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SIGLAS E ACRÓNIMOS
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Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística
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1. INTRODUÇÃO

O presente documento integra a proposta de delimitação de uma área de reabilitação urbana
para parte dos territórios da União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, adiante
designada por ARU de Lordelo do Ouro.
Existe um consenso cada vez mais abrangente sobre a necessidade de as intervenções de
reabilitação urbana incidirem sobre um conjunto diversificado de territórios. Com efeito, à
medida que os centros históricos e tradicionais são objeto de dinâmicas urbanas cada vez mais
intensas, as respetivas envolventes territoriais encontram novos desafios.
No caso específico do Porto, onde a revitalização do centro histórico surge associada a uma
crescente especialização nas atividades turísticas e de lazer, estes desafios centram-se na
coesão territorial. Com efeito, e tal como vem enunciado no PEDU do Porto, torna-se cada vez
mais indispensável a diversificação funcional das diferentes zonas da cidade, a par de uma
distribuição mais equilibrada dos fluxos turísticos.
O projeto da ARU de Lordelo do Ouro constitui um ponto de partida para uma resposta a estas
orientações estratégicas. Apesar de localizado na zona ocidental da cidade, em geral mais
favorecida do que o centro ou a zona oriental, este território apresenta vulnerabilidades
importantes. Sendo heterogéneo, enfrenta desafios diversificados como a degradação dos
espaços públicos e do edificado (incluindo uma presença de “ilhas” em alguns dos seus
subespaços), dificuldades de acessibilidade interna e a estigmatização associada à elevada
concentração de bairros sociais, a problemas de insegurança e à falta de oportunidades de
muitos dos seus residentes. O desemprego, as baixas qualificações, a pobreza infantil e o
abandono, o absentismo e o insucesso escolar contam-se entre os principais problemas de
alguns dos bairros sociais localizados na área, assim como das áreas de edificado
extremamente degradado situadas sobretudo na proximidade da ponte da Arrábida. Com
grande frequência, estes problemas convivem com conjuntos residenciais destinados a
pessoas com rendimentos médios ou elevados, acentuando os contrastes sociais no interior da
ARU.
A ARU proposta apresenta, no entanto, um potencial significativo numa perspetiva de
reabilitação urbana. Situada nas proximidades de um dos principais eixos de acessibilidade
externa do Porto, insere-se numa das zonas mais dinâmicas da cidade, facto que facilita a
fixação de novas funções urbanas. Reúne ainda condições excecionais do ponto de vista
paisagístico, em virtude da conjugação do relevo acidentado com a presença da frente fluvial.
Sobretudo nesta área, é possível identificar um edificado antigo, por vezes dotado de elevado
valor arquitetónico, que coexiste frequentemente com parcelas ainda por edificar. Nestas
condições, a ARU de Lordelo do Ouro poderá constituir um dos principais beneficiários de uma
diversificação dos fluxos turísticos, atualmente excessivamente concentrados na “Baixa” e no
Centro Histórico.
A ARU de Lordelo do Ouro reúne, deste modo, condições para a implementação de um modelo
de reabilitação urbana que combina valores patrimoniais com a “reinvenção” dos tecidos
urbanos, proporcionando um desenvolvimento urbano criterioso no respeito pelas identidades
históricas e culturais. As vulnerabilidades e potencialidades presentes na ARU de Lordelo do
Ouro permitem identificar um conjunto coerente de ações devidamente articuladas com
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diferentes instrumentos de política territorial. Estas ações deverão ser enquadradas numa
estratégia transversal a vários domínios de intervenção, de modo a proporcionar uma resposta
mais eficaz aos desafios que se colocam a este território. Dado que a ARU do Lordelo do Ouro
se encontra ainda distante do dinamismo económico observável no centro do Porto,
nomeadamente no que respeita à fixação de atividades turísticas e de lazer, a concretização de
objetivos de coesão social e territorial e de dinamização de novas funções urbanas irá requerer
um investimento direto por parte dos poderes públicos.
O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana atualmente em vigor, designadamente, o n.º 3 do
Artigo 7º, prevê que a aprovação da delimitação de áreas de reabilitação urbana possa ter
lugar em momento anterior à aprovação da operação de reabilitação urbana a desenvolver
nessas áreas, produzindo a delimitação de uma área de reabilitação urbana um conjunto de
efeitos imediatos, designadamente quanto a benefícios fiscais e outros incentivos,
fundamentais para a captação de investimento e para a dinamização das intervenções.
Ao abrigo desta possibilidade legal, a presente proposta corresponde, exclusivamente, ao
projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Lordelo do Ouro, remetendo-se
para uma fase seguinte a aprovação da respetiva operação de reabilitação urbana, a qual se
pretende que seja de tipo sistemática e possa envolver, na sua fase de montagem e
concertação, um amplo conjunto de agentes urbanos públicos e privados e a própria
população.
A aprovação das delimitações de áreas de reabilitação urbana é da competência da Assembleia
Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, tendo os respetivos projetos de ser
devidamente fundamentados, conforme estabelece o RJRU.
Nesse sentido, e cumprindo integralmente o disposto no n.º 2 do artigo 13.º do RJRU, incluemse neste documento os seguintes elementos:
- memória descritiva e justificativa da delimitação;
- planta com a delimitação da área abrangida;
- quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nos termos da alínea a)
do artigo 14.º do RJRU.

Em termos de tramitação legal, o RJRU prevê que, após o ato de aprovação da delimitação da
área de reabilitação urbana, o projeto seja publicado em Diário da República e divulgado na
página eletrónica do município, e ainda, remetido ao Instituto de Habitação e Reabilitação
Urbana (IHRU), por meios eletrónicos.
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2. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL

Dada a forte concentração de bairros sociais, o território correspondente à ARU de Lordelo do
Ouro tem sido historicamente um alvo prioritário da intervenção das políticas urbanas,
particularmente as que se enquadram em objetivos de coesão social e territorial. Esta situação
surge confirmada no Plano Diretor Municipal do Porto, que para além de colocar a redução das
assimetrias urbanas entre os seus objetivos estratégicos, estabelece uma forte ligação entre
este objetivo e a reabilitação física e social destes bairros.
Permanece, contudo, o desafio de superar práticas de intervenção excessivamente localizadas,
fragmentadas e setorializadas, equacionando diferentes dimensões do desenvolvimento socioterritorial, diferentes escalas de abordagem e diferentes contextos de privação.
Apesar de exterior ao centro tradicional do Porto, a ARU de Lordelo do Ouro apresenta, no
entanto, vantagens do ponto de vista da sua localização, suficientemente próxima dos polos
mais centrais para beneficiar da expansão das suas dinâmicas e suficientemente afastada para
evitar os inconvenientes e obstáculos decorrentes de uma maior centralidade.
As origens do território da ARU proposta são pouco conhecidas, embora os achados
arqueológicos da última década tenham trazido algumas evidências sobre o povoamento
antigo neste local, nomeadamente através da intervenção arqueológica realizada na Calçada
do Ouro (Senhor da Boa Morte), próximo do Douro. Esta intervenção revelou os primeiros
vestígios da ocupação romana, relacionados com um importante ponto de travessia fluvial que
ligava o atual lugar do Ouro com a zona da Afurada.
Deste ponto seguiria uma via ao longo do alinhamento Aleixo - Condominhas - Serralves Vilarinha, ligando a Bouças (Matosinhos), eixo que poderá corresponder à Via Veteris, uma das
mais importantes vias romanas que faziam o trajeto litoral desta região.
De igual modo as escavações arqueológicas realizadas nos terrenos do Centro Paroquial e
Social de Lordelo do Ouro, permitiram também pôr a descoberto estruturas relacionadas com
construções da época romana, de tipologia e função ainda não definida, bem como níveis de
ocupação medieval.
A primeira referência oficial relativa à área abrangente da freguesia de Lordelo do Ouro,
remonta ao século XII, ao ano de 1144. Pertencia ao “Julgado de Bouças “, “Comarca da Maia”
do Bispado do Porto. Em 1836, Lordelo do Ouro foi por decreto-lei de 26 de Novembro de
1836, integrado no Concelho do Porto. Possuía, à data, cerca de 2.000 habitantes.
Dada a sua localização privilegiada, era ponto de contacto entre o rio e o mar, pelo que a pesca
e a construção naval constituíam duas das suas atividades principais1.

1

É de relevar que foi dos estaleiros do Ouro que saíram grande número de Naus da frota que partiu à conquista de
Ceuta. Este feito está perpetuado pelo monumento no Jardim do Calem, da autoria do escultor Lagoa Henriques,
que pretende homenagear todos os portuenses que contribuíram para referida Conquista.
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À importância da atividade marítima deve-se também à construção de monumentos religiosos,
tais como a Capela de Santa Catarina e a Capela setecentista de Nossa Senhora da Ajuda. A sua
construção em locais elevados foi solicitada pelos marinheiros, de modo a que ambas as
capelas pudessem ser avistadas da entrada da barra do Rio Douro, auxiliando deste modo à
navegação.
Nos séculos XVII/XVIII, com o desenvolvimento do comércio, o grupo dos “rendeiros” surge em
força, movimentando grandes capitais, controlando o comércio dos produtos agrícolas e
tornando-se grandes proprietários. Como consequência, várias quintas desenvolveram-se e
ergueram-se em Lordelo do Ouro, neste período. As grandes explorações agrícolas passam a
dar lugar a importantes indústrias, centralizando-se algumas fábricas e oficinas em locais junto
à Ribeira da Granja e seus afluentes, e beneficiando da proximidade da velha estrada para
Matosinhos.
No século XIX, a Industrialização chegou a Lordelo do Ouro através da implementação na
freguesia de importantes unidades fabris. Foi o caso da Companhia de Fósforos e da Fábrica de
Lanifícios Lordelo, hoje totalmente demolidas e que deram lugar a condomínios de habitação.
Assumiu particular relevância a implantação da Fundição da Arrábida e da Fundição do Ouro,
que contribuíram amplamente para a difusão da arquitetura do ferro na mesma época. Ambas
as unidades localizavam-se na frente ribeirinha, permitindo deste modo o fácil transporte das
matérias-primas e o escoamento de produtos de grandes dimensões. Já no século XX, teve
lugar a construção da Central Termoelétrica do Ouro, igualmente junto ao Douro, que teve um
papel central na difusão da iluminação pública e do consumo doméstico de eletricidade
(Figuras 1 e 2).

Figura 1 - O Lugar da Arrábida na Carta Topográfica de Telles Ferreira, 1892 (Escala 1:5000)
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Figura 2 - A fábrica do Gás no extrato da Carta Topográfica de Telles Ferreira, 1892 (Escala
1:500)

Nos dias de hoje, fruto das transformações urbanísticas, zonas outrora ocupadas por quintas
de grande dimensão como a de Serralves, têm funções diferentes. Lordelo do Ouro é
maioritariamente uma zona residencial, sendo igualmente um espaço de pequeno comércio e
serviços. Nas últimas décadas, foram erguidos nove Bairros de Habitação Social que alojam
cerca de 10.500 pessoas, grande parte deslocadas do Centro Histórico. Esta situação verificouse sobretudo durante as décadas de 70 e 80, com todas as consequências decorrentes de uma
mobilidade forçada, particularmente visíveis no Bairro do Aleixo.
Na frente ribeirinha, este território foi objeto de diversas intervenções urbanísticas, entre as
quais se destacam o Plano de Urbanização da autoria do Arqº Manuel Fernandes de Sá, que se
estende por uma zona mais ampla (entre o Largo da Alfândega e o Passeio Alegre) e as obras
de requalificação realizadas no âmbito do “Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura”. Se, em
ambos os casos, o espaço público constituiu o foco das intervenções, o tecido edificado tem
sido igualmente objeto de transformações, maioritariamente através da construção de novos
empreendimentos de iniciativa privada.
Em 1950, a população residente na freguesia de Lordelo o Ouro era de 10.260 indivíduos, ao
passo que em 2011, e de acordo com os resultados do último censo, o número de habitantes
era já de 22.270. Insere-se, atualmente, na União das Freguesias de Lordelo do Ouro e
Massarelos criada pela Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro, agregando as antigas freguesias de
Lordelo do Ouro e de Massarelos.
Os desenvolvimentos urbanísticos que se anteveem como mais relevantes para o território, e
que se relacionam com a área de reabilitação urbana de Lordelo do Ouro que se pretende
delimitar, prendem-se essencialmente com os projetos associados à reabilitação do Bairro do
Aleixo. Devido à sua localização e dimensão, esta proposta de reabilitação não deverá ser
dissociada dos projetos a desenvolver na sua envolvente, nomeadamente nos terrenos
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adjacentes situados a sul do Bairro, uma zona privilegiada devido à presença da marginal do
Douro, e que neste momento se encontra numa situação expectante.
Neste território, tem vindo a surgir um conjunto de propostas que visam o respetivo
desenvolvimento urbanístico, nomeadamente um núcleo associado à reabilitação de unidades
fabris que seriam transformadas numa área comercial. Pela sua dimensão, este projeto poderá
gerar novas dinâmicas nessa área. Existe ainda a intenção de dar continuidade ao
desenvolvimento e modernização da marginal com mais um bloco habitacional no limite da
ponte da Arrábida, para além de intervenções pontuais destinadas a solucionar situações de
carência social, como é o caso da construção de um novo equipamento para idosos, associado
à Paróquia de Lordelo do Ouro.

2.1. Caraterização Geral

A delimitação da ARU de Lordelo do Ouro abrange uma área de aproximadamente 95,5 ha, e
inclui parte da União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos. Possui uma forma
irregular com um eixo central constituído pelas ruas do Campo Alegre e de Diogo Botelho, com
cerca de 1.050 metros de extensão entre o Parque da Pasteleira e o viaduto da VCI (Figura 3).

Figura 3 - Enquadramento da ARU de Lordelo do Ouro
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A totalidade da ARU de Lordelo do Ouro insere-se num território constituído por 68
subsecções estatísticas2 onde residiam, em 2011, 10.724 indivíduos, representando 4,5% do
total de residentes na cidade. A densidade populacional da área é de cerca de 65 hab/ha,
quase 10 pontos percentuais acima do valor registado para a cidade (57,4 hab/ha).
Apesar de apresentar indicadores desfavoráveis nas dimensões demográfica e
socioeconómica, a ARU de Lordelo do Ouro insere-se numa União de Freguesias cuja situação
é globalmente mais favorável do que a do concelho, não obstante a persistência de problemas
comuns. Um dos desafios com que a União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos se
debate na atualidade consiste na perda de população, a qual se inscreve na tendência geral
verificada na cidade. O decréscimo populacional registado na última década em Lordelo do
Ouro e Massarelos foi, contudo, significativamente inferior ao observado no Porto (Figura 4).

Figura 4 - População residente e evolução recente

UF de Lordelo do Ouro e
Massarelos
Porto

2001

2011

Var. (%)

29.968

29.059

-3

263.131

237.591

-10

Fonte: INE

Analisando a repartição da população por grupos etários, verifica-se que, em 2011, a maior
parte dos residentes da ARU de Lordelo do Ouro tinham idades compreendidas entre os 25 e
os 64 anos (54,4%). Comparativamente com a União de Freguesias de Lordelo do Ouro e
Massarelos, sobretudo, com o Porto, a ARU apresentava uma estrutura etária ligeiramente
mais jovem, marcada pela maior proporção de jovens, que em 2011 superava os 14% (Figura
5).

2

A caraterização estatística incide num território ligeiramente superior, por necessidade de ajustamento às divisões
estatísticas estabelecidas no Recenseamento Geral da População e da Habitação (Censos 2011). A diferença de
limites prende-se com a integração de espaços não residenciais, nomeadamente os nós rodoviários e uma secção
do rio Douro, pelo que não são de assinalar grandes diferenças do ponto de vista dos indicadores.

DMU | DMPU | DMPOT

7

PROJETO DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE LORDELO DO OURO
_______________________________________________________________________________________________

Figura 5 - População residente em 2011, por escalão etário (%)
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O índice de envelhecimento, que mede a relação entre a população sénior (65 ou mais anos) e
a população mais jovem (0 a 14 anos) evidencia a maior juventude da população residente na
ARU comparativamente aos restantes âmbitos geográficos em análise. De facto, em 2011, essa
relação era de 120 idosos por cada 100 jovens na ARU, enquanto na cidade este valor se
aproximava dos 200 idosos por cada 100 jovens (Figura 6).

Figura 6 - Índice de envelhecimento em 2011
(nº)
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UF Lordelo do Ouro e
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Porto

Fonte: INE

Relativamente às famílias, de acordo com os Censos 2011, residiam na ARU de Lordelo do
Ouro 3.857 famílias clássicas, que representavam 3,8% do total de famílias clássicas existentes
no concelho do Porto. As famílias da ARU eram principalmente constituídas por 1 ou 2 pessoas
(52,4%) ou por 3 ou 4 pessoas (38,6%). Comparando com a União de Freguesias de Lordelo do
Ouro e Massarelos, sobretudo, com o Porto, podemos afirmar que as famílias da ARU são em
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termos gerais mais alargadas quanto ao número de membros (Figura 7). Na ARU, 36,4% das
famílias clássicas tinham, pelo menos, um idoso na sua composição e 26,9% das famílias
tinham pelo menos um membro na faixa etária dos 0 aos 14 anos.

Figura 7 - Famílias segundo a dimensão em 2011
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Analisando a população residente segundo as habilitações literárias, é notória a situação
desfavorável do território da ARU em comparação com o Porto e, sobretudo, com a União de
Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos (Figura 8).

Figura 8 - População residente segundo a qualificação académica em 2011
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A grande maioria da população (62,3%), em 2011, apenas tinha completado o ensino básico,
quando na cidade este valor atingia os 49,3%; em situação oposta, apenas 11,1% dos
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residentes da ARU detinha habilitações ao nível do ensino superior, enquanto no Porto este
valor atingia o dobro e na União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos era mesmo
quase 16 pontos percentuais mais elevado.
A baixa escolarização surge acompanhada por um elevado índice de desemprego. Na ARU de
Lordelo do Ouro, 22,4% das famílias clássicas tinham, em 2011, pelo menos um desempregado
na sua constituição. Em 2011, a taxa de desemprego na área atingia os 23,7%, valor bastante
superior ao verificado quer na União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos (16,4%),
quer na cidade (17,6%) (Figura 9).

Figura 9 - População residente face à atividade económica em 2011
(%)
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Relativamente aos pensionistas e reformados, estes representavam cerca de 22,3% da
população da ARU, valor inferior ao verificado quer para a União de Freguesias de Lordelo do
Ouro e Massarelos, quer para o concelho (Figura 10).
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Figura 10 - Proporção de residentes pensionistas ou reformados em 2011
(%)
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Em síntese, a ARU de Lordelo do Ouro tem uma população mais jovem mas também mais
desqualificada do ponto de vista das habilitações académicas, situação agravada pelo elevado
desemprego que se verifica na área, o que vem configurar um quadro de forte vulnerabilidade
social.
Quanto ao edificado, em 2011, existiam na ARU 1.019 edifícios clássicos, correspondendo a
2,3% do total de edifícios clássicos da cidade. Cerca de 70% dos edifícios foram construídos
antes da década de 70 do século XX, situação muito idêntica à verificada na União das
Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, bem como na cidade (Figura 11).

Figura 11 - Edifícios segundo a época de construção em 2011
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A densidade construtiva da ARU é inferior à verificada na União de Freguesias de Lordelo do
Ouro e Massarelos, e sobretudo, à observada no Porto. Os edifícios com 1 ou 2 pisos são
predominantes, representando 78,2% do total de edifícios clássicos. Este valor é mais elevado
do que o verificado na União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos (53,3%) e do que
os 59,1% registados no concelho (Figura 12).

Figura 12 - Densidade de edifícios em 2011
(edif/ha)
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O número médio de alojamentos por edifício é de 4,5, um valor superior ao registado nos
restantes âmbitos geográficos de referência (Figura 13).

Figura 13 - Número médio de alojamentos familiares clássicos por edifício em 2011
(nº)
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O total de alojamentos existentes no território da ARU, em 2011, era de 4.701,
correspondendo na sua totalidade a alojamentos familiares. A proporção de vagos era, no
mesmo ano, de 11,8%, valor mais baixo do que o verificado na União de Freguesias de Lordelo
do Ouro e Massarelos (14,5%) e, principalmente, do que o do Porto (18,8%).
Na área de estudo da ARU, 83% dos alojamentos familiares são de residência habitual, uma
proporção muito mais elevada do que a registada nos âmbitos geográficos de referência.
Destes, a maioria são arrendados. Esta situação - distinta quer da verificada ao nível da União
de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos quer da verificada ao nível do concelho, onde a
proporção de alojamentos familiares clássicos de residência habitual com proprietário
ocupante é predominante - não será certamente alheia à forte presença, neste território, de
habitação social (Figuras 14 e 15).

Figura 14 - Alojamentos familiares de residência habitual em 2011
Alojamentos familiares de residência habitual, 2011
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Figura 15 - Alojamentos familiares clássicos segundo a forma de propriedade em 2011
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Ainda no que diz respeito aos alojamentos familiares clássicos de residência habitual, de referir
que quanto à dimensão, mais de metade dos fogos apresentam uma área compreendida entre
os 50m2 e os 100m2. A maioria dos alojamentos existentes na ARU apresentava 5 ou mais
divisões, situação similar à verificada para a cidade (Figuras 16 e 17).

Figura 16 - Alojamentos familiares clássicos segundo a dimensão em 2011
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Figura 17 - Alojamentos familiares clássicos segundo o número de divisões em 2011
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No que toca às condições dos alojamentos em termos de infraestruturas básicas, a Figura 18
evidencia uma situação da ARU mais favorável do que a da cidade, mas ligeiramente pior do
que a verificada na União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos.
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Figura 18 – Infraestruturas básicas dos alojamentos familiares de residência habitual em
2011
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Em matéria de estacionamento, o panorama ao nível do território da ARU apresentava-se, em
2011, bastante mais desfavorável do que o observado para a cidade no seu conjunto e,
sobretudo, do que o verificado no caso da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e
Massarelos (Figura 19).

Figura 19 – Estacionamento nos alojamentos familiares clássicos de residência habitual em
2011
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A análise sócio-económica apresentada evidencia o caráter fortemente diversificado da ARU
de Lordelo do Ouro, um território onde diferentes tipos de carências sociais coexistem entre si
e com realidades mais favorecidas, por vezes mesmo mais favoráveis do que o padrão médio
da cidade. Esta diferenciação social é acompanhada por uma diferenciação espacial,
materializada em tecidos urbanos fragmentados e num edificado contrastante quanto à sua
tipologia, estrutura e estado de conservação. Como em tantos outros contextos urbanos, esta
diversidade não é alheia aos efeitos da infraestruturação viária. Tal como referido
anteriormente, a construção de vias estruturantes criou algumas “barreiras” urbanísticas ao
longo do território de referência, contribuindo para o atual padrão de ocupação do território
heterogéneo e fragmentado.
O estado de conservação do espaço público reflete as carências socioeconómicas da área,
sendo que para além do eixo central, onde os acessos mais recentes se mantêm em bom
estado de conservação, a maioria das restantes vias encontra-se bastante degradada (Figura
20). A falta de espaços de estar/lazer ou as fracas dinâmicas de ocupação/vivência dos
existentes também caracterizam a área.
No que diz respeito aos usos dominantes, verifica-se que toda a área é predominantemente
habitacional, embora com características morfotipológicas muito diferenciadas (Figura 21).
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Figura 20 - Carta do estado de conservação do espaço público
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Figura 21 - Carta de usos dominantes
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Atualmente existe uma área comercial muito reduzida, com pequenas lojas ao longo das ruas
de bairro e uma superfície de maiores dimensões na “zona do Fluvial”. Os equipamentos
desportivos existentes dividem-se entre o CDUP, que serve a comunidade universitária, e o
complexo do Clube Fluvial Portuense, que é uma instituição privada. Existem apenas três
equipamentos educativos: A Escola de Lordelo, um edifício que data da década de 50; a EB1
das Condominhas, ambas em bom estado de conservação e ainda a EB 2/3 de Leonardo
Coimbra filho. Em conjunto, estes equipamentos formam um Agrupamento de Escolas.
Embora não existam áreas verdes de relevância no interior da ARU, existem massas verdes de
utilização pública, de média ou grande dimensão na envolvente próxima, entre as quais se
destacam os jardins de Serralves e o Parque da Pasteleira.
Como consequência desta heterogeneidade, verificam-se diferentes padrões de estruturação
sócio-espacial no território abrangido pela ARU de Lordelo do Ouro, sendo possível delimitar
zonas com características diferentes (Figura 22).

Figura 22 - Macrozonamento da ARU de Lordelo do Ouro

Zona A - Pasteleira
Esta área foi delimitada englobando dois bairros que se localizam no extremo noroeste desta
ARU, o Bairro da Pasteleira Velha (1960) e o Agrupamento Habitacional da Pasteleira (PER 2000).
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Os principais eixos rodoviários desta zona são: a Rua 25 de Julho; a Rua de D. João de
Mascarenhas; a Rua de Bartolomeu Velho; a Rua de João Rodrigues Cabrilho; a Rua de Luís
Serrão Pimentel; e a Rua de João de Barros.
Trata-se de uma zona predominantemente habitacional, constituída por dois bairros de épocas
distintas: o Bairro da Pasteleira Velho, que se desenvolve em edifícios de quatro pisos com
habitações multifamiliares e o Agrupamento Habitacional da Pasteleira (PER), constituído por
dois tipos de edifícios: blocos de quatro pisos com habitações multifamiliares e casas
unifamiliares em banda, com dois pisos.
No que respeita ao estado de conservação, o Bairro da Pasteleira Velha apresenta
necessidades de reparação, enquanto o Agrupamento Habitacional da Pasteleira encontra-se
em bom estado.

Figura 23 - Bairro da Pasteleira Velha

Figura 24 - Agrupamento Habitacional da Pasteleira (PER)
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Zona B - Diogo Botelho Norte

Delimitou-se uma segunda zona localizada na parte norte da ARU e que integra os Bairros da
Mouteira (1990), de Pinheiro Torres (1970), de Lordelo (1978), uma área contígua à Rua de
Serralves e uma zona industrial junto à Rua de Diogo Botelho.
Possui como principais eixos rodoviários: a Rua de Diogo Botelho, a Rua de D. João de
Mascarenhas, a Rua das Palmeiras, a Rua da Pasteleira, a Rua da Mouteira, a Rua do Maestro
Virgílio Pereira e a Rua do Pintor Arpad Szenes.
Trata-se de uma área predominantemente habitacional, com um equipamento cultural – a
Fundação Portugal África. É uma zona constituída pelos três bairros acima mencionados,
multifamiliares, constituídos por edifícios com cérceas semelhantes, de quatro pisos.
Em termos do estado de conservação, o Bairro da Mouteira é o que apresenta maior
necessidade de reparações.

Figura 25 - Bairro da Mouteira

Figura 26 - Bairro Pinheiro Torres
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Figura 27 - Bairro de Lordelo

Nesta zona B, existe igualmente a área habitacional que acompanha a frente da Rua de
Serralves, que mantém caraterísticas bastante rurais e se caracteriza por ter algum edificado
de reduzida volumetria (parte afeta a habitação e outra a pequenos armazéns), embora já
tenham surgido edifícios mais recentes com cérceas de seis pisos. Existe ainda uma pequena
área industrial situada à ilharga da Rua de Diogo Botelho.
A zona de Serralves caracteriza-se por ser mista, integrando alguma habitação unifamiliar e
armazéns/oficinas com cérceas que variam entre um e dois pisos, para além de uma zona
industrial possuindo unidades industriais e de armazenagem, com cérceas que variam entre
um e dois pisos.

Figura 28 - Rua de Serralves
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Figura 29 – Área Industrial

Zona C - Diogo Botelho Sul

A delimitação desta zona abrange uma área que se localiza a sul da Rua de Diogo Botelho e
integra o Bairro das Condominhas (1937), Bairro Operário de Lordelo do Ouro (1901), o Bairro
PER das Condominhas (1998) e ainda uma área contígua à Rua das Condominhas.
Os principais eixos rodoviários desta zona são a Rua de Diogo Botelho, a Rua das
Condominhas, a Travessa das Condominhas e a Rua do Estoril.
Trata-se de uma área predominantemente habitacional, sendo os dois primeiros bairros acima
mencionados compostos por casas unifamiliares de um ou dois pisos. O Bairro PER das
Condominhas é um bairro multifamiliar com edifícios de seis pisos. A área que confronta com a
Rua das Condominhas é uma frente urbana contínua predominantemente habitacional (com
uma volumetria que varia entre os dois e os seis pisos), existindo habitação de várias
tipologias.
Para além da função habitacional, existe igualmente algum comércio de frente de rua,
serviços, um equipamento religioso e um educativo. No que respeita ao estado de
conservação, o Bairro das Condominhas é o que apresenta maiores necessidades de
reparação.
Figura 30 – Bairro Operário de Lordelo do Ouro
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Figura 31 – Bairro das Condominhas

Figura 32 – PER das Condominhas

Figura 33 - Rua das Condominhas (Ala sul)
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Zona D - Campo Alegre

A zona denominada de Campo Alegre abrange a parte Nordeste desta ARU, acompanhando a
ala sul da Rua do Campo Alegre. Integra uma área de tecido urbano mais antigo e uma área
mais recente, dotada de edifícios habitacionais com cérceas mais elevadas.
Possui como principais eixos rodoviários a Rua de Diogo Botelho, a Rua do Campo Alegre, a
Rua das Condominhas, a Rua do Progresso e a Rua Júlio Lourenço Pinto.
Ao longo da Rua das Condominhas, e próximo à Igreja de São Martinho de Lordelo, mantém-se
uma frente urbana mais antiga com casario de um ou dois pisos. A partir da Igreja de S.
Martinho de Lordelo, a frente urbana é contínua e com edifícios mais altos, com quatro pisos.
Existem neste tramo de rua dois equipamentos, nomeadamente uma Igreja e um equipamento
educativo que pertence ao agrupamento de escolas de Leonardo Coimbra filho.

Figura 34 – Rua das Condominhas (Ala norte)

O edifício do centro comercial do Campo Alegre, que concentra várias funções ao longo de
sete pisos (habitação, comércio e serviços), criou uma espécie de linha de fronteira com uma
zona mais recentemente urbanizada, dotada de construções predominantemente
habitacionais, sobretudo de tipo multifamiliar, cujos edifícios atingem cérceas de dez pisos.
No que respeita ao estado de conservação, trata-se de uma área que, na sua generalidade, se
encontra em boas condições.
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Figura 35 – Área habitacional junto à Rua do Campo Alegre

Zona E - Ouro

A zona E acompanha o limite poente da ARU, integrando a zona do Fluvial e toda Rua de Aleixo
da Mota, e o extremo sul, englobando toda a frente ribeirinha entre a ponte da Arrábida e o
Largo de António Cálem.
Possui como principais eixos rodoviários a Rua de Diogo Botelho, a Rua de Aleixo da Mota, a
Rua do Ouro, a Rua das Condominhas, a Rua do Aleixo e a Rua da Mocidade da Arrábida.
Trata-se de uma área mista que possui edifícios de serviços, equipamentos desportivos, um
quartel
militar,
empreendimentos
habitacionais
recentemente
construídos
(predominantemente multifamiliares), os terrenos do Antigo Edifício da Companhia do Gás e
Eletricidade e todo o núcleo histórico do Ouro.
Existe uma acentuada variação volumétrica em toda esta área, dado que existem muitos
imóveis com apenas um ou dois pisos (sobretudo na zona histórica) e edifícios com cérceas
significativamente mais elevadas nas áreas habitacionais mais recentes, atingindo nove pisos
na área do Fluvial e no edifício junto à ponte da Arrábida.
Quanto ao estado de conservação, trata-se de uma área que apresenta uma grande
diversidade de situações, encontrando-se em muito boas condições todos os novos
empreendimentos e alguns edifícios recentemente intervencionados, encontrando-se a
necessitar de reabilitação a quase totalidade do restante tecido urbano.
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Figura 36 - Fluvial

Figura 37 – Ouro

Figura 38 – Terreno da EDP
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Figura 39 – Marginal Junto à Ponte da Arrábida

Zona F - Arrábida

Esta zona localiza-se na área central desta ARU e integra as áreas da Arrábida, do Alto da
Arrábida, o Bairro do Aleixo, a área envolvente às suas três torres e o terreno mais a sul
(atualmente devoluto) onde se localizavam duas torres deste bairro, entretanto demolidas.
Possui como principais eixos rodoviários a Rua da Mocidade da Arrábida, a Rua da Arrábida, a
Rua de Carvalho Barbosa, a Rua de Arnaldo Leite e a Via Panorâmica Edgar Cardoso.
A área referente à Arrábida é predominantemente habitacional, sobretudo unifamiliar (com
uma volumetria que varia entre um e dois pisos). Localizam-se aqui algumas ilhas e vários
terrenos devolutos. Existe um equipamento social e mantém-se ainda algum comércio de rua,
que serve apenas os moradores da área. No que respeita ao estado de conservação, trata-se
de uma área bastante degradada que, na sua generalidade, necessidade de grande
intervenção (tanto a nível do edificado como do espaço público).

Figura 40 - Arrábida
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Zona G - CDUP

Esta zona, que se encontra na parte Nascente desta ARU, integra apenas o complexo
desportivo do CDUP. Trata-se de uma área rodeada de vias rápidas, nomeadamente a Via de
Cintura interna (VCI) e os respetivos acessos, e que se relaciona com o Polo Universitário
através de uma via sem saída, a Rua das Estrelas, que constitui uma passagem inferior à via
rápida.
O estado de conservação deste equipamento é mau e a área envolvente ao pavilhão, incluído
o campo e a pista, encontram-se bastante degradados necessitando de rápida intervenção.

Figura 41 – CDUP

Zona H – Bairro do Campo Alegre

Esta zona foi demarcada de acordo com os limites do denominado Bairro da Arrábida, sendo
constituído pelo conjunto do Bairro Sidónio Pais e da Colónia Viterbo Campos.
Estes dois bairros foram construídos em épocas diferentes, tendo a Colónia Viterbo Campos
sido construída em 1916/17 e o Bairro de Sidónio Pais entre 1919 /29. A primeira situa-se a sul
da Rua de Entre Campos e o segundo a norte desta artéria. Atualmente perfazem um conjunto
de cento e trinta e cinco casas, das quais quarenta e quatro são propriedade do município.
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Figura 42 – Bairro da Arrábida

Estes bairros foram divididos pela Rua de Entre Campos aquando da construção dos acessos à
ponte da Arrábida, tendo sido necessário proceder à demolição de algumas casas e à alteração
das características desta via, factos que obrigaram a uma adaptação na vivência desta área.
Todas as habitações são unifamiliares, com pequenos logradouros individuais e construções de
um ou dois pisos.O estado de conservação das casas que compõem o bairro é bastante
variável, existindo algumas já reabilitadas, na sua maioria com necessidade de reparações, e
alguns casos de construções bastante degradadas, devolutas, necessitando de rápida
intervenção. No que diz respeito ao espaço público, toda a área envolvente ao bairro necessita
de requalificação.

2.2. Enquadramento no PDM
Neste ponto, aborda-se o enquadramento territorial da área de reabilitação urbana à luz do
Plano Diretor Municipal do Porto, o qual define regras e orientações a que deve obedecer a
ocupação, o uso e a transformação do solo no concelho.
O território da ARU de Lordelo do Ouro, de acordo com a planta de ordenamento qualificação do solo, abrange duas categorias de espaço (solo afeto à estrutura ecológica e solo
urbanizado) e 10 subcategorias de espaço, com a distribuição percentual apresentada no
quadro seguinte (Figura 43).
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Figura 43 - Distribuição percentual das categorias e subcategorias de espaço (PDM)
Categoria de
espaço

Solo urbanizado
(84,2% da área
total)

Solo afeto à
estrutura
ecológica
(15,8% da área
total)

Subcategoria de espaço

Área
(%)

área de frente urbana contínua em consolidação
14,7%
sistema de circulação e mobilidade (espaços-canal e tubos 15,9%
subterrâneos)
área de edificação isolada com prevalência de habitação 44,8%
coletiva
área de equipamento existente
2,6%
área de habitação do tipo unifamiliar
2,5%
área histórica
3,6%
área verde de enquadramento de espaço canal
5,6%
área verde privada a salvaguardar
0,9%
área de equipamento existente integrado em estrutura 8,6%
ecológica
área verde de utilização pública
0,8%

Verifica-se que o solo qualificado de “área de edificação isolada com prevalência de habitação
coletiva”3 é o que apresenta uma maior presença na área delimitada da ARU, cerca de 45%,
situando-se na maior parte a norte da Rua de Diogo Botelho.
A “área de frente urbana contínua em consolidação”4 dispõe-se, em larga medida, ao longo da
Rua das Condominhas, da Rua do Campo Alegre e na zona da Arrábida.
É de salientar que a “área verde de utilização pública”5 está representada numa percentagem
diminuta (0,8%) no território da ARU. Na Figura 44, apresenta-se um extrato da carta de
qualificação do solo, cuja linha azul representa o limite da ARU de Lordelo do Ouro.
Ainda de acordo com a carta de qualificação de solo do PDM, a área a delimitar é parcialmente
abrangida por uma UOPG (Unidade Operativa de Planeamento e Gestão)6, a da UOPG 13 – VCI,
que tem como conteúdos programáticos os seguintes (nos termos do artigo 88.º do RPDM):

3

“(…) correspondem às áreas da cidade de formação recente (…) resultante de operações de loteamento ou de
intervenções de dimensão significativa e que, na sua maioria, não definem atualmente malhas regulares nem se
constituem em frente urbana contínua, resultantes frequentemente de critérios quantitativos (…) pretende-se a
manutenção e consolidação dos empreendimentos (…) e a reestruturação ou reconversão daquelas que se
encontrem desqualificadas urbanística ou funcionalmente.” (PDM, n.º 1 e 2, art.º 25.º).
4

“(…)correspondem às áreas estruturadas em quarteirão com edifícios localizados, predominantemente, à face dos
arruamentos, em que o espaço público se encontra definido e em que as frentes urbanas edificadas estão em
processo de transformação construtiva e de uso; pretende -se a manutenção e reestruturação das malhas e a
consolidação do tipo de relação do edificado com o espaço público existente.” (PDM, art.º 18.º).
5

“(…) correspondem a parques públicos ou de utilização pública e ainda a praças e jardins com carácter
estruturante do verde urbano.” (PDM, n.º 1, art.º 38.º).
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UOPG 13 - VCI
a) Objetivos:
a1) Esta ação pretende minorar o impacte negativo, em termos de qualificação
urbana, introduzido pela construção da VCI, que provocou graves problemas
ambientais e paisagísticos, designadamente um elevado índice de ruído e uma
rutura nos tecidos urbanos da cidade;
a2) Os estudos a efetuar deverão eliminar estes inconvenientes, promovendo a
reconversão da área através de obras de urbanização que diminuam o efeito
de «rutura» e que garantam, sempre que possível, a continuidade urbana;
a3) Deverão ser elaborados planos de redução de ruído de forma a não
contrariar os níveis sonoros máximos admissíveis definidos na legislação em
vigor.
b) Forma de execução - Esta UOPG deve ser concretizada através de unidades de
execução.

6

As UOPG delimitadas na planta de ordenamento - qualificação do solo correspondem a subsistemas urbanos a
sujeitar aos instrumentos de execução previstos na lei, tendo como objetivo a execução programada das áreas a
urbanizar propostas pelo PDM (art.º 87, n.º 1).
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Figura 44 - PDM – Carta de Qualificação do Solo (extrato)
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O PDM classifica a rede rodoviária de acordo com uma determinada hierarquia7, a qual, no
território abrangido pela ARU de Lordelo do Ouro, está representada na Figura 45.

Figura 45 - PDM - Carta da Hierarquia Rodoviária (extrato)

7

“A rede viária da cidade é ordenada e hierarquizada de acordo com uma estratégia territorial de mobilidade que
visa dotar os diversos modos de transporte alternativos de adequado espaço de funcionamento e, ainda, de acordo
com as funções rodoviárias que se pretende ver facilitadas através de adequadas medidas de gestão” (PDM, art.º
52.º).
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As ruas do Campo Alegre, de Diogo Botelho, do Ouro, de Aleixo Mota, da Pasteleira e de
Bartolomeu Velho constituem “eixos urbanos estruturantes e de articulação intermunicipal”8
que se destacam pelo papel que desempenham na distribuição do tráfego desde a Foz do
Douro até ao centro da cidade. Existem ainda alguns “eixos urbanos complementares ou
estruturantes locais”9, tais como: a Rua das Condominhas, a Via Panorâmica Edgar Cardoso e a
Rua de D. João de Mascarenhas.
A um nível superior, existe o “Canal de Ligação Inter-níveis”10 de ligação ao nó da VCI do
Campo Alegre, que separa fisicamente a zona da Arrábida do CDUP (Figura 46).

Figura 46 - Foto aérea de parte da estrutura viária local

Relativamente ao sistema patrimonial, o PDM identifica na área abrangida pela ARU 23
imóveis de interesse patrimonial identificados na planta de ordenamento - Carta do
Património e no Anexo I-A do Regulamento do PDM. Correspondem a imóveis que, pelo seu
interesse histórico, arquitetónico ou ambiental, devem ser alvo de medidas de proteção e
valorização. Na Figura 47 estão representados os imóveis inseridos na área a delimitar.

8

Estes “têm uma função de nível secundário ao ligarem entre si eixos estruturantes, destinando-se ainda à irrigação
dos sectores urbanos definidos pela rede principal, segundo uma lógica de compatibilização entre o tráfego local de
atravessamento e o apoio às atividades implantadas, prevendo -se ainda que venham a desempenhar um papel
decisivo na futura reestruturação da rede urbana de autocarros” (PDM, art.º 52.º, al.c).
9

Estes “têm como função principal estabelecer a ligação entre os principais setores da cidade, e desses à rede
nacional que estrutura o território metropolitano e regional, segundo uma lógica de concentração de fluxos e de
grande eficácia de desempenho, com recurso a tecnologias avançadas de apoio à gestão do congestionamento”
(PDM, art.º 52.º, al.a).
10

Estes “têm como função principal desempenhar um papel amortecedor de tráfego entre a rede viária municipal e
a rede nacional, dado que a sua utilização está fundamentalmente associada às funções de «saída» e «entrada» na
malha urbana, pelo que o seu tratamento deve garantir a minimização dos impactes negativos, decorrentes
principalmente nas situações em que essas artérias têm ocupação urbana marginal” (PDM, art.º 52.º, al.b).
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Figura 47 - PDM – Carta do Património (extrato)
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Destes edifícios, referem-se alguns que, pelo seu valor arquitetónico11 e enquadramento
urbano, merecem especial destaque:

L 5 - Manutenção Militar do Porto, Rua do Ouro, 1492 - Imóvel de Interesse Patrimonial
Foi instalada no antigo local do Arsenal Militar e Trem do Ouro entre 1900 e 1937 como filial
da Manutenção Militar criada em 1837 para fabricar ou gerir o abastecimento de géneros,
combustíveis e outros artigos para o Exército Português. Em 1994 começou a apoiar
logisticamente as forças que são destacadas para o estrangeiro.

Figura 48 - Manutenção Militar

L 7 - Quinta da Murta - Imóvel de Interesse Patrimonial
Das poucas quintas rurais de lavoura que ainda subsistem em Lordelo do Ouro, encontra-se
fortemente adulterada na sua estrutura original, apresentando no entanto uma elevada
proporção de espaços verdes.
Pertenceu a Edmundo Alves Ferreira, fundador em Matosinhos da Fábrica de Conservas
“Nun’Alvares“. A casa de habitação foi erguida no século XVIII, sofrendo ao longo dos séculos
XIX e XX profundas modificações.

11

“Os imóveis de interesse patrimonial, identificados na planta de ordenamento - carta do património e no Anexo IA do Regulamento do PDM, correspondem a imóveis que, pelo seu interesse histórico, arquitetónico ou ambiental,
devem ser alvo de medidas de proteção e valorização” (PDM, art.º 45.º, n.º 1).
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Figura 49 - Quinta da Murta

L 15 - Antigo Edifício da Companhia do Gás e Eletricidade e Armazéns Anexos, Rua do Ouro,
151-155 - Imóvel de Interesse Patrimonial
Foi erguido em duas fases: A Companhia do Gás foi construída entre 1854 e 1856 sob o risco
de Charles Duckers e a Central Térmica entre 1907 e 1908. Foram erguidos junto dos
Gasómetros da Companhia Portuense de Iluminação e Gás da traça de Fernarnd Touzet,
engenheiro especializado em edifícios industriais. Funcionou até 1923 embora a concessão
tenha terminado em 1917. No ano de 2005 as instalações abandonadas do Ouro foram
entregues à EDP.

Figura 50 - Antigo Edifício da Companhia do Gás e Eletricidade
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L 21 - Bairro do Comércio do Porto, Rua da Granja de Lordelo, nº 8 - 128 - Imóvel de Interesse
Patrimonial
Promovido pelo jornal “O Comércio do Porto”, projetado em 1901/02 pelo engenheiro Manoel
Fortunato de Oliveira Motta, é construído em 1903 o Bairro Operário de Lordelo do Ouro, na
freguesia do mesmo nome. É composto por 29 casas térreas em banda (correspondentes a
uma população de 152 habitantes), com uma área total de 23 metros quadrados, dispostas em
banda. As casas eram equipadas com poço, tanque e forno e jardim nas traseiras. Em 1932
passou a ser administrado pela Câmara Municipal do Porto.

Figura 51 - O Bairro Operário de Lordelo do Ouro

L 24 - Igreja de S. Martinho de Lordelo, Rua das Condominhas, 701 - Imóvel de Interesse
Público (IIP)
Foi reerguida no ano de 1764, no local da primitiva ermida que lhe deu origem, ao que tudo
indica. Sofreu obras de ampliação ao longo dos séculos. A torre norte foi construída em
primeiro lugar, sendo que a torre sul apenas foi concluída em 1867. Em 1888 foi recoberta de
azulejos da Fábrica de Massarelos por iniciativa da Confraria do Santíssimo Sacramento, sendo
os mesmos restaurados em 1992.
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Figura 52 - Igreja de S. Martinho de Lordelo

A Planta de Condicionantes do PDM identifica na área abrangida pela ARU de Lordelo do Ouro,
destacando-se a zona de alinhamento especial ao IC23 (VCI), as zonas inundáveis junto aos rios
e ribeiras e as zonas especiais de proteção as imóveis classificados. Algumas servidões
administrativas e restrições de utilidade pública constantes da legislação em vigor encontramse representadas na Figura 53.
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Figura 53 - PDM – Planta de Condicionantes (extrato)
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3. MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

3.1 Critérios subjacentes à delimitação da Área de Reabilitação Urbana

O Executivo Municipal aprovou em reunião de Câmara Municipal realizada em 28 de Julho de
2015 uma proposta do projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de
Lordelo do Ouro, tendo considerado que “A área alargada envolvente ao núcleo histórico do
Ouro, na freguesia de Lordelo do Ouro, corresponde a um território em que se reconhece a
necessidade de promoção de ações de reabilitação e regeneração urbana pela insuficiência,
degradação ou obsolescência do edificado, das infraestruturas, ou dos equipamentos e dos
espaços de utilização coletiva, foi encetado o trabalho de delimitação da mesma”.
A ARU aqui proposta difere da versão aprovada na reunião da Câmara Municipal, na medida
em que o aprofundamento do próprio exercício de delimitação evidenciou a necessidade de
alteração dos limites. Com efeito, verificou-se que territórios contíguos aos da ARU aprovada
em reunião da Câmara Municipal padecem de problemas semelhantes em relação ao estado
de conservação do edificado, das infraestruturas e dos equipamentos, pelo que a presente
delimitação permite imprimir uma maior coerência ao território de intervenção.
A ARU aqui proposta possui 95,5 hectares. Na sua delimitação, foram sobretudo considerados
critérios de natureza morfotipológica, socioeconómica e funcional, para além de aspetos
associados à dimensão do território, às oportunidades de transformação urbana existentes e à
sua inserção urbana através dos principais eixos rodoviários.
A breve caraterização efetuada no ponto anterior permite concluir que o território da ARU de
Lordelo do Ouro é marcado por fortes contrastes sociais. Com efeito, coexistem num espaço
relativamente exíguo diversos bairros sociais e quarteirões extremamente degradados, mas
também áreas de residências unifamiliares bem preservadas e condomínios destinados a
estratos socioeconómicos elevados. Uma tão grande diversidade distingue a ARU de Lordelo
do Douro de outros contextos da cidade, conferindo à coesão sócio-territorial uma elevada
centralidade enquanto critério de delimitação deste território.
A coesão sócio-territorial constitui um critério de delimitação da ARU especialmente relevante,
dada a diversidade de problemas sociais presentes neste território. Com efeito, se nas
proximidades dos acessos à ponte da Arrábida proliferam as “ilhas” e a dotação de
infraestruturas básicas encontra-se entre as mais desfavoráveis de toda a cidade, nalguns
bairros sociais os problemas centram-se sobretudo na insegurança associada ao desemprego e
à falta de oportunidades de inserção social. Noutros locais, o envelhecimento demográfico
justifica uma maior atenção a um terceiro tipo de problemas, mais ligado à dotação de
equipamentos e serviços adaptados a este segmento da população.
O segundo critério de delimitação da ARU é de caráter funcional. Tal como evidenciado no
ponto dedicado à caraterização socioeconómica, este é um território marcadamente
residencial, sendo relativamente escassa a presença de equipamentos e serviços de
proximidade e, de um modo geral, de funções geradoras de emprego. Numa perspetiva de
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equilíbrio territorial entre as diversas funções urbanas, seria desejável uma maior diversidade
funcional, que deste modo constitui um critério central na delimitação da ARU.
As dificuldades associadas à presença de contrastes socioeconómicos acentuados e uma
excessiva especialização funcional não devem, no entanto, secundarizar a presença de
potencialidades que fundamentam o terceiro critério de delimitação, associado às
oportunidades de transformação urbana. Com efeito, para além de se encontrar bem dotada
do ponto de vista das acessibilidades, a ARU de Lordelo do Ouro inclui, sobretudo nas
proximidades da frente fluvial, zonas de elevada qualidade paisagística, parte das quais se
encontra ainda por edificar. Estes territórios oferecem condições privilegiadas para um
desenvolvimento urbano equilibrado, em articulação com o tecido urbano antigo situado nas
suas proximidades. A necessidade de conciliar objetivos de desenvolvimento urbano com a
preservação de identidades históricas e de valores paisagísticos justifica a adoção de um
instrumento com as caraterísticas das Áreas de Reabilitação Urbana.
A diversidade morfológica e social presente na ARU, a par da sua dimensão, justifica a
delimitação das oito sub-unidades descritas anteriormente. Este exercício é elaborado à luz de
critérios de caráter físico (relativos à morfologia dos tecidos urbanos, à orografia, ao traçado
das vias de comunicação e às caraterísticas do edificado), de caráter social (relacionados com o
tipo de problemas sociais prevalecentes em cada sub-unidade) e de caráter funcional
(referentes às funções urbanas dominantes), tendo ainda sido considerada a dimensão das
unidades, que desejavelmente deverá apresentar algum equilíbrio.

3.2 Objetivos a prosseguir

Tendo em consideração a caraterização da área e os critérios utilizados para a sua delimitação,
os objetivos estratégicos a prosseguir numa futura Operação de Reabilitação Urbana são os
seguintes:

1. Reforçar a coesão social e territorial, reabilitando o edificado degradado e promovendo
a empregabilidade e a inserção socioprofissional dos residentes
Num território diversificado, onde coexistem problemas sociais de natureza distinta, propõe-se
uma abordagem dos problemas sociais que atenda às necessidades específicas de cada
unidade territorial. Nos territórios socialmente mais deprimidos, que incluem “ilhas” e bairros
sociais com problemas diversificados, as medidas deverão adequar-se às dificuldades
específicas de cada contexto.
Estas poderão abranger a promoção da empregabilidade e do empreendedorismo, a
qualificação da população, a reabilitação do edificado, a valorização do espaço público ou a
adequação da oferta de equipamentos e serviços às necessidades da população idosa.
Medidas complementares deverão promover a inserção destes contextos na sua envolvente
urbana, que frequentemente apresenta indicadores satisfatórios do ponto de vista do nível de
desenvolvimento socioeconómico e da qualidade do edificado e dos espaços públicos.
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2. Promover a diversidade funcional através da atração de novos equipamentos e
atividades económicas
A ARU de Lordelo do Ouro apresenta uma forte especialização na função residencial, pelo que
se propõe uma maior diversidade funcional por via do reforço da atratividade das atividades
económicas e da oferta de equipamentos e serviços de proximidade. Merece particular
atenção o caso do turismo, dadas as potencialidades deste território na frente fluvial. Com
efeito, numa perspetiva de diversificação dos fluxos turísticos, assume particular relevância a
sua expansão a partir do Centro Histórico, nomeadamente ao longo da marginal fluviomarítima. As medidas destinadas a promover a diversificação funcional deverão ser
conjugadas com ações imateriais, destinadas a valorizar as qualificações da população
residente, a encorajar a sua participação na vida ativa da cidade e a combater o absentismo, o
insucesso e o abandono escolar.

3. Valorizar a qualidade ambiental e paisagística requalificando os espaços públicos e os
núcleos urbanos antigos
Devido às suas qualidades ambientais e paisagísticas, a ARU do Lordelo do Ouro oferece
condições favoráveis à fixação de um conjunto diversificado de funções urbanas ligadas ao
recreio e ao lazer. A frente fluvial apresenta, deste ponto de vista, potencialidades únicas
atendendo à presença de um património natural e edificado notável e às caraterísticas do
relevo, que permitem a localização de alguns dos miradouros mais atrativos da cidade. Este
objetivo centra-se na conjugação das oportunidades de desenvolvimento urbano daí
decorrentes com a necessidade de assegurar a sustentabilidade ambiental do território e a
preservação das identidades locais, nomeadamente nas unidades territoriais com tecidos
urbanos mais antigos.

4. Envolver os atores locais estimulando a participação cívica e o funcionamento em rede
do tecido institucional
Este objetivo incide na necessidade de articulação entre diferentes áreas de intervenção
pública, assim como no funcionamento em rede dos agentes locais e das estruturas
associativas. A diversidade social presente na ARU de Lordelo do Ouro torna este desafio
particularmente exigente, requerendo a adoção de metodologias inovadoras. Uma inovação
que deverá alargar-se ao próprio processo de conceção e de operacionalização dos projetos,
por forma a mobilizar um leque muito diversificado de agentes.

DMU | DMPU | DMPOT

44

PROJETO DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE LORDELO DO OURO
_______________________________________________________________________________________________

4. DELIMITAÇÃO DA ÁREA ABRANGIDA

A ARU de Lordelo do Ouro abrange uma área de aproximadamente 95,5 ha, em que o espaço
público ocupa cerca de 15ha, e inclui parte União das Freguesias de Lordelo do Ouro e
Massarelos.
Os limites propostos para esta ARU são:





A sul - o rio Douro, com aproximadamente 1.100 metros de comprimento, desde a
ponte da Arrábida até ao Largo de António Cálem;
A nascente - a VCI numa extensão de, aproximadamente, 800 metros, e a Rua de
Serralves, com cerca de 200 metros;
A norte - a Rua do Campo Alegre, com cerca de 400 metros de extensão, a Rua do
Pintor António Cruz numa extensão de, aproximadamente, 300 metros, e a Rua de
João Rodrigues Cabrilho, com cerca de 220 metros de extensão;
A poente - as Ruas de João de Barros e de Bartolomeu Velho, com cerca de 310
metros de extensão, pelo Parque da Pasteleira numa extensão de, aproximadamente,
380 metros, e pela Rua de Aleixo Mota, com cerca de 530 metros de extensão. Foram
identificados, na área delimitada, 47 quarteirões e 62 subsecções estatísticas. A
delimitação está representada graficamente na Figura 54 e na Peça Gráfica 1, anexa.

Figura 54 - Planta do limite da área de reabilitação urbana de Lordelo do Ouro
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5. QUADRO DE BENEFÍCIOS FISCAIS E DE OUTROS INCENTIVOS À REABILITAÇÃO

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 14.º 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”.
5.1. Impostos Municipais
5.1.1. 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 Decreto -Lei 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
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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.

5.1.2. 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:
- 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 Decreto -Lei n.º
53/2014, de 8/04;
E
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- 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 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
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5.2. Taxas Municipais
5.2.1. 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.
5.2.2. 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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ANEXOS

Anexo 1 - Quadro síntese – indicadores de População residente, 2011
ARU Lordelo
UF Lordelo do
do Ouro Ouro e Massarelos

POPULAÇÃO RESIDENTE
Indíviduos residentes

Porto

10.538

29.059

237.591

Indíviduos residentes com idade entre 0 e 14 anos

1.516

3.870

28.379

Indíviduos residentes com idade entre 15 e 24 anos

1.367

3.239

25.017

Indíviduos residentes com idade entre 25 e 64 anos

5.837

15.932

129.112

Indíviduos residentes com idade superior a 64 anos

1.818

6.018

55.083

Proporção de população jovem (%)

14,4

13,3

11,9

Proporção de população idosa (%)

17,3

20,7

23,2

119,9

155,5

194,1

Índice de dependência total

46,3

51,6

54,2

Índice de dependência de idosos

25,2

31,4

35,7

Índice de dependência jovens

21,0

20,2

18,4

Densidade populacional (hab/ha)

110,3

52,0

57,4

População residente economicamente activa

4.623

15.636

107.331

Índice de envelhecimento

Taxa de atividade (%)

43,9

53,8

45,2

Indivíduos residentes empregados

3.527

11.230

88.452

Indivíduos residentes desempregados - total

18.879

1.096

4.406

Indivíduos residentes desempregados à procura do 1º emprego

258

485

3.665

Indivíduos residentes desempregados à procura de novo emprego

838

1.716

15.214

Taxa de desemprego (%)

23,7

16,4

17,6

Indivíduos residentes sem actividade económica

4.399

11.756

101.881

Indivíduos residentes pensionistas ou reformados

63.612

2.395

6.931

Proporção de indivíduos residentes pensionistas ou reformados (%)

22,7

23,9

26,8

Indivíduos residentes empregados no sector secundário

589

1.594

12.633

Indivíduos residentes empregados no sector terciário

2.924

9.601

75.577

Proporção de indivíduos residentes empregados no sector secundário (%)

16,7

14,2

14,3

Proporção de indivíduos residentes empregados no sector terciário (%)

82,9

85,5

85,4

Indivíduos residentes sem saber ler nem escrever

388

621

6.245

Indivíduos residentes com o 1º ciclo do ensino básico completo

3.343

6.226

55.297

Indivíduos residentes com o 2º ciclo do ensino básico completo

1.601

3.142

26.265

Indivíduos residentes com o 3º ciclo do ensino básico completo

1.626

4.013

35.633

Indivíduos residentes com o ensino básico completo

6.570

13.381

117.195

882

3.741

32.936

59

229

1.917

1.173

7.742

52.985

Indivíduos residentes com o ensino secundário completo
Indivíduos residentes com o ensino pós-secundário completo
Indivíduos residentes com um curso superior completo
Proporção de indivíduos residentes sem saber ler nem escrever (%)
Proporção de indivíduos residentes com o ensino básico completo (%)
Proporção de indivíduos residentes com o secundário básico completo (%)
Proporção de indivíduos residentes com um curso superior completo (%)

3,7

2,1

2,6

62,3

46,0

49,3

8,4

12,9

13,9

11,1

26,6

22,3

Fonte: INE, Censos 2011.
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Anexo 2 - Quadro síntese – indicadores de Famílias, 2011
ARU Lordelo
UF Lordelo do
do Ouro Ouro e Massarelos

FAMÍLIAS

Porto

Total de famílias clássicas

3.857

11.695

100.826

Famílias clássicas com 1 ou 2 pessoas

1.959

6.824

63.399

Famílias clássicas com 3 ou 4 pessoas

1.467

3.987

31.872

Famílias clássicas com 5 pessoas ou mais

431

884

5.555

Proporção de famílias clássicas com 1 ou 2 pessoas (%)

50,8

58,3

62,9

Proporção de famílias clássicas com 3 ou 4 pessoas (%)

38,0

34,1

31,6

Proporção de famílias clássicas com 5 pessoas ou mais (%)

11,2

7,6

5,5

Famílias clássicas com pessoas com 65 ou mais anos

1.364

4.603

42.011

Famílias clássicas com pessoas com menos de 15 anos

1.021

2.857

22.339

Famílias clássicas sem desempregados

3.004

9.852

84.780

Famílias clássicas com 1 desempregado

667

1.551

13.625

Famílias clássicas com mais do que 1 desempregado

186

292

2.421

Proporção de famílias clássicas sem desempregados (%)

77,9

84,2

84,1

Proporção de famílias clássicas com 1 desempregado (%)

17,3

13,3

13,5

Proporção de famílias clássicas com mais do que 1 desempregado (%)

4,8

2,5

2,4

Número médio de indivíduos residentes por família clássica

2,7

2,5

2,4

Fonte: INE, Censos 2011.

Anexo 3 - Quadro síntese – indicadores de Edifícios, 2011
ARU Lordelo
UF Lordelo do
do Ouro Ouro e Massarelos

EDIFÍCIOS
Edifícios clássicos

Porto

1.019

3.765

44.324

Edifícios exclusivamente residenciais

978

3.391

37.967

Edifícios principalmente residenciais

40

314

5.700

1

60

657

Edifícios com 1 ou 2 pisos

674

2.006

26.178

Edifícios com 3 ou 4 pisos

199

1.197

13.776

Edifícios com 5 ou mais pisos

146

562

4.370

Proporção de edifícios exclusivamente residenciais (%)

96,0

90,1

85,7

Proporção de edifícios principalmente residenciais (%)

3,9

8,3

12,9

Proporção de edifícios principalmente não residenciais (%)

0,1

1,6

1,5

Proporção de edifícios com 1 ou 2 pisos (%)

66,1

53,3

59,1

Proporção de edifícios com 3 ou 4 pisos (%)

19,5

31,8

31,1

Proporção de edifícios com 5 ou mais pisos (%)
Densidade de edifícios clássicos (edifícios/ha)

14,3
6,6

14,9
6,7

9,9
10,7

Edifícios construídos antes de 1945

400

1.220

17.600

Edifícios construídos entre 1946 e 1970

310

1.451

14.859

Edifícios construídos entre 1971 e 1990

168

642

6.939

Edifícios construídos entre 1991 e 2011
Proporção de edifícios construídos antes de 1945 (%)

141
39,3

452
32,4

4.926
39,7

Proporção de edifícios construídos entre 1946 e 1970 (%)

30,4

38,5

33,5

Proporção de edifícios construídos entre 1971 e 1990 (%)

16,5

17,1

15,7

Proporção de edifícios construídos entre 1991 e 2011 (%)

13,8

12,0

11,1

Edifícios principalmente não residenciais

Fonte: INE, Censos 2011.
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Anexo 4 - Quadro síntese – indicadores de Alojamentos, 2011
ARU Lordelo
UF Lordelo do
do Ouro Ouro e Massarelos

ALOJAMENTOS

Porto

Total de Alojamentos

4.578

15.324

137.891

Alojamentos familiares

4.578

15.299

137.371

Alojamentos familiares clássicos

4.577

15.294

137.236

Alojamentos familiares não clássicos

1

5

135

Alojamentos coletivos

0

25

520

Número médio de alojamentos familiares clássicos por edifício clássico
Alojamentos familiares de residência habitual

4,5
3.798

4,1
11.541

3,1
98.804

Alojamentos familiares clássicos de residência habitual

3.797

11.536

98.669

Alojamentos familiares clássicos vagos

556

2.219

25.833

Alojamentos familiares clássicos de residência secundária

780

3.758

12.734

Proporção de alojamentos familiares de residência habitual (%)

83,0

75,4

71,9

Proporção de alojamentos familiares clássicos vagos (%)

12,1

14,5

18,8

Proporção de alojamentos familiares clássicos de residência secundária (%)

17,0

24,6

9,3

Número médio de indivíduos por alojamento familiar de residência habitual

2,8

2,5

2,4

Número médio de famílias clássicas por alojamento familiar de residência habitual

1,0

1,0

1,0

Número médio de alojamentos familiares clássicos por família

1,2

1,3

1,4

29,5

27,4

33,2

Alojamentos familiares clássicos de residência habitual com proprietário ocupante

1.329

6.232

49.986

Alojamentos familiares clássicos de residência habitual arrendados
Proporção de alojamentos familiares clássicos de residência habitual com proprietário
ocupante (%)

2.349

4.676

43.302
50,7

Densidade de alojamentos familiares (alojamentos familiares/ha)

35,0

54,0

Proporção de alojamentos familiares clássicos de residência habitual arrendados (%)

61,9

40,5

43,9

Alojamentos familiares clássicos de residencia habitual com área até 50m2

699

1.385

16.831

2.043

4.761

41.602

967

4.450

33.770

88

940

6.466

Alojamentos familiares clássicos de residência habitual com 1 ou 2 divisões

106

317

5.011

Alojamentos familiares clássicos de residência habitual com 3 ou 4 divisões

1.690

4.396

42.302

Alojamentos familiares clássicos de residência habitual com 5 ou mais divisões
Proporção de alojamentos familiares clássicos de residencia habitual com área até 50m2
(%)
Proporção de alojamentos familiares clássicos de residencia habitual com área de 50m2
a 100m2 (%)
Proporção de alojamentos familiares clássicos de residencia habitual com área de
100m2 a 200m2 (%)
Proporção de alojamentos familiares clássicos de residencia habitual com área maior
que 200m2 (%)
Proporção de alojamentos familiares clássicos de residência habitual com 1 ou 2
divisões (%)
Proporção de alojamentos familiares clássicos de residência habitual com 3 ou 4
divisões (%)
Proporção de alojamentos familiares clássicos de residência habitual com 5 ou mais
divisões (%)

2.001

6.823

51.356

18,4

12,0

17,1

53,8

41,3

42,2

25,5

38,6

34,2

2,3

8,1

6,6

2,8

2,7

5,1

44,5

38,1

42,9

52,7

59,1

52,0

Alojamentos familiares de residência habitual com água

3.791

11.523

98.447

Alojamentos familiares de residência habitual com retrete

3.769

11.483

97.799

Alojamentos familiares de residência habitual sem retrete

29

58

1.005

Proporção de alojamentos familiares de residência habitual sem retrete (%)

0,8

0,5

1,0

Alojamentos familiares de residência habitual com esgotos

3.793

11.527

98.517

Alojamentos familiares de residência habitual com banho

3.730

11.388

96.418

Alojamentos familiares de residência habitual sem banho

68

153

2.386

Proporção de alojamentos familiares de residência habitual sem banho (%)
Alojamentos familiares clássicos de residencia habitual com estacionamento
Proporção de alojamentos familiares clássicos de residencia habitual com
estacionamento (%)

1,8

1,3

2,4

1.017

5.359

38.749

26,8

46,5

39,3

Alojamentos familiares clássicos de residencia habitual com área de 50m2 a 100m2
Alojamentos familiares clássicos de residencia habitual com área de 100m2 a 200m2
Alojamentos familiares clássicos de residencia habitual com área maior que 200m2

Fonte: INE, Censos 2011.E

DMU | DMPU | DMPOT

53

PROJETO DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE LORDELO DO OURO
_______________________________________________________________________________________________

EQUIPA
Vereador do Pelouro do Urbanismo
Pedro Baganha

Diretor Municipal do Urbanismo
José Duarte

Diretora do Departamento Municipal de Planeamento Urbano
Isabel Martins

Chefe da Divisão Municipal de Planeamento e Ordenamento do Território
Liliana Cunha
Equipa técnica
José Dinis Machado (Arquiteto)
Ana Anes (Arquiteta)
Carlos Oliveira (Engenheiro Civil)
Anabela Fonseca (Administração Autárquica)
Célia Ferreira (Geógrafa)
Alexandra Faria (Assistente Social)
Isabel Carvalho (Historiadora)
André Coelho (Desenhador)

Novembro de 2017

DMU | DMPU | DMPOT

54

