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1. Introdução
Objetivos do trabalho
O objetivo geral do presente trabalho é a definição das condições base que suportam a
Operação de Reabilitação Urbana (ORU) de natureza Sistemática1 para o território da Área de
Reabilitação Urbana (ARU) da Corujeira, através da elaboração de um Programa Estratégico
de Reabilitação Urbana (PERU), o instrumento legal previsto no Regime Jurídico da
Reabilitação Urbana (RJRU) 2.
O trabalho integra os elementos necessários para realização da ORU da ARU da Corujeira e
tem em consideração os critérios de delimitação e os objetivos estratégicos estabelecidos no
ato da sua delimitação, nomeadamente:
:

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 neste quadro estratégico de referência, o PERU desenvolve uma estratégia
integrada para a ARU e define o quadro da sua operacionalização, de forma a permitir
consolidar um modelo de organização urbana policêntrica na cidade do Porto, a promover
melhores condições urbanas e ambientais para as zonas da Corujeira, de Contumil e do Cerco
do Porto e a 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.

1

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”.
2

Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto.
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O documento Definição da ORU, com base na estratégia territorial definida anteriormente
(documento Estratégia Territorial), define as opções estratégicas de reabilitação e identifica as
condições programáticas, operativas, financeiras e institucionais que permitem implementar a
ORU Sistemática.

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

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 2
Caracterização e
Diagnóstico

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 – R4: Definição da ORU – define a tipologia da ORU, o seu prazo de execução e
o cronograma do seu plano de ação, assim como o respetivo programa de investimento e
financiamento, o modelo de gestão e execução e o quadro de apoios e incentivos às ações de
reabilitação. O documento estrutura-se nos seguintes capítulos:
:

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

:

Opções estratégicas | Identificação das linhas estratégicas de intervenção e dos
objetivos de reabilitação e revitalização da ORU;

:

Âmbito da ORU | Identificação da tipologia, das prioridades e objetivos de execução,
prazo de execução;

:

Programa da ORU | Definição das ações de reabilitação nos diferentes domínios
(edificado, espaço público, infraestruturas, equipamentos, atividades económicas,
mobilidade e acessibilidades); estimativa de investimento (com descriminação do
investimento público e das ações de iniciativa pública); fontes de financiamento;
planeamento físico previsional e estimativa orçamental (com a programação temporal
da execução das ações e a repartição do investimento);
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:

Modelo institucional | Definição de modelos de gestão e de execução da ORU;
condições de aplicação dos instrumentos de execução de reabilitação urbana
legalmente previstos;

:

Estratégia de comunicação | Definição da estratégia de comunicação da ORU;

:

Medidas de gestão territorial | Identificação de medidas específicas de gestão
territorial e urbanística a adotar para a implementação da ORU;

:

Quadro de apoios e Incentivos | Identificação do quadro dos benefícios fiscais
associados aos impostos municipais sobre o património, das taxas municipais e de
outros incentivos municipais relacionados com a reabilitação urbana.

2. Opções estratégicas
2.1 Visão
A estratégia territorial para a ARU da Corujeira assume como base a seguinte Visão de futuro,
entendida como o cenário prospetivo que se pretende alcançar para o território:
“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
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.
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2.2 Eixos e objetivos estratégicos
Da visão para o território decorrem cinco eixos estratégicos de intervenção (EE),
desenvolvidos no relatório anterior (documento de Estratégia Territorial), que procuram ir ao
encontro das questões mais críticas da reabilitação e revitalização do território da Corujeira, de
Contumil e do Cerco e que sustentam as principais opções realizadas para o êxito desta
importante operação de reabilitação urbana (Figura 2):
:

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 2. 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;
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:

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

:

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.

2.3 Alteração dos limites 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 3. 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
histórica4.
O contexto da alteração ao limite da ARU, o enquadramento legal e a justificação da
alteração ao limite da ARU estão expostos no anterior relatório (documento de Estratégia
Territorial). 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.
A alteração ao limite da ARU da Corujeira prende-se com a inclusão de uma área com cerca
de 36 hectares, que corresponde, exclusivamente, à esteira da N12 e aos núcleos
habitacionais e históricos envolventes (incluindo os espaços verdes circundantes a cada um
dos núcleos), no troço entre as ruas Igreja de Campanhã e do Pego Negro, numa extensão de
cerca de 1.450 metros (Figura 3).

3

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 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.
4

Áreas históricas, Artigo 9.º, n.º 1 al.c, RPDM.
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Figura 3. Limite da ARU e Área de ampliação proposta para a ARU
Fonte: SPI, 2018

Neste contexto, a proposta de alteração da delimitação da ARU da Corujeira abrange um
território com cerca de 262 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
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
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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.

3. Âmbito da ORU
3.1 Tipologia
Atendendo à complexidade das questões abrangidas, a operação a desenvolver na Corujeira,
em Contumil e no Cerco será, como já referido anteriormente, uma ORU Sistemática. A
estratégia de intervenção definida para o território implica, claramente, uma perspetiva
integrada de intervenção no tecido urbano destas três zonas da cidade do Porto.
Uma ORU Sistemática é uma “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”5, que articule e alavanque o
investimento privado associado.
A delimitação de uma ARU tem associados apoios e benefícios fiscais, designadamente ao
nível dos impostos municipais sobre o património, incentivos decorrentes dos estatutos dos
benefícios fiscais (IVA, IRS e IRC), entre outros, a conceder aos proprietários e detentores de
direitos sobre o património edificado, objeto das ações de reabilitação urbana.
Através da definição da ORU Sistemática, em complementaridade com o estabelecido na
delimitação da ARU, serão conferidos poderes acrescidos ao Município (a aprovação da ORU
sistemática constitui causa de utilidade pública para efeitos de imposição da obrigação de
reabilitar e obras coercivas, empreitada única, demolição de edifícios, direito de preferência,
arrendamento forçado, constituição de servidão, expropriação, venda forçada, reestruturação

5

Artigo 8º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana.
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da propriedade), podendo ser criados programas complementares aos atualmente definidos,
que promovam a reabilitação e reabitação do edificado.

3.2 Prazo de execução
A ORU da Corujeira deverá ser executada no prazo de 10 anos, desenvolvendo-se as
intervenções propostas entre 2019 e 2028. Este prazo poderá, eventualmente, ser prorrogado
por mais 5 anos, até 2033, atingindo-se, assim, o âmbito temporal máximo fixado para a
vigência de uma ORU, 15 anos (art.º 20º do RJRU).
Tendo em vista a concretização integral da ORU, deverá ser regularmente promovida a
avaliação da execução da operação, designadamente do grau de desenvolvimento do
programa de ação definido e da prossecução dos objetivos estratégicos, nos termos previstos
no RJRU (art.º 20º - A do RJRU).

3.3 Prioridades e objetivos de execução
As prioridades e objetivos de execução estabelecidos para a ORU da Corujeira têm em vista a
prossecução da visão de futuro definida para o território e as opções estratégicas delineadas
para a sua concretização.
Tendo em consideração as opções estratégicas de reabilitação e revitalização urbana definida
para a ARU estabelecem-se os seguintes Objetivos Específicos (OES) para os eixos
estratégicos de intervenção (EE):
EE1. Novos polos de dinamização urbana

> 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;
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> OES4. Valorizar os espaços urbanos numa lógica de multifuncionalidade, garantindo
uma maior vitalidade e atratividade do território.
EE2. Corredores para a integração urbana

> 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

> 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

> 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;
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> 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

> 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.

4. Programa da ORU
4.1 Projetos estruturantes e ações
A concretização da estratégia de reabilitação urbana preconizada para a ARU da Corujeira irá
assentar na implementação de uma carteira de projetos estruturantes (PE), que se assumem
como iniciativas fundamentais para a geração de novas dinâmicas de regeneração urbana
das zonas da Corujeira, de Contumil e do Cerco.
Estes PE, como referido no documento de Estratégia Territorial, 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) e dos objetivos específicos (OES) subjacentes à estratégia de
reabilitação urbana da ARU da Corujeira.
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,
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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, 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 PE que incidem de forma abrangente em
diferentes pontos do território da ARU, abarcando intervenções, físicas ou imateriais, que dão
sentido e concretizam 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;

:

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;

6

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

Estes PE correspondem a intervenções integradas sobre locais específicos, com efeitos
multiplicadores sobre todo o território e o concelho. 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.
Os projetos estruturantes, muito embora se organizem por eixo estratégico de intervenção,
considerando a sua importância para a concretização dos objetivos estratégicos e específicos
associados a esse eixo, têm também, na maioria dos casos, pela sua transversalidade, um
impacto direto ou indireto na concretização dos objetivos associados a outros eixos de
intervenção.
As intervenções que corporizam a ORU da Corujeira enquadram-se numa matriz de 10 PE,
que são operacionalizados através de 42 ações (Tabela 1). Os projetos estruturantes estão
desenvolvidos em fichas próprias que incluem a sua identificação, os objetivos estratégicos e
os objetivos específicos para os quais concorrem, uma breve descrição dos projetos, as
ações prioritárias e a avaliação do seu impacto para a prossecução dos diferentes eixos
estratégicos. As ações estão, igualmente, descritas em fichas que contêm a identificação da
tipologia de intervenção, uma planta de localização e fotografia (nas intervenções físicas),
descrição, promotor, parceiros envolvidos ou a envolver, financiamento, investimento e
cronograma.
As intervenções físicas subjacentes aos projetos estruturantes e às ações são representadas
por uma linguagem esquemática e indicativa nas fichas–síntese. Como tal, apresentam uma
linguagem esquemática e meramente indicativa, não se sobrepondo aos instrumentos de
gestão territorial, nem aos projetos urbanísticos detalhados. De igual forma, deverão ter em
conta compromissos urbanísticos existentes e a sua ponderação com a participação dos
privados, designadamente os atos válidos (direitos conferidos por informações prévias
favoráveis, licenças, aprovações ou alterações válidas, incluindo projetos de arquitetura, ainda
não tituladas por alvará).
Essas fichas-síntese dos projetos e das ações devem ser objeto de uma constante revisão,
tendo em conta eventuais e justificáveis correções de trajetória da ação municipal.
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Tabela 1. Projetos estruturantes e ações

Projeto Estruturante

Ação
1.1. Criação da Praça do Matadouro e do novo arruamento de ligação à Praça da Corujeira
1.2. Criação do corredor verde de enquadramento paisagístico da VCI

PE1. Antigo Matadouro Industrial do Porto

1.3. Criação da ciclovia de ligação ao Terminal Intermodal Rodoviário de Campanhã e à Quinta de Bonjóia
1.4. Requalificação da rua da Fábrica “A Invencível”
1.5. Melhoria das ligações pedonais sob o viaduto da VCI
2.1. Requalificação da Praça da Corujeira

PE2. Praça da Corujeira

2.2. Requalificação e valorização do Jardim da Corujeira
2.3. Ligação à Avenida Cidade Léon
2.4. Incrementar a mobilidade suave ao longo do viaduto da Av. 25 de Abril
3.1. Requalificação do espaço público dos quarteirões localizados na envolvente do Antigo Matadouro Municipal e da Praça da Corujeira
3.2. Requalificação da Travessa de Maceda

PE3. Rua de São Roque da Lameira e o eixo complementar a sul

3.3. Requalificação da Travessa do Falcão
3.4. Valorização do cruzamento da rua de S. Roque da Lameira com a rua Afonso de Albuquerque
3.5. Requalificação da rua São Roque da Lameira
3.6. Requalificação do eixo formado pelas ruas das Escolas, de Emílio Biel e de Nossa Sra. do Calvário
4.1. Programa de promoção e de dinamização da ORU
4.2. Reabilitação do edificado degradado
4.3. Reabilitação do Parque Habitacional Público Municipal e nova construção

PE4. Reabilitação do edificado e do Parque Habitacional Público Municipal

4.4. Reabilitação do espaço público envolvente ao Parque de Habitação Pública Municipal
4.5. Análise de edificações classificadas como “ilhas”
4.6. Conceção de um programa de realojamento
4.7. Criação do Centro de Saúde
4.8. Construção de residências assistidas para idosos
5.1. Melhoria dos acessos aos bairros do Falcão, do Agrupamento Habitacional do Falcão e do Cerco

PE5. Corredor ecológico da Corujeira

5.2. Criação da ciclovia de ligação à Praça da Corujeira e ao Parque Urbano Oriental
5.3. Criação do Parque da Alameda de Cartes
6.1. Criação de uma nova área residencial

PE6. Monte da Bela

6.2. Ligação à rua da Fábrica “A Invencível”
6.3. Requalificação da Travessa de Bonjóia
7.1. Novo atravessamento da linha férrea

PE7. Alameda de Cartes / Contumil

7.2. Melhorar as acessibilidades ao Bairro de São Roque da Lameira
7.3. Incrementar a mobilidade suave na rua das Linhas de Torres
7.4. Ligação da rua Professor Bonfim Barreiros à rua Amorim de Carvalho

PE8. Parque de recolha dos STCP e Fábrica “A Invencível”

8.1. Enquadramento do projeto no quadro da revisão do PDM
8.2. Elaboração de um estudo urbanístico de reordenamento, requalificação e reconversão do Parque de recolhas dos STCP e dos Espaços Industriais envolventes
9.1. Programa de dinamização cultural e comercial

PE9. Fortalecimento da coesão social e económica

9.2. Apoio à formação, à educação, ao empreendedorismo e ao emprego
9.3. Apoio à prevenção de comportamentos desviantes e da marginalidade
9.4. Reforço dos níveis de participação, de intervenção e de envolvimento dos atores locais
10.1. Criação de uma plataforma eletrónica de suporte ao projeto

PE10. Laboratório vivo para a inovação no espaço urbano

10.2. Lançamento do Plano
10.3. Plano de implementação, de comunicação e de monitorização das operações
Fonte: SPI, 2018
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PE1. Antigo Matadouro Industrial do Porto
EE1. Novos polos de dinamização urbana

Uma nova centralidade urbana,
um novo polo cultural e social da
cidade
Objetivos Estratégicos
OE3. Atrair atividades económicas, sociais e culturais, criando um novo polo funcional
Objetivos Específicos
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
Descrição
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
funcional já definido pela CMP. Complementarmente à construção do novo equipamento, deverá
promover-se a reabilitação e a melhoria da qualidade do espaço público envolvente à rua de São Roque
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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.
Ações
1.1. Criação da Praça do Matadouro e do novo arruamento de ligação à Praça da Corujeira
1.2. Criação do corredor verde de enquadramento paisagístico da VCI
1.3. Criação da ciclovia de ligação ao Terminal Intermodal Rodoviário de Campanhã e à Quinta de
Bonjóia
1.4. Requalificação da rua da Fábrica “A Invencível”
1.5. Melhoria das ligações pedonais sob o viaduto da VCI
Impactos nos Eixos Estratégicos
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

••••

•••

••

-

•••

20 | 109

MUNICÍPIO DO PORTO | DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA, DE TIPO SISTEMÁTICO, PARA
O TERRITÓRIO A DELIMITAR COMO ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
R04. DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA
JANEIRO 2019

1.1.

Criação da Praça do Matadouro e do novo arruamento de ligação à Praça da Corujeira

Tipo de intervenção
Espaço público; Rede viária

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia; Privados

Descrição
Criar a Praça do Matadouro, em conformidade com a planta de ordenamento – carta de qualificação do
solo (PDM) e ao abrigo da UOPG 19 – Mercado Abastecedor, bem como a ligação entre a rua São
Roque da Lameira (junto ao viaduto da VCI e ao Antigo Matadouro Industrial do Porto) e a Praça da
Corujeira, através de um novo arruamento junto à área norte do terreno da STCP e da antiga fábrica “A
Invencível”.
A nova praça a criar deverá formalizar um novo enquadramento urbano do antigo Matadouro Industrial
do Porto, tendo em consideração o projeto em curso para este edifício, garantindo uma nova solução
urbana para a resolução dos constrangimentos existentes no lugar. Neste sentido, deverá garantir:
• A criação de um novo espaço público capaz de valorizar e enquadrar as novas funções previstas
no projeto de reconversão e exploração do antigo Matadouro e de estruturar novas soluções de
desenho urbano que possibilitem a minimização das ruturas criadas com o viaduto da VCI nas
articulações com os arruamentos envolventes e o incremento da mobilidade suave no território;
• A resolução do estreitamento do traçado da rua de S. Roque junto à Esquadra da PSP e à antiga
fábrica "A Invencível";
• A criação de um traçado alternativo que relacione diretamente a rua de S. Roque da Lameira e a
Praça da Corujeira, a partir do viaduto sob a VCI;
• A melhoria das condições de funcionamento do trânsito rodoviário, a integração dos desníveis
topográficos existentes e a adequação aos limites cadastrais;
• A criação de áreas de estacionamento subterrâneo que tirem partido dos desníveis topográficos
existentes e que garantam uma oferta de acordo com a procura expectável, face à constituição do
novo polo cultural e social da cidade;
• O reforço da oferta de áreas verdes de utilização pública;
• A minimização do impacto visual do pórtico do viaduto da VCI e o controlo acústico da ferrovia e
da rodovia.
Esta ação, naturalmente, contará com o envolvimento dos privados (de acordo com o levantamento
cadastral) e deverá promover consensos entre as partes. A ação deverá ter em conta compromissos
urbanísticos existentes e a sua ponderação com a participação dos privados, designadamente os atos
válidos (direitos conferidos por informações prévias favoráveis, licenças, aprovações ou alterações
válidas, incluindo projetos de arquitetura, ainda não tituladas por alvará).
As intervenções a realizar no espaço público deverão ser encaradas numa perspetiva integrada e
deverão considerar, sempre que adequado, a criação de valas técnicas para incorporação das redes de
infraestruturas e substituir, sempre que oportuno, os elementos de iluminação pública para sistemas
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energeticamente mais eficientes.
Para efeito de cálculo do investimento foi considerado a criação de um parque estacionamento
subterrâneo (com 1 piso) com uma capacidade para cerca de 350 lugares.
Medições (área de intervenção)
>

Espaço público – 10.430 m2

>

Estacionamento subterrâneo – 7.040 m2

>

Rede viária a construir – 3.117 m2

Estimativa de investimento: 4.214.117 € (não inclui demolições, movimentos de terras, expropriações,
aquisição de terrenos, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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1.2.

Criação do corredor verde de enquadramento paisagístico da VCI

Tipo de intervenção
Espaço verde

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia

Descrição
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 a esta infraestrutura.
Este corredor verde servirá de suporte ao troço da ciclovia de ligação à Quinta do Mitra (Terminal
Intermodal Rodoviário) e que se prolongará à Quinta de Bonjóia e ao Parque Oriental da Cidade (Ação
1.3).
Medições (área de intervenção)
>

Espaço verde – 7.846 m2

Estimativa de investimento: 235.380 € (não inclui demolições, movimentos de terras, expropriações,
aquisição de terrenos, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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1.3.

Criação da ciclovia de ligação ao Terminal Intermodal Rodoviário de Campanhã e à Quinta de
Bonjóia

Tipo de intervenção
Rede de mobilidade suave

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia

Descrição
Criação e desenvolvimento da rede ciclável da cidade, promovendo a melhoria das condições de
coexistência dos modos suaves e garantindo a eliminação de pontos de acumulação de acidentes entre
ciclistas e os peões / automobilistas.
A ciclovia permitirá articular a Praça do Matadouro (Ação 1.1) com a Quinta do Mitra / Terminal Intermodal
Rodoviário de Campanhã e com a Quinta de Bonjóia / Parque Urbano Oriental, desenvolvendo um
percurso ciclável à cota baixa da ARU.
A ciclovia urbana, em canal dedicado, desenvolve-se em três troços: (1) O primeiro troço implanta-se ao
longo da rua a Fábrica “A Invencível” e no corredor verde de enquadramento paisagístico da VCI (Ação
1.2), infletindo em direção à Quinta do Mitra; (2) O segundo troço, desenvolve-se ao longo do espaço
canal adjacente à ligação sul da VCI ao nó de Campanhã / São Roque e que se interliga com a rua de
Bonjóia; e (3) O terceiro troço desenvolve-se no interior da Quinta de Bonjóia, aproveitando alguns
percursos e plataformas existentes, de forma a garantir um percurso com inclinações regulamentares e
que garanta uma ligação à rua da Igreja de Campanhã / Parque Urbano Oriental.
Medições (área de intervenção)
>

Ciclovia – 3.109 m2

Estimativa de investimento: 124.360 € (não inclui demolições, movimentos de terras, expropriações,
aquisição de terrenos, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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1.4.

Requalificação da rua da Fábrica “A Invencível”

Tipo de intervenção
Espaço público

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia

Descrição
Esta ação compreende a valorização da rua da Fábrica “A Invencível”, introduzindo arborização e
mobiliário urbano, melhorando a imagem e constituindo um eixo verde de ligação à Praça do Matadouro
(Ação 1.1).
A ação visa melhorar a acessibilidade local e o ordenamento do estacionamento, através do alargamento
da rede de mobilidade suave e da introdução de passeios laterias com dimensões regulamentares (em
ambos os lados e em toda a extensão do arruamento), bem como da formalização e do incremento de
lugares de estacionamento ao longo da via (implantados de acordo com a edificação existente).
As intervenções a realizar no espaço público deverão ser encaradas numa perspetiva integrada e
deverão considerar, sempre que adequado, a criação de valas técnicas para incorporação das redes de
infraestruturas e substituir, sempre que oportuno, os elementos de iluminação pública para sistemas
energeticamente mais eficientes.
Medições (área de intervenção)
>

Espaço público – 11.551 m2

Estimativa de investimento: 808.570 € (não inclui demolições, movimentos de terras, expropriações,
aquisição de terrenos, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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1.5.

Melhoria das ligações pedonais sob o viaduto da VCI

Tipo de intervenção
Rede de mobilidade suave

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia; IP - Infraestruturas de
Portugal; Metro do Porto

Descrição
Criar boas condições de acesso e atravessamento da rua S. Roque da Lameira sob o viaduto da VCI,
facilitando a articulação da Praça do Matadouro (Ação 1.1) com a zona poente da ARU, designadamente
o Parque de São Roque, as Antas e a Estação do Metro do Estádio do Dragão.
A ação visa melhorar as condições de segurança e conforto no atravessamento do viaduto da VCI
localizado no cruzamento com a rua de S. Roque da Lameira, onde frequentemente ocorrem acidentes
rodoviários.
Poderá ser equacionada a construção de uma ponte pedonal (por entre os pilares existentes do pórtico
do viaduto da VCI e sobre a linha férrea), associado a rampa, escada e elevador que garanta a ligação
quotidiana, permanente, entre a Estação do Metro e toda a área da Corujeira e zonas envolventes.
Medições (área de intervenção)
>

Espaço público / Passeios – 316 m2

>

Viaduto pedonal / Passagem superior sobre a linha férrea – 91 m2

Estimativa de investimento: 158.240 € (não inclui demolições, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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PE2. Praça da Corujeira
EE2. Corredores para a integração urbana

Uma centralidade renovada,
dinamizadora de novas relações
urbanas entre os espaços
envolventes e promotora da
melhoria dos sistemas de
mobilidade e acessibilidade.
Objetivos Estratégicos
OE2. Promover a interação territorial, socioeconómica e cultural com a restante cidade, anulando efeitos
de segregação espacial e de estigmatização
Objetivos Específicos
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)
Descrição
Reforço da 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
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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
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.
Ações
2.1. Requalificação da Praça da Corujeira
2.2. Requalificação e valorização do Jardim da Corujeira
2.3. Ligação à Avenida Cidade Léon
2.4. Incrementar a mobilidade suave ao longo do viaduto da Av. 25 de Abril
Impactos nos Eixos Estratégicos
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

••

••••

••

-

••
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2.1.

Requalificação da Praça da Corujeira

Tipo de intervenção
Espaço público

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia

Descrição
Melhorar a qualidade do principal espaço público da ARU, promovendo, simultaneamente um novo o
sistema de circulação e de articulação local com os sistemas viários preexistentes, garantindo a
facilidade de acessos, o incremento da circulação de transportes públicos e da mobilidade suave.
Considerando os novos polos urbanos a promover na envolvente (Matadouro Municipal, Monte da Bela e
Parque de recolha dos STCP e Fábrica “A Invencível”) e o atual sistema de mobilidade viária da Praça
(plataforma giratória), importa promover novas formas de circulação que possibilitem uma articulação
com o novo arruamento de ligação ao Matadouro Municipal (Ação 1.1), que valorizem uma ligação à Av.
25 de Abril e à Av. Cidade de Léon, e que garantam uma ligação ao sistema unidirecional formalizado
pelo eixo das ruas de S. Roque da Lameira / das Escolas / Emílio Biel / Nossa Sra. do Calvário.
Desta forma será possível criar um reordenamento do setor urbano centralizado na Praça da Corujeira e
estruturar uma nova hierarquização do sistema viário.
Neste sentido, a ação visa: (1) A adequação de perfis dos arruamentos da Praça da Corujeira, facilitando
a circulação rodoviária, nos topos norte e sul, em ambos os sentidos e de forma a diminuir a
necessidade de circulação nos topos nascente e poente; (2) O alargamento dos percursos pedonais em
todas as suas frentes e a adoção de pavimentos confortáveis; (3) O reordenamento do estacionamento;
(4) A instalação de mobiliário urbano; e (5) Permitir criar as condições para a implementação da ciclovia
de ligação à Av. 25 de Abril, ao Monte da Bela e ao Antigo Matadouro Industrial do Porto (Ação 2.4).
As intervenções a realizar no espaço público deverão ser encaradas numa perspetiva integrada e
deverão considerar, sempre que adequado, a criação de valas técnicas para incorporação das redes de
infraestruturas e substituir, sempre que oportuno, os elementos de iluminação pública para sistemas
energeticamente mais eficientes.
Medições (área de intervenção)
>

Espaço público – 15.675 m2

Estimativa de investimento: 1.567.500 € (não inclui demolições, movimentos de terras, estudos e projetos
das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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2.2.

Requalificação e valorização do Jardim da Corujeira

Tipo de intervenção
Espaço verde

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia

Descrição
Requalificar e dinamizar o jardim com novas áreas funcionais (parque infantil e geriátrico, quiosques e
esplanadas, entre outras) de forma a contribuir para o reforço da identidade do lugar e para a
atratividade do território, promovendo a estadia e a vivência do local e formalizando uma efetiva
articulação com o projeto de requalificação da Praça da Corujeira (Ação 2.1).
No âmbito da ação e de acordo com o novo sistema viário preconizado para a Praça da Corujeira (Ação
2.1), deverá ser promovido um novo desenho urbano do Jardim da Corujeira que garanta um
atravessamento transversal articulado com o novo arruamento de ligação à Praça do Matadouro (Ação
1.1). Complementarmente, deverá ser equacionada a possibilidade de se promover uma maior
iluminação no interior do conjunto arbóreo existente através do abate pontual de algumas árvores de
grande porte (plátanos).
A ação visa, igualmente, dotar o jardim de novo mobiliário urbano bem como de melhores
acessibilidades que promovam uma mobilidade universal (inexistência de barreiras físicas e
arquitetónicas).
Medições (área de intervenção)
>

Espaço verde – 14.303 m2

Estimativa de investimento: 429.090 € (não inclui demolições, movimentos de terras, estudos e projetos
das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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2.3.

Ligação à Avenida Cidade Léon

Tipo de intervenção
Rede viária

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia

Descrição
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.
A ação compreende o reperfilamento da Travessa Ferreira dos Santos e do eixo complementar
formalizado pela rua Corujeira de Baixo, pela rua Padre Domingos de Azevedo, pela Travessa da
Corujeira de Baixo e pela rua Monte de Campanhã, o prolongamento da rua Monte de Campanhã à
Avenida Cidade Léon e a criação do respetivo nó viário de amarração.
A ação visa melhorar a acessibilidade local e a legibilidade da malha urbana, através do alargamento e
de novos alinhamentos de vias, do ordenamento do estacionamento e da introdução de passeios laterias
com dimensões regulamentares.
Considerando o alargamento das ruas Corujeira de Baixo e Padre Domingos de Azevedo e a importância
adquirida no sistema de circulação viária local, admite-se que parte do troço da Travessa da Corujeira de
Baixo possa ser transformada numa via de acesso condicionado a moradores e materializada numa zona
de coexistência (plataforma de mobilidade partilhada entre o peão e o automóvel).
Medições (área de intervenção)
>

Rede viária a construir – 1.547 m2

>

Rede viária a reperfilar – 12.216 m2

>

Rede viária / Nós viários – 2.749 m2

Estimativa de investimento: 993.990 € (não inclui demolições, movimentos de terras, expropriações,
aquisição de terrenos, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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2.4.

Incrementar a mobilidade suave ao longo do viaduto da Av. 25 de Abril

Tipo de intervenção
Rede de mobilidade suave

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia

Descrição
Melhoria da rede pedonal e ciclável entre a Praça do Matadouro, a Praça da Corujeira, a Av. 25 de Abril e
o Monte da Bela, promovendo a criação de condições de coexistência dos modos suaves e garantindo a
eliminação de pontos de acumulação de acidentes entre ciclistas e os peões / automobilistas.
Neste sentido, a ação visa promover a melhoria das condições de conforto e de segurança no
atravessamento pedonal ao longo do separador central do viaduto da Av. 25 de Abril e o
desenvolvimento de um percurso ciclável à cota alta da ARU.
A ciclovia urbana, em canal dedicado, desenvolve-se em dois troços: (1) O primeiro troço implanta-se ao
longo da Praça da Corujeira (Ação 2.1), infletindo em direção à Av. 25 de Abril; e (2) O segundo troço,
desenvolve-se ao longo do canal rodoviário do viaduto da Av. 25 de Abril.
Medições (área de intervenção)
>

Espaço público / Passeios e ciclovia – 1.369 m2

Estimativa de investimento: 54.760 € (não inclui demolições, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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PE3. Rua de São Roque da Lameira e o eixo complementar a sul
EE2. Corredores para a integração urbana

Um eixo histórico da Cidade,
impulsionador de novas
dinâmicas urbanas e da
identidade local
Objetivos Estratégicos
OE2. Promover a interação territorial, socioeconómica e cultural com a restante cidade, anulando efeitos
de segregação espacial e de estigmatização
Objetivos Específicos
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)
Descrição
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
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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, para o reforço da identidade
local e para a melhoria da mobilidade no território.
Ações
3.1. Requalificação do espaço público dos quarteirões localizados na envolvente do Antigo Matadouro
Municipal e da Praça da Corujeira
3.2. Requalificação da Travessa de Maceda
3.3. Reperfilamento da Travessa do Falcão
3.4. Valorização do cruzamento da rua de S. Roque da Lameira com a rua Afonso de Albuquerque
3.5. Requalificação da rua São Roque da Lameira
3.6. Requalificação do eixo formado pelas ruas das Escolas, de Emílio Biel e de Nossa Sra. do Calvário
Impactos nos Eixos Estratégicos
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

•••

••••

••

•

••

34 | 109

MUNICÍPIO DO PORTO | DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA, DE TIPO SISTEMÁTICO, PARA
O TERRITÓRIO A DELIMITAR COMO ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
R04. DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA
JANEIRO 2019

3.1.

Requalificação do espaço público dos quarteirões localizados na envolvente do Antigo
Matadouro Municipal e da Praça da Corujeira

Tipo de intervenção
Espaço público

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia

Descrição
Promover uma maior fruição do espaço público, nos quarteirões localizados na envolvente do Antigo
Matadouro Municipal e da Praça da Corujeira, delimitados pela rua São Roque da Lameira, pela rua Nova
da Corujeira, pela rua Ferreira dos Santos e pela Praça da Corujeira.
Considerando o reordenamento do setor urbano centralizado na Praça da Corujeira e a estruturação de
uma nova hierarquização do sistema viário decorrente da Praça do Matadouro e do novo arruamento de
ligação à Praça da Corujeira (Ação 1.1) será possível desenvolver uma operação de requalificação do
espaço publico que favoreça a mobilidade pedonal e ciclável nas ligações com a rua São Roque da
Lameira e com a rua das Escolas
Neste sentido, a ação visa promover a 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 no território, atraindo atividades e população e
constituindo um espaço publico unificado que reforce a identidade e a unidade do local.
As intervenções a realizar no espaço público deverão ser encaradas numa perspetiva integrada e
deverão considerar, sempre que adequado, a criação de valas técnicas para incorporação das redes de
infraestruturas e substituir, sempre que oportuno, os elementos de iluminação pública para sistemas
energeticamente mais eficientes.
Medições (área de intervenção)
>

Espaço público – 7.440 m2

Estimativa de investimento: 744.000 € (não inclui demolições, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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3.2.

Requalificação da Travessa de Maceda

Tipo de intervenção
Espaço público; Rede viária

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia; Associação Portuguesa de
Paralisia Cerebral; Privados

Descrição
Promover o alargamento da Travessa de Maceda, através do reperfilamento do arruamento e da melhoria
da articulação com a rua São Roque da Lameira.
Complementarmente, a ação visa promover a requalificação do espaço publico envolvente, ao nível do
reordenamento do estacionamento, do incremento da mobilidade pedonal e da instalação de mobiliário
urbano.
Face às dimensões reduzidas do perfil viário, ao cadastro existente e aos alinhamentos das construções
e dos muros existentes, será necessário promover a demolição de algumas construções.
As intervenções a realizar no espaço público deverão ser encaradas numa perspetiva integrada e
deverão considerar, sempre que adequado, a criação de valas técnicas para incorporação das redes de
infraestruturas e substituir, sempre que oportuno, os elementos de iluminação pública para sistemas
energeticamente mais eficientes.
Medições (área de intervenção)
>

Espaço público – 2.032 m2

>

Rede viária a reperfilar – 911 m2

Estimativa de investimento: 248.750 € (não inclui demolições, movimentos de terras, expropriações,
aquisição de terrenos, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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3.3.

Requalificação da Travessa do Falcão

Tipo de intervenção
Espaço público; Rede viária

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia;

Descrição
Promover o alargamento da Travessa do Falcão, no seu troço nascente, e melhorar a sua articulação
com a rua São Roque da Lameira, através do reperfilamento do arruamento e do prolongamento da rede
viária à rua São Roque da Lameira.
Desta forma e considerando a ação de melhoria dos acessos aos bairros do Falcão, do Agrupamento
Habitacional do Falcão e do Cerco (Ação 5.1), será possível formalizar um sistema de circulação viária
complementar à rua do Falcão, possibilitando novas distribuições e desvios de fluxos viários pela rede
local.
Complementarmente, a ação visa promover a requalificação do espaço publico envolvente, ao nível do
reordenamento do estacionamento, do incremento da mobilidade pedonal e da instalação de mobiliário
urbano.
Face ao cadastro existente e aos alinhamentos das construções e dos muros existentes, será necessário
promover a demolição de algumas construções.
As intervenções a realizar no espaço público deverão ser encaradas numa perspetiva integrada e
deverão considerar, sempre que adequado, a criação de valas técnicas para incorporação das redes de
infraestruturas e substituir, sempre que oportuno, os elementos de iluminação pública para sistemas
energeticamente mais eficientes.
Medições (área de intervenção)
>

Espaço público – 1.493 m2

>

Rede viária a construir – 1.216 m2

Estimativa de investimento: 189.630 € (não inclui demolições, movimentos de terras, expropriações,
aquisição de terrenos, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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3.4.

Valorização do cruzamento da rua de S. Roque da Lameira com a rua Afonso de Albuquerque

Tipo de intervenção
Espaço público

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia; AMP

Descrição
Promover a qualificação urbana da EN12 (Estrada da Circunvalação) e dar resposta a uma das medidas
identificadas no Programa Metropolitano para a Qualificação Urbana da Circunvalação.
Neste sentido, visa beneficiar o cruzamento da rua de S. Roque da Lameira com a rua Afonso de
Albuquerque (Gondomar), minimizando o impacto gerado pela construção da VCI, qualificando o espaço
público e incrementando a rede de mobilidade suave.
Dado o caracter intermunicipal da intervenção e considerando o carácter integrado da ação, deverá ser
salvaguardado o compromisso de que o tratamento do espaço urbano dos territórios contíguos (espaços
de fronteira) seja um projeto único obedecendo aos mesmos critérios doutrinários de desenho urbano.
As intervenções a realizar no espaço público deverão ser encaradas numa perspetiva integrada e
deverão considerar, sempre que adequado, a criação de valas técnicas para incorporação das redes de
infraestruturas e substituir, sempre que oportuno, os elementos de iluminação pública para sistemas
energeticamente mais eficientes.
Medições (área de intervenção)
>

Espaço público – 2.144 m2

Estimativa de investimento: 150.080 € (não inclui demolições, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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3.5.

Requalificação da rua São Roque da Lameira

Tipo de intervenção
Espaço público

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia

Descrição
A rua São Roque da Lameira caracteriza-se atualmente pela desqualificação do espaço público de circulação,
o qual oferece escassas condições de conforto e de segurança, sobretudo à mobilidade pedonal (sendo
evidente a dificuldade de coabitação entre o peão e o automóvel), e pelo grau deficitário da oferta de áreas de
encontro e estadia, o que combinado com a existência de edificado degradado e devoluto, diminui a sua
capacidade de atração quer de pessoas quer de atividades. Neste contexto, assume particular importância a
melhoria das condições de mobilidade, devendo ser garantida a implementação de condições convidativas,
fáceis e seguras à circulação pedonal e viária, através do reordenamento e reperfilamento deste eixo,
minimizando o atual impacto do trafego viário, em proveito do incremento do espaço público e da mobilidade
suave, bem como do alargamento de passeios, da arborização da via e da introdução de mobiliário urbano.
Considerando o seu papel histórico, importa dignificar este eixo enquanto espaço nobre da Corujeira,
promovendo a requalificação em toda a sua extensão. Nesta medida, deverá ser adotada uma linguagem
uniformizada nos elementos a implementar (pavimentos, mobiliário urbano, etc.) para que seja percetível a
articulação entre eles, e desta forma, conceber uma imagem nobre e funcionalmente melhorada.
Complementarmente, importa proporcionar à população um conjunto de espaços públicos de proximidade,
através da qualificação dos principais espaços de desafogo existentes no tecido edificado, possibilitando que
estes, atualmente residuais, sejam elevados a espaços de estadia, favorecendo o encontro e a sociabilização,
potenciando a instalação de novas atividades e valorizando as existentes. Nesta lógica, reconhecem-se como
espaços de enormes potencialidades os resultantes de intersecções viárias (com a rua Pinheiro Grande, rua do
Falcão, rua Chaves de Oliveira, rua Central da Corujeira) e os espaços de descompressão que se definem a
partir de um elemento arquitetónico expressivo (como as áreas envolventes ao antigo Matadouro Municipal e à
Capela de São Roque).
As intervenções a realizar no espaço público deverão ser encaradas numa perspetiva integrada e deverão
considerar, sempre que adequado, a criação de valas técnicas para incorporação das redes de infraestruturas
e substituir, sempre que oportuno, os elementos de iluminação pública para sistemas energeticamente mais
eficientes.

Medições (área de intervenção)
>

Espaço público – 19.544 m2

Estimativa de investimento: 1.368.080 € (não inclui demolições, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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3.6.

Requalificação do eixo formado pelas ruas das Escolas, de Emílio Biel e de Nossa Sra. do
Calvário

Tipo de intervenção
Espaço público

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia

Descrição
A ação compreende a valorização do eixo complementar à rua de S. Roque da Lameira e que estrutura
as principais ligações aos equipamentos de utilização pública localizados na envolvente.
Ao integrar as ruas das Escolas, de Emílio Biel e de Nossa Sra. do Calvário apresenta uma imagem
urbana descontinua decorrente de um espaço público que se caracteriza pela diversidade de materiais e
de desenho urbano. Neste sentido, importa promover a requalificação deste eixo em toda a sua
extensão, concebendo uma imagem urbana unificada e funcionalmente melhorada.
Assim, a intervenção deverá contemplar a uniformização de pavimentos (promovendo uma mobilidade
universal / inexistência de barreiras físicas e arquitetónicas), o reordenamento do estacionamento e o
incremento de lugares de estacionamento ao longo da via (implantados de acordo com a edificação
existente), a reestruturação do mobiliário urbano e a criação de zonas de arborização e de
enquadramento paisagístico.
As intervenções a realizar no espaço público deverão ser encaradas numa perspetiva integrada e
deverão considerar, sempre que adequado, a criação de valas técnicas para incorporação das redes de
infraestruturas e substituir, sempre que oportuno, os elementos de iluminação pública para sistemas
energeticamente mais eficientes.
Medições (área de intervenção)
>

Espaço público – 17.048 m2

Estimativa de investimento: 1.193.360 € (não inclui demolições, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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PE4. Reabilitação do edificado e do Parque Habitacional Público Municipal
EE3. Ambiente urbano qualificado

Resolução dos graves
problemas habitacionais e de
salubridade pública, de
degradação e abandono do
edificado e valorização dos
bairros municipais
Objetivos Estratégicos
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
Objetivos Específicos
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
Descrição
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
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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 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.
Ações
4.1. Programa de promoção e de dinamização da ORU
4.2. Reabilitação do edificado degradado
4.3. Reabilitação no Parque Habitacional Público Municipal e nova construção
4.4. Reabilitação do espaço público envolvente ao Parque de Habitação Pública Municipal
4.5. Análise de edificações classificadas como “ilhas”
4.6. Conceção de um programa de realojamento
4.7. Criação do Centro de Saúde
4.8. Construção de residências assistidas para idosos
Impactos nos Eixos Estratégicos
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

••

••

••••

••

••
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4.1.

Programa de promoção e de dinamização da ORU

Tipo de intervenção
Programa; Ação imaterial

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Privados

Descrição
A ação visa a divulgação, a promoção e a aplicação do programa de incentivos à reabilitação física e funcional do
edificado decorrente da delimitação da ARU da Corujeira, tendo como suporte o quadro de benefícios fiscais
enquadrados no RJRU e outros estímulos à reabilitação urbana. Neste contexto, a ação pretende impulsionar a
reabilitação integral de edifícios de propriedade privada que se inserem na ARU, tendo como principais usos:
habitação, comércio e serviços. À Câmara Municipal, como entidade promotora do programa, compete a
sensibilização, o apoio e o acompanhamento do processo de reabilitação dos proprietários, garantindo que a
orientação das operações de reabilitação urbana esteja em consonância com a estratégia do PERU e, se necessário,
salvaguardar a segurança de pessoas e bens e a salubridade pública e exercer os mecanismos coercivos conferidos
pela lei, em resultado da aprovação da ORU sistemática.
O município deverá consciencializar, apoiar e acompanhar os proprietários no processo de reabilitação, facilitando o
acesso à informação e a serviços técnicos, e simplificando e agilizando procedimentos. Deverão ser criados canais de
comunicação, físicos e virtuais, entre os proprietários e a autarquia.
Neste sentido, o município poderá criar uma “Loja da Reabilitação Urbana”, isto é, um serviço municipal que vise a
promoção e divulgação, junto da população, da estratégia de reabilitação e dos incentivos e instrumentos de apoio
disponíveis e que apoie os proprietários nos processos de licenciamento e nos procedimentos de acesso aos
benefícios existentes. Com igual propósito, poderá ser criada uma “Plataforma Online da Reabilitação Urbana”.
A colaboração e cooperação entre entidades municipais e privados podem, ainda, ser alargadas através de outras
iniciativas de facilitação da reabilitação, as quais poderão ser divulgadas com recurso aos canais de comunicação
acima propostos, nomeadamente protocolos bancários e o Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização
Urbanas (IFRRU 2020), que assegurem condições especiais de financiamento, uma bolsa que reúna informações
sobre imóveis disponíveis para venda ou arrendamento ou, ainda, uma bolsa de projetistas, construtores e
fornecedores de materiais de construção, com condições mais vantajosas de aquisição das prestações de serviços
ou bens.
Desta forma e de acordo com o estado de conservação dos imóveis, será possível implementar um programa que
promova a alteração do tecido edificado, particularmente, ao nível da melhoria das condições de habitabilidade, da
qualificação e modernização dos espaços comerciais e da melhoria das condições de eficiência energética dos
edifícios.

Estimativa de investimento: Indireto (relacionado essencialmente com a afetação de recursos humanos
das entidades envolvidas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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4.2.

Reabilitação do edificado degradado

Tipo de intervenção
Edificado (Reabilitação)

Promotor
Privados

Principais entidades a envolver
CM do Porto; Junta de Freguesia; IHRU; Agentes
económicos

Descrição
Esta ação compreende a reabilitação integral de edifícios de propriedade privada que se inserem na
ARU, classificados como tendo um estado de conservação razoável (intervenção ligeira e profunda), mau
e ruína, com os seguintes usos: devoluto, comércio, habitação, indústria/ armazém, misto, restauração e
serviços.
Destaca-se que a análise relativamente ao estado de conservação do conjunto edificado da ARU foi
sustentada numa observação exterior dos edifícios, através da análise dos elementos visíveis do exterior
(por exemplo, as fachadas, coberturas e caixilharias), importando destacar que serve apenas para se
obter uma primeira aproximação global ao estado dos edifícios, e em nada substitui as competências da
Câmara Municipal no que diz respeito à certificação do estado dos imóveis, de acordo com o Decreto-Lei
n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro.
O quadro seguinte apresenta uma descrição preliminar da intervenção sobre os edifícios, tendo por base
a avaliação do respetivo estado de conservação e a intervenção preconizada.
Estado de
conservação
Razoável (Obras
ligeiras)

Nível de
intervenção

Descrição da intervenção

Intervenção ligeira

Intervenções ligeiras de manutenção das fachadas e coberturas

Razoável (Obras
profundas)

Intervenção
profunda

Intervenções nas coberturas, substituição de redes técnicas,
reformulação de espaços interiores, em particular cozinhas e
instalações sanitárias.

Intervenção muito
profunda

Intervenções na organização interior da edificação, alterações de
fundo na estrutura, nas fachadas ou nas coberturas e/ou nova
construção.

Mau *
Ruína *

* Estado de conservação propenso à demolição do edificado (se justificado)

Com base no levantamento do edificado procedeu-se a uma estimativa de cálculo da área bruta de
construção (ABC) a intervencionar. Para o cálculo do ABC considerou-se o polígono de implantação do
edifício multiplicado pelo seu número de pisos (acima da cota de soleira).
De acordo com as características do tecido edificado no território, identifica-se o seguinte quadro síntese
do edificado da ARU:
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Neste contexto, a ação visa a requalificação de cerca de 404 900 m2 de área de construção que
abrangem 1 118 edifícios.
Para efeito de cálculo do investimento não foi considerada a requalificação da habitação vaga
contemplada no programa de realojamento afeto à Ação 4.6.
Medições (área de intervenção)
>

Edificado / Intervenção ligeira – 309.887 m2 (761 edifícios)

>

Edificado / Intervenção profunda – 23.057 m2 (152 edifícios)

>

Edificado / Intervenção muito profunda – 71.929 m2 (205 edifícios)

Estimativa de investimento: 83.368.900 € (não inclui demolições, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Privado
Fonte potencial de financiamento: Privado; Programas de reabilitação urbana e instrumentos financeiros;
Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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4.3.

Reabilitação do Parque Habitacional Público Municipal e nova construção

Tipo de intervenção
Edificado (Reabilitação); Edificado (Construção)

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
IHRU; Agentes económicos

Descrição
Esta ação compreende a reabilitação de edifícios habitacionais de propriedade municipal que se inserem
na ARU, bem como o incremento da oferta através a construção de nova edificação.
Neste contexto, a ação incide sobre a requalificação de cerca de 2 862 fogos que abrangem os
seguintes 5 bairros sociais:
• Eng. Machado Vaz;
• Falcão;
• Agrupamento do Falcão;
• Monte da Bela;
• Cerco.
Complementarmente, a ação visa a construção de 3 blocos habitacionais (13 fogos) no Bairro da
Maceda.
Estimativa de investimento: 22.500.000 € (dados da CM do Porto)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Programas de reabilitação urbana e instrumentos
financeiros; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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4.4.

Reabilitação do espaço público envolvente ao Parque de Habitação Pública Municipal

Tipo de intervenção
Espaço público

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia

Descrição
Esta ação compreende a reabilitação do espaço público dos bairros municipais que se inserem na ARU, em
complemento das intervenções no edificado (Ação 4.4). Neste contexto, a ação incide sobre a requalificação do
espaço exterior envolvente aos bairros do Falcão, do Cerco, do Monte da Bela, de São Roque da Lameira e Eng.
Machado Vaz de forma a melhorar a qualidade do espaço público ao nível de:
• Acessibilidades; Desenho urbano e paisagismo; Sustentabilidade ambiental; Estacionamento automóvel;
Mobiliário urbano; e Redes de infraestruturas (abastecimento de água; drenagem de águas residuais
domésticas e pluviais; telecomunicações; gás natural; e iluminação pública).
Complementarmente às operações previstas pela Domus Social (para os bairros do Falcão, do Cerco e do Monte da
Bela), a ação visa:
• (1) A requalificação do Largo de Valverde e do espaço envolvente à rua Natália Correia, abrangendo uma área
com cerca de 12.553 m2, de forma a valorizar os espaços que estruturam a ocupação habitacional em redor da
Escola Básica de São Roque da Lameira e que constituem, igualmente, espaços diferenciadores no interior do
Bairro de São Roque da Lameira,
• (2) A requalificação do espaço envolvente à rua Conde Castelo Melhor, abrangendo uma área com cerca de
6.829 m2 localizada junto ao bairro Eng. Machado Vaz e à Estação de Metro de Contumil, de forma a resolver o
impasse do troço poente criado com o nó viário do Mercado Abastecedor e a promover a mobilidade suave no
território. Neste sentido, importa melhorar a legibilidade do sistema viário através de um desenho urbano que
considere a hierarquização dos arruamentos, designadamente com a rua Souto de Contumil e que possibilite a
formalização dos acessos pedonais à rua Prof. Manuel Baganha e, desta forma, ao futuro Parque Urbano das
Antas. Admite-se que o troço poente da rua Conde Castelo Melhor (a partir do entroncamento com a rua Souto
de Contumil) possa ser transformada numa via de acesso condicionado a moradores e materializada numa
zona de coexistência (plataforma de mobilidade partilhada entre o peão e o automóvel).
As intervenções a realizar no espaço público deverão ser encaradas numa perspetiva integrada e deverão considerar,
sempre que adequado, a criação de valas técnicas para incorporação das redes de infraestruturas e substituir,
sempre que oportuno, os elementos de iluminação pública para sistemas energeticamente mais eficientes.

Estimativa de investimento: 17.356.740 € (inclui o valor das intervenções previstas pela Domus Social
para os bairros do Cerco, do Monte da Bela e do Falcão; o valor das intervenções no Largo de Valverde e
nos espaços envolventes à rua Natália Correia e à rua Conde Castelo Melhor não incluem demolições,
movimentos de terras, expropriações, aquisição de terrenos, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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4.5.

Análise de edificações classificadas como “ilhas”

Tipo de intervenção
Estudo

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia; Parceiros sociais

Descrição
Identificam-se no território em estudo 70 “ilhas”, ocupando cerca de 52.819 m2 de área (cerca de 2,3% da área do
território), sendo sete delas desabitadas, perfazendo um total de 468 fogos habitados. A identificação e o
mapeamento das “ilhas” resultam da análise ao estudo técnico desenvolvido pelo Instituto da Construção da
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto que procura desenvolver uma avaliação quantitativa, qualitativa e
locativa das situações problemáticas de alojamento existentes nas “ilhas”, no seguimento de estudos desenvolvidos
pela CM do Porto. Neste contexto, a ação corresponde ao estudo detalhado das edificações classificadas como
“ilhas” habitadas, tendo como objetivos:
•
•
•
•
•

A análise das condições de habitabilidade do edificado;
A identificação das tipologias habitacionais a salvaguardar e passíveis de reabilitação;
A definição das formas de reabilitação e de realojamento;
A identificação dos agregados familiares a alojar e a realojar;
A análise à viabilidade construtiva e económica (incluindo uma análise aos rendimentos disponíveis das
famílias ao arrendamento);
• A estimativa de investimento e de receitas.
A ação deverá incluir o levantamento da composição dos agregados familiares, de forma a definir, com rigor, as
tipologias de habitação necessárias para acolher esta população, bem como dos rendimentos disponíveis para
arrendamento. 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
passíveis de requalificação e as necessidades, as tipologias e os possíveis locais de realojamento. A ação,
enquadrada num programa de realojamento (Ação 4.6), deverá aferir a possibilidade de promover a
reabilitação/refuncionalização do edificado vago na ARU para acolher as famílias em contextos de habitação precária,
privilegiando um realojamento de proximidade e inclusivo, e simultaneamente, recuperar os imóveis abandonados no
território. Complementarmente à intervenção sobre os edifícios vagos, a ação deverá avaliar o impacto de
realojamentos em outros edifícios reabilitados, quando justificado. A ação deverá prever as necessidades do
realojamento temporário de famílias, bem como a identificação de pequenas obras de beneficiação do edificado das
ilhas, enquanto não for possível proceder ao realojamento definitivo da população aí residente.

Estimativa de investimento: Indireto (relacionado essencialmente com a afetação de recursos humanos
das entidades envolvidas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

48 | 109

MUNICÍPIO DO PORTO | DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA, DE TIPO SISTEMÁTICO, PARA
O TERRITÓRIO A DELIMITAR COMO ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
R04. DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA
JANEIRO 2019

4.6.

Conceção de um programa de realojamento

Tipo de intervenção
Edificado (Reabilitação); Programa; Ação imaterial

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
IHRU; Agentes económicos; Privados

Descrição
Conceção de um programa de realojamento, em articulação quando possível com programas do IHRU,
de 230 famílias (estimativa correspondente a cerca de 50% do número de famílias, atualmente, a residir
em “ilhas” na ARU), num prazo de 10 anos, em edifícios, hoje devolutos, a preservar e a reabilitar, em
Campanhã, numa parceria com proprietários e/ou no uso das competências acrescidas da CM do Porto
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.
Esta ação é complementar à análise de edificações classificadas como “ilhas” (Ação 4.5).
Segundo informação compilada pelo Centro de Investigação em Território, Transportes e Ambiente, no
estudo técnico desenvolvido pelo Instituto da Construção da Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto (Levantamento e Caracterização das “Ilhas” do Porto, Relatório Final, janeiro de 2015), os
valores apresentados para o número de famílias residentes em ilhas resultam de uma extrapolação a
partir de uma sondagem de uma amostra em torno dos 15%, sendo calculado um valor médio de
pessoas por família, por freguesia. Assim para Campanhã, o valor estimado é de cerca de 2,32 pessoas
por família a residir em ilha. O número de famílias a residir por ilha foi calculado a partir do número de
alojamentos ocupados, assumindo-se que um alojamento ocupado corresponde a uma família.
Neste contexto, tendo presente as 70 “ilhas” identificadas na ARU da Corujeira e os seus 468 fogos
habitados, estima-se que cerca de 1.086 pessoas distribuídas por 468 famílias residam nestas unidades
habitacionais precárias.
Segundo o mesmo estudo, de acordo com o total de respostas elegíveis por freguesia, a tipologia do
alojamento em ilha apresenta a seguinte representatividade em Campanhã:
Total de respostas elegíveis
296

%
100

T0
9

%
3

T1
109

%
36.8

T2
143

%
48.3

T3
26

%
8.8

≥T4
9

%
3

Face à dimensão social e aos dados apresentados, assume-se que a ação deverá responder às
necessidades de alojamento de cerca de 50% das famílias a residir em ilhas (cerca de 540 pessoas),
garantindo condições de habitabilidade para 230 fogos, correspondendo às seguintes tipologias: 7 T0;
85 T1; 111 T2; 20 T3; e 7 T4 (≥).
De acordo com os valores mínimos das áreas brutas dos fogos definidos no Regulamento Geral das
Edificações Urbanas (REGEU) serão necessários cerca de 15 210 m 2 de ABC para responder às
necessidades tipológicas dos 230 fogos.
Considerando a premissa de promover um realojamento em edifícios devolutos localizados na freguesia
de Campanhã e com base no levantamento do edificado e no estado de conservação dos imóveis
(excluindo edifícios em bom estado de conservação, em obra e sem informação), define-se uma
estimativa de cálculo da área bruta de construção (ABC) dos edifícios habitacionais vagos com o uso
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habitação a intervencionar na ARU. Para o cálculo do ABC considerou-se o polígono de implantação do
edifício multiplicado pelo seu número de pisos (acima da cota de soleira).

O quadro seguinte apresenta uma descrição preliminar da intervenção sobre os edifícios, tendo por base
a avaliação do respetivo estado de conservação e a intervenção preconizada.
Estado de
conservação
Razoável (Obras
ligeiras)

Nível de
intervenção

Descrição da intervenção

Intervenção ligeira

Intervenções ligeiras de manutenção das fachadas e coberturas

Razoável (Obras
profundas)

Intervenção
profunda

Intervenções nas coberturas, substituição de redes técnicas,
reformulação de espaços interiores, em particular cozinhas e
instalações sanitárias.

Intervenção muito
profunda

Intervenções na organização interior da edificação, alterações de
fundo na estrutura, nas fachadas ou nas coberturas e/ou nova
construção.

Mau *
Ruína *

* Estado de conservação propenso à demolição do edificado (se justificado)

Neste contexto e considerando a bolsa existente de cerca de 17 800m 2 de ABC afeta à habitação vaga
inserida na ARU (bolsa de ABC superior à estimada para o realojamento das 230 famílias), a ação visa a
requalificação de cerca de 11 530 m2 de área de construção que abrangem 87 edifícios.
Medições (área de intervenção)
>

Edificado / Intervenção ligeira – 3.352 m2 (25 edifícios)

>

Edificado / Intervenção profunda – 2.258 m2 (19 edifícios)

>

Edificado / Intervenção muito profunda – 5.920 m2 (43 edifícios)

Estimativa de investimento: 4.790.400 € (não inclui demolições, expropriações, estudos e projetos das
empreitadas)
Natureza: Investimento Público e Privado
Fonte potencial de financiamento: Privado; Municipal; Programas de reabilitação urbana e instrumentos
financeiros; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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4.7.

Criação do Centro de Saúde

Tipo de intervenção
Equipamento (Reabilitação); Espaço exterior

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Administração Regional de Saúde do Norte
(ARSN)

Descrição
Promover a reabilitação e refuncionalização da antiga Escola do Cerco para a instalação do Centro de
Saúde.
A ação visa criar uma resposta as necessidades da população residente e promover uma nova âncora
funcional no território da ARU, minimizando e combatendo o efeito de segregação das comunidades
instaladas no contexto da cidade.
A ação incide, igualmente, no tratamento do espaço exterior de acordo com o novo programa funcional
do edificado.
Medições (área de intervenção)
>

Edificado– 4.904 m2

>

Espaço exterior – 8.458 m2

Estimativa de investimento: 5.157.550 € (não inclui demolições, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Financiamento afeto ao setor empresarial do Estado;
Programas de reabilitação urbana e instrumentos financeiros; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte –
Eixo 5; Eixo 7)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

51 | 109

MUNICÍPIO DO PORTO | DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA, DE TIPO SISTEMÁTICO, PARA
O TERRITÓRIO A DELIMITAR COMO ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
R04. DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA
JANEIRO 2019

4.8.

Construção de residências assistidas para idosos

Tipo de intervenção
Equipamento (Construção); Espaço exterior

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Parceiros sociais

Descrição
Promover a instalação de novos equipamentos no território, designadamente de Residências assistidas
para idosos.
A ação insere-se no projeto de requalificação do bairro do Cerco e, 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.
A ação incide, igualmente, no tratamento do espaço exterior de acordo com o programa funcional do
edificado.
Estimativa de investimento: 4.000.000 € (dados da CM do Porto)
Natureza: Investimento Público e Privado
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Privado; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 7)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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PE5. Corredor ecológico da Corujeira
EE2. Corredores para a integração urbana

Um “corredor saudável”
promotor de uma regeneração
urbana inclusiva, do bem-estar e
da coesão social.
Objetivos Estratégicos
OE2. Promover a interação territorial, socioeconómica e cultural com a restante cidade, anulando efeitos
de segregação espacial e de estigmatização
Objetivos Específicos
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)
Descrição
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
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da cidade.
Ações
5.1. Melhoria dos acessos aos bairros do Falcão, do Agrupamento Habitacional do Falcão e do Cerco
5.2. Criação da ciclovia de ligação à Praça da Corujeira e ao Parque Urbano Oriental
5.3. Criação do Parque da Alameda de Cartes
Impactos nos Eixos Estratégicos
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

•

••••

•

•••

•••
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5.1.

Melhoria dos acessos aos bairros do Falcão, do Agrupamento Habitacional do Falcão e do
Cerco

Tipo de intervenção
Espaço público; Rede viária

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia; Privados

Descrição
Melhorar os acessos aos bairros sociais do Falcão, do Agrupamento Habitacional do Falcão e do Cerco, estruturando
novas ligações viárias com a envolvente (designadamente com a rua do Falcão, a rua Emílio Biel, a rua Monte de
Campanhã e rua de Valpaços) e promovendo, igualmente, uma articulação com ação de ligação da Praça da
Corujeira à Av. Cidade de Léon (Ação 2.3) e com a ação de ligação da Travessa do Falcão à rua São Roque da
Lameira (Ação 3.3).
Complementarmente, deverão ser promovidos novos espaço públicos que possibilitem a descompressão da malha
urbana e que valorizem as articulações com os principais equipamentos da ARU, particularmente com a Escola Básica
do Falcão e o Jardim de infância nº.2 da rua do Falcão. Neste sentido identifica-se: (1) A possibilidade de
formalização de um jardim nos terrenos afetos às edificações devolutas e em ruina localizadas na rua do Falcão e na
proximidade do entroncamento com a rua Cecília Meireles (Bairro do Falcão); e (2) O alargamento da ligação pedonal
entre a rua do Falcão e a rua Cooperativa do Pêgo Negro, de forma a possibilitar uma maior permeabilidade da malha
urbana e a permitir novas distribuições e desvios de fluxos viários pela rede local.
Esta ação, naturalmente, contará com o envolvimento dos privados (de acordo com o levantamento cadastral) e
deverá promover consensos entre as partes. A ação deverá ter em conta compromissos urbanísticos existentes e a
sua ponderação com a participação dos privados, designadamente os atos válidos (direitos conferidos por
informações prévias favoráveis, licenças, aprovações ou alterações válidas, incluindo projetos de arquitetura, ainda
não tituladas por alvará).
As intervenções a realizar no espaço público deverão ser encaradas numa perspetiva integrada e deverão considerar,
sempre que adequado, a criação de valas técnicas para incorporação das redes de infraestruturas e substituir,
sempre que oportuno, os elementos de iluminação pública para sistemas energeticamente mais eficientes.

Medições (área de intervenção)
>

Espaço público – 1.618 m2

>

Rede viária a construir – 3.326 m2

>

Rede viária a reperfilar – 2.946 m2

>

Rede viária / Nós viários – 2.580 m2

Estimativa de investimento: 799.920 € (não inclui demolições, movimentos de terras, expropriações,
aquisição de terrenos, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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5.2.

Criação da ciclovia de ligação à Praça da Corujeira e ao Parque Urbano Oriental

Tipo de intervenção
Rede de mobilidade suave

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia; Privados

Descrição
Criação e desenvolvimento da rede ciclável da cidade, promovendo a melhoria das condições de
coexistência dos modos suaves e garantindo a eliminação de pontos de acumulação de acidentes entre
ciclistas e os peões / automobilistas.
A ciclovia permitirá articular a Praça da Corujeira (Ação 2.1), os bairros do Falcão e do Cerco (Ação 4.4) e
o Parque Urbano Oriental, desenvolvendo um percurso ciclável entre à cota alta e a cota baixa da ARU.
A ciclovia urbana, em canal dedicado, desenvolve-se em três troços: (1) O primeiro troço, a partir da
Praça da Corujeira, implanta-se ao longo do espaço publico a intervencionar no Bairro do Falcão,
infletindo em direção à rua do Falcão; (2) O segundo troço, desenvolve-se ao longo dos novos acessos
aos bairros do Falcão, do Agrupamento Habitacional do Falcão e do Cerco (Ação 5.1); e (3) O terceiro
troço, ao longo da Av. Cidade Léon, desenvolve-se no separador central entre o nó viário que faz a
ligação à rua Monte de Campanhã (Ação 2.3) e a rotunda de ligação à Av. Francisco Xavier Esteves
(Parque Urbano Oriental).
Esta ação, naturalmente, contará com o envolvimento dos privados (de acordo com o levantamento
cadastral) e deverá promover consensos entre as partes. Particularmente no que diz respeito à
implementação do segundo troço da ciclovia, a ação deverá ter em conta compromissos urbanísticos
existentes e a sua ponderação com a participação dos privados, designadamente os atos válidos
(direitos conferidos por informações prévias favoráveis, licenças, aprovações ou alterações válidas,
incluindo projetos de arquitetura, ainda não tituladas por alvará).
Medições (área de intervenção)
>

Ciclovia – 2.262 m2

Estimativa de investimento: 90.480 € (não inclui demolições, movimentos de terras, expropriações,
aquisição de terrenos, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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5.3.

Criação do Parque da Alameda de Cartes

Tipo de intervenção
Espaço verde

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia; Privados

Descrição
Promoção de um espaço público ao longo da Alameda de Cartes, através da constituição de um parque
verde equipado que promova a articulação do complexo desportivo de Campanhã, com a Escola Básica
do Falcão / Jardim-de-infância nº 2 da rua do Falcão, com as instalações do IEFP e com Centro de
Reabilitação da Associação do Porto de Paralisia Cerebral (APPC).
O Parque verde visa, igualmente, reforçar a estrutura ecológica no interior da ARU e possibilitar a
constituição de uma rede de suporte ao Projeto URBINAT de criação de “Corredores Saudáveis” em
bairros sociais da cidade do Porto (em curso).
Poderá integrar 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).
Esta ação, naturalmente, contará com o envolvimento dos privados (de acordo com o levantamento
cadastral) e deverá promover consensos entre as partes. A ação deverá ter em conta compromissos
urbanísticos existentes e a sua ponderação com a participação dos privados, designadamente os atos
válidos (direitos conferidos por informações prévias favoráveis, licenças, aprovações ou alterações
válidas, incluindo projetos de arquitetura, ainda não tituladas por alvará).
Medições (área de intervenção)
>

Espaço verde – 30.563 m2

Estimativa de investimento: 1.069.705 € (não inclui demolições, movimentos de terras, expropriações,
aquisição de terrenos, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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PE6. Monte da Bela
EE1. Novos polos de dinamização urbana

Uma nova área residencial, um
espaço público qualificado
capaz de enquadrar e valorizar o
tecido edificado envolvente.
Objetivos Estratégicos
OE3. Atrair atividades económicas, sociais e culturais, criando um novo polo funcional
Objetivos Específicos
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
Descrição
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
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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.
Ações
6.1. Criação de uma nova área residencial
6.2. Ligação à rua da Fábrica “A Invencível”
6.3. Requalificação da Travessa de Bonjóia
Impactos nos Eixos Estratégicos
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

••••

••

•••

••

••
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6.1.

Criação de uma nova área residencial

Tipo de intervenção
Edificado (Construção); Espaço público

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Agentes económicos

Descrição
Promoção de uma operação urbana, nos terrenos municipais, que permita a construção de novos
edifícios para habitação dirigida à classe média, com rendas condicionadas, de forma a incrementar a
oferta habitacional na cidade.
A operação deverá estar associada à requalificação do espaço público envolvente e à valorização dos
percursos urbanos de características rurais ao longo da encosta do Monte da Bela e sobre o Vale de
Campanhã, com elevado potencial de articulação com a cota baixa do território, com o Parque Oriental
da Cidade do Porto, com a Quinta do Mitra e com a Estação de Campanhã / Terminal Intermodal
Rodoviário. Neste sentido importa desenvolver as necessárias ligações entre a rua de Bonjóia e a Praça
da Corujeira, destacando-se a Travessa de Bonjóia e as ruas Alto da Bela, 5, 10 e 11 (com ligações à rua
de Bonjóia) como eixos de mobilidade a privilegiar.
Complementarmente, as novas áreas de espaço público (incluindo de recreio e lazer e áreas verdes)
deverão estar articuladas com os bairros municipais envolventes e integrar novos equipamentos de
proximidade, designadamente a esquadra da PSP (construção de novas instalações, face a
deslocalização prevista das atuais localizadas junto ao Antigo Matadouro do Porto).
As intervenções a realizar no espaço público deverão ser encaradas numa perspetiva integrada e
deverão considerar, sempre que adequado, a criação de valas técnicas para incorporação das redes de
infraestruturas e substituir, sempre que oportuno, os elementos de iluminação pública para sistemas
energeticamente mais eficientes.
(Aferir o projeto, a estimativa de investimento e o planeamento da operação de acordo com as
orientações da CM do Porto)
Estimativa de investimento: 20.000.000 € (dados da CM do Porto)
Natureza: Investimento Público e Privado
Fonte potencial de financiamento: Privado; Municipal; Programas de reabilitação urbana e instrumentos
financeiro; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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6.2.

Ligação à rua da Fábrica “A Invencível”

Tipo de intervenção
Rede viária

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia; Privados

Descrição
Promover uma ligação à rua da Fábrica “A Invencível”, de forma a permitir a melhoria da acessibilidade
ao Monte da Bela e a garantir os necessários acessos à nova área residencial.
Face ao cadastro existente, identificam-se os terrenos livres entre a Travessa de Bonjóia e o nó de
Campanhã / São Roque de ligação à VCI como possibilidades para a implantação do novo arruamento.
Esta ação, naturalmente, contará com o envolvimento dos privados (de acordo com o levantamento
cadastral) e deverá promover consensos entre as partes. A ação deverá ter em conta compromissos
urbanísticos existentes e a sua ponderação com a participação dos privados, designadamente os atos
válidos (direitos conferidos por informações prévias favoráveis, licenças, aprovações ou alterações
válidas, incluindo projetos de arquitetura, ainda não tituladas por alvará).
Medições (área de intervenção)
>

Rede viária a criar – 1.276 m2

>

Rede viária a reperfilar – 538 m2

Estimativa de investimento: 118.470 € (não inclui demolições, movimentos de terras, expropriações,
aquisição de terrenos, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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6.3.

Requalificação da Travessa de Bonjóia

Tipo de intervenção
Espaço público

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia

Descrição
Promover o alargamento da Travessa de Bonjóia, através do reperfilamento do arruamento, de forma a
garantir melhores acessos à nova área residencial do Monte da Bela e a beneficiar as ligações com a rua
de Bonjóia, particularmente através da rede pedonal.
As intervenções a realizar no espaço público deverão ser encaradas numa perspetiva integrada e
deverão considerar, sempre que adequado, a criação de valas técnicas para incorporação das redes de
infraestruturas e substituir, sempre que oportuno, os elementos de iluminação pública para sistemas
energeticamente mais eficientes.
Medições (área de intervenção)
>

Espaço público – 2.403 m2

Estimativa de investimento: 240.300 € (não inclui demolições, movimentos de terras, estudos e projetos
das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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PE7. Alameda de Cartes / Contumil
EE2. Corredores para a integração urbana

Um eixo central estruturante para
a mobilidade e para a inclusão,
orientador do desenvolvimento
das zonas periféricas da cidade.
Objetivos Estratégicos
OE2. Promover a interação territorial, socioeconómica e cultural com a restante cidade, anulando efeitos
de segregação espacial e de estigmatização
Objetivos Específicos
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)
Descrição
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
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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 Roque da Lameira, de Contumil ou
do Cerco.
Ações
7.1. Novo atravessamento da linha férrea
7.2. Melhorar as acessibilidades ao Bairro de São Roque da Lameira
7.3. Incrementar a mobilidade suave na rua das Linhas de Torres
7.4. Ligação da rua Professor Bonfim Barreiros à rua Amorim de Carvalho
Impactos nos Eixos Estratégicos
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

••

••••

••

-

••
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7.1.

Novo atravessamento da linha férrea

Tipo de intervenção
Espaço público; Rede viária

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia; IP - Infraestruturas de
Portugal; Metro do Porto; Privados

Descrição
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).
Face ao cadastro existente, identificam-se os terrenos livres associados às construções em ruína
localizadas entre as ruas do Montijo e do Ameixial como possibilidades para a criação do nó de
amarração com a rua das Linhas de Torres. O nó a criar deverá promover uma articulação com as ruas
do Buçaco, do Montijo e do Ameixial de forma a melhorar os acessos à zona residencial de São Roque
da Lameira.
O traçado sul do novo arruamento deverá implantar-se ao longo do espaço canal da linha do metro,
tirando partido corredor livre existente
Esta ação, naturalmente, contará com o envolvimento dos privados (de acordo com o levantamento
cadastral) e deverá promover consensos entre as partes. A ação deverá ter em conta compromissos
urbanísticos existentes e a sua ponderação com a participação dos privados, designadamente os atos
válidos (direitos conferidos por informações prévias favoráveis, licenças, aprovações ou alterações
válidas, incluindo projetos de arquitetura, ainda não tituladas por alvará).
Medições (área de intervenção)
>

Espaço público – 1.777 m2

>

Rede viária a criar – 2.086 m2

>

Rede viária / Nós viários – 1.425 m2

>

Rede viária / Viaduto sobre a linha férrea – 959 m2

Estimativa de investimento: 2.767.820 € (não inclui demolições, movimentos de terras, expropriações,
aquisição de terrenos, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Financiamento afeto ao setor empresarial do Estado;
Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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7.2.

Melhorar as acessibilidades ao Bairro de São Roque da Lameira

Tipo de intervenção
Rede viária

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia; Privados

Descrição
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.
Em complemento ao nó a criar de ligação às do Buçaco, do Montijo e do Ameixial (Ação 7.1), a ação visa
melhorar os acessos à zona residencial de São Roque da Lameira a partir da Alameda de Cartes, através
do redesenho do nó viário existente de ligação à rua das Linhas de Torres. Desta forma será possível
conjugar os movimentos de entrada e de saída em sentido giratório e facilitar a ligação à rua Beata Dona
Mafalda. De igual forma, a nova rotunda a implementar no entroncamento da Alameda de Cartes com rua
Dâmaso Carneiro, em resultado do prolongamento da rua Sra. de Campanhã, facilitará a acessibilidade à
zona residencial de São Roque da Lameira.
Esta ação, naturalmente, contará com o envolvimento dos privados (de acordo com o levantamento
cadastral) e deverá promover consensos entre as partes. A ação deverá ter em conta compromissos
urbanísticos existentes e a sua ponderação com a participação dos privados, designadamente os atos
válidos (direitos conferidos por informações prévias favoráveis, licenças, aprovações ou alterações
válidas, incluindo projetos de arquitetura, ainda não tituladas por alvará).
Medições (área de intervenção)
>

Rede viária a construir – 2.041 m2

>

Rede viária a reperfilar – 3.356 m2

>

Rede viária / Nós viários – 6.064 m2

Estimativa de investimento: 917.070 € (não inclui demolições, movimentos de terras, expropriações,
aquisição de terrenos, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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7.3.

Incrementar a mobilidade suave na rua das Linhas de Torres

Tipo de intervenção
Espaço público; Rede de mobilidade suave

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia

Descrição
Promover a melhoria das condições de mobilidade suave na rua das Linhas de Torres, de forma a
melhorar a articulação com o núcleo rural de Vila Cova e a qualificar o espaço público.
Neste sentido, visa beneficiar a rede pedonal através da criação de passeios laterais que garantam as
condições de segurança e de conforto para os peões, qualificando e incrementando a rede de
mobilidade suave de suporte às zonas residenciais.
Visa, igualmente minimizar o impacto gerado pela construção da rua das Linhas de Torres no sistema de
mobilidade local, através do redesenho de espaço publico das ruas do Ameixial e de Navas de Tolosa
(reconstituindo as articulações viárias e pedonais suprimidas) de forma colmatar os impasses existentes.
As intervenções a realizar no espaço público deverão ser encaradas numa perspetiva integrada e
deverão considerar, sempre que adequado, a criação de valas técnicas para incorporação das redes de
infraestruturas e substituir, sempre que oportuno, os elementos de iluminação pública para sistemas
energeticamente mais eficientes.
Medições (área de intervenção)
>

Espaço público – 10.066 m2

>

Espaço público / Passeios – 2.535 m2

>

Rede viária / Nós viários – 1.309 m2

Estimativa de investimento: 1.238.900 € (não inclui demolições, movimentos de terras, expropriações,
aquisição de terrenos, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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7.4.

Ligação da rua Professor Bonfim Barreiros à rua Amorim de Carvalho

Tipo de intervenção
Rede viária

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia; Privados

Descrição
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.
Neste sentido, a ação compreende o prolongamento da rua Professor Bonfim Barreiros à rua Amorim de
Carvalho (na envolvente do Bairro de Contumil) e a amarração aos arruamentos adjacentes.
Esta ação, naturalmente, contará com o envolvimento dos privados (de acordo com o levantamento
cadastral) e deverá promover consensos entre as partes. A ação deverá ter em conta compromissos
urbanísticos existentes e a sua ponderação com a participação dos privados, designadamente os atos
válidos (direitos conferidos por informações prévias favoráveis, licenças, aprovações ou alterações
válidas, incluindo projetos de arquitetura, ainda não tituladas por alvará).
Medições (área de intervenção)
>

Rede viária a construir – 2.190 m2

>

Rede viária a reperfilar – 1.673 m2

Estimativa de investimento: 236.950 € (não inclui demolições, movimentos de terras, expropriações,
aquisição de terrenos, estudos e projetos das empreitadas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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PE8. Parque de recolha dos STCP e Fábrica “A Invencível”
EE1. Novos polos de dinamização urbana

Um novo polo multifuncional
dinamizador de funções e
atividades
Objetivos Estratégicos
OE3. Atrair atividades económicas, sociais e culturais, criando um novo polo funcional
Objetivos Específicos
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
Descrição
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

69 | 109

MUNICÍPIO DO PORTO | DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA, DE TIPO SISTEMÁTICO, PARA
O TERRITÓRIO A DELIMITAR COMO ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
R04. DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA
JANEIRO 2019

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, 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.
Ações
8.1. Enquadramento do projeto no quadro da revisão do PDM
8.2. Elaboração de um estudo urbanístico de reordenamento, requalificação e reconversão do Parque de
recolhas dos STCP e dos Espaços Industriais envolventes
Impactos nos Eixos Estratégicos
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

••••

••

••

-

-
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8.1.

Enquadramento do projeto no quadro da revisão do PDM

Tipo de intervenção
Alteração normativa

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
STCP; Privados

Descrição
As áreas afetas ao Parque de recolha dos STCP e Fábrica “A Invencível”, à luz do atual Plano Diretor
Municipal do Porto, que define regras e orientações a que devem obedecer a ocupação, o uso e a
transformação do solo no concelho, encontram-se essencialmente abrangidas pelas categorias de Solo
Urbanizado - Área de Urbanização Especial e de Solo afeto à Estrutura Ecológica – Área Verde de
Utilização Pública.
Ainda de acordo com a carta de qualificação do solo do PDM, a área é abrangida por uma Unidade
Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG 19 – Mercado Abastecedor), concretizada através de uma
ou várias unidades de execução e cujos parâmetros urbanísticos referem, entre outros, que esta área se
destina à instalação de habitação coletiva, comércio, espaços verdes públicos e equipamentos,
prevendo-se a manutenção da Estação de Recolha da STCP.
Neste contexto, a viabilidade e a garantia da constituição de 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),
passa obrigatoriamente pela alteração normativa do atual PDM em relação à manutenção da Estação de
Recolha da STCP, pelo que se torna fundamental o enquadramento do projeto no quadro da sua revisão
(em curso).
Estimativa de investimento: Indireto (relacionado essencialmente com a afetação de recursos humanos
das entidades envolvidas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Não aplicável
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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8.2.

Elaboração de um estudo urbanístico de reordenamento, requalificação e reconversão do
Parque de recolhas dos STCP e dos Espaços Industriais envolventes

Tipo de intervenção
Estudo

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
STCP; Privados

Descrição
Os terrenos afetos ao antigo parque de recolha dos STCP e da antiga fábrica “A Invencível” deverão
constituir-se como territórios infraestruturados para implantação de novas zonas habitacionais na ARU e
incrementar uma oferta habitacional diferenciadora no contexto da cidade, compatível com outros usos
(comércio e serviços). Esta ação, naturalmente, contará com o envolvimento dos privados (de acordo
com o levantamento cadastral) e deverá promover consensos entre as partes. A ação deverá ter em
conta compromissos urbanísticos existentes e a sua ponderação com a participação dos privados,
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
intervenção a preconizar para estas áreas, compreenderá, necessariamente, a construção de
arruamentos, da rede de infraestruturas e de equipamentos /serviços gerais de apoio, bem como a
definição de normas urbanísticas de ocupação do solo e lotes a constituir. Complementarmente, numa
área em que as infraestruturas de transportes condicionam e estruturam o modelo urbano existente e de
acordo com a criação da Praça do Matadouro e do novo arruamento de ligação à Praça da Corujeira
(Ação 1.1), será necessário promover uma ligação nos terrenos do parque de recolha dos STCP e da
antiga fábrica “A Invencível”. Através deste conjunto de medidas e ações, levadas a cabo de uma forma
integrada, visa-se desenvolver as condições urbanas para a constituição de um novo polo multifuncional
dinamizador de funções e atividades na Corujeira. Neste sentido deverá ser promovida a elaboração de
um estudo urbanístico (articulado com a revisão do PDM) que formalize as articulações com a
envolvente, particularmente com os principais eixos viários do território (VCI, rua da Fábrica “A
Invencível”, rua de São Roque da Lameira, Praça da Corujeira e avenida 25 de Abril), e que possibilite a
constituição de um instrumento de gestão territorial e a definição de medidas e ações de reordenamento,
requalificação e reconversão do Parque de recolhas dos STCP e dos Espaços Industriais envolventes, de
forma a eliminar eventuais incompatibilidades de usos e focos de desqualificação urbana.
Estimativa de investimento: 50.000 €
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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PE9. Fortalecimento da coesão social e económica
EE4. Coesão e desenvolvimento social

Valorizar as pessoas e apoiar
todas as instituições e agentes
privados
Objetivos Estratégicos
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
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
Objetivos Específicos
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
Descrição
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

73 | 109

MUNICÍPIO DO PORTO | DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA, DE TIPO SISTEMÁTICO, PARA
O TERRITÓRIO A DELIMITAR COMO ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
R04. DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA
JANEIRO 2019

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 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 .
Ações
9.1. Programa de dinamização cultural e comercial
9.2. Apoio à formação, à educação, ao empreendedorismo e ao emprego
9.3. Apoio à prevenção de comportamentos desviantes e da marginalidade
9.4. Reforço dos níveis de participação, de intervenção e de envolvimento dos atores locais
Impactos nos Eixos Estratégicos
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

••

-

••

••••

-
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9.1.

Programa de dinamização cultural e comercial

Tipo de intervenção
Programa; Ação imaterial

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia; Entidades culturais e
artísticas; Comerciantes

Descrição
A ação visa dinamizar os espaços públicos enquanto locais de cultura e lazer, valorizando o papel fulcral
que desempenham enquanto fator de competitividade e de diferenciação, contribuindo quer para a
melhoria da qualidade de vida e bem-estar das populações, quer para o incremento da atratividade do
território. Sendo o espaço público um local de excelência de encontro e diálogo, aliado aos investimentos
propostos de requalificação física do espaço público, associa-se aqui a componente de dinamização,
atração de novos públicos e geração de novos fluxos.
A oferta estruturada e diferenciadora de iniciativas culturais regulares nos diferentes espaços públicos da
ARU, deverá estimular a apropriação dos lugares e contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do
bem-estar da sua população. Pretende-se dinamizar a vida cultural da ARU, complementando eventos já
existentes na Agenda Cultural do concelho com outras iniciativas regulares que envolvam a animação
dos diversos espaços públicos de lazer da ARU.
Esta ação deverá ter expressão num trabalho em rede, envolvendo, sempre que possível, os diversos
equipamentos e associações culturais, e deverá integrar-se numa agenda cultural dinâmica e mais
alargada, que deverá sustentar-se em ações abrangentes e eficazes de promoção dos eventos,
incentivando a participação da população.
A dinamização comercial dos locais e eixos com maior vocação para este fim na ARU reveste-se de um
caráter fundamental para a revitalização do próprio território, que terá tradução na vitalidade urbana e na
dinamização da economia local, essencialmente por via da criação de emprego e aumento do
movimento de pessoas nestas áreas, com o consequente incremento do volume de negócios.
Propõe-se, assim, a dinamização dos espaços públicos mais centrais das zonas da Corujeira, Contumil e
do Cerco e dos principais eixos estruturantes do território, induzindo, em complemento com as
intervenções de requalificação do espaço público, melhorias e novas dinâmicas nos próprios
estabelecimentos comerciais e nos elementos de atratividade que estes apresentam.
O programa deve também ter como objetivo a promoção de atividades temáticas e inovadoras no
espaço público, sendo importante dar a conhecer as atividades económicas, artesanais e culturais do
concelho. Poderá ainda envolver ações de formação dos comerciantes, incutindo padrões elevados de
qualidade no atendimento ao público e atração de clientes, assim como ações diversas de promoção e
animação comercial, nomeadamente decoração temática, a realização de ações de animação cultural
dentro e fora dos espaços comerciais, a realização de workshops temáticos, exposições e concursos,
entre outros eventos.
As iniciativas de dinamização devem ser ampla e eficazmente divulgadas e promovidas junto dos
comerciantes e da população, designadamente através de: Campanhas publicitárias em outdoors e
rádio; Workshops temáticos orientados para os comerciantes, no sentido de promover boas práticas ao
nível da prática sua atividade comercial; Ações de rua envolvendo uma componente de entretenimento.
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Estas intervenções devem estimular a própria requalificação física dos espaços comerciais existentes e a
gradual emergência de novos estabelecimentos.
Estimativa de investimento: 200.000 € (20.000 € / ano)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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9.2.

Apoio à formação, à educação, ao empreendedorismo e ao emprego

Tipo de intervenção
Ação imaterial

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia; Agrupamento de escolas;
Parceiros sociais

Descrição
Promover medidas que contribuam para o desenvolvimento social e educativo e para a valorização do
potencial humano, dando especial atenção aos grupos mais vulneráveis social e economicamente, numa
perspetiva de inovação social, gerando novas abordagens e metodologias capazes de orientar os
beneficiários em percursos ativos de qualificação para a inclusão.
Visa, igualmente, implementar os programas e os projetos educativos e formativos desenvolvidos pela
CM do Porto e que abrangem a ARU.
Neste contexto destaca-se o Contrato Local de Segurança (instrumento de cooperação institucional entre
o Município do Porto e o Ministério da Administração Interna) que prevê:
• Projeto Arte para Todos - Desenvolvimento de competências artísticas e talentos em torno das artes
urbanas através de aulas regulares de dança, música, e formação cénica dirigidas a jovens das
comunidades desfavorecidas;
• Capacitação de moradores / gestores de entrada, nas áreas de Gestão de Conflitos, Suporte
Básico de Vida, Ambiente, Proteção e Segurança;
• Promoção da empregabilidade, incluindo capacitação para a procura autónoma de emprego e
articulação com potenciais entidades empregadoras.
Estimativa de investimento: Indireto (relacionado essencialmente com a afetação de recursos humanos
das entidades envolvidas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 6; Eixo 7;
Eixo 8)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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9.3.

Apoio à prevenção de comportamentos desviantes e da marginalidade

Tipo de intervenção
Ação imaterial

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Ministério da Admiração Interna; Forças de
segurança; Junta de Freguesia; Agrupamento de
escolas; Parceiros sociais

Descrição
Promover medidas direcionadas para a redução de vulnerabilidades sociais, a prevenção da
delinquência juvenil e a eliminação dos fatores criminógenos que contribuem para as taxas de
criminalidade identificadas na ARU.
Visa, igualmente, implementar os programas e os projetos de segurança, de prevenção da delinquência
juvenil, de cidadania e de reintegração social desenvolvidos pela CM do Porto e que abrangem a ARU.
Neste contexto destacam-se os seguintes projetos:
• Contrato Local de Segurança;
• AIIA Porto - Abordagem Integrada para a Inclusão Ativa;
• Bora P’Ó Palco! Das Vontades Fazemos Liberdade, um Resgate Artístico;
• Corações ao Bairro: Plataforma de Intervenção Integrada na Comunidade;
• Porto. Importa-se;
• Programa de residência artística nos bairros das Comunidades Desfavorecidas.
Estimativa de investimento: Indireto (relacionado essencialmente com a afetação de recursos humanos
das entidades envolvidas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 7)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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9.4.

Reforço dos níveis de participação, de intervenção e de envolvimento dos atores locais

Tipo de intervenção
Ação imaterial

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia; Coletividades; Associações
de moradores; Principais instituições sociais;
Proprietários; Investidores e outros agentes
económicos; População em geral

Descrição
A concretização desta ORU, num prazo estimado de 10 anos, vai exigir um trabalho específico com
proprietários; investidores; outros agentes económicos diversos, quer com os atualmente existentes na
área de intervenção quer com os que se pretende atrair para este território.
A Câmara Municipal do Porto, no desenvolvimento do trabalho, irá encontrar as formas adequadas para
o estabelecimento do diálogo e da cooperação adequada com os agentes privados, os residentes e os
trabalhadores da ARU.
O envolvimento e a participação devem realizar-se, em primeiro lugar, através das redes atualmente
existentes, criando mecanismos e estruturas que o facilitem, nomeadamente através de:
• Constituição de um Conselho, presidido pela Câmara Municipal do Porto, constituído pelo
Presidente da Junta de Freguesia de Campanhã e por representantes das coletividades,
associações de moradores e das principais instituições sociais;
• Realização de fóruns abertos à população nas principais fases do projeto;
• Criação de um Site com informação atualizada do projeto e que permita, através de uma gestão
adequada, não só a receção de propostas e comentários como a respetiva resposta e o
estabelecimento de diálogos entre os diversos intervenientes no processo;
• Informação, no local de cada intervenção, através de painéis e de outras formas de comunicação,
do resultado a atingir;
• Dinamização, sensibilização e articulação eficaz com um conjunto de empresas que se disponham
a promover ações de mecenato para a concretização deste projeto.
Estimativa de investimento: Indireto (relacionado essencialmente com a afetação de recursos humanos
das entidades envolvidas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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PE10. Laboratório vivo para a inovação no espaço urbano
EE5. Inovação no espaço urbano

Estruturar novas soluções
tecnológicas e ideias para a
cidade e para a identidade local
Objetivos Estratégicos
OE4. Envolver os atores locais em torno de uma estratégia de atuação clara e fomentar
complementaridades e sinergias entre as intervenções
Objetivos Específicos
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
Descrição
Formalização de uma plataforma para a experimentação e demonstração de um conjunto de soluções
tecnológicas integradas, à semelhança de um Laboratório Vivo para a Descarbonização, 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
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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, 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.
Ações
10.1. Criação de uma plataforma eletrónica de suporte ao projeto
10.2. Lançamento do Plano
10.3. Plano de implementação, de comunicação e de monitorização das operações
Impactos nos Eixos Estratégicos
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

•

-

•

•

••••
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10.1.

Criação de uma plataforma eletrónica de suporte ao projeto

Tipo de intervenção
Ação imaterial

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia; População em geral

Descrição
Criação de uma página online no site institucional da CM do Porto com o objetivo de divulgar informação
base sobre o laboratório vivo, de estimular a participação pública e de promover processos
participativos.
Neste contexto, a ação visa:
(i) Dar a conhecer a área de intervenção piloto tendo em conta a sua identidade local e a adequabilidade
para implementação de um conjunto de soluções tecnológicas integradas, cuja delimitação resultará de
uma proposta da CM do Porto. Identifica-se, desde já, como uma área que reúne estas características, a
zona envolvente ao antigo Matadouro Industrial do Porto e aos quarteirões residenciais localizados a
nascente (que integram um conjunto de funcionalidades como habitação, equipamentos e comércio),
tanto mais que confronta com o projeto de reconversão do antigo Matadouro Industrial do Porto;
(ii) Publicitar e definir um Caderno de Encargos (CE) que integre o quadro de atuações das operações
propostas e as áreas temáticas consideradas, bem como o caráter/grau de inovação das soluções e os
principais impactos esperados no plano de intervenção. Neste sentido, a página funcionará, igualmente,
como ferramenta de apoio à validação e à tomada de decisão, através da eleição por uma votação
pública online, sobre as soluções temáticas a incluir no CE e a implementar na área de intervenção piloto
dentro da ARU da Corujeira. O CE constituirá o documento de suporte à seleção de parceiros no âmbito
de um processo de consulta pública. Se a CM do Porto o entender, o CE poderá constituir o documento
base do regulamento para um concurso de ideias a promover e a divulgar no âmbito de um processo
participativo mais amplo. Assim, para além de definir o quadro de atuações das operações propostas e
as áreas temáticas consideradas, deverá, igualmente, explicitar as formas de participação no concurso
de ideias, as fases do concurso, o processo de avaliação e os prémios a atribuir às melhores propostas.
A informação do concurso e do CE estará disponível na página online.
Identifica-se, a título de exemplo, as seguintes áreas temáticas que poderão ser exploradas:
Energia

Mobilidade Sustentável

Água e Áreas Verdes

• Smart grids (redes inteligentes de
gestão de energia)
• Espaço público autossuficiente

• Ciclovias inovadoras

•

Fachadas e telhados verdes

• Postos de carregamento elétrico
rápido
• Gestão do estacionamento em
tempo real

•

Aproveitamento de fontes
alternativas para rega
Sistemas de gestão inteligente
de rega

• Mobiliário urbano multifunções
autossuficiente

•

Complementarmente, apresentam-se exemplos nacionais e internacionais de soluções inovadoras, como
inspiração para uma potencial implementação na área de teste da Corujeira:
Waynergy - Pavimento gerador de
energia

Caminho de Van Gogh - Ciclovia
iluminada à noite

Montaña en la Luna - Mobiliário
urbano multi-funções
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Tecnologia nacional, testada na
Universidade de Coimbra, de
captura de energia cinética em
pavimentos rodoviários. O sistema
de pavimentos tem diferentes
módulos (lombas e depressões)
que permitem o carregamento de
baterias de veículos elétricos, a
injeção da energia na rede ou ainda
o fornecimento de energia para
iluminação pública, tráfego ou
publicidade exterior.

Localizada na cidade holandesa de
Nuenen, onde viveu Van Gogh em
1883. Consiste numa ciclovia
inteligente: durante o dia o
pavimento com um material
inovador é carregado pela energia
do sol, ficando iluminado de noite
até 8 horas.

Na Praça Santa María Soledad
Torres Acosta, em Madrid, foi
instalado um equipamento
alimentado apenas com energias
renováveis. No interior é um espaço
de reuniões e co-working; no
exterior tem pontos de
carregamento USB e zonas de
estadia e leitura com luz por energia
solar.

https://pavenergy.dec.uc.pt/

https://www.studioroosegaarde.net/
project/van-gogh-path

http://madriddesignfestival.com/acti
vidad/montana-en-la-luna/

Pretende-se que as soluções inovadoras a implementar permitam obter um impacto em múltiplas
escalas: em primeiro lugar, deverão atuar diretamente sobre a gestão eficiente dos recursos locais, de
forma a contribuir para a valorização destes na área de teste, numa segunda escala, deverão melhorar a
qualidade de vida de todos os cidadãos e, por último, deverão potenciar a instalação de serviços locais
que dinamizem novas vivências urbanas.
Tendo por normativo o aumento da eficiência e a redução do consumo de recursos locais, o Plano do
laboratório vivo focado no espaço público (e/ou equipamentos coletivos) terá na plataforma eletrónica de
suporte ao projeto uma ferramenta de teste, experimentação e divulgação de novas atividades
inovadoras que possibilitem:
• Dar visibilidade aos problemas vividos no espaço público e incentivar a participação dos cidadãos
na sua resolução;
• Despoletar intervenções físicas complementares de melhoria da qualidade do espaço público;
• Identificar o potencial de replicação pela ARU da Corujeira e pela cidade do Porto.
Estimativa de investimento: Indireto (relacionado essencialmente com a afetação de recursos humanos
das entidades envolvidas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 9)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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10.2.

Lançamento do Plano

Tipo de intervenção
Estudos; Ação imaterial

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia; Parceiros estratégicos
População em geral;

Descrição
Promover os estudos e projetos de soluções inovadoras no espaço público que resolvam problemas
urbanos, promovam a descarbonização da vivência na cidade e contribuam para a sustentabilidade
urbana a longo prazo e estabelecidas no quadro de atuações das operações propostas e as áreas
temáticas consideradas no Caderno de Encargos (Ação 10.1).
A realização dos estudos e projetos para implementação do Plano terá subjacente uma seleção de
parceiros no âmbito de um processo de consulta pública.
De forma a estimular a inovação, a sensibilização e a captação de parcerias para a implementação do
projeto, a plataforma demonstrativa (Living Lab) poderá ser dinamizada através de um concurso de ideias
de soluções tecnológicas integradas que promovam novas experiências pelos cidadãos em espaço
urbano. Este concurso deverá ser aberto a universidades, empresas, associações e outras entidades
locais e terá como referência um caderno de encargos previamente validado pelo Município e em
resultado de uma participação e votação popular (Ação 10.1). Serão reconhecidas e premiadas as ideias
e as soluções com maior caráter de inovação e excelência, nas áreas temáticas definidas, em termos da
sua eficiência e contributo para os objetivos ambientais e de sustentabilidade do espaço urbano da ARU
da Corujeira.
Estimativa de investimento: 100.000 €
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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10.3.

Plano de implementação, de comunicação e de monitorização das operações

Tipo de intervenção
Plano; Ação imaterial

Promotor
CM do Porto

Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia; Parceiros estratégicos

Descrição
Elaborar um estudo de viabilidade económica de suporte ao plano de implementação (programa de
investimento), com base nos projetos de execução das operações nas áreas temáticas definidas para o
espaço público. Nos termos do Código de Contratação Pública, serão respeitados os respetivos trâmites
legais para o lançamento das empreitadas para a implementação dos projetos.
A ação visa, igualmente, promover um plano de comunicação do projeto, de sensibilização e de
divulgação dos resultados obtidos, bem como de monitorização e de avaliação das soluções
tecnológicas integradas no espaço urbano.
Este plano deverá adaptar-se aos níveis de desenvolvimento do laboratório vivo e estruturar-se de acordo
com o envolvimento da comunidade local e dos utilizadores do espaço urbano.
Estimativa de investimento: 50.000 €
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 9)
Cronograma previsional:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

85 | 109

MUNICÍPIO DO PORTO | DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA, DE TIPO SISTEMÁTICO, PARA
O TERRITÓRIO A DELIMITAR COMO ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
R04. DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA
JANEIRO 2019

4.2 Cronograma da operação
A ORU da ARU da Corujeira integra diversos projetos estruturantes e ações, que contemplam
tipologias de intervenção diferenciadas.
De modo a compatibilizar as intervenções (considerando o encadeamento e as
interdependências das diferentes ações), potenciar e alavancar os diferentes investimentos e
envolver entidades públicas e privadas, foi estabelecido um cronograma, meramente
indicativo, para a operação ao longo do prazo de execução da ORU (10 anos).
Este cronograma reflete o planeamento das empreitadas de reabilitação e manutenção da
habitação pública municipal (edificado e espaço público) a cargo da Domus Social, definido
até ao ano de 2020.
Através da análise do cronograma operacional proposto é também possível identificar a
existência de algumas ações que, pelas suas caraterísticas e objetivos, serão transversais a
todo o período de implementação da ORU (ver Tabela 2). A saber:
:

4.1. Programa de promoção e de dinamização da ORU;

:

4.2. Reabilitação do edificado degradado;

:

4.6. Conceção de um programa de realojamento;

:

6.1. Criação de uma nova área residencial;

:

9.1. Programa de dinamização cultural e comercial;

:

9.2. Apoio à formação, à educação, ao empreendedorismo e ao emprego;

:

9.3. Apoio à prevenção de comportamentos desviantes e da marginalidade;

:

9.4. Reforço dos níveis de participação, de intervenção e de envolvimento dos atores
locais;

:

10.1. Criação de uma plataforma eletrónica de suporte ao projeto.
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Tabela 2. Cronograma das ações

Ação

2019

2020

2021

2022

Cronograma
2023 2024

2025

2026

2027

2028

1.1. Criação da Praça do Matadouro e do novo arruamento de ligação à Praça da Corujeira
1.2. Criação do corredor verde de enquadramento paisagístico da VCI
1.3. Criação da ciclovia de ligação ao Terminal Intermodal Rodoviário de Campanhã e à Quinta de Bonjóia
1.4. Requalificação da rua da Fábrica “A Invencível”
1.5. Melhoria das ligações pedonais sob o viaduto da VCI
2.1. Requalificação da Praça da Corujeira
2.2. Requalificação e valorização do Jardim da Corujeira
2.3. Ligação à Avenida Cidade Léon
2.4. Incrementar a mobilidade suave ao longo do viaduto da Av. 25 de Abril
3.1. Requalificação do espaço público dos quarteirões localizados na envolvente do Antigo Matadouro Municipal e da Praça da Corujeira
3.2. Requalificação da Travessa de Maceda
3.3. Requalificação da Travessa do Falcão
3.4. Valorização do cruzamento da rua de S. Roque da Lameira com a rua Afonso de Albuquerque
3.5. Requalificação da rua São Roque da Lameira
3.6. Requalificação do eixo formado pelas ruas das Escolas, de Emílio Biel e de Nossa Sra. do Calvário
4.1. Programa de promoção e de dinamização da ORU
4.2. Reabilitação do edificado degradado
4.3. Reabilitação do Parque Habitacional Público Municipal e nova construção
4.4. Reabilitação do espaço público envolvente ao Parque de Habitação Pública Municipal
4.5. Análise de edificações classificadas como “ilhas”
4.6. Conceção de um programa de realojamento
4.7. Criação do Centro de Saúde
4.8. Construção de residências assistidas para idosos
5.1. Melhoria dos acessos aos bairros do Falcão, do Agrupamento Habitacional do Falcão e do Cerco
5.2. Criação da ciclovia de ligação à Praça da Corujeira e ao Parque Urbano Oriental
5.3. Criação do Parque da Alameda de Cartes
6.1. Criação de uma nova área residencial
6.2. Ligação à rua da Fábrica “A Invencível”
6.3. Requalificação da Travessa de Bonjóia
7.1. Novo atravessamento da linha férrea
7.2. Melhorar as acessibilidades ao Bairro de São Roque da Lameira
7.3. Incrementar a mobilidade suave na rua das Linhas de Torres
7.4. Ligação da rua Professor Bonfim Barreiros à rua Amorim de Carvalho
8.1. Enquadramento do projeto no quadro da revisão do PDM
8.2. Elaboração de um estudo urbanístico de reordenamento, requalificação e reconversão do Parque de recolhas dos STCP e dos Espaços Industriais envolventes
9.1. Programa de dinamização cultural e comercial
9.2. Apoio à formação, à educação, ao empreendedorismo e ao emprego
9.3. Apoio à prevenção de comportamentos desviantes e da marginalidade
9.4. Reforço dos níveis de participação, de intervenção e de envolvimento dos atores locais
10.1. Criação de uma plataforma eletrónica de suporte ao projeto
10.2. Lançamento do Plano
10.3. Plano de implementação, de comunicação e de monitorização das operações
Fonte: SPI, 2018, 2018
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4.3 Programa de investimento e financiamento
Programa de investimento
O montante global do investimento7 para as ações previstas na ORU corresponde a cerca de
177.600 milhares de euros (Tabela 3). O investimento púbico, que tem como principal
promotor a Câmara Municipal do Porto, ascende a cerca de 65.400 milhares de euros e o
investimento privado atinge cerca de 83.400 milhares de euros. O investimento público-privado
atinge cerca de 28.800 milhares de euros.
Tabela 3. Natureza do investimento

Natureza do investimento
Público
Público-Privado
Privado

Investimento total (€)
65.373.812 €
28.790.400 €
83.368.900 €
177.533.112 €

TOTAL

Fonte: SPI, 2018

O programa de investimento está repartido pelas seguintes componentes 8 (Tabela 4), de
acordo com o quadro das ações:
Tabela 4. Componentes de investimento

Componentes de investimento

Investimento total (€)

Reabilitação de edificado

124.159.300 €

Espaço público

32.625.440 €

Rede viária

5.759.407 €

Parque de estacionamento

3.168.000 €

Espaços verdes

1.734.175 €

Mobilidade suave

529.240 €

Equipamentos

9.157.550 €

Ações imateriais / Estudos

400.000 €
TOTAL

177.533.112 €
Fonte: SPI, 2018

São apresentadas, de seguida, as estimativas de investimento para cada ação proposta,
identificando a natureza e a componente do investimento associadas (Tabela 5):

7

O valor de investimento apurado não inclui demolições, expropriações, aquisição de terrenos, estudos e projetos.

8

Não inclui a componente associada ao Plano de comunicação e de valorização do projeto.
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Tabela 5. Natureza, componentes e estimativa de investimento por ação
Ação

1.1. Criação da Praça do Matadouro e do novo arruamento de ligação à Praça da Corujeira
4 214 117 €
1.2. Criação do corredor verde de enquadramento paisagístico da VCI
235 380 €
1.3. Criação da ciclovia de ligação ao Terminal Intermodal Rodoviário de Campanhã e à Quinta de
124 360 €
Bonjóia
1.4. Requalificação da rua da Fábrica “A Invencível”
808 570 €
1.5. Melhoria das ligações pedonais sob o viaduto da VCI
158 240 €
2.1. Requalificação da Praça da Corujeira
1 567 500 €
2.2. Requalificação e valorização do Jardim da Corujeira
429 090 €
2.3. Ligação à Avenida Cidade Léon
993 990 €
2.4. Incrementar a mobilidade suave ao longo do viaduto da Av. 25 de Abril
54 760 €
3.1. Requalificação do espaço público dos quarteirões localizados na envolvente do Antigo
744 000 €
Matadouro Municipal e da Praça da Corujeira
3.2. Requalificação da Travessa de Maceda
248 750 €
3.3. Requalificação da Travessa do Falcão
189 630 €
3.4. Valorização do cruzamento da rua de S. Roque da Lameira com a rua Afonso de Albuquerque
150 080 €
3.5. Requalificação da rua São Roque da Lameira
1 368 080 €
3.6. Requalificação do eixo formado pelas ruas das Escolas, de Emílio Biel e de Nossa Sra. do
1 193 360 €
Calvário
4.1. Programa de promoção e de dinamização da ORU
IND
4.2. Reabilitação do edificado degradado
83 368 900 €
4.3. Reabilitação do Parque Habitacional Público Municipal e nova construção
22 500 000 €
4.4. Reabilitação do espaço público envolvente ao Parque de Habitação Pública Municipal
17 356 740 €
4.5. Análise de edificações classificadas como “ilhas”
IND
4.6. Conceção de um programa de realojamento
4 790 400 €
4.7. Criação do Centro de Saúde
5 157 550 €
4.8. Construção de residências assistidas para idosos
4 000 000 €
5.1. Melhoria dos acessos aos bairros do Falcão, do Agrupamento Habitacional do Falcão e do
799 920 €
Cerco
5.2. Criação da ciclovia de ligação à Praça da Corujeira e ao Parque Urbano Oriental
90 480 €
5.3. Criação do Parque da Alameda de Cartes
1 069 705 €
6.1. Criação de uma nova área residencial
20 000 000 €
6.2. Ligação à rua da Fábrica “A Invencível”
118 470 €
6.3. Requalificação da Travessa de Bonjóia
240 300 €
7.1. Novo atravessamento da linha férrea
2 767 820 €
7.2. Melhorar as acessibilidades ao Bairro de São Roque da Lameira
917 070 €
7.3. Incrementar a mobilidade suave na rua das Linhas de Torres
1 238 900 €
7.4. Ligação da rua Professor Bonfim Barreiros à rua Amorim de Carvalho
236 950 €
8.1. Enquadramento do projeto no quadro da revisão do PDM
IND
8.2. Elaboração de um estudo urbanístico de reordenamento, requalificação e reconversão do
50 000 €
Parque de recolhas dos STCP e dos Espaços Industriais envolventes
9.1. Programa de dinamização cultural e comercial
200 000 €
9.2. Apoio à formação, à educação, ao empreendedorismo e ao emprego
IND
9.3. Apoio à prevenção de comportamentos desviantes e da marginalidade
IND
9.4. Reforço dos níveis de participação, de intervenção e de envolvimento dos atores locais
IND
10.1. Criação de uma plataforma eletrónica de suporte ao projeto
IND
10.2. Lançamento do Plano
100 000 €
10.3. Plano de implementação, de comunicação e de monitorização das operações
50 000 €
TOTAL
177 533 112 €
a) – Dados da CM do Porto.
b) - Inclui o valor das intervenções previstas pela Domus Social.
IND – Investimento indireto relacionado essencialmente com a afetação de recursos humanos das entidades envolvidas.
N/A - Não aplicável

Reabilitação do
edificado

Espaço Público

Público
Público

N/A
N/A

1 043 000 €
N/A

3 117 €
N/A

3 168 000 €
N/A

N/A
235 380 €

N/A
N/A

N/A
N/A

Ações
imateriais /
Estudos
N/A
N/A

Público

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

124 360 €

N/A

N/A

Público
Público
Público
Público
Público
Público

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

808 570 €
N/A
1 567 500 €
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
993 990 €
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
429 090 €
N/A
N/A

N/A
158 240 €
N/A
N/A
N/A
54 760 €

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Público

N/A

744 000 €

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Público
Público
Público
Público

N/A
N/A
N/A
N/A

203 200 €
104 510 €
150 080 €
1 368 080 €

45 550 €
85 120 €
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Público

N/A

1 193 360 €

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
83 368 900 €
22 500 000 €
N/A
N/A
4 790 400 €
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
17 356 740 €
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5 157 550 €
4 000 000 €

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

161 800 €

638 120 €

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
13 500 000 €
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
6 500 000 €
N/A
240 300 €
177 700 €
N/A
1 006 600 €
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
118 470 €
N/A
2 590 120 €
917 070 €
130 900 €
236 950 €
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
1 069 705 €
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

90 480 €
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
101 400 €
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Público

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

50 000 €

Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
124 159 300 €

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
32 625 440 €

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5 759 407 €

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3 168 000 €

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1 734 175 €

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
529 240 €

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9 157 550 €

200 000 €
N/A
N/A
N/A
N/A
100 000 €
50 000 €
400 000 €

Natureza do
investimento

Investimento

a)
b)

a)

Público
Privado
Público
Público
Público
Público-Privado
Público
Público-Privado
Público

a)

Público
Público
Público-Privado
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público

Rede viária

Parque de
estacionamento

Espaços
verdes

Mobilidade
suave

Equipamentos

Fonte: SPI, 2018
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Não obstante as ações para as quais o Município já estabeleceu custos de intervenção de
acordo com os graus de maturidade dos projetos, os valores de investimento apresentados
para as restantes intervenções constituem, apenas, valores indicativos, que serão aferidos e
consolidados ao longo do desenvolvimento do PERU.
As estimativas dos valores das obras foram calculadas com base em preços médios unitários,
tendo como referência projetos semelhantes, não podendo nem devendo ser considerados
como valores orçamentais completos, detalhados e definitivos.
Tendo em consideração o cronograma de execução das intervenções 9 e o pressuposto de
uma repartição equitativa do investimento no intervalo temporal definido para cada ação,
verifica-se a seguinte repartição do investimento público durante o prazo de execução da ORU
da ARU da Corujeira (Tabela 6):
Tabela 6. Distribuição do investimento público por ano da operação

Investimento público
Ano

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
TOTAL

Valor

(%)

16 889 962 €
18 300 223 €
16 268 243 €
4 564 956 €
2 623 820 €
2 487 990 €
1 314 285 €
895 795 €
1 014 270 €
1 014 270 €

25,8%
28,0%
24,9%
7,0%
4,0%
3,8%
2,0%
1,4%
1,6%
1,6%

65 373 812 €

100%
Fonte: SPI, 2018

Pressupostos de investimento
Os valores de referência considerados, de acordo com as tipologias de intervenção foram:
:

Edificado | As estimativas de valores associados à reabilitação do edificado da ARU
tiveram como base níveis de intervenção distintos em função do estado de
conservação dos imóveis, identificado através do levantamento do edificado:

9

O cronograma reflete o enquadramento do investimento municipal associado ao planeamento das empreitadas de
reabilitação e manutenção da habitação pública municipal (edificado e espaço público) a cargo da Domus Social,
definido até ao ano de 2020.
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Estado de
conservação
Razoável
(Obras
ligeiras)
Razoável
(Obras
profundas)

Descrição da intervenção

Intervenção
ligeira

Intervenções ligeiras de manutenção das fachadas
e coberturas

Intervenção
profunda
Intervenção
muito
profunda

Mau
Ruína

:

Nível de
intervenção

Valor de referência
por ABC
(IVA Incluído)
100 €/m2

Intervenções nas coberturas, substituição de redes
técnicas, reformulação de espaços interiores, em
particular cozinhas e instalações sanitárias.
Intervenções na organização interior da edificação,
alterações de fundo na estrutura, nas fachadas ou
nas coberturas e/ou nova construção.

400 €/m2
600 €/m2

Espaço Público | Foram considerados dois níveis cumulativos de intervenção e
respetivos custos de execução de obra:

Nível de
intervenção
Intervenção
média
Intervenção
profunda

:

Descrição da intervenção

Valor de referência
por ABC
(IVA Incluído)

Novo desenho de espaço público (incluindo mobiliário urbano e
iluminação), com substituição de revestimentos, ordenamento de
tráfego e estacionamento de superfície
Intervenção média com introdução e/ou substituição de
infraestruturas

70 €/m2
100 €/m2

Espaços verdes | Foram considerados as seguintes naturezas intervenção e
respetivos custos de execução de obra:
✓ Parque urbano - 35 €/m² de área bruta de construção;
✓

Intervenção média com novo desenho de espaços verdes e introdução de novas
espécies arbóreas - 30 €/m² de área bruta de espaços verdes.

:

Rede viária | Foram consideradas as seguintes naturezas de intervenção e respetivos
custos de execução de obra:
✓ A construir - 70 €/m² de área de rede viária;

:

✓

A reperfilar - 50 €/m² de área de rede viária;

✓

Nó viário - 100 €/m² de área de rede viária;

✓

Passagem superior / Viaduto – 2.400 €/m² de área de rede viária.

Parque de estacionamento | Foi considerada a seguinte natureza de intervenção e
respetivo custo de execução de obra:
✓ Subterrâneo - 450 €/m² de área de parque de estacionamento.

:

Rede de mobilidade suave | Foram consideradas as seguintes naturezas de
intervenção e respetivos custos de execução de obra:
✓ Percurso pedonal / ciclável - 40 €/m² de área de percurso pedonal / ciclável;
✓

Ponte pedonal (passagem superior) – 1.600 €/m² de área bruta de construção.
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:

Equipamentos | Foram consideradas as seguintes naturezas de intervenção e
respetivos custos de execução de obra:
✓ Reabilitação - 1.000 €/m² de área bruta de construção;
✓

Espaço exterior – intervenção ligeira com adição de mobiliário urbano e iluminação
- 30 €/m² de área de espaço exterior;

✓

Espaço exterior – intervenção profunda com novo desenho dos arranjos exteriores
e introdução e/ou substituição de infraestruturas, - 100 €/m² de área de espaço
exterior.

Programa de financiamento
O programa estabelecido no plano de investimentos será concretizado, em grande parte,
através de financiamento próprio da Câmara Municipal do Porto, face à maioria das
intervenções de natureza pública identificadas no território, como indicado nas respetivas
fichas de ação. No entanto importa destacar que existem outras fontes de financiamento às
quais o Município poderá recorrer para implementar as ações definidas.
De acordo com a natureza das intervenções, o financiamento da operação poderá ser
realizado através de diversas fontes de financiamento, tendo-se identificado cinco tipologias
distintas:

>

Financiamento municipal;

>

Financiamento comunitário

>

Programas de reabilitação urbana e instrumentos financeiros;

>

Financiamento afeto ao setor empresarial do Estado;

>

Financiamento privado.

O financiamento municipal abrange as ações promovidas pela Câmara Municipal associadas
ao investimento público na ARU e que serão alavancadas através de financiamento próprio.
Não obstante, destaca-se que o financiamento destas ações poderá ser articulado com as
prioridades de investimento definidas no atual quadro estratégico comum, bem como ser
enquadrado em futuros programas e iniciativas públicas.
O financiamento comunitário diz respeito a ações enquadráveis nas prioridades de
investimento definidas no Acordo Parceria Portugal 2020 e nos respetivos programas
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operacionais regionais e temáticos. Neste âmbito, o POR do Norte 2014-2020 (NORTE 2020) é
um instrumento financeiro de apoio ao desenvolvimento regional do Norte de Portugal,
integrado no Acordo de Parceria e no atual ciclo de fundos estruturais da União Europeia. O
NORTE 2020 organiza-se em dez eixos prioritários a que se junta um eixo para a assistência
técnica e financeira à implementação do programa. Cada Eixo Prioritário dispõe de um
orçamento do fundo estrutural FEDER e/ou FSE, destinado ao cofinanciamento de
candidaturas apresentadas à CCDR-N enquanto Autoridade de Gestão.
Neste contexto, a estratégia territorial e operacional definida para ARU da Corujeira pretende
acompanhar e responder aos desafios definidos para o território nacional e para a região
Norte, que se corporizam nos documentos orientadores nacionais e regionais. Assim, parte
dos projetos e ações estabelecidas no PERU encontram-se enquadrados no NORTE 2020.
Não obstante a preponderância do NORTE 2020, foram igualmente consideradas outras
fontes de financiamento, algumas criadas de forma a financiar intervenções em determinados
domínios específicos. No âmbito dos programas de reabilitação urbana e instrumentos
financeiros, destacam-se o Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização
Urbanas (IFRRU 2020), criado para o período de 2014-2020, acessível às entidades públicas e
privadas, e os programas específicos do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
(IHRU) do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado.
Por fim, destaca-se o financiamento das ações atribuídas ao setor empresarial do Estado e ao
setor privado, direcionado para a concretização das ações a promover por empresas públicas
e por entidades privadas (proprietários/ particulares), que constitui uma responsabilidade das
mesmas e de acordo com os seus planos de financiamento.
Em síntese, é possível destacar os seguintes programas e instrumentos financeiros
vocacionados para apoiar a reabilitação urbana:
:

Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020);

:

Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020);

:

Programa Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível;

:

1.º DIREITO - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação;

:

Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado.

NORTE 2020
Instrumento financeiro de apoio ao desenvolvimento regional do Norte de Portugal, integrado
no Acordo de Parceria e no atual ciclo de fundos estruturais da União Europeia. O NORTE
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2020 organiza-se em dez eixos prioritários a que se junta um eixo para a assistência técnica e
financeira à implementação do programa. Cada Eixo Prioritário dispõe de um orçamento do
fundo estrutural FEDER e/ou FSE, destinado ao cofinanciamento de candidaturas
apresentadas à CCDR-N enquanto Autoridade de Gestão.
Do conjunto dos eixos prioritários do Norte 2020 resultam subconjuntos de objetivos temáticos
que, por sua vez, dão origem a prioridades de investimento e tipologias de ações e ações a
apoiar.
No âmbito do presente trabalho, destacam-se os seguintes eixos prioritários (Tabela 7):
Tabela 7. NORTE 2020 - Eixos Prioritários, Objetivos Específicos e respetivas tipologias de ação
Eixos Prioritários (EP)

EP 3: “Economia de
Baixo Teor de
Carbono”

EP 5 “Sistema
Urbano”

Objetivos Específicos (OE)
OE “Aumentar a eficiência energética
nas infraestruturas públicas da
administração local, apoiando a
implementação de medidas
integradas de promoção da eficiência
energética e racionalizando os
consumos.”
OE “Promover uma mobilidade
urbana ambiental e energeticamente
mais sustentável, num quadro mais
amplo de descarbonização das
atividades sociais e económicas e de
reforço das cidades enquanto
espaços privilegiados de integração
e articulação de políticas e âncoras
de desenvolvimento regional.”
OE “Promover a qualidade ambiental,
urbanística e paisagística dos centros
urbanos de nível hierárquico superior
enquanto fator de estruturação
territorial, de bem-estar social e de
competitividade regional.”

OE “Promover a inclusão social em
territórios urbanos desfavorecidos,
através de ações de regeneração
física, económica e social.”

EP 6 “Emprego e
Mobilidade dos
trabalhadores”

OE “Incentivar a criação de emprego
por conta própria e de empresas por
desempregados e outras pessoas
desfavorecidas ou inativas.”

Tipologias de ação a financiar
Apoio a investimentos integrados em eficiência
energética nas infraestruturas públicas e no
parque habitacional social, através de
investimentos em equipamentos para a melhoria
de eficiência energética da iluminação pública.

Incremento dos modos suaves (bicicletas e
pedonal) através da construção de ciclovias ou
vias pedonais (excluindo as que tenham fins de
lazer como objetivo principal).

Reabilitação integral de edifícios (com prioridade
para os edifícios com idade igual ou superior a 30
anos) nomeadamente destinados à habitação,
aos equipamentos de uso público, ao comércio
e/ou aos serviços; Recuperação, expansão e
valorização de sistemas e estruturas ecológicas
urbanas e de infraestruturas verdes; Reabilitação
do espaço público, desde que integrada na
reabilitação do conjunto edificado envolvente;
Qualificação do espaço público; Demolição de
edifícios visando a criação de espaços públicos,
desde que integrada na reabilitação do conjunto
edificado envolvente.
Reabilitação e qualificação urbanística (incluindo
habitação, arranjo do espaço público, eliminação
de barreiras físicas condicionantes da mobilidade
de população portadora de deficiência,
programas de higiene e salubridade urbana);
Refuncionalização de equipamentos públicos
(com potencial elevado de acolhimento de
funções sociais ou económicas) e de áreas
urbanas degradadas.
Apoio a incentivo ao investimento de pequena
dimensão para expansão da atividade empresarial
e para a criação de microempresas, sendo a
criação de emprego critério fundamental de
apoio; Apoio a investimentos de expansão ou
criação de incubadoras/viveiros de empresas
sociais.
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OE “Qualificar e adequar a atual rede
de serviços e equipamentos sociais e
de saúde à satisfação das
necessidades da população”

EP 7 “Inclusão Social
e Pobreza”
OE “Constituir estratégias de
desenvolvimento socioeconómico de
base local lideradas pelas respetivas
comunidades

OE “Promover a melhoria do sucesso
educativo dos alunos, reduzindo as
saídas precoces do sistema
educativo, combatendo o insucesso
escolar e reforçando as medidas que
promovem a equidade no acesso à
educação básica e secundária.”
EP 8 “Educação e
Aprendizagem ao
Longo da Vida”

OE “Aumentar o acesso e o uso dos
serviços públicos digitais de natureza
local e regional e melhorar a
eficiência interna da administração
pública através de TIC.”

EP 9 “Capacitação
institucional e TIC”

OE “ Reforçar a capacidade de
atores e redes para a promoção de
ações de desenvolvimento territorial
nos domínios da educação, do
emprego e empreendedorismo, da
aprendizagem ao longo da vida, da
formação e das políticas sociais.”

Equipamentos de saúde – Apoio à construção,
requalificação e apetrechamento de unidades
prestadoras de cuidados de saúde primários
(nomeadamente Unidades de Saúde Familiar e
Unidades de Cuidados Continuados),
consolidando a rede de Cuidados de Saúde
Primários; Equipamentos sociais – Apoio a
infraestruturas sociais, nas áreas da infância,
deficiência e terceira idade, envolvendo a
construção, reconversão e adaptação de
equipamentos;
Ações de promoção e valorização do património
cultural e natural; Apoio ao empreendedorismo, à
criação de empresas e do próprio emprego e ao
emprego; Promoção de projetos de inovação
social reforçando a sua vocação inclusiva e
solidária.
Intervenções específicas de prevenção e redução
do abandono escolar, através de ações que
favoreçam a melhoria do sucesso educativo;
Ações de informação, monitorização e avaliação
relativas às medidas e aos dispositivos de
prevenção do abandono escolar e de promoção
do sucesso educativo dos alunos, tendo em vista
a melhoria da qualidade, da eficiência e da
eficácia dessas medidas e destes dispositivos;
Ações de promoção da igualdade no acesso à
educação pré-escolar e aos ensinos básico e
secundário, através de planos de transição para a
vida pós escolar dos alunos com necessidades
educativas especiais e de programas de apoio
aos alunos com necessidades educativas
especiais na educação pré- escolar e nos ensinos
básico e secundário; Ações de reforço da ação
social escolar nos ensinos básico e secundário,
designadamente na componente da alimentação.
Disponibilização de serviços públicos eletrónicos
de âmbito regional e local, direcionados para o
cidadão e para as empresas, que proporcionem
formas flexíveis e personalizadas de interagir com
a administração pública e uma diminuição de
custos de contexto.
Reforçar a capacidade de atores e redes para a
promoção do desenvolvimento territorial através
de ações de: (i) apoio técnico à coordenação,
dinamização, execução e acompanhamento do
plano de ação territoriais e sectoriais; (ii)
modernização e de implementação de boas
práticas de redes de atores institucionais,
incluindo práticas de benchmarking internacional;
(iii) formação dos agentes para o
desenvolvimento territorial; (iv) reforço das
competências de dinamização, monitorização e
acompanhamento de dinâmicas territoriais e de
avaliação de políticas; (iv) promoção e valorização
territorial.
Fonte: SPI, com base no NORTE 2020

Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020)
A regeneração e a revitalização física, económica e social em zonas urbanas integram uma
das áreas identificadas no Acordo de Parceria Portugal 2020 para utilização dos instrumentos
financeiros, na prossecução dos objetivos específicos de melhoria do ambiente urbano, por
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via da reabilitação física do edificado destinado a habitação, comércio ou serviços, bem como
do espaço público envolvente.
O IFRRU 2020, constituído através da RCM n.º 52-A/2015, de 23 de julho, e cujas candidaturas
de acesso estão abertas na sequência do Aviso publicado em 31 de outubro de 2017, é um
veículo preferencial para maximizar a aplicação dos fundos comunitários disponibilizados pelo
Portugal 2020 e pelos respetivos programas operacionais temáticos e regionais, para o
período 2014-2020, nos domínios da regeneração e revitalização urbana. Assenta em dois
planos de intervenção, em que as funções de gestão e de acompanhamento do instrumento
financeiro são cometidas a uma estrutura de missão, a funcionar junto do IHRU, e as funções
de apreciação e aprovação da política de investimento e do programa de ação do instrumento
financeiro em causa, entre outras medidas, são asseguradas por um Comité de Investimento.
O IFRRU 2020 destina-se a pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas, incluindo os
condomínios. As operações a financiar devem demonstrar viabilidade financeira e gerar
receitas líquidas positivas suficientes para amortizar o valor do financiamento do investimento.
Os apoios são concedidos através de produtos financeiros, criados especificamente para este
efeito por intermediários financeiros, a disponibilizar com condições mais favoráveis do que as
condições de mercado.
São cofinanciáveis as seguintes operações, localizadas dentro de uma ARU:
:

Reabilitação integral de edifícios, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso
de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2 (D.L
n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro);

:

Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas com vista à sua
reconversão.

A utilização a dar aos edifícios poderá ser para habitação própria, atividades económicas ou
equipamentos de uso coletivo. Complementarmente podem ser apoiadas as intervenções em
eficiência energética concretizadas no âmbito do projeto de reabilitação urbana de edifícios de
habitação, que sejam identificadas em auditoria energética realizada para este efeito.
Todas as operações que são objeto de financiamento devem ser apreciadas pelo Município. O
protocolo de colaboração institucional celebrado com a Associação Nacional de Municípios
Portugueses prevê a criação de um ponto focal específico para o IFRRU 2020 e, nos casos em
que tal se demonstre pertinente, a criação de um balcão (físico e/ou virtual) dedicado às
operações financiáveis pelo IFRRU 2020.
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Programa Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível
Este Programa, com enquadramento na Resolução de Conselho de Ministros n.º 50-A/2018,
de 2 de maio, é da responsabilidade do IHRU e tem como objetivo o financiamento, através de
um empréstimo de longo prazo, de operações de reabilitação de edifícios com idade igual ou
superior a 30 anos, situadas em ARU, que após reabilitação deverão destinar-se
predominantemente a fins habitacionais e a frações a arrendamento em regime de renda
condicionada. Podem também ser concedidos empréstimos para a reabilitação de edifícios
com mais de 30 anos situados fora de ARU, desde que careçam de obras de reabilitação
integral e sejam constituídos exclusivamente por frações habitacionais e respetivas partes
acessórias.
São beneficiários qualquer pessoa singular ou coletiva, de natureza pública ou privada, que
seja proprietária do edifício ou de parte do edifício a reabilitar ou que demonstre ser titular de
direitos e poderes sobre o mesmo que lhe permitam onerá-lo e agir como dono de obra no
âmbito de contratos de empreitada e que promova a operação de reabilitação por si ou em
conjunto com outros contitulares. O empréstimo pode ascender a 90% do custo das
operações, apresentando condições (maturidade, taxa de juro e período de carência) atrativas
para o investidor.
1.º DIREITO - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação
O Programa 1.º Direito, gerido pelo IHRU, faz parte da Nova Geração de Políticas de
Habitação, criada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 50-A/2018, de 2 de maio,
sendo regulamentado pela Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto. Tem o objetivo de
promover o acesso a uma habitação adequada às pessoas que vivem em situações
habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para encontrar uma
solução habitacional condigna. O programa assenta na concessão de apoio financeiro aos
atores públicos e assistenciais locais (municípios, empresas municipais, instituições
particulares de solidariedade social), a associações de moradores e cooperativas de
habitação e construção, constituídas por agregados familiares elegíveis ao abrigo do
programa, e, ainda, diretamente aos próprios agregados familiares, para disponibilização de
um leque diverso de soluções habitacionais a preços acessíveis, incluindo (e privilegiando) a
reabilitação de prédios ou de frações para habitação ou de equipamentos sociais
funcionalmente complementares de um empreendimento habitacional.
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É responsabilidade do Município efetuar o diagnóstico das situações habitacionais indignas
existentes no território e, em conformidade, elaborar a Estratégia Local de Habitação que
enquadra todos os apoios financeiros a conceder no seu território. O diagnóstico deve
identificar os agregados familiares que vivem em condições habitacionais indignas e as ações
de iniciativa pública que entende serem necessárias ao desenvolvimento de cada solução
habitacional. A Estratégia Local de Habitação deverá priorizar as soluções habitacionais em
que se devem enquadrar todos os pedidos de apoio ao abrigo do Programa 1.º Direito.
Os pedidos de apoio financeiro devem ser apresentados ao Município, que com este
enquadramento, os avalia e gere, e que envia as candidaturas ao IHRU, instruídas com os
elementos essenciais à análise das mesmas, no quadro das regras e princípios do programa,
com vista ao financiamento das correspondentes soluções habitacionais.
Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado
Trata-se de um instrumento no âmbito da política de habitação e reabilitação urbana, criado
através da RCM n.º 48/2016, de 1 de setembro, que visa dar uma resposta integrada a um
conjunto alargado de objetivos de política pública; designadamente: (i) promover a
reabilitação de edifícios e a regeneração urbana; (ii) combater o despovoamento dos centros
urbanos e promover o acesso à habitação, em particular pela classe média; (iii) dinamizar o
arrendamento habitacional; (iv) apoiar o comércio local, em particular o tradicional; (v) apoiar a
retoma do setor da construção, a sua reorientação para a reabilitação e a criação de emprego
no setor.
É um Fundo Especial de Investimento Imobiliário, fechado e de subscrição particular,
orientado para o desenvolvimento de projetos de reabilitação de imóveis e para a promoção
do arrendamento, tendo em vista a regeneração urbana e o repovoamento dos centros
urbanos. Tem como princípios de intervenção a sustentabilidade económica e rentabilidade
dos investimentos, um forte controlo do risco, a transparência, o rigor informativo e a proteção
dos investidores, e como principal objetivo um investimento mínimo de 60% da área reabilitada
destinado ao arrendamento para habitação permanente, a disponibilizar em condições que
permitam o acesso da classe média, e o investimento restante em área destinada ao comércio
e serviços tradicionais e a outras tipologias de habitação, regras de afetação que devem
verificar-se tanto em termos globais como por município.
Este instrumento permite aos participantes que nele integrem os seus imóveis promover a
reabilitação dos mesmos e obter rendimentos sem aumentar os seus níveis de endividamento,
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podendo ser acordada a reaquisição do imóvel após a rentabilização do investimento
efetuado. Possibilita um investimento de baixo risco, com objetivos de rentabilidade
interessantes e que contribui, paralelamente, para a concretização de objetivos de políticas
públicas nacionais.
Embora na fase atual apenas possam participar no Fundo Nacional de Reabilitação do
Edificado as entidades públicas e do terceiro setor, está previsto o seu alargamento, numa
segunda fase, às entidades privadas, incluindo pessoas singulares.
De seguida apresenta-se uma tabela indicativa das fontes de financiamento previsíveis para
cada ação proposta (Tabela 8).
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Tabela 8. Potenciais fontes de financiamento, por ação

Potencial Fonte de Financiamento
Ação

1.1. Criação da Praça do Matadouro e do novo arruamento de ligação à Praça da
Corujeira
1.2. Criação do corredor verde de enquadramento paisagístico da VCI
1.3. Criação da ciclovia de ligação ao Terminal Intermodal Rodoviário de
Campanhã e à Quinta de Bonjóia
1.4. Requalificação da rua da Fábrica “A Invencível”
1.5. Melhoria das ligações pedonais sob o viaduto da VCI
2.1. Requalificação da Praça da Corujeira
2.2. Requalificação e valorização do Jardim da Corujeira
2.3. Ligação à Avenida Cidade Léon
2.4. Incrementar a mobilidade suave ao longo do viaduto da Av. 25 de Abril
3.1. Requalificação do espaço público dos quarteirões localizados na envolvente
do Antigo Matadouro Municipal e da Praça da Corujeira
3.2. Requalificação da Travessa de Maceda
3.3. Requalificação da Travessa do Falcão
3.4. Valorização do cruzamento da rua de S. Roque da Lameira com a rua Afonso
de Albuquerque
3.5. Requalificação da rua São Roque da Lameira
3.6. Requalificação do eixo formado pelas ruas das Escolas, de Emílio Biel e de
Nossa Sra. do Calvário
4.1. Programa de promoção e de dinamização da ORU

Municipal

Comunitário

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

4.2. Reabilitação do edificado degradado
4.3. Reabilitação do Parque Habitacional Público Municipal e nova construção
4.4. Reabilitação do espaço público envolvente ao Parque de Habitação Pública
Municipal
4.5. Análise de edificações classificadas como “ilhas”
4.6. Conceção de um programa de realojamento
4.7. Criação do Centro de Saúde
4.8. Construção de residências assistidas para idosos
5.1. Melhoria dos acessos aos bairros do Falcão, do Agrupamento Habitacional
do Falcão e do Cerco
5.2. Criação da ciclovia de ligação à Praça da Corujeira e ao Parque Urbano
Oriental
5.3. Criação do Parque da Alameda de Cartes
6.1. Criação de uma nova área residencial
6.2. Ligação à rua da Fábrica “A Invencível”
6.3. Requalificação da Travessa de Bonjóia
7.1. Novo atravessamento da linha férrea
7.2. Melhorar as acessibilidades ao Bairro de São Roque da Lameira
7.3. Incrementar a mobilidade suave na rua das Linhas de Torres
7.4. Ligação da rua Professor Bonfim Barreiros à rua Amorim de Carvalho
8.1. Enquadramento do projeto no quadro da revisão do PDM
8.2. Elaboração de um estudo urbanístico de reordenamento, requalificação e
reconversão do Parque de recolhas dos STCP e dos Espaços Industriais
envolventes
9.1. Programa de dinamização cultural e comercial
9.2. Apoio à formação, à educação, ao empreendedorismo e ao emprego
9.3. Apoio à prevenção de comportamentos desviantes e da marginalidade
9.4. Reforço dos níveis de participação, de intervenção e de envolvimento dos
atores locais
10.1. Criação de uma plataforma eletrónica de suporte ao projeto
10.2. Lançamento do Plano
10.3. Plano de implementação, de comunicação e de monitorização das
operações

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N/A

Programas de
Financiamento
reabilitação
afeto ao setor
urbana e
empresarial do
instrumentos
Estado
financeiros

Privado

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
N/a

N/A

N/A

N/A

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

N/A - Não aplicável
Fonte: SPI, 2018
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5. Modelo institucional
De acordo com o RJRU, as ORU devem ser coordenadas e geridas por uma entidade
gestora10. Esta entidade gestora poderá assumir dois tipos distintos: uma empresa do sector
empresarial local ou o próprio município11.
Atendendo às caraterísticas da ORU proposta e aos projetos estruturantes considerados,
propõe-se que seja uma empresa do setor empresarial local 12 a assumir diretamente as
funções de entidade gestora da ORU da ARU da Corujeira, designadamente a PORTO VIVO,
SRU – SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA DO PORTO, E.M., S.A. 13.
De acordo com os seus estatutos, a PORTO VIVO, SRU tem por objeto social14 a promoção da
reabilitação urbana na cidade do Porto, designadamente através da coordenação, gestão
acompanhamento e avaliação das operações de reabilitação urbana aprovadas na cidade do
Porto, em que a PORTO VIVO, SRU seja designada gestora, nos termos do disposto no RJRU.
Como entidade gestora da ORU, a PORTO VIVO, SRU deverá elaborar anualmente um
relatório de monitorização de operação de reabilitação em curso, o qual será submetido à
apreciação da Assembleia Municipal (RJRU, Art.º 20º-A).
Neste campo, salienta-se que será obrigatório que a cada cinco anos de vigência da ORU, a
Câmara Municipal submeta à apreciação da Assembleia Municipal não só um relatório de
avaliação da sua execução, como, se for caso disso, uma proposta de alteração do respetivo
instrumento de programação (RJRU, Art.º 20º-A).

10

RJRU, Art. 9º.

11

RJRU, Art. 10º.

12

De acordo com o ponto 2 do Art.10º do RJRU, quando uma empresa do setor empresarial local “tenha por objeto
social exclusivo a gestão de operações de reabilitação urbana, adota a designação de sociedade de reabilitação
urbana.”
13

A PORTO VIVO, SRU é uma empresa local, com natureza municipal, de responsabilidade limitada, nos termos do
artigo 19.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. Rege-se por estatutos próprios, pelas deliberações dos órgãos que a
integram, pelo regime jurídico da atividade empresarial local, consagrado na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e, no
que ali não for especialmente regulado, pela lei comercial e, subsidiariamente, pelo regime do setor empresarial do
Estado, sempre com observância do regime jurídico da reabilitação urbana.
14

Artigo 3.º dos ESTATUTOS da PORTO VIVO, SRU – SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA DO PORTO, E.M.,
S.A..
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6. Estratégia de comunicação
A importância e a necessidade de maximizar o envolvimento de parceiros e da comunidade na
implementação da estratégia territorial para a ARU da Corujeira, induz à necessidade de definir
uma estratégia de comunicação, que comporte os objetivos da ORU, os públicos-alvo, as
propostas das ações a realizar, a dotação orçamental prevista, o organismo responsável pela
sua execução e os critérios de avaliação / priorização das ações a implementar.
No âmbito dos projetos estruturantes e das ações contempladas no PERU, deverá ser
planeada a dinamização destes investimentos e a mobilização da população e de parceiros
locais, com base nos seguintes mecanismos:
:

Edição do PERU e sua divulgação em formato digital;

:

Brochura: Conceção e edição de uma pequena brochura de grande divulgação que
faça um resumo simples e acessível do PERU, dos objetivos a alcançar, dos projetos
estruturantes e ações;

:

Newsletter: Conceção e edição de uma publicação periódica (anual ou semestral) de
divulgação e de acompanhamento da execução do PERU;

:

Divulgação nos meios de comunicação social local, sempre que seja aconselhável a
divulgação de informação na imprensa diária sobre aspetos relevantes que envolvam
as intervenções operacionais ou que justifiquem um enquadramento global;

:

Sessões públicas de informação técnica para divulgação do PERU, da sua estratégia,
projetos estruturantes e ações e instrumentos de apoio;

:

Sessões informais de partilha de informação / testemunhos;

:

Sessões com parceiros para análise, avaliação e/ou acompanhamento dos projetos.

7. Medidas de gestão territorial
A ARU da Corujeira, face às características e às potencialidades de revitalização urbana e de
reconversão e transformação urbanística evidenciadas, exige a conceção e concretização,
num período indicativo de 10 anos, de uma profunda operação de reconversão urbanística e
de reabilitação urbana, que envolve:
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•

Um PERU claro e preciso, com programas inovadores em matéria de habitação e de
intervenção social, com a capacidade de atração de novos investimentos e atividades
económicas, articulado com a perspetiva de desenvolvimento integrado da Cidade;

•

A adequação dos instrumentos de gestão do território aos desígnios do PERU;

•

A existência de uma estrutura com a responsabilidade de assegurar a concretização
do projeto, e com o adequado suporte técnico;

•

A vontade do Município de exercer os novos poderes que lhe são conferidos, no
quadro da definição da ORU Sistemática;

•

A constituição de uma Comissão de Acompanhamento e de um Conselho
Estratégico;

•

A construção do modelo económico da operação.

É particularmente relevante estar, neste preciso momento, a decorrer o processo de revisão
do Plano Diretor Municipal, processo com o qual o PERU tem que estar devidamente
articulado. A elaboração deste Programa, num processo amplamente partilhado com a equipa
técnica da CMP e sob a sua estrita direção, evidenciou um conjunto de questões que deverão
ser respondidas no quadro da revisão do PDM, num ou noutro sentido. Competirá à CMP
decidir sobre as questões de orientação.
No quadro da elaboração do PERU, identificam-se algumas questões que colocam
particulares necessidades de articulação com a revisão do PDM:

> Definição dos conjuntos urbanos a preservar e a requalificar;
> Definição de orientação sobre a ocupação de logradouros e análise dos eventuais
direitos existentes;

> Definição das condições mínimas de habitabilidade aceitáveis para se
considerarem operações de reabilitação do edificado existente;

> Definição das necessidades, tipologias e locais de realojamento;
> Definição dos usos do solo, tendo em conta os vazios urbanos e as áreas
industriais obsoletas, quer no território de intervenção quer na sua envolvente;

> Definição da estrutura verde;
> Definição da rede viária, tendo em conta as novas infraestruturas, com destaque
para os novos usos e articulações funcionais.
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8. Quadro de apoios e Incentivos
Na delimitação de área de reabilitação urbana, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 13º e
da alínea a) do artigo 14º do RJRU, o município está obrigado a definir “os benefícios fiscais
associados aos impostos municipais sobre o património, designadamente o imposto municipal
sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT),
nos termos da legislação aplicável”.

8.1 Impostos Municipais
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)
De acordo com o Artigo 45.º, n.º 1 e 2 a) do EBF, alterado pela LOE/2018,
Ficam isentos de IMI os prédios urbanos objeto de reabilitação urbana, pelo período de 3 anos
a contar do ano, inclusive, da conclusão das obras de reabilitação, desde que:
:

Sejam objeto de intervenções de reabilitação de edifícios promovidas nos termos do
RJRU aprovado pelo DL n.º 307/2009, de 23/10, ou do regime excecional do DecretoLei n.º 53/2014, de 8/04;
E

:

Em consequência da intervenção o respetivo estado de conservação esteja dois níveis
acima do anteriormente atribuído e tenha, no mínimo, um nível bom nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.º 266 -B/2012, de 31 de dezembro;
E

:

Sejam cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica
aplicáveis aos edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, de
20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, sem
prejuízo do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril.

O reconhecimento da intervenção de reabilitação para efeitos de aplicação dos benefícios
fiscais deve ser requerido conjuntamente com a comunicação prévia/pedido de licença da
operação urbanística.
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A comunicação do reconhecimento ao serviço de finanças da área de situação do prédio cabe
à câmara municipal, no prazo máximo de 20 dias a contar da data de determinação de estado
de conservação resultante das obras ou da emissão da certificação energética, se esta foi
posterior.
Este regime não é cumulativo com outros benefícios fiscais de idêntica natureza, não
prejudicando, porém, a opção por outro mais favorável.

Procedimento para reconhecimento da isenção:
:

Certificação da execução da ação de reabilitação urbana pela entidade licenciadora;

:

Certificado de cumprimento dos requisitos de eficiência energética e de qualidade
térmica aplicáveis aos edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto-Lei n.º
118/2013, de 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de
setembro, sem prejuízo do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de
abril;

:

Determinação do nível de conservação do prédio antes do início e no termo das ações
de reabilitação.

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)
De acordo com o Artigo 45.º, n.º 1 e 2 b) e c) do EBF, alterado pela LOE/2018
Ficam isentos de IMT:
:

As aquisições de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o
adquirente inicie as respetivas obras no prazo máximo de três anos a contar da data
de aquisição;

:

A primeira transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a
arrendamento para habitação permanente ou, quando localizado em área de
reabilitação urbana, também a habitação própria e permanente;
Desde que:
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:

Sejam objeto de intervenções de reabilitação de edifícios promovidas nos termos do
RJRU aprovado pelo DL n.º 307/2009, de 23/10, ou do regime excecional do DecretoLei n.º 53/2014, de 8/04;
E

:

Em consequência da intervenção o respetivo estado de conservação esteja dois níveis
acima do anteriormente atribuído e tenha, no mínimo, um nível bom nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.º 266 -B/2012, de 31 de dezembro;

E
:

Sejam cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica
aplicáveis aos edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, de
20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, sem
prejuízo do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril.

O reconhecimento da intervenção de reabilitação para efeitos de aplicação dos benefícios
fiscais deve ser requerido conjuntamente com a comunicação prévia/pedido de licença da
operação urbanística.
A comunicação do reconhecimento ao serviço de finanças da área de situação do prédio cabe
à câmara municipal, no prazo máximo de 20 dias a contar da data de determinação de estado
de conservação resultante das obras ou da emissão da certificação energética, se esta foi
posterior.
Este regime não é cumulativo com outros benefícios fiscais de idêntica natureza, não
prejudicando, porém, a opção por outro mais favorável.
Procedimento para reconhecimento da isenção:
:

Certificação da execução da ação de reabilitação urbana que compete à entidade
licenciadora;

:

Determinação do nível de conservação do prédio antes do início e no termo das ações
de reabilitação;

:

Certificado de cumprimento dos requisitos de eficiência energética e de qualidade
térmica aplicáveis aos edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto-Lei n.º
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118/2013, de 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de
setembro, sem prejuízo do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de
abril;

8.2 Taxas Municipais
Taxas de ocupação de domínio público
Redução em 80% do montante das taxas devidas pelo licenciamento de ocupação do domínio
público por motivo de obras diretamente relacionadas com obras de construção,
reconstrução, conservação, recuperação ou reabilitação do parque edificado, situadas nas
áreas de reabilitação urbana aprovadas nos termos do Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana – Artigo G/16.º, n. º1 alínea a) do Código Regulamentar do Município do Porto.

Taxas devidas pelo licenciamento/ autorização/ admissão da comunicação
prévia de operações urbanísticas
Redução em 50% do montante das taxas devidas pelo licenciamento/ autorização/ admissão
da comunicação prévia de operações urbanísticas localizadas na área definida nas áreas de
reabilitação urbana aprovadas nos termos do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana – Artigo
G/16.º, n. º1 alínea b) do Código Regulamentar do Município do Porto.
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Anexo 1 | Peças desenhadas

01 – Operação de Reabilitação Urbana | Plano de ação - Esc: 1:5 000
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