeticamente eficientes no espaço público;

> OES19. Gerar uma intensa dinâmica social e cultural na experimentação das soluções
urbanas do espaço público, através da sensibilização e incentivo para a apropriação,
vivência e uso das soluções pela população;

> OES20. Avaliar os impactos gerados pelos projetos de espaço público
(experimentação) e a sua replicação noutros contextos da ARU e da cidade.
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3.3 Matriz dos eixos, dos objetivos estratégicos e específicos e dos projetos
estruturantes
Considerando os EE que enquadram os objetivos estratégicos definidos no quadro da
delimitação formal da ARU da Corujeira e que sustentam as principais opções para o território
através dos seus diferentes objetivos específicos, a Estratégia Territorial para a ARU sintetizase na matriz evidenciada na Tabela 2.
A concretização da Estratégia Territorial preconizada para a ARU da Corujeira irá assentar na
implementação de uma carteira de projetos estruturantes que correspondem a propostas
concretas de intervenção nas zonas da Corujeira, de Contumil e do Cerco.
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Tabela 2. Estratégia Territorial – Eixos Estratégicos, Objetivos Estratégicos e Específicos e Projetos Estruturantes

Visão

“Corujeira, um território de inovação e de coesão: uma centralidade renovada, inclusiva e dinâmica.“

Objetivos
Estratégicos
(OE)

OE1
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

Eixos
Estratégicos
(EE)

EE3
Ambiente urbano qualificado

EE4
Coesão e desenvolvimento
social

OES9. Estimular o processo de
reabilitação do edificado,
promovendo a sua reocupação e
a qualificação do comércio local
e dos serviços de proximidade;

OES13. Reforçar e dinamizar a
rede de equipamentos coletivos;

Objetivos
Específicos
(OES)

OES10. Incrementar a oferta
habitacional, adequar o tecido
edificado aos novos modelos
habitacionais e melhorar a
eficiência energética dos
edifícios;
OES11. Promover condições de
habitabilidade ou de
realojamento, em conformidade
com a legislação atual, para a
população residente em
unidades habitacionais precárias
(“ilhas”);

OES14. Combater a pobreza, a
exclusão social e o
desenvolvimento de
comportamentos desviantes e da
marginalidade;
OES15. Fomentar a igualdade de
oportunidades, a educação, a
capacitação e a
empregabilidade;
OES16. Reforçar os níveis de
participação, de intervenção e de
envolvimento dos atores locais,
através da implementação de um
modelo de intervenção integrado,
eficiente e participativo.

OES12. Promover a identidade
do território e uma maior
sociabilização da população
residente, valorizando os
espaços públicos mais
representativos de cada bairro e
revitalizando e dinamizando o
comércio local e os serviços de
proximidade.
Projetos
Estruturantes
(PE)

• PE4. Reabilitação do edificado
e do Parque Habitacional
Público Municipal

OE2
Promover a interação
territorial, socioeconómica e
cultural com a restante
cidade, anulando efeitos de
segregação espacial e de
estigmatização
EE2
Corredores para a integração
urbana

OE3
Atrair atividades económicas, sociais e culturais, criando um
novo polo funcional

OE4
Envolver os atores locais em torno de uma estratégia de
atuação clara e fomentar complementaridades e sinergias
entre as intervenções

EE1
Novos polos de dinamização
urbana

EE4
Coesão e desenvolvimento
social

EE4
Coesão e desenvolvimento
social

EE5
Inovação no espaço urbano

OES5. Reforçar a ligação e a
integração dos diversos núcleos
urbanos do território,
particularmente das
comunidades mais
desfavorecidas, através da
valorização e incremento do
espaço público e da facilitação
do acesso a equipamentos e
serviços;

OES1. Dinamizar as atividades
económicas e induzir novos
polos de criatividade urbana;

OES13. Reforçar e dinamizar a
rede de equipamentos coletivos;

OES13. Reforçar e dinamizar a
rede de equipamentos coletivos;

OES14. Combater a pobreza, a
exclusão social e o
desenvolvimento de
comportamentos desviantes e da
marginalidade;

OES14. Combater a pobreza, a
exclusão social e o
desenvolvimento de
comportamentos desviantes e da
marginalidade;

OES17. Promover a atratividade e
a qualificação do espaço público
da cidade, através da adoção de
soluções inovadoras;

OES15. Fomentar a igualdade de
oportunidades, a educação, a
capacitação e a
empregabilidade;

OES15. Fomentar a igualdade de
oportunidades, a educação, a
capacitação e a
empregabilidade;

OES4. Valorizar os espaços
urbanos numa lógica de
multifuncionalidade, garantindo
uma maior vitalidade e
atratividade do território.

OES16. Reforçar os níveis de
participação, de intervenção e de
envolvimento dos atores locais,
através da implementação de um
modelo de intervenção integrado,
eficiente e participativo.

OES16. Reforçar os níveis de
participação, de intervenção e de
envolvimento dos atores locais,
através da implementação de um
modelo de intervenção integrado,
eficiente e participativo.

• PE1. Antigo Matadouro
Industrial do Porto

• PE9. Fortalecimento da coesão
social e económica

• PE9. Fortalecimento da coesão
social e económica

OES6. Melhorar a acessibilidade
e a mobilidade da população,
designadamente os meios
suaves e o transporte público;
OES7. Proteger, qualificar e
dinamizar os espaços naturais
existentes, potenciando o seu
usufruto pela população;

OES2. Incentivar a instalação de
equipamentos, empresas e
entidades relevantes, geradoras
de fluxos;
OES3. Aproveitar o tecido
edificado devoluto e dinamizar
novos usos, estimulando o
comércio local e os serviços de
proximidade;

OES8. Articular os espaços
verdes, tendo em vista a criação
de continuidades ecológicas e a
melhoria da qualidade
paisagística e ambiental (redução
das emissões de gases com
efeito de estufa e do ruído).

• PE9. Fortalecimento da coesão
social e económica

• PE2. Praça da Corujeira
• PE3. Rua de São Roque da
Lameira e o eixo complementar
a sul
• PE5. Corredor ecológico da
Corujeira

OES18. Promover a
implementação de soluções
tecnológicas de baixo carbono e
energeticamente eficientes no
espaço público;
OES19. Gerar uma intensa
dinâmica social e cultural na
experimentação das soluções
urbanas do espaço público,
através da sensibilização e
incentivo para a apropriação,
vivência e uso das soluções pela
população;
OES20. Avaliar os impactos
gerados pelos projetos de
espaço público (experimentação)
e a sua replicação noutros
contextos da ARU e da cidade.

• PE10. Laboratório vivo para a
inovação no espaço urbano

• PE6. Monte da Bela
• PE8. Parque de recolha dos
STCP e Fábrica “A Invencível”

• PE7. Alameda de Cartes /
Contumil
Fonte: SPI, 2018
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3.4 Modelo territorial
O modelo territorial que se apresenta procura traduzir e materializar os desígnios subjacentes
à visão – "Corujeira, um território de inovação e de coesão: uma centralidade renovada,
inclusiva e dinâmica" – identificando e alavancando os valores que constituem a identidade do
território, de modo a direcionar o seu desenvolvimento sustentável.
Este modelo pretende fortalecer a identidade da cidade de Porto, afirmando a centralidade da
ARU da Corujeira enquanto território articulado com a zona ocidental, com as Antas e com a
ARU de Campanhã - Estação, e enquanto território que reúne condições ímpares para a
instalação de novas atividades promotoras de uma renovação e de uma coesão territorial,
ancorados no projeto de reconversão do Antigo Matadouro Industrial do Porto e nas áreas
urbanas criadas nos terrenos livres e nas zonas industriais abandonadas / obsoletas, que
projetam uma imagem moderna e inovadora da Corujeira, Contumil e do Cerco.
Em termos territoriais, a estratégia desenvolvida para a ARU terá uma tradução simultânea a
várias escalas, baseando-se numa abordagem integrada dos principais sistemas que
estruturam e influenciam o território – funcional, ambiental e de mobilidade - no sentido de
procurar esbater as barreiras físicas e funcionais que se foram consolidando ao longo dos
vários períodos de desenvolvimento da Cidade e, particularmente, das zonas da Corujeira, de
Contumil e do Cerco. Procura, igualmente, estabelecer relações de continuidade e de
integração entre as várias zonas urbanas da ARU e com o território envolvente, potenciando a
coesão territorial e social da Cidade do Porto.
Em primeiro lugar, materializa-se na valorização das áreas com potencial de instalação de
novas funções e atividades, de forma a contaminar positivamente as zonas envolventes e
promover dinâmicas de qualificação das funções e dos valores existentes, constituindo novos
polos de dinamização urbana.
Estes polos urbanos, se devidamente valorizados e articulados com a envolvente, o centro da
cidade e entre si, definindo-se claramente o seu papel na estrutura urbana, têm todas as
condições para, com maior intensidade, canalizar para o interior da ARU dinâmicas de
desenvolvimento e revitalização do território, fortalecendo a sua identidade, a concentração de
atividades e de vida cívica.
Neste contexto, merece particular destaque a oportunidade oferecida pela existência, no
interior da ARU, de diversas áreas livres de construção (vazios urbanos) ou marcadas pela
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desativação e obsolescência do tecido industrial, algumas de dimensão considerável, que
permitem estruturar e requalificar o crescimento da cidade, possibilitando um desenvolvimento
urbano planeado, integrado e sustentável. Neste âmbito, destacam-se os terrenos da antiga
Fábrica do Cobre, do antigo Matadouro Industrial do Porto, do antigo Estaleiro e Parque de
Recolha dos STCP e os terrenos municipais do Monte da Bela.
Numa segunda escala, as questões de mobilidade e de conectividade territorial, que
estruturam dos diferentes espaços urbanos existentes e que relacionam o território da ARU
com algumas centralidades exteriores, complementadas pela sustentabilidade ambiental,
continuidade ecológica e valorização paisagística da estrutura verde da cidade, com especial
foco na criação de corredores para a integração urbana das zonas mais periféricas e
debilitadas.
O modelo visa promover novas ligações internas e estruturar novas acessibilidades ao
território, articuladas com a rede de mobilidade instalada e formalizando ligações às principais
zonas e infraestruturas da cidade com dinâmicas geradoras de fluxos, valorizando e
fortalecendo relações urbanas com outras áreas da cidade, designadamente com a Estação
de Campanhã, com as Antas e a Avenida Fernão de Magalhães e com o ainda canal
ferroviário de ligação à Alfândega e à marginal do Douro (que deverá suportar a futura
Ecopista Oriental da Cidade).
Pretende, igualmente, reforçar a estrutura ecológica através da transformação dos vazios
urbanos e das grandes propriedades com potencial de instalação de novas funções, em
espaços verdes de utilização pública, integrando os jardins da Corujeira e de Bonjóia e
potenciando a articulação com o conjunto de parques, quintas e espaços verdes da cidade,
designadamente o Parque de São Roque, o futuro parque urbano das Antas e o Parque
Oriental da Cidade do Porto.
Num terceiro nível, mantendo o foco na intenção de revitalização do território de intervenção,
surge a qualificação do ambiente urbano, através do incremento da qualidade física de parte
significativa do seu edificado, designadamente ao nível da melhoria das condições de
habitabilidade do edificado antigo e mais degradado, da intervenção nos bairros municipais
da ARU e do reforço da oferta habitacional e de espaço público qualificado.
Não minorando a importância dos restantes domínios imateriais para a transformação do
território (inclusão social, empreendedorismo, qualificação profissional, segurança e a
cidadania ativa), a intervenção no espaço público assume, nesta estratégia, um papel fulcral,
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para a atração e dinamização de atividades e da própria comunidade, enquanto suporte à
componente de mobilidade e de articulação, viária e pedonal, entre as diversas zonas da ARU,
enquanto elemento integrador das áreas verdes e de lazer e dos locais de descompressão e
de convívio, e enquanto elemento influenciador da paisagem urbana e de enquadramento dos
elementos patrimoniais existentes.
Em geral, a estratégia preconizada, assenta, assim, na promoção de novos polos urbanos e
na valorização do existente, através da reabilitação e da regeneração urbana, do
fortalecimento da identidade local e da coesão territorial e social, gerando, desta forma,
condições propícias à dinamização e atração de mais e novas funções.
O modelo territorial (Figura 7) encontra-se traduzido numa planta conceptual (Masterplan) que
consta das peças desenhadas em anexo. Este modelo adota uma linguagem esquemática e
meramente indicativa. Como tal, não se pretende substituir aos instrumentos de gestão
territorial, nem aos projetos urbanísticos detalhados.
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Figura 7. Modelo Territorial – Esquema conceptual
Fonte: SPI, 2018
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4. Projetos estruturantes
A concretização da Estratégia Territorial preconizada para a ARU da Corujeira irá assentar na
implementação de uma carteira de projetos estruturantes, que se assumem como iniciativas
fundamentais para a geração de novas dinâmicas de regeneração urbana da zona central de
Campanhã.
Estes projetos estruturantes decorrem dos eixos estratégicos (EE) que sustentam e
materializam a Visão para o território e correspondem a propostas concretas de intervenção
que, no seu conjunto, visam a concretização dos objetivos estratégicos (OE) subjacentes à
estratégia de reabilitação urbana deste território (ver Tabela 2).
A identificação destes projetos teve em consideração as definições explícitas no RJRU
relativas a uma ORU Sistemática, que os define como ações destinadas 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,
associadas a um programa de investimento público” 6, que articule e alavanque o investimento
privado associado.
É, assim, proposto um conjunto articulado de intervenções visando, de forma integrada, a
reabilitação urbana do território da Corujeira, do Cerco e de Contumil, tendo em consideração
os seus contributos para os diferentes níveis estratégicos definidos, assim como a sua
integração no modelo territorial adotado.
Deste modo, foi identificado um conjunto de 10 Projetos Estruturantes (PE) que incidem de
forma abrangente em diferentes pontos do território da ARU, abarcando intervenções, físicas
ou imateriais, que alavancam a estratégia:
:

PE1. Antigo Matadouro Industrial do Porto | Uma nova centralidade urbana, um novo
polo cultural e social da cidade;

:

PE2. Praça da Corujeira | Uma centralidade renovada, dinamizadora de novas
relações urbanas entre os espaços envolventes e promotora da melhoria dos
sistemas de mobilidade e acessibilidade;

6

Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, Artigo 8.º.
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:

PE3. Rua de São Roque da Lameira e o eixo complementar a sul | Um eixo histórico
da Cidade, impulsionador de novas dinâmicas urbanas e da identidade local;

:

PE4. Reabilitação do edificado e do Parque Habitacional Público Municipal |
Resolução dos graves problemas habitacionais e de salubridade pública, de
degradação e abandono do edificado e valorização dos bairros municipais;

:

PE5. Corredor ecológico da Corujeira | Um “corredor saudável” promotor de uma
regeneração urbana inclusiva, do bem-estar e da coesão social;

:

PE6. Monte da Bela | Uma nova área residencial, um espaço público qualificado
capaz de enquadrar e valorizar o tecido edificado envolvente;

:

PE7. Alameda de Cartes / Contumil | Um eixo central estruturante para a mobilidade e
para a inclusão, orientador do desenvolvimento das zonas periféricas da cidade;

:

PE8. Parque de recolha dos STCP e Fábrica “A Invencível” | Um novo polo
multifuncional dinamizador de funções e atividades;

:

PE9. Fortalecimento da coesão social e económica | Valorizar as pessoas e apoiar
todas as instituições e agentes privados;

:

PE10. Laboratório vivo para a inovação no espaço urbano | Estruturar novas soluções
tecnológicas e ideias para a cidade e para a identidade local.

Correspondem a intervenções integradas sobre locais específicos, com efeitos multiplicadores
sobre todo o território e a cidade. Os projetos estruturantes, tendo em conta as suas
características, dimensão e efeitos potenciadores no conjunto do território, ganham uma
particular relevância na alavancagem da estratégia, podendo ser considerados verdadeiros
motores do processo global de regeneração do território.
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PE1. Antigo Matadouro Industrial do Porto

Uma nova centralidade urbana, um
novo polo cultural e social da cidade
A formalização de uma nova centralidade urbana em torno de um novo polo cultural e social
da cidade, estruturada em redor de um equipamento âncora que irá acolher numerosas
valências e atividades para a promoção da coesão social, da cultura e da economia, deverá
contribuir para o reforço da centralidade da rua de S. Roque da Lameira e da Praça da
Corujeira e despoletar um processo de reabilitação da zona oriental do Porto. O novo
equipamento a constituir, através da reconversão do antigo matadouro industrial, deverá
recuperar e manter grande parte da construção original, que se encontra maioritariamente
degradada, dotando-a de todas as infraestruturas necessárias para o novo programa
funcional7 já definido pela CMP. Complementarmente à construção do novo equipamento,

7

O programa funcional comporta: uma "Área de Empresas Criativas e Tecnológicas" nacionais e internacionais; o
"Museu da Indústria", com um polo central e outro disseminado por vários espaços; uma valência dedicada à "Arte e
Comunidade", coordenada por agentes multidisciplinares que desenvolvam práticas em áreas sociais e artísticas, em
articulação com o tecido social de Campanhã. Terá, também, a valência de "Reserva de Arte Contemporânea", dando
resposta a necessidades de espaço de reserva por parte de colecionadores e artistas do Porto; irá conter uma "Navemultiusos" preparada para acolher diversos tipos de apresentações, desde conferências, cinema ou eventos sociais;
um "Laboratório de Gastronomia", projeto que combinará uma dimensão exploratória da gastronomia atlântica com
práticas de lazer e consumo. O equipamento vai ainda incluir "Estúdios Média e Audiovisual" para produção e
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deverá promover-se a reabilitação e a melhoria da qualidade do espaço público envolvente à
rua de São Roque da Lameira, através da criação de novas áreas de utilização pública, da
requalificação dos espaços públicos e arruamentos existentes e do reforço dos sistemas de
acessibilidade e de mobilidade. Deverão ser potenciadas as ligações à Estação de Campanhã
/ Terminal Intermodal Rodoviário e à Quinta de Bonjóia, estruturadas a partir do nó de
Campanhã / São Roque e da rua da Fábrica “A Invencível”, bem como as ligações à Praça
das Flores, à Praça da Corujeira, ao Parque de S. Roque e ao Estádio do Dragão, via rua de
São Roque da Lameira e Av. 25 de Abril. Deverá ser beneficiada a ligação entre a Praça da
Corujeira e a Alameda das Antas, através do incremento do espaço público e de um novo
desenho urbano valorizador da entrada do edifício do Antigo Matadouro Municipal e extensivo
aos terrenos afetos à antiga fábrica “A Invencível”. Complementarmente, deverá constituir um
corredor verde integrado nas vias e passeios, formalizando uma proteção física, visual e
sonora aos espaços canais e um contínuo vegetal e arbóreo entre as áreas verdes de
utilização pública afetas ao Jardim da Corujeira, ao Jardim de Bonjóia, ao Parque de São
Roque, ao futuro Parque Urbano das Antas e ao Parque Oriental da Cidade. Neste sentido,
deverão ser garantidas as seguintes ações:
✓

Melhorar as condições de segurança e de conforto no atravessamento do viaduto da
VCI localizado no cruzamento com a rua de S. Roque da Lameira;

✓

Constituir passagens e ligações pedonais à Estação do Metro do Estádio do Dragão e
à Praça da Corujeira;

✓

Alargar a mancha verde, com a plantação de novas árvores e a criação de novos
jardins, de forma a diminuir o impacto paisagístico do viaduto da VCI e a garantir a
criação de um corredor verde de enquadramento;

✓

Criar a Praça do Matadouro8, em conformidade com a planta de ordenamento – carta
de qualificação do solo (PDM) e ao abrigo da UOPG 19 – Mercado Abastecedor;

✓

Criar uma ciclovia de ligação à Quinta do Mitra (Terminal Intermodal Rodoviário), à
Quinta de Bonjóia e ao Parque Oriental da Cidade;

gravação nas áreas do cinema, rádio, televisão e música, com espaços para arrendamento comercial e outros
vocacionados para projetos pedagógicos emergentes. Outra das valências alocadas será destinada às "Artes e
Ofícios Tradicionais", que incluirá, por exemplo, locais de trabalho para encadernadores, estofadores, carpinteiros e
outros artesãos. Terá, também, um "Pólo de Desporto", com uma área desportiva coberta composta por um campo
multiusos e respetivas instalações de apoio e, a terminar, uma valência de "Residências Artísticas, com estúdios que
incluem uma área de residência e de outra de apresentação pública destinadas a artistas nacionais e estrangeiros.
8

Projeto em fase de Estudo Prévio, datado de Agosto de 2017 e desenvolvido pelo Arq. Francisco Barata Fernandes.
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PE2. Praça da Corujeira

Uma centralidade renovada,
dinamizadora de novas relações
urbanas entre os espaços
envolventes e promotora da
melhoria dos sistemas de
mobilidade e acessibilidade.

Este projeto estruturante visa reforçar a integração da Praça da Corujeira no sistema de
acessos ao centro da cidade a partir do Porto Oriental, potenciando e valorizando a sua
ligação à malha envolvente e afirmando este lugar como um dos principais espaços lúdicos e
turísticos da Cidade e como um ponto central das novas dinâmicas urbanas do território de
Campanhã. Assim, importa promover o reordenamento do setor urbano formalizado pela
Praça da Corujeira / Rua S. Roque da Lameira (e que se articula com a Avenida 25 de Abril /
Praça das Flores e com a Alameda de Cartes/ Avenida Cidade Léon), através da criação de
uma nova hierarquização do sistema viário (a diferentes escalas), da criação de novas
ligações, da melhoria das interseções viárias e do reperfilamento dos eixos viários principais.
Desta forma, será possível estruturar uma rede de mobilidade interna compatível com o
tráfego de atravessamento e formalizar uma alternativa ao eixo das ruas de S. Roque da
Lameira / das Escolas / Emílio Biel / Nossa Sra. do Calvário, através da Avenida 25 de Abril e
da sua ligação à Avenida Cidade Léon / Alameda de Cartes / Estrada da Circunvalação. Por
outro lado, importa dinamizar o jardim com novas áreas funcionais (parque infantil e geriátrico,
quiosques e esplanadas, entre outras), promovendo a estadia e a vivência do local, bem como
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formalizar uma efetiva articulação com a nova Praça do Matadouro, contribuindo para o
reforço da identidade do lugar e construindo novas ligações com as áreas envolventes. Neste
sentido, deverão ser garantidas as seguintes ações:
✓

Prolongar a 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;

✓

Promover um eixo ciclável entre o Antigo Matadouro Industrial do Porto e o Monte da
Bela, articulado com a Avenida 25 de Abril e a Quinta do Mitra;

✓

Valorizar física e funcionalmente a Praça e o Jardim da Corujeira e melhorar as
acessibilidades com a envolvente, designadamente com a Avenida Cidade de Léon.
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PE3. Rua de São Roque da Lameira e o eixo complementar a sul

Um eixo histórico da Cidade,
impulsionador de novas dinâmicas
urbanas e da identidade local
O sistema estruturante local formado pela rua de São Roque da Lameira, antiga estrada radial
do sistema de acessos ao centro do Porto, e pelo eixo complementar a sul, formado pelas
ruas das Escolas, de Emílio Biel, e de Nossa Sra. do Calvário, compõe um eixo fundamental
para a mobilidade no território e de articulação intermunicipal, na medida em que constitui um
importante corredor de transportes coletivos entre Porto e o setor norte do concelho de
Gondomar. Estes eixos funcionam em regime de sentidos únicos complementares, com
exceção da rua de Nossa Sra. do Calvário, até à passagem sob a VCI.
A formalização de uma ligação estruturante entre a Corujeira e a Avenida Cidade de Léon,
enquadrada no PE2 (Praça da Corujeira), terá como consequência a diminuição dos fluxos de
atravessamento neste sistema, pela alternativa criada de ligação à Av. 25 de Abril e à Praça
das Flores. Este cenário permitirá promover a valorização de troços da rua de S. Roque da
Lameira e do eixo complementar a sul, através de uma intervenção integrada de qualificação
do espaço público, contribuindo para a qualidade de vida da população, para o dinamismo de
funções urbanas diversificadas e o desenvolvimento das atividades económicas instaladas,
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para o reforço da identidade local e para a melhoria da mobilidade no território. Neste sentido,
deverão ser garantidas as seguintes ações:
✓

Valorizar o percurso de acesso ao Edifício do Matadouro, estruturado ao longo da rua
de S. Roque da Lameira;

✓

Beneficiar os acessos aos equipamentos de utilização pública localizados na
envolvente, ao nível da promoção e melhoria da rede de mobilidade suave de ligação
à Escola Básica e Secundária do Cerco, ao futuro Centro de Saúde a instalar na
antiga Escola do Cerco, à Igreja e o Centro Paroquial da Senhora do Calvário, e ao
Centro Social Paroquial de Apoio à Infância e 3ª Idade da Senhora do Calvário;

✓

Melhorar a acessibilidade ao Bairro da Maceda, particularmente através da
requalificação da Travessa de Maceda e dos arruamentos adjacentes;

✓

Beneficiar o cruzamento da rua de S. Roque da Lameira com a rua Afonso de
Albuquerque (Gondomar)9, minimizando o impacto gerado pela construção da VCI,
qualificando o espaço público e incrementando a rede de mobilidade suave;

✓

Promover uma maior fruição do espaço público, nos quarteirões localizados na
envolvente do Antigo Matadouro Municipal e da Praça da Corujeira, através da criação
de Zonas 30 e zonas de coexistência, condicionando a velocidade e o volume de
veículos e combinando a gestão do tráfego com a qualificação do espaço público,
potenciando a atratividade e a qualidade de vida nesses espaços e atraindo
atividades e população;

✓

Melhorar a articulação entre a rua de São Roque da Lameira e a rua Emílio Biel,
através do reperfilamento da Travessa do Falcão, constituindo, igualmente, uma
alternativa à rua do Falcão, redistribuindo o trânsito, desviando-o e possibilitando a
franca melhoria das condições de mobilidade suave desta artéria, face ao seu perfil
particularmente limitado.

9

Um dos cruzamentos históricos e antigo lugar de encontro nas portas da Cidade. Constituía o posto fronteiriço na
antiga Estrada Nacional nº 15 que ligava a Cidade do Porto à Cidade de Vila Real e a todo o Interior Norte.
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PE4. Reabilitação do edificado e do Parque Habitacional Público Municipal

Resolução dos graves problemas
habitacionais e de salubridade
pública, de degradação e abandono
do edificado e valorização dos
bairros municipais
Visa impulsionar a reabilitação integral do edificado da ARU de propriedade privada em mau
estado de conservação e a necessitar de obras profundas, tendo como principais usos
habitação, comércio e serviços e como suporte o quadro de benefícios fiscais enquadrados
no RJRU e outros estímulos à reabilitação urbana. Desta forma, será possível melhorar as
condições de habitabilidade e as condições de eficiência energética dos edifícios, bem como
a qualificação e modernização dos espaços comerciais. Complementarmente importa
promover a melhoria das condições habitacionais e ambientais dos bairros municipais e a
integração funcional e urbanística na área urbana em que se inserem (incluindo as
acessibilidades, o espaço público e o aumento da diversidade funcional e social), bem como
garantir as necessárias condições de habitabilidade e funcionais, em conformidade com a
legislação atual, das unidades habitacionais precárias existentes (ilhas). Neste sentido,
importa apurar a articulação com o PDM e a legalidade das construções, os direitos de
edificabilidade, os índices de impermeabilização do solo, as condições mínimas de
habitabilidade, os conjuntos habitacionais a preservar e a requalificar e as necessidades,
tipologias e locais de realojamento. Para a população residente em edifícios cujas condições
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de habitabilidade não justifiquem obras de requalificação deverá ser definido um programa de
realojamento em articulação, quando possível, com programas do IHRU, e tendo como
suporte a reabilitação ou refuncionalização dos edifícios vagos. Importa ainda promover a
reabilitação do edificado municipal devoluto, particularmente afeto a equipamentos,
promovendo a sua reabilitação e refuncionalização. Neste sentido, deverão ser garantidas as
seguintes ações:
✓

Criar um programa de promoção e dinamização da ORU, de forma a consciencializar,
apoiar e acompanhar os proprietários no processo de reabilitação, facilitando o
acesso à informação e a serviços técnicos, e simplificando e agilizando
procedimentos;

✓

Promover a reabilitação de casas devolutas e dos imóveis municipais, bem como a
manutenção corretiva e preventiva do parque habitacional municipal;

✓

Qualificar o espaço público dos bairros municipais e melhorar a integração e a
articulação com a malha urbana consolidada, minimizando e combatendo o efeito de
segregação das comunidades no contexto da cidade;

✓

Analisar os casos de edificações classificadas como “ilhas” e identificar as situações
passíveis de reabilitação;

✓

Conceber um programa de realojamento, em articulação quando possível com
programas do IHRU e privilegiando o realojamento em edificado vago, das famílias a
residir num contexto de habitação precária (ilhas), em edifícios, hoje devolutos, a
preservar e a reabilitar, em Campanhã, numa parceria com proprietários e/ou no uso
das competências acrescidas da CMP nas seguintes matérias: Imposição da
obrigação de reabilitar e obras coercivas; Empreitada única; Demolição de edifícios;
Direito de preferência; Arrendamento forçado; Servidões; Expropriação; Venda
forçada; Reestruturação da propriedade;

✓

Promover a instalação de novos equipamentos no território, designadamente do
centro de saúde (nas instalações da antiga escola do Cerco) e de residências
assistidas para idosos10.

10

Inseridas no Projeto de requalificação do bairro do Cerco (a cargo da Domus Social). Para além das residências,
inclui a criação de serviços de apoio (cantina, lavandaria, serviço de limpeza, entre outros). Esta nova construção,
com cerca de 9 pisos e 81 fogos (tipologia T1), será implantada no local onde atualmente se encontra a Obra
Diocesana de Promoção Social, cujas instalações serão integradas no programa funcional do edifício.

55 | 69

MUNICÍPIO DO PORTO | DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA, DE TIPO SISTEMÁTICO, PARA
O TERRITÓRIO A DELIMITAR COMO ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
R03. ESTRATÉGIA TERRITORIAL
JANEIRO 2019

PE5. Corredor ecológico da Corujeira

Um “corredor saudável” promotor de
uma regeneração urbana inclusiva,
do bem-estar e da coesão social.
Constituição de um “corredor saudável” e integrador dos principais bairros sociais da cidade e
de suporte a novos modelos de desenvolvimento urbano por meio de inovações no espaço
público, do reforço da estrutura verde, de novas ligações territoriais e de inclusão de
equipamentos de utilização pública. Visa formalizar um eixo estruturante ao longo da ARU que
possibilite uma integração e penetração no tecido urbano e uma articulação com o conjunto
de parques, quintas e espaços verdes da cidade. Neste sentido, deverão ser garantidas as
seguintes ações:
✓

Melhorar os acessos aos bairros sociais do Falcão, do Agrupamento Habitacional do
Falcão e do Cerco, estruturando novas ligações com a envolvente e criando uma ciclovia
de ligação à Praça da Corujeira e ao Parque Urbano Oriental;

✓

Criar uma via de ligação entre a rua do Falcão e a rua Reinaldo Oudinot e o seu
prolongamento à rua Emílio Biel e à Avenida Cidade de Leon;

✓

Implementar processos de experimentação e inovação de metodologias, de co-design e
co-implementação, e de interação entre conhecimentos científicos e saberes que
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emergem das comunidades locais (rede de suporte ao Projeto URBINAT de criação de
“Corredores Saudáveis”11 em bairros sociais da cidade do Porto, em curso);
✓

Promover novos espaços / equipamentos de utilização pública, tais como um recinto para
acolher a feira semanal que se realiza na Alameda de Cartes (ao domingo de manhã) e
que reúne alguns vendedores que residem nos bairros da ARU, complementar à Feira da
Vandoma (que se realiza ao sábado na Avenida 25 de Abril);

✓

Reforçar a estrutura ecológica no interior da ARU e articular o complexo desportivo de
Campanhã, a Escola Básica do Falcão / Jardim-de-infância nº 2 da rua do Falcão, as
instalações do IEFP e do Centro de Reabilitação da Associação do Porto de Paralisia
Cerebral (APPC).

11

Suportado pelo catálogo de Soluções Baseadas na Natureza (NBS - Nature Based Solutions) que apresenta
soluções tecnológicas de impacto ambiental, metodologias inovadoras de participação democrática e inclusão e
alternativas económicas por meio de soluções de economia social e solidária. O projeto propõe novos modelos de
desenvolvimento urbano por meio de inovações no espaço público, promove a coesão social através de Living Labs e
amplia os seus efeitos no âmbito de uma comunidade de práticas e de partilha transversal de conhecimento.
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PE6. Monte da Bela

Uma nova área residencial, um
espaço público qualificado capaz
de enquadrar e valorizar o tecido
edificado envolvente.
O projeto visa implementar as políticas públicas de habitação ao promover uma resposta aos
agregados familiares (população de rendimentos intermédios) que se encontram em situação
de inacessibilidade habitacional (falha de mercado). Neste sentido, visa promover a criação de
habitação para a classe média, nos terrenos municipais, com rendas condicionadas,
associada à requalificação do espaço público envolvente e à valorização dos percursos
urbanos de características rurais ao longo da encosta, potenciando paisagisticamente o
sistema de vistas e desenvolvendo uma ligação entre a rua de Bonjóia e a Praça da Corujeira.
Deverá garantir as acessibilidades aos principais eixos de mobilidade local, minimizando os
impactos gerados pela orografia do terreno, e promover uma articulação com os principais
equipamentos e áreas verdes do território, designadamente o Matadouro Municipal, o Jardim
da Corujeira e a Quinta de Bonjóia. A intervenção urbanística deverá abranger o espaço
público dos bairros municipais de S. Vicente de Paulo e do Monte da Bela, contribuindo para a
sua qualificação e para uma melhor integração na malha urbana consolidada, minimizando e
combatendo o efeito de segregação das comunidades mais desfavorecidas no contexto da
cidade. Neste sentido, deverão ser garantidas as seguintes ações:
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✓

Incrementar a oferta habitacional, através da construção de novos edifícios;

✓

Criar novas áreas de espaço público (incluindo de recreio e lazer e áreas verdes)
articuladas com os bairros municipais envolventes;

✓

Melhorar os acessos ao Monte da Bela, desde a Praça da Corujeira (cota alta) e
desde a rua de Bonjóia e o nó de Bonjóia (cota baixa);

✓

Valorizar os caminhos urbanos com características rurais, na encosta 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);

✓

Integrar novos equipamentos de proximidade, designadamente a esquadra da PSP 12,
através da construção de novas instalações, face a deslocalização prevista das atuais
localizadas junto ao Antigo Matadouro do Porto.

12

Numa parcela de terreno com cerca de 1500 m2.
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PE7. Alameda de Cartes / Contumil

Um eixo central estruturante para a
mobilidade e para a inclusão,
orientador do desenvolvimento das
zonas periféricas da cidade.
Num território marcado por uma orografia bastante irregular e acidentada e por importantes
barreiras físicas, marcadas pelas infraestruturas ferroviárias, este projeto estruturante visa
promover uma maior acessibilidade local e a mobilidade sustentável. Materializa-se na
promoção de um eixo estruturante que permita articular zonas totalmente consolidadas (Costa
Cabral e São Roque da Lameira) e zonas que mantêm um grande potencial de
desenvolvimento urbanístico (como é o caso da zona de Contumil ou de Currais) e um grande
valor patrimonial (núcleo rural de Vila Cova). A zona de Contumil e particularmente, a zona de
Currais, apresentam ainda áreas de dimensão considerável livres de ocupação, que importa
estruturar no quadro de uma dinâmica urbanística previsível face aos investimentos previstos
para a zona oriental e à localização estratégica no contexto da cidade, designadamente a
proximidade em relação à Estação Ferroviária de Contumil, às Estações de Metro de Nasoni e
de Nau Vitória e aos principais eixos rodoviários (VCI, Estrada da Circunvalação e Av. Fernão
de Magalhães). Por outro lado, propõe melhorar as acessibilidades e os acessos aos
equipamentos relevantes, tais como a Escola Nicolau Nasoni, e às zonas da ARU e da Cidade
com maior densidade habitacional, como são exemplo os bairros de Costa Cabral, de São
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Roque da Lameira, de Contumil ou do Cerco. Neste sentido, deverão ser garantidas as
seguintes ações:
✓

Promover um acesso nascente ao bairro de Contumil / Costa Cabral e de articulação
com a Av. Fernão de Magalhães e com equipamentos relevantes como a Escola
Nicolau Nasoni, a Estação Ferroviária de Contumil e as Estações de Metro de Nasoni
e de Nau Vitória;

✓

Promover 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 / rua Avelino Ribeiro (que integra o espaço
canal da linha F do Metro do Porto);

✓

Prolongar a rua Professor Bonfim Barreiros à rua Amorim de Carvalho (na envolvente
do Bairro de Contumil);

✓

Incrementar a mobilidade suave na rua das Linhas de Torres, articulando o núcleo
rural de Vila Cova;

✓

Melhorar as acessibilidades ao Bairro de São Roque da Lameira e promover novas
articulações com a Alameda de Cartes, valorizando as ligações com os núcleos
urbanos envolventes.
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PE8. Parque de recolha dos STCP e Fábrica “A Invencível”

Um novo polo multifuncional
dinamizador de funções e atividades
Construção e consolidação de um novo polo multifuncional (habitação, comércio e serviços)
nos terrenos afetos ao antigo parque de recolha dos STCP e da antiga fábrica “A Invencível”,
capaz de induzir novas dinâmicas urbanísticas e socioeconómicas em Campanhã, revertendo,
valorizando e recuperando a imagem do território da Corujeira. Face à construção e
consolidação de duas fortes áreas empresariais previstas no PERU de Campanhã - Estação e
à nova área residencial perspetivada no projeto estruturante do Monte da Bela, deverá
constituir uma área complementar e de reserva para o incremento da função habitacional,
possibilitando a fixação de novos residentes na ARU e potenciando uma oferta diferenciadora
no contexto da cidade, compatível com outros usos (comércio e serviços), promovendo novas
ligações com a Praça da Corujeira, com o projeto previsto para o Antigo Matadouro Municipal,
com a Avenida 25 de Abril e com a rua da Fábrica “A Invencível”. A intervenção,
maioritariamente implantada nos terrenos afetos ao antigo parque de recolha dos STCP,
contará, naturalmente, com o envolvimento dos privados (de acordo com o levantamento
cadastral) e deverá promover consensos entre as partes. O projeto deverá ter em conta os
compromissos urbanísticos existentes e a sua ponderação com a participação dos privados,
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designadamente os atos válidos (direitos conferidos por informações prévias favoráveis,
licenças, aprovações ou alterações válidas, incluindo projetos de arquitetura, ainda não
tituladas por alvará). A construção e consolidação desta nova área multifuncional deverá estar
contemplada no quadro da revisão do PDM (em curso), uma vez que esta zona está
abrangida por uma UOPG (19 – Mercado abastecedor) que define a manutenção da Estação
de Recolha da STCP. Neste sentido, deverão ser garantidas as seguintes ações:
✓

Enquadrar o projeto no quadro da revisão do PDM;

✓

Elaborar um estudo urbanístico de reordenamento, requalificação e reconversão do
Parque de recolhas dos STCP e dos Espaços Industriais envolventes.
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PE9. Fortalecimento da coesão social e económica

Valorizar as pessoas e apoiar todas
as instituições e agentes privados
De forma a fomentar a reabilitação urbana e a fixação de funções urbanas diferenciadas na
ARU da Corujeira, importa, para além da reabilitação física do edificado e do espaço público,
fomentar a dinamização de um conjunto de iniciativas de carater imaterial, em parceria com as
instituições e agentes privados, que contribuam para o desenvolvimento social e educativo e
para a valorização do potencial humano das populações mais vulneráveis do território e que
atuem, simultaneamente como fatores de promoção de uma imagem urbana renovada e de
dinamismo económico e comercial, criando emprego e aumentado o volume de negócios. De
forma a potenciar a atratividade, a competitividade e a regeneração das zonas da Corujeira,
de Contumil e do Cerco do Porto, atraindo novos públicos e gerando novos fluxos no interior
da ARU, deverão ser desenvolvidos e promovidos um conjunto de eventos culturais e de
animação do espaço público e do comércio local, em particular nos eixos comerciais e nas
centralidades conferidas pelos elementos âncora locais. Complementarmente importa
promover medidas de prevenção do desenvolvimento de comportamentos desviantes e da
marginalidade, designadamente nos bairros municipais, mediante ações nas áreas da
prevenção primária e secundária, educação, segurança, cultura, desporto e lazer, bem como
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reforçar os níveis de participação, de intervenção e de envolvimento dos atores locais, através
da implementação de um modelo de intervenção integrado, eficiente e participativo. Neste
sentido, deverão ser garantidas as seguintes ações:
✓

Conceber um programa de dinamização cultural e comercial;

✓

Promover medidas de apoio à formação, à educação, ao empreendedorismo e ao
emprego;

✓

Promover medidas de apoio à prevenção de comportamentos desviantes e da
marginalidade;

✓

Reforçar os níveis de participação, de intervenção e de envolvimento dos atores
locais.
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PE10. Laboratório vivo para a inovação no espaço urbano

Estruturar novas soluções
tecnológicas e ideias para a cidade
e para a identidade local
Formalização de uma plataforma para a experimentação e demonstração de um conjunto de
soluções tecnológicas integradas, à semelhança de um Laboratório Vivo para a
Descarbonização13, que aumentem a eficiência e reduzam o consumo de energia e promovam
novas experiências pelos cidadãos em espaço urbano. Neste sentido, deverá ser definido um
espaço urbano na ARU com identidade local por forma a constituir um espaço de teste para a
demonstração e adequação de soluções tecnológicas integradas em contexto real que
promovam a descarbonização da vivência em cidades. Esta área deverá ser objeto de
integração de soluções nos domínios, entre outros, dos transportes e mobilidade, de
eficiência energética em edifícios, de serviços ambientais inovadores e de promoção da
economia circular, numa lógica de interação entre o município, os centros de conhecimento,

13

O Programa Laboratórios Vivos para a Descarbonização (LVpD) é uma iniciativa criada pelo Fundo Ambiental do
Ministério do Ambiente através do Aviso n.º 4218/2017, de 20 de abril, alterado pelo Despacho n.º 5087/2017, de 25
de maio. Possui o objetivo de incentivar a criação de espaços de promoção do desenvolvimento de tecnologias
inovadoras de baixo impacte ambiental, de solidificação de princípios de uso eficiente e produtivo de recursos
materiais e energéticos e da apropriação das mais-valias económicas e ambientais de novas soluções por parte das
comunidades e populações.
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as empresas, as indústrias e os cidadãos. A experimentação e o sucesso na aplicação de
novas soluções, deverá conduzir à sua replicação noutras contextos da ARU e da cidade.
Neste sentido, deverão ser garantidas as seguintes ações:
✓

Definir uma área de intervenção com identidade local e onde seja possível demonstrar
um conjunto de soluções tecnológicas integradas;

✓

Promover um concurso de ideias, demonstrativo do alcance ambiental das operações
propostas, das áreas temáticas para a descarbonização consideradas (tais como
mobilidade, energia, economia circular e edifícios), do caráter inovador da intervenção
e dos principais impactos esperados;

✓

Elaborar um estudo de viabilidade e um plano de implementação do conjunto de
soluções apresentadas e selecionadas no concurso de ideias;

✓

Promover um plano de comunicação e divulgação dos resultados obtidos.
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Anexo 1 | Peças desenhadas

01 – Masterplan | Planta síntese do modelo territorial (esc: 1:2500)
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