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1 ENQUADRAMENTO
1.1

Objetivos do trabalho

A reabilitação, reconversão e revitalização da zona oriental da cidade constitui um objetivo
prioritário da Câmara Municipal do Porto. A Área de Reabilitação Urbana de CampanhãEstação1 reúne um conjunto único de condições para constituir o motor dessa transformação.
Partindo da referência que constitui o trabalho até aqui desenvolvido pelo Município 2 , o
objetivo geral do presente trabalho é a definição das condições de base que suportam a
Operação de Reabilitação Urbana (ORU) de natureza sistemática para o território da ARU de
Campanhã – Estação, através da elaboração do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana
(PERU), o instrumento legal previsto no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU),
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012,
de 14 de agosto.
O PERU desenvolve uma estratégia para a ARU e define o quadro da sua operacionalização
de forma a permitir promover a melhoria das condições urbanísticas e ambientais desta área
da cidade, gerando um território com uma identidade reforçada, mais coeso e apto a atrair as
oportunidades que dinamizem o seu tecido económico, social e cultural, contribuindo para a
criação e afirmação de um novo polo de desenvolvimento urbano na zona oriental da cidade
do Porto.
O presente estudo, pela sua natureza e alcance, orienta o processo de reabilitação urbana
deste território e permite ao Município dotar-se de um instrumento de programação estratégica
e operacional que:
:

Identifica e aproveita as oportunidades políticas, económicas e territoriais para o
desenvolvimento sustentável e integrado do território de intervenção;

:

Define uma estratégia territorial e operacional para a área de intervenção, de médiolongo prazo, destinada a estimular a melhoria das condições socioeconómicas,

1

Aprovada pela Assembleia Municipal em sessão extraordinária realizada no dia 25 de maio de 2015.

2

O documento elaborado pela CM do Porto e que sustenta a delimitação da ARU Campanhã – Estação, pela sua
importância, é considerado parte integrante do Relatório de Diagnóstico.
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urbanas e ambientais, produzir a revitalização do território de intervenção e contribuir
para uma maior afirmação da zona oriental da cidade do Porto;
:

Valoriza o caráter integrado das intervenções, procurando soluções coerentes que
atuem de forma combinada nos diferentes planos de intervenção (urbanístico,
socioeconómico, ambiental, cultural);

:

Integra uma estratégia de proteção da natureza e de garantia da qualidade ambiental
no território de intervenção;

:

Integra uma estratégia de localização, instalação e desenvolvimento das atividades
económicas, que explora as articulações e complementaridades e compatibiliza o
equilíbrio urbano e ambiental com a criação de oportunidades de emprego e a
distribuição de usos e funções no território;

:

Estimula a partilha de recursos públicos e otimiza a sua aplicação, tendo por base
uma estratégia comum;

:

Define um modelo de cooperação e as condições de articulação e de mobilização
dos agentes públicos e privados;

:

Estabelece um enquadramento prévio das condições de aplicação dos instrumentos
regulamentares e fontes de financiamento públicas e privadas, incluindo as
associadas ao período de programação financeira 2014-2020.

A metodologia adotada organiza-se nas seguintes 4 fases:
Fases
Fase 1
Preparação

Fase 2
Caracterização e Diagnóstico

Fase 3
Enquadramento Estratégico

Fase 4
Definição da ORU

Objetivos
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 – levantamento de campo
2.2. Caracterização do território
2.3. Diagnóstico do território
3.1. Visão de futuro
3.2. Projetos estruturantes
3.3. Masterplan
4.1. Identificação das opções estratégicas
4.2. Definição de âmbito da ORU
4.3. Identificação das ações
4.4. Delimitação das unidades de intervenção (UI)
4.5. Desenvolvimento de uma UI-piloto
4.6. Estimativa de investimento
4.7. Identificação das fontes de financiamento
4.8. Planeamento físico previsional
4.9. Definição do modelo institucional
4.10. Estratégia de comunicação

Recorrendo à metodologia apresentada, as fases 2, 3 e 4 concretizam o Programa Estratégico
de Reabilitação Urbana. O presente documento – Caracterização e Diagnóstico – constitui o
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ponto de partida para a concretização do instrumento próprio da operação de reabilitação
urbana da ARU Campanhã-Estação, ao servir de base para a Estratégia Territorial (Fase 3) e
para a definição da ORU (Fase 4).
A Figura 1, apresentada abaixo, sintetiza a abordagem metodológica proposta para este
projeto.

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

O vasto e valioso conjunto de informação fornecida pela Câmara Municipal do Porto, as
reuniões realizadas e o trabalho de campo efetuado pela SPI permitiram a elaboração de um
documento focado nos temas mais relevantes do território e com uma abordagem muito
concreta da realidade, que, pelo seu caracter excecional, permitem uma visão integrada e,
cremos, facilitarão as tomadas de decisão da autarquia para a estratégia territorial.
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2 UM NOVO E SINGULAR POLO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
1. A cidade do Porto, cujo papel e importância regional, nacional e internacional são
indiscutíveis, tem uma identidade particularmente relevante e uma história que tem suportado
as diferentes fases da sua evolução e transformação.
Hoje, fruto de diferentes circunstâncias, muitas com sinais e significados distintos e até
contraditórios, o Porto tem condições particulares de se regenerar e de crescer, atraindo
atividades económicas e habitantes, num processo e num projeto sem ruturas identitárias,
com capacidade de as reforçar, e com capacidade de congregar energias num esforço
coletivo criador de emprego e de melhores condições de vida e de vivência urbana, nos seus
múltiplos aspetos.
As condições existem: existem pessoas, território, infraestruturas, património, identidade,
ideias e vontade. É necessário conceber um projeto mobilizador e unificador, ambicioso,
partilhado, com prazos de concretização estabelecidos, concebido de uma forma integrada,
com uma visão de conjunto mas concebido olhando atentamente e sentindo as pessoas
concretas, as pequenas/grandes realidades e vivências locais onde se pretende intervir ou
que vão ser influenciadas por outras intervenções. É necessário conceber um projeto que crie
esperança, sem a qual não há intervenção humana adequada, que alie a utopia de um futuro
que talvez nem todos venham a viver com a melhoria real e concreta das condições de vida
das pessoas que hoje habitam a cidade, que são, hoje, os habitantes do Porto e daqueles que
se pretende atrair de novo para o Porto.
A cidade do Porto, como todas as cidades, tem uma história concreta de desenvolvimento. O
Porto tem, por todos reconhecida, uma muito forte identidade comum e é muito relevante o
papel das suas instituições. Mas nem sempre é, de imediato, percetível que ela é construída e
fortalecida também por múltiplas identidades de zonas, bairros, ilhas, núcleos urbanos
diversos, de muito diferentes épocas, alguns de muito reduzida dimensão física e
populacional, outros com uma forte presença no território, e que são muitas mais do que as
resultam da classificação de tipologias e épocas.
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2. A cidade do Porto, que perdeu em 30 anos quase 100 000 habitantes e só nos últimos 10
anos viu diminuída em 9,7% a sua população residente (cerca de 26 000 habitantes3), enfrenta
vários desafios.
O futuro da cidade do Porto, e da sua capacidade de ganhar uma maior massa crítica e
dimensão económica e social, tem seguramente a ver com o futuro da sua zona oriental,
Campanhã. Apesar do enorme potencial de reconversão urbanística, os 112 hectares da ARU
de Campanhã – Estação (2,7% da área da cidade) mostram um território em grande parte
deprimido, isolado, com muito graves carências habitacionais, com grandes áreas ocupadas
com restos de antigas instalações industriais, hoje obsoletas, em ruina ou utilizadas como
locais de armazenagem, com vazios urbanos degradados, e onde foram sendo construídas,
como em terra de ninguém, infraestruturas pesadas que não respeitaram os sítios, a vivência
urbana e as ligações funcionais de quem aí vivia e trabalhava.
A cidade do Porto é uma cidade una mas com diversos desequilíbrios que não ajudam nem
as partes nem o todo. Um deles, não o único, é sem dúvida o desequilíbrio entre a parte
ocidental e oriental do Porto. Por motivos objetivos, e não meramente fruto de vontades
políticas, o Porto não cresceu como cidade moderna e articulada para Campanhã.
Anteriormente território de quintas, depois ocupado, tardiamente, por instalações industriais
pesadas, com uma forte presença operária e uma identidade muito própria, não conseguiu a
tempo a transformação necessária face à reconversão do tecido produtivo num processo mais
tardio de desindustrialização. E a cidade, ao longo das últimas décadas, não cresceu para
Campanhã, talvez com uma única exceção – a zona das Antas, também com uma história
própria e com articulações distintas ao resto da cidade e da freguesia. Os próprios bairros,
que na maioria das freguesias do Porto estão hoje completamente inseridos no tecido urbano
com tudo o que isso significa de qualidade de vida, de dignificação social e de oportunidades,
têm, em Campanhã, uma situação completamente distinta, que acentua fenómenos de
segregação social, de degradação profunda das condições de vida e de desemprego.
3. A Câmara Municipal do Porto entendeu colocar como uma das suas principais prioridades a
questão da integração plena de Campanhã na vida da cidade e da construção de um novo
equilíbrio na cidade, transformando Campanhã num renovado polo de desenvolvimento
económico e social, com novos e elevados padrões de qualidade de vida

3

25 540 habitantes, INE 2011.
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Esta não é só uma questão de justiça, o que por si só seria suficiente, mas é também uma
exigência essencial para o futuro da Cidade e da Região.
Existem inúmeros estudos recentes de grande importância, elaborados ou coordenados pela
Câmara Municipal, sobre Campanhã: sobre a sua génese e evolução urbana; de
caracterização de múltiplos dos seus aspetos, económicos, sociais, culturais, ambientais,
patrimoniais; de levantamento de edifícios empresariais abandonados; sobre questões da
habitação, sobre a problemática das “ilhas” em sentido amplo, sobre os bairros sociais (cujo
plano de reabilitação está em curso); sobre acessibilidades, circuitos cicláveis, zonas verdes.,
etc.. Existem também múltiplos estudos e trabalhos de investigação sobre Campanhã. Este
conjunto muito valioso de informação e reflexão já existente constitui, interligado com o
conhecimento aprofundado que a equipa detém sobre o território nas suas múltiplas vertentes,
com o trabalho de campo realizado, com uma abordagem específica da informação disponível
e construída, com o debate já em curso sobre orientações e vocações estratégicas (que,
inevitavelmente, decorre a par), a base do relatório de caracterização e diagnóstico.
4. Equacionado este conjunto de questões e tendo por base uma reflexão sobre o que poderá
de forma mais eficaz despoletar este processo de transformação, a Câmara Municipal do
Porto delimitou uma primeira Área de Reabilitação Urbana (denominada Campanhã-Estação,
que abrange uma área da freguesia de Campanhã e uma área da freguesia do Bonfim), sobre
a qual é possível concretizar uma muito relevante operação integrada de regeneração urbana,
com um profundo efeito de contaminação positiva de toda a envolvente.
Esta área e a sua envolvente direta têm, como resultado do que atrás foi dito e de
intervenções mais ou menos pontuais e /ou dispersas, um muito elevado potencial de
transformação e condições que talvez se possam classificar de únicas não só na cidade como
na Região do Porto.
Enumeram-se algumas dessas condições:
:

Margina o Rio Douro, com todas as suas imensas potencialidades, reforçadas com o
polo turístico e a marina do Freixo e, particularmente, com a renovação da sua
marginal até à Ribeira e o projeto conjunto dos municípios do Porto, Gaia e Gondomar
relativamente à valorização do Douro e do seu usufruto pela população;

:

Confina com os terrenos do Parque Oriental da Cidade (cujo programa deverá ser
repensado em conjunto com esta nova operação) e com a Quinta do Bonjóia, com
um resto de história rural a potenciar e valorizar em Azevedo e noutros pequenos
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núcleos outrora inseridos no interior de quintas, tem os rios Tinto e Torto e o rio da
Lomba;
:

Integra a encosta sobre o rio Douro, com os núcleos da China, Freixo e Agra, com
potencialidades de articulação com a Formiga e com permeabilidades que permitem
reforçar uma importante estrutura ecológica, com áreas significativas e com
capacidade de integração e penetração no tecido urbano e de articulação com um
conjunto de parques, quintas e espaços verdes da cidade, indo até ao Parque de S.
Roque e Monte Aventino, ao Jardim da Corujeira, ao Jardim de S. Lázaro e, em vários
níveis, ao centro do Porto;

:

Contém outros espaços e núcleos de características rurais, que se articulam com a
encosta do Douro e com o Bonfim, como os núcleos da Formiga e Presa Velha (já
identificados em esquema cartográfico de 1750), pontuados por antigas quintas,
casas senhoriais, antigos edifícios industriais e habitações de natureza diversa
(antigas vilas operárias, casas degradadas, edifícios representativos de épocas com
um grande potencial de reabilitação;

:

Contém o núcleo da Lomba, igualmente já identificado no mesmo esquema
cartográfico de 1750, como edificado em expansão, rodeado de quintas, e que se
desenvolveu em diversas fases de diferentes modos, com pequenas casas que se
desenvolvem num tecido com características de núcleo rural mas cujo miolo foi
ocupado por um imbrincado de “ilhas” que ocupam todos os logradouros e com
condições de vida abaixo do limiar aceitável;

:

Contém um conjunto de edifícios relevantes, dos fins do século XIX e inícios do século
XX, que se prolongam pela malha urbana do Bonfim e por S. Roque e Corujeira, com
capacidade para serem reabilitados, a maioria desocupados, que suscita a
necessidade de uma reflexão de conjunto e do estudo de eventual iniciativa pública
inovadora, em articulação com os proprietários, com o objetivo de se estudarem
eventuais soluções de realojamento na zona de intervenção e na sua área de
influência, incluindo através do arrendamento forçado e de apoios sociais ao
arrendamento;

:

Contém possibilidades de construção nova com elevados padrões de qualidade;

:

Tem uma muito importante rede de infraestruturas rodoferroviárias – estação de
caminho-de-ferro de Campanhã, Metro do Porto, futuro interface rodoviário do Porto,
articulando com as camionetas de transporte público de passageiros, acesso direto à
Ponte do Freixo, à VCI, e, por seu intermédio, ao conjunto da rede de autoestradas,
Aeroporto e Porto de Leixões, acesso à Circunvalação;

Pág. 16

ARU CAMPANHÃ - ESTAÇÃO | UM NOVO POLO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DO PORTO
DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA
CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO

:

Tem, a sul e a norte, duas áreas com elevado potencial de transformação (cerca de
21 ha), onde funcionavam grandes unidades industriais, há muito abandonadas,
algumas ainda com ocupações residuais (indústrias, armazéns, oficinas) e outros
vazios urbanos;

:

Existem possibilidades de valorização e de fortalecimento das relações com o resto
do tecido urbano da cidade através das Antas, de Fernão de Magalhães/ Santos
Pousada mas, muito particularmente, do Bonfim. E, igualmente, através da frente de
rio e de percursos, como o antigo canal ferroviário que ligava os silos à Alfândega do
Porto, a meia encosta. A reabilitação do Jardim da Corujeira e da Rua de S. Roque,
antiga estrada do Pão, e envolvente, a reabilitação e refuncionalização do antigo
Matadouro, que estão integrados numa nova ARU – a ARU da Corujeira, a valorização
da Praça das Flores, local identitário da freguesia hoje quase desaparecido, são, entre
outros, elementos igualmente relevantes neste processo;

:

Existe a determinação dos Municípios do Porto, Matosinhos, Maia e Gondomar de
avançar com o projeto metropolitano de qualificação urbana da Circunvalação e está
lançado pela AMP, e pelos municípios do Porto, Vila Nova de Gaia, Gondomar e Santa
Maria da Feira, o Projeto de Valorização do Rio Douro, assente em quatro pilares que
orientam as medidas de intervenção: As margens, as travessias, o rio; e o património
imaterial;

:

Existem equipamentos de referência como o Instituto Juvenil de Campanhã, a
residência de estudantes universitários, o Centro de Apoio à Criação de Empresas, a
Marina e o Palácio do Freixo, equipamentos desportivos, escolas, galerias de arte, um
sem número de associações de moradores e coletividades;

:

E, por último, pela sua particular relevância social, ambiental, económica, cultural e
pela sua particular sensibilidade humana, uma última referência a questões do tecido
urbano e da habitação: por questões de projeto de futuro e de uma ambição centrada
nas pessoas de hoje, este território, pela diversidade de situações muito particulares,
irá constituir uma experiência viva de resolução de problemas de habitação, de
apropriação dos espaços, de vivência e de funcionamento urbanos. Existem cerca de
90 “ilhas”, correspondendo a cerca de 842 fogos, com uma área de implantação de
cerca de 6,5 ha, com uma dimensão média de alojamento de 30 m2, um elevado
número de edifícios desocupados (cerca de 250) com potencial de reabilitação, uma
particular ausência de espaços públicos e de zonas verdes integradas e um
isolamento acentuado de diversos núcleos habitacionais.

5. É particularmente relevante estar, neste preciso momento, a decorrer o processo de revisão
do Plano Diretor Municipal, processo com o qual a elaboração deste Programa Estratégico de
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Reabilitação Urbana (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, irá evidenciar um conjunto de questões que serão respondidas no quadro da
revisão do PDM, num ou noutro sentido. Competirá à equipa elaborar cenários e à CMP
decidir sobre as questões de orientação.
Num momento ainda muito inicial do trabalho colocam-se, desde já, algumas questões que se
acredita irão surgir, no quadro da elaboração do Programa Estratégico de Reabilitação
Urbana, e 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
o terminal rodoviário, e os novos usos e articulações funcionais.

Apresenta-se na figura a seguir exibida (Figura 2) uma síntese do diagnóstico do território,
representativa do esquema funcional da área de estudo de Campanhã – Estação.

Pág. 18

ARU CAMPANHÃ - ESTAÇÃO | UM NOVO POLO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DO PORTO
DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA
CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO

Figura 2. Síntese do diagnóstico - Esquema funcional da área de estudo de Campanhã - Estação
Fonte SPI
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3 A ÁREA DE INTERVENÇÃO
3.1

Breve enquadramento regional

Localizado no noroeste de Portugal, na sub-região “Área Metropolitana do Porto”, Região
Norte, o Porto é um concelho cuja dimensão não traduz a importância regional que possui,
traduzindo-se numa superfície territorial de 41,42 km2, repartida por 7 freguesias4. O concelho
do Porto é limitado a norte pelos concelhos de Matosinhos e Maia, a nascente pelo concelho
de Gondomar, a sul pelo Rio Douro e o concelho de Vila Nova de Gaia, e a poente pelo
Oceano Atlântico (Figura 3).

Figura 3. Limites administrativos e freguesias do concelho do Porto
Fonte: SPI, com base na CAOP 2014

O Porto é um concelho urbano, sendo que os limites da cidade são coincidentes com os
limites administrativos do concelho. A cidade do Porto é o principal núcleo urbano da
aglomeração metropolitana do Porto, no qual se concentram atividades terciárias ligadas ao

4
União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde; União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé,
Miragaia, São Nicolau e Vitória; União das Freguesias de Lordelo do Douro e Massarelos; Bonfim; Campanhã;
Paranhos; e Ramalde.
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ensino superior, saúde, cultura, setor financeiro e atividades relacionadas com o comércio
internacional, exercendo uma influência que extravasa claramente o perímetro do concelho.
O desenvolvimento de uma coroa periurbana, com uma extensão de quase 140 km ao longo
da costa e uma largura de cerca de 60 km, em torno do Porto formou um sistema urbano
complexo (Figura 4), apoiado por uma rede de infraestruturas, rodo e ferroviárias, que
estrutura a Região Norte - a Área Metropolitana do Porto (AMP)5

5
A AMP é constituída por 17 municípios, designadamente: Arouca; Espinho; Gondomar; Maia; Matosinhos; Oliveira de
Azeméis; Paredes; Porto; Póvoa de Varzim; Santa Maria da Feira; Santo Tirso; São João da Madeira; Trofa; Vale de
Cambra; Valongo; Vila do Conde; e Vila Nova de Gaia.
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Figura 4. Enquadramento regional da cidade do Porto
Fonte: SPI

Como indicado no Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Norte (PROT-N), o
sistema urbano da Aglomeração Metropolitana do Porto é um núcleo relevante na estruturação
policêntrica da Região Norte (Figura 5).
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Figura 5. Modelo Territorial da Região Norte
Fonte: PROT-N, 2009

O sistema urbano definido pretende o aprofundamento dos relacionamentos entre áreas
urbanas, tendo em vista a promoção de complementaridades e o desenvolvimento de
sinergias

entre as

estratégias

urbanas, gerando densidade relacional, coesão e

competitividade regional. Neste âmbito há a destacar as fortes ligações às cidades de
equilíbrio regional, Braga e Vila Real (Eixo Urbano do Douro) e aos conjuntos de cidades
regionais Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão/Santo Tirso/Trofa e Santa
Maria da Feira/São João da Madeira/Oliveira de Azeméis.
A localização geográfica e dimensão da cidade do Porto, a grande proximidade ao aeroporto
(Maia) e porto marítimo (Matosinhos) apoiado por um sistema multimodal de transporte que
lhe confere boas acessibilidades, fazem do Porto o principal destino e polo difusor dos fluxos
turísticos inter e intrarregionais. A forte imagem internacional do Porto, ligado intimamente à
marca “Vinho do Porto” e reforçado pela ligação ao Alto Douro Vinhateiro, tem ajudado a
projetar a Cidade.
Para lá do atrativo turístico, o Porto possui um complexo universitário com uma oferta
formativa de grande capacidade de atração e com áreas de investigação de grande prestígio
(com destaque para a saúde). As acessibilidades e as infraestruturas de suporte ao
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desenvolvimento económico (aeroporto, porto marítimo com terminal de cruzeiros e logística)
bem como as valências e equipamentos culturais em vários domínios (arte contemporânea,
arquitetura e música, entre outros) estão a reforçar-se e integrar-se na conectividade europeia
e mundial.
O Porto é um território também marcado pelo seu passado, identificando-se na sua paisagem
urbana marcas e elementos patrimoniais de elevado valor histórico. O Centro Histórico,
Património Mundial classificado pela UNESCO, preserva em si grande parte da história da
evolução da cidade e uma forte identidade da comunidade local, assegurando, no centro da
cidade, um parque edificado disponível para efetivar a transformação e capaz de acolher um
importante potencial turístico.
No âmbito turístico destaca-se igualmente o rio Douro, elemento paisagístico de enorme
relevância para a cidade, um enorme atrativo turístico cuja exploração marítimo-turística
incrementou um acentuado número de visitantes.
Desde 1981 que o Porto tem vindo a perder população a um ritmo acentuado. Na última
década o concelho registou um acentuado decréscimo populacional (9,7%), possuindo
atualmente 237 591 habitantes (Figura 6).

Figura 6. Evolução da população residente nos últimos 100 anos no concelho e cidade do Porto
Fonte: SPI, com base nos dados do INE

Apesar da diminuição do número de habitantes, a densidade populacional na cidade do Porto
(57 habitantes/hectare) é superior ao valor registado na AMP (8 habitantes/hectare). Este
fenómeno é explicado pelo facto do município do Porto representar quase 14% da população
da área metropolitana (1,760 000 habitantes) e 2% do território da AMP (2 041 km2).
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Uma das explicações para o fenómeno da diminuição da população residente pode ser
atribuída à dinâmica do mercado imobiliário nos concelhos periféricos, potenciando uma
oferta residencial forte, diversificada e de densidades, morfologias e procuras diferenciadas.
A cidade do Porto mantem, contudo, as suas características de atração e dependência sobre
os núcleos urbanos envolventes. O processo de terciarização que ocorreu na cidade,
localizando-se aí as principais atividades económicas, equipamentos culturais, sociais, de
ensino e saúde, faz do Porto o principal polo prestador de serviços da região. Este processo é
uma necessidade implícita ao estatuto da cidade do Porto no sistema urbano existente,
fomentando a dependência dos municípios que gravitam à sua volta na base da troca
comercial e prestação de serviços.

3.2

Enquadramento da freguesia de Campanhã na cidade

Alguns dados sobre a evolução histórica do território
Não é objeto do presente trabalho a análise da evolução urbana da cidade do Porto nem da
freguesia de Campanhã, apenas se reproduzem alguns elementos cartográficos de interesse
para a compreensão da evolução histórica da zona de intervenção, com o único objetivo de
enquadrar os desafios e o potencial da ARU de Campanhã – Estação.
No séc. XII, o Porto era uma cidade episcopal que se desenvolvia em torno de uma catedral
que se tinha começado a edificar no topo do morro da Pena Ventosa, possuindo valências de
defesa militar e proteção contra o inimigo para além dos motivos de culto. Este aglomerado
era protegido pelas muralhas mandadas erguer, nesse século, pelo Bispo D. Hugo sobre as
fundações de muros anteriores de origem sueva (Figura 7).
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Figura 7. Fotografia da Maqueta da Cerca Velha existente no Arquivo Histórico do Porto
Fonte: http://www.portopatrimoniomundial.com/a-cidade-medieval.html

Este núcleo, que constitui a zona histórica do Porto, teve um desenvolvimento consistente a
partir do séc. XI até meados do séc. XIV, devido à importância das relações comerciais com
países do norte, fazendo com que os limites da primeira cerca fossem rapidamente
expandidos.
No Século XIII, a cidade desenvolve-se em torno de dois núcleos fundamentais: a zona alta,
onde se estende o Morro da Sé e onde se localiza a Sé Catedral, sendo considerada a cidade
do Bispo, e a zona baixa, na Ribeira à beira-rio, sendo considerada a cidade dos mercadores
e dos burgueses. Estes dois núcleos eram ligados por uma malha urbana medieval que se
estendia em cascata da Sé à Ribeira e por eixos de ligação viários entre eles.
O forte desenvolvimento do núcleo populacional, assim como a crescente importância
económica, fizeram do Porto alvo de disputas e guerras o que levou à decisão da construção
de uma segunda cerca, as muralhas Fernandinas, no séc. XIV durante o reinado de Afonso IV
e concluídas no reinado de D. Fernando (Figura 8).
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Figura 8. Muralhas do Porto segundo o Dr. Carlos Passos sobre a Planta da Cidade de 1839
Fonte: http://www.portopatrimoniomundial.com/a-cidade-medieval.html

A nova cerca, que conciliava os interesses civis e militares, procurava unir as duas cumeadas
com a zona ribeirinha, formando um muro que separava a cidade do campo. A zona do casco
antigo da cidade está contida nesta cerca, sendo um núcleo labiríntico de malha irregular,
constituído por ruas estreitas e bastante sinuosas, fortemente influenciadas pelo declive.
Durante o séc. XVIII, com a intervenção de João de Almada e Melo, as muralhas medievais
foram sendo demolidas permitindo a expansão da cidade. Durante este período, procurou-se
solucionar os principais problemas ao nível da malha urbana, influenciados pelo aparecimento
de novos bairros não planeados, a necessidade de pavimentação de ruas, aquedutos e
fontanários em ruína e uma necessidade de construção e requalificação de praças e novos
arruamentos. A cidade passou a ser planeada e a crescer de forma organizada em oposição à
malha urbana que crescia organicamente durante o período medieval. Durante esse século, as
principais ações urbanísticas e os investimentos levados a cabo no Porto centraram-se na
zona ocidental e central da cidade.
Após as invasões napoleónicas (1808-1812) e o Cerco do Porto (1832-1833), que contribuíram
em larga escala para danos ao nível do património e território, registaram-se períodos de
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prosperidade com a população a crescer e com o desenvolvimento da atividade fabril, com
aparecimento da primeira maquina a vapor ao serviço da atividade industrial (1835). Apesar do
século XIX ter ficado marcado por guerras e instabilidades políticas, económicas e sociais que
afetaram a cidade foi também neste período em ocorreram as principais alterações das zonas
urbanas, dando-se a ocupação da zona oriental da cidade do Porto, particularmente com a
chegada do caminho-de-ferro a Campanhã6.
O século XX reorientou os principais investimentos no Porto para as zonas centrais e
ocidentais da cidade, tendo-se iniciado em meados desse século um conjunto de iniciativas
de melhoramentos profundos na acessibilidade geral dessas zonas da cidade, sobretudo ao
exterior, através da construção da Ponte da Arrábida e a autoestrada até aos Carvalhos. Estas
melhorias criaram condições para o progressivo processo de desindustrialização e perda de
importância do setor industrial, notório ao longo da década de 80, começando o território da
cidade do Porto a afirmar-se como um espaço de comércio e serviços, com acentuado
crescimento do setor terciário.
Breves notas sobre a expansão oriental da cidade
A freguesia de Campanhã, localizada no extremo oriental do concelho do Porto, caracteriza-se
por ser uma área com uma grande diversidade funcional e morfológica, em resultado das
inúmeras transformações físicas e sociais sofridas ao longo dos tempos. A forma e a estrutura
urbana que hoje se encontram em Campanhã não são mais do que o reflexo do seu percurso
histórico, em resultado de uma fusão de áreas residenciais e industriais em articulação com os
vestígios de antigas quintas e terrenos agrícolas.
Em 1750, o território de Campanhã, caracterizava-se por ser um espaço rural, ocupado por
diversas quintas (Figura 9).

6

O desenvolvimento do caminho-de-ferro em Portugal iniciou-se com a construção da primeira linha ferroviária entre

as duas principais cidades, Lisboa e Porto. A chegada da Linha do Norte à margem sul do Rio Douro verificou-se em
1864. A entrada do comboio na cidade do Porto dependia da dificuldade do atravessamento das elevadas escarpas
do Rio Douro, questão que só foi ultrapassada em 1877 (13 anos depois), com a inauguração de uma ponte de ferro
da autoria de Théophile Seyrig e Gustav Eiffel – a Ponte Maria Pia (ENTER-HUB, European network exploiting territorial
effects of railway hubs and their urban benefits, Local action plan, Porto – Campanhã, March 2015).
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Figura 9. ARU de Campanhã – Estação sobre o Esquema Cartográfico do Porto Oriental em 1750
Fonte: PINTO, Jorge Ricardo – O Porto Oriental no Final do Século XIX. Um retrato urbano (1875-1900.) Edições
Afrontamento, Porto, 2007, p. 27 - ARU Campanhã – Génese e Evolução Urbana

Esta zona beneficiava da aptidão agrícola dos solos assim como da proximidade a linhas de
água, rio Tinto e Torto, e dos seus vales de relevo suave, levando à afirmação da prática
agrícola direcionada principalmente para a subsistência, encontrando-se uma população
dedicada em exclusivo à prática agrícola. Tal como identificado na Figura 9 anterior, os
núcleos da Lomba, de Miraflor, da Formiga, da Presa Velha e do Rego do Lameiro eram já
considerados como edificado em expansão bem como as construções adjacentes à rua do
Bonfim.
Ao longo do século XIX a freguesia de Campanhã sofreu alterações profundas, assistindo-se a
uma expansão do centro do Porto para a zona oriental da cidade, espaço até então
considerado como periférico. Para isso muito contribui a revolução dos transportes que
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ocorreu no Porto, onde se destaca a conclusão da Ponte de Maria Pia em 1877 e da estação
de caminho-de-ferro de Campanhã. A estação de Campanhã passava a ser o término da linha
ferroviária de Lisboa (até à data a linha terminava em Vila Nova de Gaia nas Devesas),
impulsionando as trocas comerciais entre o Porto e o Sul do país e a concentração da
atividade industrial neste local, em muito alicerçada na facilitação do acesso das novas
fábricas às matérias-primas e na rapidez e agilização do escoamento dos produtos acabados.
O final do século XIX ficou marcado pelo desenvolvimento dos transportes e por um surto
industrial que promoveu o crescimento urbano e populacional na zona oriental da cidade.
Por outro lado, também em finais do século XIX, ocorreram um conjunto de operações
urbanísticas que criaram alterações profundas na estrutura ainda rural da freguesia de
Campanhã, essencialmente nas cotas mais elevadas junto à estação, designadamente a
construção da rua de Pinto Bessa (Figura 10 e Figura 11), a conclusão da rua do Padre
António Vieira (permitindo a ligação entre a rua de Pinto Bessa e a rua do Heroísmo, eixos
importantes na acessibilidade local da zona de Campanha) e o loteamento do Campo do
Cirne ou Quinta do Reimão.

Figura 10. Traçado da rua de Pinto Bessa, 1879
Fonte: (A.H.M.P.), ARU de Campanhã – Génese e Evolução Urbana
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Figura 11. Rua de Pinto Bessa após inauguração em finais do século XIX
Fonte: Jorge PINTO (2007), O Porto Oriental no final do século XIX. Um retrato urbano (1875-1900) retirado de
http://www.campanha.net/index.php/historia

Destas operações, destaca-se a urbanização do Campo do Cirne 7 (Figura 12) devido ao
desenho urbano e à solução morfológica adotada, denominada por “Pata de Ganso”, Trivium
ou Tridente.

7

. Em 1883 é aprovado o projeto de urbanização do Campo do Cirne.
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Figura 12. Projeto de arruamentos do Campo do Cirne, 1883
Fonte: Livro de Plantas, A.H.M.P., ARU de Campanhã – Génese e Evolução Urbana

Apesar da implementação e das dinâmicas construtivas geradas pelo Plano de Urbanização
do Campo do Cirne, no início do século XX, a freguesia de Campanhã detinha ainda uma
fisionomia e um traçado marcadamente rural, com a transformação de caminhos rurais (com
características débeis para sustentar muito trânsito) em artérias principais de grande débito,
mantendo-se o perfil inadequado às necessidades e de acordo com as condicionantes
topográficas, de que é exemplo a rua do Freixo (Figura 13).
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Planta do Porto e Arredores, 1830

Planta do Porto e suas vizinhanças, 1832

Planta Topográfica das Linhas do Porto, F.P.A. Moreira,

Planta Topográfica da Cidade do Porto, Augusto Gerardo

1834

Telles Ferreira, 1892

Planta da Cidade do Porto, 1903

Carta Topográfica da Cidade do Porto, 2009

Figura 13. Evolução do traçado da rua do freixo, desde meados do séc. XIX até a atualidade
Fonte: A Central Termoelétrica do Freixo: Um processo de requalificação urbana, Cármen Estima (2012)

Foi durante as décadas subsequentes que se definiram alguns planos urbanísticos com o
intuito de alterar o território, dotando-o de melhores condições urbanísticas.
Dada a vocação industrial deste sector da cidade o “Prólogo ao Plano da Cidade do Porto,
por Ezequiel de Campos (1932)” apontava para uma urgente melhoria das vias e eixos de
comunicação, devido às fragilidades detetadas, caminhos tortuosos e estritos, na freguesia de
Campanhã (Figura 14).
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Figura 14. Plano de Ezequiel de Campos, Prólogo ao Plano da Cidade do Porto, 1932
Fonte: A Central Termoelétrica do Freixo: Um processo de requalificação urbana, Cármen Estima (2012)

Para além das questões de acessibilidade reforçava a necessidade de definir áreas
especializadas, criando zonamentos industriais e habitacionais. A zona de Campanhã acabou
por ser classificada, no “Plano Regulador, por Antão de Almeida Garrett (1952)”, de zona
industrial assim como Contumil-Freixo, Ramalde, Lordelo e Areosa (Figura 15).

Figura 15. Zonamento do Plano Regulador de Antão de Almeida Garrett, 1952-54
Fonte: A Central Termoelétrica do Freixo: Um processo de requalificação urbana, Cármen Estima (2012)

O “Plano Diretor da Cidade, por Robert Auzelle (1962)” confirma Campanhã como zona
industrial e prevê uma evolução provável para o sector terciário da economia (Figura 16).
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Figura 16. Planta de zonamento do Plano Diretor da cidade do Porto, Robert Auzelle, 1962
Fonte: A Central Termoelétrica do Freixo: Um processo de requalificação urbana, Cármen Estima (2012)

Esta situação acabou por não se afirmar linearmente sendo que a desindustrialização da
cidade começa a fazer-se sentir com o fecho das unidades industriais localizadas nas
manchas urbanas de Massarelos, Lordelo do Ouro, Bonfim e Campanhã, criando um vazio de
atividades e com consequências no ambiente urbano com abandono e degradação dos
edifícios industriais.
O tecido industrial existente foi-se relocalizando fora da cidade do Porto, motivado pelas
dificuldades de circulação no tecido urbano de veículos pesados, pela incapacidade de
modernização e expansão da construção e pela maior preocupação ambiental para as
cidades.
Apesar do crescimento populacional e urbanístico que se fez sentir do princípio do seculo XX,
gerado pela chegada de população de zonas interiores do país, que se deslocavam para este
centro à procura de trabalho, a freguesia de Campanhã nunca se assumiu como local de
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paragem, nem como um polo urbano e aglutinador de atividades centrais, não se desligando
da sua matriz rural. A necessidade de desenvolver dois ramais ferroviários, um para a
Alfândega (atualmente desativado) e outro para S. Bento, para mobilizar pessoas e bens para
outros pontos da cidade, demonstram a menor relevância de Campanhã face às zonas
centrais.

3.3

Campanhã – Estação

Campanhã, atualmente, desempenha um papel relevante na organização da área
metropolitana e na articulação entre o centro e a periferia, apresentando condições para o
desenvolvimento de um equilíbrio territorial e funcional entre as zonas ocidental e oriental da
cidade, conferindo igualmente um novo estimulo no processo de reabilitação urbana na
cidade do Porto, que tem vindo a ser implementado com sucesso (Figura 17).

Figura 17. Conversão da ZIP em ARU e ARU de Campanhã - Estação
Fonte: SPI

A ARU Campanhã-Estação, recentemente aprovada, é um território com problemas de
degradação urbana e ambiental, com carências habitacionais e sociais relevantes, com usos
obsoletos e espaços vazios e com um parque habitacional envelhecido e degradado. Trata-se
de razões suficientes para justificar uma intervenção de reabilitação urbana integrada. Porém,
este território, em certa medida estigmatizado, não só se evidencia pelos seus problemas. A
sua localização, as infraestruturais e as áreas com elevado potencial de requalificação,
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constituem oportunidades para o seu desenvolvimento. Pelas suas condições locativas, pela
possibilidade de articulação qualificada ao resto da cidade e interligação ao rio e ao Parque
Oriental e por albergar um importante interface intermodal de transportes da cidade e da área
metropolitana (a estação de Campanhã), esta área poderá afirmar-se, no futuro, como um
novo polo de desenvolvimento da cidade do Porto (Figura 18).

Figura 18. Delimitação da área de intervenção – Área de Reabilitação Urbana Campanhã-Estação
Fonte: SPI, 2015

O diagnóstico e as reflexões efetuadas sobre o território colocam com premência e relevância
a necessidade, para além do alargamento da área da ARU de Campanhã – Estação, da
elaboração de um estudo detalhado da ARU do Bonfim e da Corujeira.
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4 DINÂMICAS SOCIOECONÓMICAS
Neste capítulo pretende-se realizar uma análise às dinâmicas socioeconómicas existentes no
território da área de reabilitação urbana de Campanhã-Estação. As realidades demográficas
serão abordadas a diferentes níveis dando destaque às relações entre unidades dentro da
área de intervenção. As realidades relativas às atividades económicas, por indisponibilidade
de informação ao nível das subsecções estatísticas, serão abordadas ao nível da informação
recolhida no levantamento ao edificado, realizado pela CMP, filtrando os dados referentes às
atividades económicas.

4.1

Evolução demográfica

População Residente
De acordo com os Resultados Definitivos dos Censos, em 2011 a população residente no
concelho do Porto cifrava-se nos 237.591 habitantes, tendo diminuído cerca de 10%
relativamente ao registo obtido em 2001 (263.131 habitantes).
Esta diminuição de populacional é acompanhada pela generalidade das 15 freguesias do
concelho do Porto 8 (Figura 19), sendo que apenas 2 freguesias registaram um ligeiro
incremento populacional entre 2001 e 2011, designadamente as freguesias de Ramalde e
Lordelo do Ouro.

8
Por questões de rigor e coerência, uma vez que os dados populacionais disponíveis são anteriores à reforma
administrativa do poder local de 2013, a presente análise demográfica foi realizada de acordo com o modelo
administrativo prévio ao agora vigente.
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Figura 19. População residente por freguesias do concelho do Porto entre 2001 e 2011.
Fonte: SPI, de acordo com os dados do INE, recenseamento da população e habitação 2001 e 2011, Resultados
Definitivos [Edição 2012]

Relativamente às freguesias de Campanhã e Bonfim, abrangidas pela área de intervenção,
regista-se um contexto demográfico desfavorável, encontrando-se numa dinâmica negativa,
sendo que o decréscimo populacional é superior aos valores registados para o concelho do
Porto. Segundo dados do INE relativamente aos Censos de 2001 e 2011, a freguesia de
Campanhã perdeu 16% da população, passando de 38.757 habitantes para 32.659 habitantes,
e a freguesia do Bonfim perdeu 15%, passando de 28.578 habitantes para 24.265 habitantes.
Na área de intervenção de Campanhã-Estação residiam, de acordo com os dados dos
Censos 2011, cerca de 6.067 habitantes. Comparativamente com o concelho do Porto (5.736
hab/km2), sendo que se tratam de realidades territoriais distintas, a densidade populacional
registada na área de intervenção encontrava-se um pouco abaixo (4.333 hab/km2). Ainda
assim, existem zonas dentro da área de intervenção com densidade populacional significativa,
encontrando-se zonas mais ocupadas do que outras (Tabela 1), principalmente as zonas a
poente da estação de Campanhã.
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População
Residente

Norte

Nascente

Sul

Poente

Total

1.307

625

484

3.651

6.067

Tabela 1. População Residente na área de intervenção em 2011 por zona do território
Fonte: Recenseamento Geral da População 2011, INE

Neste âmbito, destacam-se como os locais com maior número de população residente na
área de intervenção, as zonas de Godim e a norte de Godim (1.346 habitantes), Lomba (855
habitantes), Formiga (493 habitantes), Mira (481 habitantes), Sintra (445 habitantes) e Vera
Cruz (394 habitantes).
Estrutura Etária
Ao longo da última década, no concelho do Porto, o grupo etário mais jovem (0-14 anos)
mantem valores reduzidos, tendo decrescido cerca de 2% entre 2001 e 2011, sendo que o
grupo etário mais velho (65 e mais anos) aumentou cerca de 4% em igual período (Figura 20).
O grupo etário entre os 25-64 anos mantém-se como o principal grupo etário com um peso de
53% da população residente.
Segundo a análise demográfica aos dados dos Censos 2011 elaborada pela CMP, as
alterações ocorridas na estrutura etária da população traduziram-se, consequentemente, num
aumento da sua idade média. Entre 1981 e 2011 a idade média da população do Porto
passou de 38 anos para 45 anos, enquanto a nível global do Continente o aumento médio foi
de 5 anos, não ultrapassando os 42 anos em 2011.
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Figura 20. População residente no concelho do Porto, segundo o grupo etário
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011 e 2001

Ao nível das freguesias do Bonfim e Campanhã (Figura 21), identifica-se um comportamento
semelhante à realidade do concelho, estando-se perante uma população que caminha para o
envelhecimento. Ainda assim, a freguesia de Campanhã apresenta, comparativamente ao
Bonfim, no grupo etário mais jovem, apesar de ter perdido uma percentagem significativa de
população neste grupo face a 2001. Pelo contrário, a freguesia do Bonfim, comparativamente
a Campanhã, possui maior percentagem no grupo etário mais velho, tendo crescido esse
peso face a 2001.
Apesar do grupo etário referente aos 25-64 anos se ter mantido idêntico entre 2001 e 2011 nas
duas freguesias, a perda de população jovem é significativa. Com base na análise elaborada
pela CMP, já referida anteriormente, é de destacar que esta tendência não é generalizada para
todo o concelho, sendo que se verifica, sobretudo em áreas de ocupação urbana mais
recente nas freguesias da zona ocidental (Aldoar, Foz do Douro, Lordelo do Ouro, Nevogilde e
Ramalde), proporções mais elevadas de jovens representando mais de 17% da população
residente.
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Figura 21. População residente nas freguesias de Campanhã e Bonfim, segundo o grupo etário
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011 e 2001

Relativamente à área de intervenção de Campanhã-Estação, a estrutura etária da população
residente é muito idêntica ao que se verifica ao nível da freguesia do Bonfim. Já quando se
direciona a análise para os diferentes setores (Figura 22) da área de intervenção, verifica-se
alguns comportamentos que se diferenciam dos valores identificados para as áreas
territorialmente superiores.
Assim, destacam-se o setor nascente, como sendo o setor com maior peso percentual de
jovens e de idosos, o setor sul, que se caracteriza por ser o setor com menor percentagem de
idosos, e o setor norte, por ser o setor com menor percentagem de jovens.
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Figura 22. População residente na área de intervenção de Campanhã-Estação nos diferentes setores territoriais,
segundo o grupo etário
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011

O aumento da proporção de idosos e a redução da representatividade dos jovens traduziramse no agravamento do índice de envelhecimento, que mede precisamente a relação entre a
população residente nestes dois grupos etários: 65 e mais anos e 0 - 14 anos. Fazendo uma
pequena reflexão sobre este dado importa referir que no Porto, em 2011, existiam, em média,
cerca de 194 idosos por cada 100 jovens, valor bastante superior ao registado no Grande
Porto (111) e Continente (131).
Na área de intervenção, e relativamente às freguesias onde esta se encontra, no Bonfim este
valor era, em 2011, de 265 idosos por cada 100 jovens, e em Campanhã de 187 idosos por
cada 100 jovens. Ao nível dos diferentes setores (Tabela 2), o valor do índice é superior a 200
idosos por cada 100 jovens, sendo que no setor norte se encontra o valor mais elevado.

Índice de
envelhecimento

Norte

Nascente

Sul

Poente

Total

297

257

206

270

268

Tabela 2. Índice de envelhecimento por setores territoriais da área de intervenção de Campanhã-Estação
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011

Estrutura Familiar
A importância de perceber a estrutura das famílias residentes é relevante para existir uma
perceção das necessidades e dependências socias existentes na população residente. Num
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âmbito mais alargado, a estrutura da família permite uma análise da adequação das tipologias
de habitação existentes no parque residencial às reais necessidades da população.
Segundo o estudo elaborado pela CMP em 2014 sobre o resultado dos Censos de 2011, o
número de famílias residentes no Porto não sofreu alterações significativas entre as décadas
de 2001 e 2011, sendo que, em valores absolutos, a cidade tinha, em 2011, 100.826 famílias,
o que significou um ligeiro acréscimo (mais 130 famílias) relativamente à década anterior.
Numa análise sintética da composição das famílias, no Porto, verificou-se ser mais frequente a
situação das famílias cujas idades dos indivíduos estão compreendidas entre os 15 e os 64
anos, representando estas 42% das famílias clássicas. Já as famílias com jovens com menos
de 15 anos representam 19% e, por sua vez, as famílias com idosos com mais de 65 anos
constituem 39% das famílias.
Analisando a estrutura das famílias, com base na tipologia dos agregados, verifica-se que se
assistiu a um crescimento das famílias de menor dimensão, constituídas por uma e duas
pessoas (63% em 2011) e a uma diminuição das famílias mais numerosas, principalmente
daquelas que são compostas por quatro ou mais pessoas (17% em 2011). As famílias
compostas por 3 pessoas e que decresceram na década, representam 20% do universo das
famílias clássicas em 2011. A tendência do aumento das famílias unipessoais no Porto
acompanha, de forma generalizada, o crescimento registado ao nível do território nacional na
última década.
O número de famílias clássicas presentes nas freguesias do Bonfim e Campanhã,
contrariamente ao que sucedeu no Porto, decresceu entre 2001 e 2011 (Tabela 3). Esta
variação negativa, superior no Bonfim, reflete a perda de população que ocorreu nestas
freguesias.

Bonfim
Campanhã
Porto

2001
11.925
13.786
100.696

2011
10.994
12.955
100.826

Variação (%)
-7,8
-6,0
0,1

Tabela 3. Variação do número de famílias clássicas residentes nas freguesias de Bonfim e Campanhã
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011 e 2001

Ao nível da estrutura da família, identifica-se no Bonfim e Campanhã um domínio das famílias
de menor dimensão possuindo valores semelhantes (Figura 23). Ainda assim, o peso
percentual das famílias com 1 ou 2 indivíduos é superior no Bonfim, com cerca de 70%, sendo
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também de realçar que em Campanhã cerca de 10% das famílias tem mais de quatro
elementos.
Na Figura 23 é também possível verificar o número de famílias compostas por indivíduos com
menos de 15 anos e mais de 65. Esta informação permite identificar que a maioria das famílias
residentes no Bonfim (60%) e em Campanhã (66%) possuem a seu encargo pelo menos um
individuo dependente. A maioria das famílias possui, tanto no Bonfim como em Campanhã,
indivíduos com mais de 65 anos a seu encargo.
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Famílias clássicas comFamílias clássicas com
1 ou 2 pessoas
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Bonfim

Campanhã

Famílias clássicas com Famílias clássicas com
pessoas com 65 ou pessoas com menos
mais anos
de 15 anos
Bonfim

Campanhã

Figura 23. Características da estrutura familiar da população residente nas freguesias de Bonfim e Campanhã em
2011
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011

No caso da área de intervenção identificam-se 2.718 famílias clássicas, sendo que a estrutura
familiar é composta na sua maioria, cerca de 70% das famílias, por 1 ou 2 pessoas (Figura 24).
Ao nível das famílias com pessoas dependentes, isto é com indivíduos com menos de 15 anos
e mais de 65, identifica-se uma maior preponderância, cerca de 50%, de famílias com
dependentes com mais de 65 anos. Em contraponto, cerca de 30% das famílias presentes não
possuem qualquer dependente ao seu encargo.
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Figura 24. Características da estrutura familiar da população residente na área de intervenção de Campanhã-Estação
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011

A realidade identificada, ao nível da estrutura familiar, para a área de intervenção acompanha
o que se verificou para a cidade do Porto, onde se regista uma crescente dominância das
famílias de menor dimensão.
Já ao nível dos diferentes setores da área de intervenção, identificam-se algumas
discrepâncias face à realidade geral da área de intervenção, como são exemplo os seguintes
casos:
:

Nos setores nascente e poente mais de metade das famílias tem pelo menos um
indivíduo com mais de 65 anos a seu encargo;

:

Em todos os setores, o número de famílias com dependentes jovens é reduzido,
sendo que o setor com mais indivíduos jovens dependentes é o poente;

:

Nos setores norte e sul encontra-se um maior número de famílias sem dependentes,
sendo que cerca de 45% das famílias residentes nestes setores encontram-se nessa
situação.

4.2

Retrato das características da população

Frequência de Ensino
A análise da frequência do nível de ensino considerado como correspondente a uma dada
faixa etária permite de certo modo aferir o sucesso ou insucesso escolar e a permanência no
ensino formal. Assume-se que os níveis de ensino correspondentes para as diferentes faixas
etárias são os seguintes: para o grupo dos 10 a 11 anos o nível correspondente é o 2º ciclo do
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Ensino Básico; para o grupo dos 12 a 14 anos o nível correspondente é o 3º ciclo do Ensino
Básico; para o grupo dos 15 a 17 anos o nível correspondente é o Ensino Secundário e para o
grupo dos 18 a 23 anos o nível correspondente é o Ensino Superior.
Segundo o estudo efetuado pela CMP (2014), no último período censitário, o peso das
crianças e jovens a frequentar o nível de ensino correspondente à sua idade, no concelho do
Porto era menor à medida que se analisa faixas etárias com idade superior, sendo que 36%
dos jovens na faixa etária dos 18 aos 23 anos frequentava o Ensino Superior.
Na análise os dados referentes às freguesias do Bonfim e de Campanhã, em 2011, verifica-se
que em Campanhã existe um maior número de indivíduos a frequentarem um ciclo de ensino,
na maioria dos escalões de escolaridade, do que no Bonfim, sendo que nesta freguesia
encontram-se muito mais indivíduos a frequentar o ensino superior (Figura 25). É também
relevante referir que a percentagem de indivíduos a frequentar o nível de escolaridade
respetivo à sua idade é muito positivo.
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Figura 25. Número de indivíduos residentes no Bonfim e em Campanhã a frequentar determinado nível de ensino
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011

Relativamente à área de intervenção verifica-se que existe uma taxa de frequência bastante
positiva, principalmente nos níveis de escolaridade mais baixos (1º e 2º ciclos do ensino
básico). Tal como acontece no concelho, quando se evolui no nível de escolaridade a taxa de
frequência começa a diminuir. Em 2011 (Figura 26), na área de intervenção, encontravam-se a
frequentar um nível de ensino 985 indivíduos residentes (1º ciclo - 229 indivíduos; 2º ciclo -135
indivíduos; 3º ciclo - 212 indivíduos; Ensino Secundário – 200; Pós-secundário – 9 indivíduos;
Ensino Superior – 200).
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É de referir que no setor poente da área de intervenção (nas zonas de Sintra e Formiga) é
onde existe um maior número de pessoas em frequência de ensino.
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Figura 26. Percentagem de indivíduos a frequentar um determinado nível de escolaridade por setor da área de
intervenção de Campanhã-Estação
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011

Níveis de Escolaridade
A avaliação do nível de escolaridade demonstra um panorama geral do grau de qualificação
da população residente, sendo que as baixas qualificações constituem obstáculos ao
desenvolvimento pessoal e à integração social dos indivíduos, bem como ao exercício de uma
cidadania ativa e participativa, condicionando igualmente as oportunidades em matéria de
acesso ao mercado de trabalho.
Neste sentido, quanto maiores as habilitações literárias dos cidadãos melhor a sua
capacitação para fazer face às exigências profissionais do momento e para a sua plena
inserção na sociedade da informação e do conhecimento.
De acordo com o estudo realizado pela CMP (2014), cerca de 23% dos residentes no
concelho do Porto têm o 1º ciclo do Ensino Básico completo e 22% têm o Ensino Superior. O
Porto registou um aumento, entre 2001 e 2011, da população residente com formação de nível
superior.
Em 2011, nas freguesias do Bonfim e de Campanhã (Figura 27) verifica-se, respetivamente,
que cerca de 90% e 80% da população residente possui um grau de escolaridade. Tanto no
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Bonfim como em Campanhã, parte considerável da população só possui o 1º ciclo de
escolaridade, sendo que este valor é muito mais elevado em Campanhã. De referir que, no
Bonfim existe um número bastante significativo de população com ensino superior completo.
Neste caso, pode-se concluir que a população residente no Bonfim possui melhores
qualificações que em Campanhã, sendo também importante referir que nesta freguesia a
maioria da população possui um grau de qualificação superior ao 9º ano, o que não acontece
em Campanhã, onde cerca de 63% da população possui qualificações abaixo do secundário.
Apesar de ser uma percentagem pouco significativa, importa referir que, em 2011, tanto na
freguesia do Bonfim (2,5%) como na freguesia de Campanhã (4,2%), cerca de 2020 indivíduos
não sabem ler nem escrever.
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Figura 27. Número de indivíduos residentes, em 2011, nas freguesias de Bonfim e Campanhã com grau de
escolaridade completo
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011

Relativamente à área de intervenção, em termos percentuais, cerca de 30% da população
residente na área de intervenção possui apenas o 1º ciclo do ensino básico, 13% o 2º ciclo do
ensino básico, 18% o 3º ciclo do ensino básico, 12% o ensino secundário, 0,79% o ensino
pós-secundário e 10% o ensino superior.
Nos diferentes setores existentes na área de intervenção identificam-se alguns valores a
considerar (Figura 28). Tanto no setor nascente como no setor poente, o nível de escolaridade
mais representativo é o 1º ciclo do ensino básico. Já no caso do setor norte trata-se do 3º
ciclo e no setor sul verifica-se um maior número de indivíduos com o ensino superior concluído.
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Figura 28. Percentagem de indivíduos que completaram determinado nível de escolaridade por setor da área de
intervenção de Campanhã-Estação
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011

Dentro dos limites da área de intervenção as características da população residente,
relativamente às suas qualificações, são idênticas aos resultados verificados na freguesia de
Campanhã. Assim, está-se perante uma população que comparativamente a outras zonas da
cidade apresenta qualificações baixas, onde cerca de 60% possui qualificações ao nível do 9º
ano ou menos.
Ao nível da percentagem de população que não sabe ler nem escrever, verifica-se que cerca
de 4% da população é analfabeta (destacando-se aqui o setor norte com um valor pouco
superior a 5%), sendo esta característica semelhante ao verificado na freguesia de Campanhã.
Emprego
Sob a perspetiva dos indivíduos, a inserção no mercado de trabalho constitui uma forma de
integração na sociedade e de garantia de um meio de subsistência. Reconhecendo-se a
importância do emprego quer do ponto de vista da realização individual quer do ponto de vista
da prosperidade dos territórios, a promoção da inserção de jovens e adultos no mercado de
trabalho e a intervenção junto dos desempregados ou trabalhadores em risco de desemprego
são preocupações da agenda a diversas escalas de análise, incluindo a local, mais próxima
dos cidadãos e dos seus reais problemas ou necessidades.
Segundo a análise elaborada pela CMP (2014) sobre os dados dos Censos de 2011, 45 em
cada 100 residentes do Porto são economicamente ativos, e por cada 100 residentes com 15
ou mais anos de idade, 42 encontram-se empregados e 30 estão reformados, aposentados
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ou na reserva. O trabalho é o principal meio de vida de 42% da população residente com 15
ou mais anos de idade e 32% dessa população é beneficiária de uma reforma ou pensão.
Nas freguesias abrangidas pela área de intervenção identificam-se, de acordo com os dados
dos Censos de 2011, cerca 24 233 indivíduos residentes em idade economicamente ativa,
respetivamente 10 622 no Bonfim e 13 611 em Campanhã (INE, 2011).
Na freguesia do Bonfim cerca de 31% da população residente era pensionista ou reformada e
44% encontrava-se economicamente ativa. Deste valor, relativamente à população ativa, 83%
dos indivíduos encontravam-se empregados. No caso da freguesia de Campanhã cerca de
29% da população residente era reformada ou pensionista e 42% encontrava-se
economicamente ativa. Deste valor, relativamente à população ativa, 76% dos indivíduos
encontravam-se empregados.
Relativamente ao emprego por setor de atividade, nas freguesias do Bonfim e de Campanhã
(Figura 29), destaca-se a preponderância de indivíduos empregados em atividades
pertencentes ao setor terciário, apresentando a freguesia do Bonfim uma percentagem de
87% e a freguesia de Campanhã uma percentagem de 82%. Com menor relevância surgem as
atividades pertencentes as setor secundário, sendo que neste âmbito a freguesia de
Campanhã possui mais indivíduos empregados, cerca de 18%, contra 13% no Bonfim. O
número de empregados no setor primário em ambas as freguesias é residual.

Freguesia do Bonfim

Setor Primário
Setor Terciário

Setor Secundário

Freguesia de Campanhã

Setor Primário

Setor Secundário

Setor Terciário

Figura 29. Número de indivíduos empregados, em 2011, por setor de atividade nas freguesias do Bonfim e de
Campanhã
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011

Na área de intervenção de Campanhã-Estação identificam-se, de acordo com os dados dos
Censos de 2011, cerca de 2 531 indivíduos residentes em idade economicamente ativa. Neste
âmbito, os setores com maior número de indivíduos em idade ativa são os setores norte (494
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indivíduos em idade economicamente ativa) e poente (1 569 indivíduos em idade
economicamente ativa), onde se encontram as principais áreas residenciais da área de
intervenção.
Relativamente à área de intervenção cerca de 32% da população residente era pensionista ou
reformada e 42% encontrava-se economicamente ativa. Deste valor, relativamente à
população economicamente ativa, 77% dos indivíduos encontravam-se empregados. Ao nível
dos diferentes setores delimitados no território de intervenção destaca-se o setor nascente,
onde se regista a maior percentagem de indivíduos pensionistas e reformados (37%), e o setor
sul, onde se regista a maior percentagem de população ativa (55%).
Relativamente ao número de indivíduos empregados por setor de atividade na área de
intervenção (Figura 30), o comportamento é semelhante à realidade das freguesias do Bonfim
e de Campanhã, mantendo-se uma forte tendência de indivíduos empregados no setor
terciário, cerca de 83%, assim como uma presença bastante residual de indivíduos
empregados no setor primário.

Setor Primário

Setor Secundário

Setor Terciário

Figura 30. Número de indivíduos empregados, em 2011, por setor de atividade na área de intervenção de CampanhãEstação
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011

Desemprego
Em 2011, no Porto, segundo o estudo elaborado em 2014 pela CMP, 17,6% da população
ativa encontrava-se no desemprego (cerca de 18 879 desempregados), valor superior em
7,4% comparativamente ao valor registado em 2001. Desse valor, 80,6% dos indivíduos estava
à procura de novo emprego, o que reflete as dinâmicas de extinção de postos de trabalho
sentidas ao logo do inicio do século XXI no Porto. O desemprego jovem (refletido pelos
desempregados à procura do 1º emprego) passou de 19,1% para 19,4% do total de
desempregados entre 2001 e 2011.
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À escala intraurbana do Porto, as freguesias estão, regra geral, em linha com a situação
verificada ao nível do concelho, quer no momento censitário mais recente, quer em termos
evolutivos, entre 2001 e 2011.
A análise efetuada para as freguesias do Bonfim e de Campanhã (Figura 31), em 2011,
demonstram essa situação claramente, sendo que em ambas se regista um número de
desempregados à procura de novo emprego na ordem dos 81% e de desemprego jovem/à
procura de primeiro emprego na ordem dos 19%.
O mesmo acontece com a percentagem de indivíduos desempregados (taxa de desemprego),
ao nível das freguesias em análise, verificando-se uma taxa de desemprego na ordem dos 17%
no Bonfim mas um pouco mais elevada na freguesia de Campanhã (24%).

Freguesia do Bonfim

Freguesia de Campanhã

Desempregados à procura de 1º emprego

Desempregados à procura de 1º emprego

Desempregados à procura de emprego

Desempregados à procura de emprego

Figura 31. Percentagem de indivíduos à procura de novo emprego ou de primeiro emprego, em 2011, nas freguesias
do Bonfim e de Campanhã
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011

Na análise efetuada para área de intervenção identificaram-se 589 indivíduos desempregados,
de acordo com Censos de 2011, o que representa 23,27% da população economicamente
ativa residente nesta área (Figura 32). Ao nível dos diferentes setores, regista-se que é no
setor nascente que se concentra a maior taxa de desemprego, cerca de 26,27%, e no setor sul
o menor, cerca de 12,35%.
Dos indivíduos desempregados identificados, a grande maioria são desempregados à procura
de novo emprego (cerca de 82%), o que se assemelha aos valores verificados tanto ao nível
do concelho como ao nível das freguesias do Bonfim e de Campanhã.
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Desempregados à procura de 1º emprego

Desempregados à procura de emprego

Figura 32. Percentagem de indivíduos desempregados residentes na área de intervenção de Campanhã-Estação, em
2011, à procura de emprego e à procura de primeiro emprego
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011

4.3

Análise económica

O diagnóstico sobre a atividade económica da área de intervenção de Campanhã-Estação
tem como base uma análise à informação recolhida pelo levantamento ao edificado (usos e
funções) realizado pela CMP, filtrando os dados referentes às atividades económicas.
A generalidade destas atividades são micro e pequenas empresas, identificando-se na área
de intervenção um total de 292 atividades económicas (relativas às mais variadas áreas)
agrupadas em Serviços, Hotelaria, Comércio, Restauração, Industria e Oficinas. Como se
pode verificar pela Figura 33, as principais atividades económicas existentes na área de
intervenção são o comércio (45%), os serviços (23%) e a restauração (16%). Estes subgrupos,
que se integram no setor terciário, são representativos da dinâmica terciária existente no
concelho do Porto e que se reflete na área de intervenção. Com menor relevância ainda se
destaca a atividade industrial (4%) e a hotelaria (1%).
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Serviços

Hotelaria

Comércio

Restauração

Industria

Oficinas

Figura 33. Percentagem dos principais grupos de atividades económicas representados na área de intervenção da
Estação-Campanhã
Fonte: SPI, com base no levantamento realizado pela CMP

A localização das atividades económicas também possui uma distribuição no território que
importa realçar (Figura 34). Como se verifica, é ao longo da rua do Heroísmo, rua da Estação
e rua Pinto Bessa (junto à estação), que se concentram as atividades comercias e de
restauração. Esta localização não é inocente, dado tratar-se de eixos fundamentais na
estruturação do território de Campanhã-Estação gerando maiores fluxos de pessoas pela
proximidade à estação. Já as atividades indústrias, pequenas fábricas, metalomecânicas e
serrações, localizam-se, na sua maioria, a nascente da linha de comboio e ao longo da rua do
Freixo, afastando-se assim das principais zonas habitacionais. A generalidade das oficinas de
reparações de automóveis, motociclos e aparelhos eletrónicos localizam-se na zona de Godim
e ao longo da rua Padre António Vieira.
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Figura 34. Localização geral das atividades económicas existentes na área de intervenção de Campanhã-Estação
Fonte: SPI, com base no levantamento realizado pela CMP
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5 TERRITÓRIO E AMBIENTE URBANO
Neste capítulo caracteriza-se os elementos territoriais e ambientais e da paisagem, ao mesmo
tempo que se analisa a impacto dessas características territoriais no desenvolvimento da
estrutura urbana e na vivência do espaço por parte da população local.

5.1

Caracterização do território

Hipsometria
Analisando a hipsometria da ARU delimitada identifica-se uma diferença de cotas extremas de
115 metros, considerando a sua altitude máxima de cerca de 120 metros, em Vera Cruz, e
mínima, próxima dos 5 metros, nas margens do rio Tinto e ao longo do Vale de Campanhã
(Figura 35). É de destacar as variações altimétricas existentes a nascente e a poente da linha
de caminho-de-ferro e preconizadas pela escarpa do Douro. Para nascente encontra-se um
território com cotas superiores, entre os 70 metros e os 120 metros, e para poente zonas com
cotas mais baixas, entre os 5 metros e os 55 metros, formando-se genericamente dois
patamares distintos.
A morfologia do território existente influenciou a forma como se desenvolveu a ocupação
urbana e ao modo de execução e implementação das infraestruturas pesadas que ocuparam
esta área da cidade. Assim, as habitações foram crescendo ao longo das encostas, cortadas
por caminhos restritos e que acompanham o relevo, sendo que a maioria das habitações se
encontra nas cotas mais elevadas.
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Figura 35. Hipsometria da Área de Reabilitação Urbana e da sua envolvente
Fonte: SPI

Declives
A escarpa do Douro acaba por ter uma forte influência, ao nível do declive, na área de
intervenção, sendo esta uma extensa zona ambientalmente sensível e exposta à erosão, que
se enquadra como o “degrau” entre os dois patamares do território de intervenção, a poente
as cotas mais elevadas e a nascente e zona ribeirinha as cotas mais baixas (Figura 36).
Da análise realizada ao nível dos declives na ARU regista-se que o setor poente possui uma
percentagem de área com declives mais suaves que o setor nascente, destaca-se contudo,
que as grandes áreas pouco declivosas se encontram afetas ao corredor ferroviário e às
Águas do Porto no Parque de Nova Sintra. Em contra ponto, nos setores nascente e sul da
ARU, influenciado claramente pela escarpa do Douro mas também pelas vertentes da zona de
Noeda, os declives são muito mais elevados provocando transtornos ao nível da
edificabilidade e da acessibilidade.
A maior parte do território da ARU, cerca de 71,7%, possui um declive inferior a 12%, sendo
esta classe de declive aceitável para a construção de edifícios sem necessidade de
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construção de terraços. Contudo, é de realçar, que existe uma percentagem significativa,
cerca de 49% do território da ARU, em que o declive é superior a 7%, percentagem a partir da
qual a circulação pedonal fica condicionada pela necessidade de recorrer a escadas.

Figura 36. Declives da Área de Reabilitação Urbana e da sua envolvente
Fonte: SPI

Exposição Solar
O relevo está na origem da diferente orientação aos quadrantes geográficos, de modo que as
vertentes estão diferencialmente expostas à radiação solar e aos ventos dominantes. A análise
da exposição solar é relevante para a implantação da edificação, permitindo calcular a
quantidade de radiação recebida e, desta forma, prever o conforto térmico e luminoso das
habitações, e, consequentemente, as emissões de CO2 e os consumos energéticos dos
edifícios.
Em latitudes médias no hemisfério Norte, demonstra-se, na generalidade, que as vertentes
expostas a sul são as que recebem maior quantidade de radiação ao longo do ano, em
contraponto com as vertentes expostas a norte que são menos ensolaradas. Também está
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estudado que, no hemisfério norte, os valores médios da temperatura nas vertentes expostas
a poente são superiores aos das vertentes expostas a nascente, apesar da simetria
relativamente ao movimento aparente do sol. Em suma, as vertentes expostas a sul e oeste,
pelo número de horas alargado de exposição solar durante a tarde, garantem às habitações
implantadas condições ideias em termos do conforto térmico proporcionado pela radiação
solar.
No que concerne à exposição solar do território da ARU (Figura 37), identifica-se que a maioria
das habitações inseridas na área de intervenção se encontra na zona de Godim, Vera Cruz,
Lomba e Mira, sendo que estas zonas se encontram em vertentes expostas a norte e este,
significando vertentes com menor exposição solar. Já os locais com maior exposição solar
são as zonas da China, Agra e parte da zona de Noeda, vertentes essencialmente expostas a
sul, sendo que estas se encontram menos urbanizadas.

Figura 37. Exposição solar na Área de Reabilitação Urbana e da sua envolvente
Fonte: SPI
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Linhas de água
A cidade do Porto está parcialmente inserida na bacia hidrográfica do rio Leça e do rio Douro,
estando localizada na margem direita do troço final deste último. O rio Douro, face à sua
importância, é a principal linha de água do Porto, servindo de fronteira entre o concelho do
Porto e de Vila Nova de Gaia, drenando a maior parte do território da cidade do Porto (Figura
38).

Figura 38 Mapa genérico da rede hidrográfica da Área Metropolitana do Porto
Fonte: Atlas da Área Metropolitana do Porto

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

5.2

Qualidade do ambiente urbano

Espaços verdes
O conceito de espaço verde urbano e as respetivas funções foram evoluindo ao longo do
tempo no sentido de dar resposta às necessidades da população urbana. Assim, à medida
que as cidades cresciam e se modificavam, também os espaços verdes foram evoluindo,
sendo que atualmente são elementos de fundamental importância para o bem-estar da
população urbana.
Estes espaços, quer públicos quer privados, assumem uma crescente importância nas
políticas municipais e regionais, procurando-se dotar o tecido urbano de elementos naturais,
servindo de ligação ao espaço rural envolvente. Os espaços verdes têm assim um impacto
positivo na regulação do ambiente urbano, procurando contrariar os efeitos negativos
provocados pela intensificação da urbanização, da edificação e da utilização do transporte
rodoviário.
Para além da baixa capitação de espaços verdes é de salientar o desequilíbrio da distribuição
destes espaços no território da cidade, sendo que, atualmente, a parte oriental é a zona com
maior potencial e necessidade para a implantação de novos espaços verdes de uso público.
Na cidade do Porto, ao nível dos espaços de verdes de grande capacitação, identificam-se o
Parque da Cidade, a Fundação Serralves, o Palácio de Cristal, o Parque Oriental, o Parque da
Pasteleira, o Jardim Barão de Nova Sintra e a Quinta da Bonjóia (Figura 39).
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Figura 39. Distribuição dos Espaços verdes na cidade do Porto
Fonte: Câmara Municipal do Porto (DMPU)

Relativamente à área de intervenção não se identificam, no seu interior, espaços verdes
formalizados, encontrando-se apenas na sua envolvente, os Jardins do Barão de Nova Sintra,
a Quinta de Bonjóia, a Praça das Flores e o relvado da avenida 25 de Abril, a primeira fase do
Parque Oriental da cidade e os jardins do Palácio do Freixo, como os elementos mais
relevantes da estrutura verde municipal. Dada a necessidade de aumentar o quantitativo de
espaços verdes oferecidos à população do Porto, sendo que isso se reveste de grande
complexidade dado o carácter compacto da cidade, o setor oriental, assume-se como o setor
primordial para se efetuar esse acréscimo.
Distribuição de água e rede de saneamento
A empresa municipal Águas do Porto é responsável pela gestão completa e eficaz do “ciclo
urbano da água” na cidade do Porto, operando em todas as vertentes desde a distribuição da
água à drenagem das águas resíduas domésticas e águas pluviais.
De acordo com a Águas do Porto, o sistema de distribuição de água à cidade do Porto serve
100% da população da cidade, sendo que água distribuída tem origem nas captações da
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Águas do Douro e Paiva, S.A., e é fornecida à cidade do Porto através de 12 pontos de
entrega para o sistema em baixa (rede de distribuição). A partir dos pontos de entrega, as
condutas principais fazem a adução das reservas em baixa, articulando-se com seis
reservatórios, correspondentes a uma capacidade total de armazenamento de 125.450 m3.
A rede de abastecimento de água tem uma extensão de 757 km e possui cerca de 64.000
ramais domiciliários, sendo que o serviço de gestão das águas assegura a distribuição
gravítica de água a praticamente toda a cidade, sem necessidade de recurso a estações
elevatórias. Atualmente, apenas o reservatório dos Congregados possui uma estação
elevatória, para abastecer a zona a uma cota mais elevada.
De referir, os excelentes índices de qualidade da água servida à população apresentados pela
Águas do Porto. O controlo da qualidade rigoroso e os bons indicadores da qualidade da
água distribuída, levou à dinamização de campanhas publicitárias que incentivam a população
da cidade do Porto ao consumo da “águas da torneira” que chegam às suas casas em
alternativa à água engarrafada.
Relativamente ao sistema de drenagem de águas residuais (rede de saneamento básico) na
cidade do Porto importa referir que o sistema é separativo, isto significa que as águas
residuais domésticas têm um sistema independente do das águas pluviais. A rede de recolha
e drenagem das águas residuais da cidade do Porto tem uma extensão aproximada de 550
km de coletores. Já o sistema de drenagem de águas pluviais apoia-se em grandes
aquedutos e algumas ribeiras, que convergem para a frente ribeirinha e frente marítima,
possuindo uma rede com uma extensão de aproximadamente 600km. Este sistema, em alta, é
constituído por galerias em pedra, que podem ser visitáveis, e por coletores de grande
diâmetro.
Segundo o relatório da revisão do PDM do Porto (2006), a rede de saneamento da cidade é
constituída por dois subsistemas, nomeadamente o subsistema Porto Oriental e o subsistema
Porto Ocidental (Figura 40). O subsistema Porto Ocidental é fundamentalmente constituído
pala ETAR de Sobreiras, pelo Intercetor - Litoral Castelo do Queijo (Sobreiras), com a
execução da 1ª fase – troço Sobreiras / Passeio Alegre integrada nos trabalhos de
beneficiação da marginal a cargo da APOR e a 2ª fase - troço Castelo do Queijo / Passeio
Alegre em execução, pelo Coletor Geral da Zona Norte, em fase de conclusão do projeto de
prolongamento e reabilitação, e pelo Intercetor Marginal - A (1ª fase), troço entre a Ponte de
Luís I e Sobreiras, em execução conjuntamente com os trabalhos de beneficiação da marginal
a cargo da APOR. Já o subsistema Porto Oriental é fundamentalmente constituído pela ETAR
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do Freixo, pelo Intercetor Marginal ou Nascente (Ponte de Luís I – Freixo), pelo Coletor Geral
da Zona Leste, pelo Emissário de Azevedo de Campanhã e Rio Torto, pelo Coletor Geral da
Zona Leste (troço montante), e pelo Coletor Geral da Zona Leste (Circunvalação / Azevedo).

Figura 40. Rede geral de drenagem de águas residuais do Concelho do Porto
Fonte: Planta de Ordenamento do PDM do Porto, 2006

Estes dois subsistemas fazem parte do designado Projeto de Despoluição do Troço Final do
Rio Douro e a sua conclusão permite cobrir toda a cidade, com rede primária de saneamento,
sendo por isso elementos fundamentais na melhoria da qualidade dos sistemas ambientais da
cidade do Porto. Ao nível da sustentabilidade e aproveitamento de recursos é relevante referir
que, nas duas ETAR atrás indicadas, é realizado o nível de tratamento terciário das águas
residuais, o que permite a sua posterior reutilização como água industrial e na rega de
espaços verdes.
Na proximidade à área de intervenção identifica-se a ETAR do Freixo (Figura 41). Esta tem
capacidade para tratar as águas residuais produzidas por um equivalente populacional de
170.000 habitantes, tendo um caudal médio de 416 L/S e um caudal máximo de 836 L/S. As
lamas são armazenadas num silo com capacidade para armazenar 160 m³ de lamas, antes do
seu transporte a destino final. No âmbito da cobertura da rede de saneamento, o relatório da
revisão do PDM do Porto (2006) refere a inexistência de pontos negros na cidade,
considerando-se que qualquer zona da cidade está coberta de infraestruturas de saneamento
ou tem viabilidade para tal.
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Figura 41 Rede de Drenagem de águas residuais de Campanhã e localização da ETAR do Freixo
Fonte: SPI, com base em informação da CM Porto
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6 OCUPAÇÃO URBANA DO TERRITÓRIO
A ARU de Campanhã – Estação abrange uma área de aproximadamente 112 ha e inclui parte
das freguesias do Bonfim (41 ha) e de Campanhã (71 ha). É limitada a poente pelo eixo
definido pelas ruas António Carneiro / Barão Nova Sintra e a linha de caminho-de-ferro, a
nascente pelo eixo definido pela Estrada da Circunvalação (a partir da rotunda Manuel Pinto
de Azevedo Júnior) e a VCI, a sul pela avenida de Paiva Couceiro e a norte pelo eixo definido
pela rua do Bonfim / calçada de Godim / largo de Godim / rua de S. Rosendo / rua do Dr.
Sousa Avides e os limites das construções implantadas ao longo das ruas de S. Rosendo, de
Pinto Bessa, de Justino Teixeira, da travessa do Monte da Estação, da rua Particular dos
Ferroviários e do Monte da Estação.
Foi considerada a inclusão de uma área de estudo complementar à ARU, que se estende a
partir do limite norte definido para a ARU até à avenida 25 de Abril, pela forma como a ARU se
articula com a cidade a norte, particularmente pelo potencial de desenvolvimento associado à
avenida 25 de Abril, principal eixo de ligação a norte à VCI, e à existência na proximidade de
um conjunto significativo de áreas industriais obsoletas (industrias e armazéns desativados e
devolutos ou com uma atividade residual). A área de estudo complementar à ARU
corresponde a um acréscimo de área de cerca de 28 ha. Neste contexto, o território objeto de
estudo abrange uma área de 140 ha (Figura 42).
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Figura 42. Limites da ARU Campanhã - Estação e da Área de estudo complementar à ARU
Fonte. SPI

6.1

Unidades territoriais

Tal como referido anteriormente, a acentuada diversidade orográfica, a construção da estação
ferroviária, a implantação de atividades industriais / logísticas e de vias de comunicação
estruturantes, contribuíram para a divisão urbana do território e para a sua ocupação por
tecidos urbanos heterogéneos e fragmentados. Apesar de coexistirem funções residenciais,
económicas e sociais, este território é uma área profundamente deprimida em todos os seus
setores.
Este contraste alarga-se também à localização dos equipamentos (culturais, sociais e
desportivos), estando a zona nascente numa situação de desigualdade ao nível da oferta e da
tipologia das infraestruturas de utilização pública.
As atividades industriais que anteriormente marcaram este território foram praticamente
extintas, a habitação assume um grau de profunda degradação e desocupação, tem áreas
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ainda muito expressivas de habitação informal insalubres, a atividade comercial é reduzida e o
tecido económico muito frágil.
Apesar desta coexistência funcional, verifica-se na ARU uma ocupação territorial diferenciada
ao nível da ocupação dos solos, das funções e da morfologia urbana.
É, assim, possível identificar diferentes formas de estruturação urbana, em função da
ocupação do território e dos padrões sócio espaciais existentes na ARU de Campanhã –
Estação e na sua envolvente, sendo identificadas 5 unidades territoriais com características
diferentes ilustradas na figura seguinte (Figura 43).

Figura 43. Zonamento da ARU de Campanhã – Estação (unidades territoriais)
Fonte: SPI, com base na informação fornecida pela CM Porto

6.1.1

Unidade Norte

Este território corresponde à área de estudo complementar à ARU, com cerca de 28 ha, que
inclui a faixa de terreno compreendida entre a rua do Bonfim (limite poente), a VCI (limite
nascente) e a Avenida 25 de Abril (limite norte). Caracteriza-se pela existência de um conjunto
significativo de áreas industriais ou de armazenagem obsoletas ou com uma atividade residual,
bem como pela existência de alguns vazios urbanos com alguma expressão.
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Estrutura-se, fundamentalmente, ao longo de 4 eixos viários, designadamente a avenida 25 de
Abril (ligação à VCI, à Av. Fernão de Magalhães e à parte oriental da cidade através do viaduto
sobre a VCI), a rua do Bonfim (ligação ao centro e à baixa da cidade), a rua de Godim (de
perfil reduzido e traçado irregular que estrutura o território no eixo nascente-poente) e a rua de
Justino Teixeira (de ligação à Estação de Campanhã e principal eixo de orientação norte-sul).
Com a exceção da avenida 25 de Abril e da rua do Godim, as frentes urbanas caracterizam-se
por uma ocupação continua, consolidada, com edifícios, na sua maioria, de 2 e 3 pisos. Ao
longo da rua do Bonfim predominam os edifícios de uso habitacional, pontualmente
intercalados com edifícios de uso misto, geralmente com cérceas mais elevadas e na
proximidade de entroncamentos viários. Na rua de Justino Teixeira, verifica-se a implantação
de edifícios de uso habitacional (no arranque da rua, a norte e a sul) e de edifícios industriais
ou de comércio.
Dentro da unidade norte identificam-se duas subunidades territoriais (Figura 44):

Figura 44. Unidade Norte - subunidades territoriais
Fonte: SPI

25 de Abril | Conjunto, com cerca de 7 ha, formado pelos quarteirões interiores delimitados
pela avenida 25 de Abril e as ruas do Bonfim, D. Lopo de Almeida, Justino Teixeira e Godim.
Estes quarteirões caracterizam-se pela ocupação contínua ao longo dos eixos urbanos (com

Pág. 70

ARU CAMPANHÃ - ESTAÇÃO | UM NOVO POLO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DO PORTO
DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA
CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO

exceção da avenida 25 de Abril e da rua de Godim), manifestando uma forte ocupação interior
afeta a construções de tipologia industrial/armazéns (particularmente implantados em redor da
rua Particular de Justino Teixeira). As frentes edificadas correspondem na maioria a edifícios e
habitação com 2 pisos em razoável estado de conservação. Entre a avenida 25 de Abril e a
rua de Godim verifica-se a existência de áreas livres com potencial de ocupação.

Figura 45. Avenida 25 de Abril e áreas livres com potencial de ocupação
Fonte: SPI

Godim Norte | Núcleo com cerca de 21 ha, delimitado a sul pelas ruas D. Lopo de Almeida e
Godim, caracterizado pela existência de construções de tipologia industrial/armazéns que
convivem com edifícios de habitação coletiva e unifamiliares dispostos em alinhamentos
contínuos à face da rua, particularmente ao longo da rua de Justino Teixeira. São identificadas
nesta subunidade a existência de 7 ilhas, perfazendo um total de 87 fogos. O núcleo industrial
localizado a norte da rua de Godim e a nascente da rua de Justino Teixeira encontra-se na sua
maioria devoluto ou com atividades económicas residuais e é constituído por um conjunto
significativo de edifícios em mau estado de conservação e em ruina. Destaca-se a sudoeste
do território a existência de um núcleo de equipamentos, designadamente o complexo de
piscinas de Campanhã e a Escola EB 2,3 de Ramalho Ortigão. Entre estes equipamentos e a
rua de Pinto Bessa verifica-se a existência de áreas livres com potencial de ocupação.
Localizada a nascente da via-férrea e junto aos nós de acesso à VCI, articulada com o
território através da única passagem superior pedonal existente na área em estudo, situa-se a
Quinta do Mitra9, de propriedade municipal.

9

A Quinta de Vila Meã, ou da Mitra, é de origem remota e já no século XV estava na posse da nobre família dos Vieiras.
A propriedade estava compreendida entre a zona da Corujeira e o Monte Escoural, onde se situa a Quinta de Bonjóia.
Atualmente a quinta, com a colaboração da Junta de Freguesia de Campanhã, é gerida pelo Movimento Terra Solta
com o objetivo de reabilitar e reconverter o espaço para transformá-la na Quinta Pedagógica da Mitra, explorando-a
como local de cultivo biológico, respeitando os preceitos de maior coerência e sustentabilidade da agricultura urbana.
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Figura 46. Rua de Justino Teixeira e Quinta do Mitra
Fonte: SPI

6.1.2

Unidade Sul

Corresponde à área sul do território, com cerca de 26 ha, limitada a norte pela rua do Freixo, a
nascente pela VCI, a sul pelo rio Douro e a poente pelo espaço canal da antiga linha férrea de
ligação à Alfândega.
Apresenta uma importante área com vestígios de edifícios industriais desocupados e
obsoletos, bem como o desenvolvimento de algumas ilhas. É um território com declive
acentuado, com particular relevância do ponto de vista ambiental e paisagístico, com
condições para desenvolver as suas relações com o rio, o centro do Porto e com a rua Barão
de Nova Sintra
Por razões geomorfológicas ou da própria evolução urbana, identificam-se três subunidades
territoriais (Figura 47):
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Figura 47. Unidade Sul - subunidades territoriais
Fonte: SPI, com base na informação fornecida pela CM Porto

China | Núcleo localizado na parte mais a jusante do rio Douro, junto à ponte ferroviária de S.
João, que engloba a quinta da China 10 e terrenos adjacentes, com cerca de 9 ha, sendo
limitado a nascente pela calçada do Rego do Lameiro. Este território destaca-se pela estrutura
morfológica formada por terraços, de solos férteis, ao longo da escarpa do Douro, sendo por
isso detentor de um enorme potencial paisagístico. Junto à marginal verifica-se a existência de
um conjunto de edifícios em ruina, e a instalação de um posto de abastecimento de
combustíveis.

10

Residência da pintora Aurélia de Sousa durante a última fase da sua vida (1866 – 1922).
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Figura 48. Vista sobre a zona da China a partir da margem sul do rio Douro
Fonte: Google Maps, 2015

Agra | Núcleo, com cerca de 8 ha, localizado a nascente da calçada do Rego do Lameiro e
limitado a poente pela via particular da extinta Central Termoelétrica do Freixo da União
Elétrica Portuguesa (UEP), atualmente propriedade da EDP Energias de Portugal, S.A., e com
acesso a partir da rua do Freixo. Este núcleo desenvolve-se em torno da rua de Sabrosa e da
rua do Rego do Lameiro, apresentando no seu interior uma estrutura edificada de matriz
residencial, em mau estado de conservação e a necessitar de obras profundas, assente nos
antigos caminhos rurais que se traduziram nas travessas do Freixo e da Presa da Agra
(identificam-se nesta envolvente 7 ilhas que correspondem a 83 fogos). Apresenta algumas
dinâmicas de regeneração urbana, de que é exemplo a reconversão de parte da antiga
Fábrica de Vidros Barbosa e Almeida, na rua do Rego do Lameiro, para dar lugar à instalação
da sede do grupo Mota-Engil11. Este território apresenta já o reflexo de uma pressão imobiliária
que se materializou em algumas operações de urbanização (empreendimentos de grande
volumetria vocacionados para habitação), concretizadas pelo conjunto residencial Varandas
do Douro, com mais de oito pisos.

11

Empresa do setor da construção e obras públicas.

Pág. 74

ARU CAMPANHÃ - ESTAÇÃO | UM NOVO POLO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DO PORTO
DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA
CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO

Figura 49. Rua de Sabrosa e Travessa do Freixo
Fonte: SPI

Freixo | Núcleo localizado à cota baixa, ao longo da frente ribeirinha do Douro e com cerca de
9 ha. Salienta-se o conjunto de antigas unidades fabris, maioritariamente em estado de ruína,
testemunho da desindustrialização que ocorreu a partir dos anos 70 do séc. XX,
nomeadamente o conjunto de edifícios da extinta Central Termoelétrica do Freixo. Apesar do
estado de conservação, destaca-se a reconversão de um conjunto de edifícios fabris para a
instalação do CACE – Centro de Apoio à Criação de Empresas12 com acesso a partir da rua
do Freixo. Este território apresenta igualmente a implantação de empreendimentos
habitacionais de grande volumetria (mais de oito pisos), concretizado pelo edifício
Ancoradouro, junto da foz do rio Tinto, no sítio da antiga fábrica do Esteiro de Campanhã13.
Junto à marginal destaca-se a localização das instalações das Estradas de Portugal (Parque
de máquinas, Centro de formação e Laboratório).

12

Parceria da Câmara Municipal do Porto com o Instituto de Emprego e Formação Profissional com o objetivo de
promover a criação de empresas de âmbito cultural.

13

Fábrica de lavagens de lã, fundada nos inícios do séc.XX, que tirava partido da água do rio Tinto para as operações
de produção.
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Figura 50. Marginal e Edifício Ancoradouro
Fonte: SPI

6.1.3

Unidade Nascente

Esta unidade, com cerca de 24 ha, comprimida entre a Estação de Campanhã / corredor
ferroviário do antigo ramal de ligação à Alfândega (limite poente) e a VCI (limite nascente),
situa-se na encosta voltada para o vale de Campanhã (onde se situam os rios Tinto e Torto),
tendo como limite sul a rua do Freixo e como limite norte o nó de ligação à VCI através da rua
de Bonjóia. Articula-se com o restante território através de três eixos viários principais: a rua de
Bonjóia, que permite a ligação a oriente à Quinta de Bonjóia e à antiga Estrada da
Circunvalação (rua de Conde Silva Monteiro); a rua Pinheiro de Campanhã, paralela à linha de
caminho-de-ferro e eixo linear de atravessamento norte-sul, que possibilita a articulação com a
Estação de Campanhã através de uma passagem pedonal subterrânea e com o antigo e
desativado ramal ferroviário de ligação à Alfândega, e a rua do Freixo, o único eixo rodoviário
de atravessamento nascente-poente da ARU.
A sua localização nas “traseiras” da Estação de Campanhã e o efeito barreira gerado pela
estrutura ferroviária condicionaram a ocupação residencial e potenciaram a implantação de
atividades industriais e de armazenagem, de oficinas e de comércio grossista ao longo dos
principais eixos de mobilidade, tirando partido das vantagens da proximidade com a via-férrea.
Identificam-se

nesta

unidade

duas

subunidades

territoriais

independentes

e

com

características diferentes de ocupação do território (Figura 51).
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Figura 51. Unidade Nascente - subunidades territoriais
Fonte: SPI, com base na informação fornecida pela CM Porto

Navega | Núcleo localizado a norte, com cerca de 12 ha, engloba o campo de futebol Ruy
Navega (equipamento estruturante local), parte da rua do Pinheiro de Campanhã, a travessa
do Pinheiro de Campanhã, o largo Padre José de Oliveira e a rua de Bonjóia. O aglomerado
habitacional existente acompanha a frente dos arruamentos, maioritariamente de tipologia
unifamiliar, em banda ou geminadas, de 1 e 2 pisos. São identificadas nesta subunidade a
existência de 15 ilhas, sendo 3 delas desabitadas, perfazendo um total de 98 fogos. Para além
do marco no território que constitui o Centro Juvenil de Campanhã (classificado no PDM como
imóvel de interesse patrimonial), pela sua volumetria e carater arquitetónico, na rua Pinheiro de
Campanhã, destaca-se na paisagem urbana o campo de futebol, formalizado pelo seu
extenso muro de vedação.
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Figura 52. Rua Pinheiro de Campanhã – Centro Juvenil de Campanhã e Habitações unifamiliares
Fonte: SPI

Noeda | Território localizado a sul, com cerca de 12 ha, e que engloba o núcleo habitacional
de Noeda14 implantado ao longo de ruas estreitas que se desenvolveram a partir de caminhos
rurais que no passado percorriam o vale de Campanhã e que foram cortados para permitir a
construção da VCI (de que é exemplo a rua de Noeda). O edificado, ao longo da rua de
Noeda, é na sua maioria composto por edifícios de habitação, com mais de 50 anos, com
cérceas de 1 a 2 pisos. São identificadas nesta subunidade a existência de 9 ilhas com um
total de 54 fogos. Na proximidade do largo de Noeda, verifica-se a localização da Escola
Básica e Jardim de Infância, EB1/JI de Noeda. O edificado na frente urbana de Noeda,
marginal à rua do Freixo, é composto por edifícios de habitação em banda, na maioria com 2
pisos e com comércio no rés-do-chão, e por indústrias e armazéns. A maioria deste parque
edificado encontra-se em ruina ou devoluto, o que contribui fortemente para a
descaracterização da rua do Freixo (eixo principal de acesso à cidade). Dada a importância
que teve na história da cidade e pela dimensão atual que apresenta, destaca-se, no gaveto da
rua de Noeda com a rua do Freixo, os vestígios da antiga Fábrica de Esmaltagem Mário
Navega15, cujo arco se encontra associado ao topónimo da calçada existente na envolvente
(rua do Arco de Noeda). Mais a norte, implantada na rua Pinheiro de Campanhã e a nascente
do antigo ramal ferroviário de ligação à Alfândega, destaca-se também, pela forte presença na
paisagem urbana, a Companhia de Moagem Ceres16 que permanece com a sua atividade
industrial.

14

A origem da zona de Noeda remonta à Idade do Ferro, assinalando-se a presença humana num designado castro
de Noeda. Na carta de património do PDM está assinalada como zona especial de proteção arqueológica.

15

Encerrada em meados dos anos 80 do século passado. As fachadas de 5 pisos que restavam foram demolidas há
poucos anos (2011), por iniciativa municipal, devido a razões de segurança.

16

Especializada na produção de farinhas de trigo, instalou-se no local em 1915.
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Figura 53. Vestígios da antiga Fábrica de Esmaltagem Mário Navega e Companhia de Moagem Ceres
Fonte: SPI

6.1.4

Unidade Poente

É constituída pelo território localizado a poente da linha férrea, com cerca de 39 ha, associado
aos eixos viários principais compostos pela rua de Pinto Bessa e pela rua do Heroísmo/Freixo,
ambos com uma orientação nascente/poente e acompanhando a pendente dada pela
morfologia do terreno, estabelecendo ligações fundamentais com o centro e a baixa da cidade
através da articulação, respetivamente, com o Campo 24 de Agosto / Av. Fernão de
Magalhães e com o Jardim de S. Lázaro / Av. Rodrigues de Freitas. Estas artérias estão
interligadas dentro do território, a poente, com o eixo viário formado pelas ruas do Bonfim e
António Carneiro (limite da ARU) e, a nascente, com a rua da Estação (via paralela à Estação
de Campanhã).
As frentes urbanas destes eixos viários principais caracterizam-se por uma ocupação contínua,
consolidada, com edifícios de uso misto de frentes com alguma dimensão e com cérceas
mais elevadas e edifícios de uso habitacional de frente mais reduzida e de menores cérceas,
em resultado do processo de urbanização iniciado no último quartel do séc. XIX, após a
construção da Estação de Campanhã.
É uma unidade predominantemente residencial, onde se identificam algumas unidades
industriais no interior do tecido urbano que coexistem com um elevado conjunto de ilhas.
Identificam-se 6 subunidades territoriais que se estruturam de forma própria e que manifestam
características singulares de ocupação deste território (Figura 54).
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Figura 54. Unidade Poente - subunidades territoriais
Fonte: SPI, com base na informação fornecida pela CM Porto

Godim | Território, com cerca de 7ha, a norte da rua Pinto Bessa e que engloba as
construções que definem a frente urbana continua deste eixo viário e o quarteirão formado
pelas ruas do Bonfim, Godim e S. Rosendo. Este quarteirão caracteriza-se, igualmente, pela
ocupação contínua ao longo dos eixos viários, manifestando uma forte ocupação interior afeta
a construções de tipologia industrial/armazéns que convivem com os edifícios de habitação
coletiva e unifamiliares dispostos em alinhamentos contínuos à face da rua. Neste território
verifica-se a existência de uma unidade precária de habitação (ilha), habitada, e composta por
7 fogos.
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Figura 55. Rua de S. Rosendo e edificado da rua de Pinto Bessa
Fonte: SPI

Mira |Conjunto, com cerca de 4 ha, formado pelos quarteirões interiores delimitados pelas
ruas Padre António Vieira, do Heroísmo/Freixo, da Estação e Pinto Bessa, caracterizados pela
densidade da malha urbana e pelos muitos edifícios de habitação datados de fins do séc. XIX.
O núcleo de Mira já se encontrava referenciado no Esquema Cartográfico do Porto Oriental em
1750 (ver Figura 9). É possível encontrar antigos armazéns de apoio às atividades
relacionadas com os transportes de mercadorias que se interligavam com a estação de
Campanhã, como é exemplo o conjunto construído no início do séc. XX, e recentemente
reabilitado para acolher atividades artísticas e culturais

17

. Foram identificadas nesta

subunidade a existência de 7 ilhas, habitadas e com um total de 79 fogos.

Figura 56. Rua de Miraflor e edificado das ruas da Estação e Pinto Bessa
Fonte: SPI

Lomba |Território localizado entre as ruas de Vera Cruz e Padre António Vieira, com cerca de 7
ha, e limitado a norte e sul pelas ruas Pinto Bessa e do Heroísmo, respetivamente, apresenta,

17

O Espaço Mira e Miraforum.
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na sua cota mais elevada (rua Vera Cruz, travessa da Lomba e ruas da Lomba e Lourenço),
uma ocupação continua ao longo de ruelas estreitas, cujos edifícios, na sua maioria
habitacionais, se implantam em pequenas parcelas, resultando num conjunto densamente
construído. O núcleo da Lomba já se encontrava referenciado no Esquema Cartográfico do
Porto Oriental em 1750 (ver Figura 9). São visíveis algumas unidades industriais/armazéns
localizadas no interior do território bem como alguns edifícios de uso misto de frentes de
significativa dimensão e cérceas mais elevadas na zona nascente, apoiadas na rua do Padre
António Vieira. Este território alberga no seu interior algumas infraestruturas educativas e
sociais, designadamente, junto à rua Frei Heitor Pinto, a Escola Básica da Lomba e, na rua da
Lomba, o Centro Porta Amiga do Porto (Fundação da AMI 18 ). No interior da subunidade
encontram-se 15 ilhas, estando uma delas desabitada, e que perfazem um total de 144 fogos.

Figura 57. Rua do Lourenço e rua da Lomba
Fonte: SPI

Vera Cruz |Território, com cerca de 8 ha, localizado a poente da rua de Vera Cruz e a nascente
da rua António Carneiro (limite da ARU Campanhã – Estação) e circunscrito a norte e sul,
respetivamente, pelas ruas Pinto Bessa e do Heroísmo, caracteriza-se pela implantação de
grandes equipamentos, designadamente a escola EB 2, 3 Dr. Augusto César Pires de Lima e a
antiga escola Rainha Santa Isabel, atualmente ocupada pela Direção Regional de Educação
do Norte e pela Divisão de Trânsito da PSP. Ao longo da rua de Vera Cruz é possível observar
a localização de antigas unidades industriais/armazéns de cércea baixa constituindo uma
frente urbana relevante (com cerca de 100 metros) e que têm um desenvolvimento em malha
para o interior do lote. Na esquina da rua Silva Pereira existe também uma ocupação industrial
que foi envolvida pela malha residencial implantada ao longo da rua de Vera Cruz. Nesta rua

18

A AMI – Assistência Médica Internacional é uma Organização Não Governamental (ONG) portuguesa, privada,
independente, apolítica e sem fins lucrativos.

Pág. 82

ARU CAMPANHÃ - ESTAÇÃO | UM NOVO POLO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DO PORTO
DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA
CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO

verifica-se uma ocupação semelhante ao território da Lomba mas já, pontualmente, com
edificações multifamiliares de cérceas mais elevadas (3, 4 e 6 pisos), designadamente nas
situações de esquina de ruas. Junto à travessa da Lomba e enquadrado no espaço público
envolvente, localiza-se um campo de jogos. No interior desta subunidade encontram-se 2 ilhas,
habitadas, a que corresponde um total de 20 fogos.

Figura 58. Rua de António Carneiro e campo de jogos na travessa da Lomba
Fonte: SPI

Sintra |Conjunto formado pelos quarteirões limitados pelas ruas do Heroísmo e Barão Nova
Sintra e pela travessa de Nova Sintra, com cerca de 6 ha, na contiguidade do jardim de Nova
Sintra19. Apresenta uma ocupação muito densa ao longo das frentes urbanas dos principais
eixos viários, maioritariamente composta por edifícios de habitação (de 2 pisos). A exceção é
dada pelas construções mais recentes implantadas entre as travessas da Formiga e Nova
Sintra e a rua da Formiga, de tipologia multifamiliar e de uso misto e com cérceas de 5 e 6
pisos. Ao longo da rua do Barão de Nova Sintra verifica-se um tipo de ocupação autónoma
caracterizada também pelos seus amplos espaços envolventes, que correspondem ao
palacete onde está instalado o Centro de Saúde do Bonfim e o colégio de Nova Sintra da
Santa Casa da Misericórdia. São visíveis, igualmente, no interior da unidade uma ocupação
relevante com edifícios industriais ou armazéns. No interior desta subunidade encontram-se 3
ilhas, habitadas, e que perfazem um total de 31 fogos.

19

O jardim de Nova Sintra dispõe de uma vasta área verde (com cerca de 3 ha), com diversas espécies raras de vida
arbórea. Atualmente a quinta onde se situa o jardim aloja os serviços do SMAS do Porto.
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Figura 59. Rua de Barão de Nova Sintra e travessa de Nova Sintra
Fonte: SPI

Formiga |O território limitado a nascente pela linha de caminho-de-ferro, a norte pela rua do
Freixo, a nascente pela travessa de Nova Sintra e a sul pela rua Barão Nova Sintra. Este
núcleo, com cerca de 7 ha, corresponde à ocupação apoiada nas ruas da Formiga e Presa
Velha, da calçada Nova Sintra e travessas da Presa Velha e da China, com características
rurais e apoiada em caminhos sinuosos de acordo com a topografia do território (encosta para
o rio), onde prevalecem as habitações de cariz operário, com sinais de degradação e
abandono, e implantadas à face da rua ou ocupando terrenos mais interiores. O núcleo da
Formiga e da Presa Velha já se encontravam referenciados no Esquema Cartográfico do Porto
Oriental em 1750 (ver Figura 9). Na rua da Formiga, verifica-se a existência de um lavadouro
público e de uma unidade industrial desativada e em mau estado de conservação (Empresa
Industrial União). Para além da rua do Freixo, é a partir deste território que se fazem os
atravessamentos da linha de caminho-de-ferro, através das passagens desniveladas
existentes ao longo da travessa da China e da calçada do Rego do Lameiro. São identificadas
nesta subunidade 15 ilhas, sendo uma delas desabitada, contabilizando 135 fogos.

Figura 60. Unidades industriais desativadas na rua da Formiga e rua da Presa velha
Fonte: SPI
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6.1.5

Estrutura Ferroviária

Corresponde ao espaço que abrange a área de domínio público ferroviário, com cerca de 23
ha, que atravessa toda a ARU ao longo de um eixo central com uma orientação nortesudoeste. Engloba o espaço canal das linhas do norte e do metro do Porto assim como o
antigo ramal ferroviário, atualmente desativado, de ligação ao cais da Alfândega em Miragaia
(Figura 61).

Figura 61. Unidade Poente
Fonte: SPI, com base na informação fornecida pela CM Porto

O efeito barreira provocado por estas infraestruturas é marcante em toda a extensão desta
unidade, provocando constrangimentos na rede de mobilidade (circulação rodoviária e modos
suaves) entre os dois lados da via-férrea.
Os poucos e débeis atravessamentos existentes e que a seguir se enunciam, não permitem
resolver os problemas de articulação no interior da ARU. A exceção é dada pelos
atravessamentos pontuais que se verificam, a partir de norte, pela rua Pinheiro de Campanhã
(através da passagem pedonal subterrânea por baixo das plataformas de embarque da
Estação e de ligação à rua da Estação), pela rua do Freixo, através do único túnel existente
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que possibilita um atravessamento pedonal e rodoviário (o mesmo que existia em finais do séc.
XIX), e a calçada do Rego do Lameiro20 (Figura 62), cuja pendente e traçado sinuoso dificulta
o acesso pedonal aos seus utilizadores.

Figura 62. Atravessamento pedonal da calçada do Rego do Lameiro
Fonte: SPI

Nesta unidade estão incluídos os edifícios da Estação e os respetivos cais de embarque
ferroviários, bem como os recentes edifícios de serviços e residência universitária articulados
com a rua Justino Teixeira. Engloba o conjunto edificado ao longo da rua de Justino Teixeira
até à travessa do Monte da Estação, que formaliza uma frente urbana continua, consolidada,
maioritariamente com edifícios de 2 pisos, de uso misto (habitação e comércio), cujas
atividades ligadas à restauração criam relações com o espaço público através das
esplanadas existentes (Figura 63).

20

A calçada do Rego do Lameiro estabelece a fronteira entre as freguesias de Campanhã e do Bonfim.

Pág. 86

ARU CAMPANHÃ - ESTAÇÃO | UM NOVO POLO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DO PORTO
DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA
CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO

Figura 63. Conjunto edificado na Rua de Justino Teixeira
Fonte: SPI

De facto, é nesta unidade que o espaço público se apresenta requalificado e com alguma
dimensão, formalizando a praça da Estação, em resultado das intervenções sofridas na sua
envolvente, particularmente através da criação do parque de estacionamento subterrâneo.
Delimitado pela rua do Monte da Estação e pela travessa do Monte da Estação, localiza-se um
aglomerado habitacional que é composto em grande parte por habitações precárias (ilhas),
designadamente ao longo da travessa Nova da Estação, e por outros edifícios de 2 pisos, em
banda e que formalizam frentes continuas ao longo das vias existentes.
Esta unidade, apesar de representar a centralidade da zona de intervenção e de constituir o
seu espaço público de referência, encontra-se associada a formas de habitação precária
(ilhas), sendo identificadas 9 unidades (103 fogos) implantadas na proximidade da Estação e
na rua do Freixo junto ao túnel.
A sul da Estação, entre as ruas da Estação, do Freixo e do Pinheiro de Campanhã, o conjunto
edificado existente formaliza uma frente urbana continua, consolidada, com edifícios de 3
pisos, de uso misto (habitação e comércio no rés-do-chão ao longo da rua da Estação) e de 2
pisos de habitação (rua do Freixo).
Articulada com a rua do Paraíso do Freixo (cortada para permitir a passagem da linha férrea)
verifica-se a existência de um núcleo habitacional com edifícios em banda e de 1 piso,
formalizando uma frente continua que se estende à rua do Freixo. Entre o espaço canal do
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antigo ramal ferroviário de acesso à Alfândega e a rua do Pinheiro de Campanha localiza-se
um núcleo de construções vagas e em ruina.

6.2

Áreas industriais desativadas e de outras atividades económicas

“Uma das particularidades mais marcantes na evolução histórica da cidade do Porto é a sua
tardia desindustrialização. Verificou-se uma perda da importância do setor industrial, notório
ao longo da década de 80 do século XX. De 1970 para 1981 o número de ativos no setor
secundário teve um acréscimo mas já em 1991 a indústria perde essa posição para o setor
terciário no Grande Porto ”21
A herança histórica de uma atividade industrial e logística relevante encontra-se bem presente
no território, através da existência de unidades industriais desativadas, muitas vezes em ruinas,
que refletem a trajetória de declínio da atividade industrial da envolvente à Estação de
Campanhã.
A análise efetuada aos espaços industriais desativados e aos outros espaços industriais,
armazéns e oficinas existentes na área de estudo, revela que ocupam cerca de 10% do
território (14 ha), o que corresponde a cerca de 142 400 m2 de área de implantação (Figura 64).

21

De acordo com o documento “ARU Campanhã – Génese e Evolução Urbana”.
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Figura 64. Áreas industriais desativadas e de outras atividades económicas
Fonte: SPI, com base no levantamento realizado pela CM Porto

De acordo com o levantamento efetuado aos espaços industriais desativados (superiores a
1000 m2) é possível identificar no território em estudo 12 unidades industriais (Figura 65).
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Figura 65. Espaços industriais desativados (superiores a 1 000 m2)
Fonte: SPI, com base no levantamento realizado pela CM Porto

A área de implantação total destas unidades industriais é de cerca de 68 200 m2, o que
representa cerca de 5% do território em estudo.
Analisando a implantação do edificado associado a outras atividades económicas (outras
indústrias, armazéns e oficinas), verifica-se a existência de 163 unidades, com uma área de
implantação de cerca de 74 200 m2, correspondendo a cerca de 5% da área em estudo
(Figura 66).
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Figura 66. Outros espaços de atividades económicas (outras industriais, armazéns, oficinas)
Fonte: SPI, com base no levantamento realizado pela CM Porto

6.3

Formas de habitação precária - Ilhas

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

22

que procura desenvolver uma avaliação quantitativa, qualitativa e locativa das

situações problemáticas de alojamento existentes nas “ilhas”, no seguimento de estudos
desenvolvidos pela Câmara Municipal do Porto.
Tal como referenciado na caracterização das unidades territoriais, a existência de formas de
habitação precária – comummente designadas por “ilhas” – encontram-se disseminadas um

22

Levantamento e Caracterização das “Ilhas” do Porto, Relatório Final, janeiro de 2015. A identificação e o
mapeamento das “ilhas” do concelho do Porto teve como ponto de partida uma lista de núcleos habitacionais
fornecida pela Domus Social – Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, tendo por base
levantamentos efetuados em 2001 e 2011, tendo sido considerado objeto de estudo os casos que constam dessa
lista e que, para um mesmo numero de policia, possuem quatro ou mais alojamentos com entrada independente.
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pouco por todo o território, em resposta à necessidade de alojar a população operária que se
instalou nas zonas urbanas, a partir do séc. XIX (Figura 67).

Figura 67. Ilhas nas ruas de Justino Teixeira (zona da Estação) e do Lourenço (zona da Lomba)
Fonte: SPI

Neste contexto, identificam-se no território em estudo 90 unidades (83 unidades na ARU),
sendo 5 delas desabitadas, perfazendo um total de 842 fogos e ocupando cerca de 65 000 m2,
o que representa cerca de 5% da área do território (Figura 68). Estas ilhas encontram-se
caracterizadas nas fichas constantes do Anexo 4.
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Figura 68. Delimitação das formas de habitação precária (ilhas) no território em estudo
Fonte: SPI, com base nos dados da FEUP

As ilhas estão distribuídas nas subunidades territoriais de acordo com a figura seguinte (Figura
69):
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Figura 69. Distribuição das ilhas nas subunidades territoriais
Fonte: SPI, com base nos dados da FEUP

Estas 90 unidades englobam 10 morfotipologias de ilha, com a seguinte espacialização
(Figura 70):

Pág. 94

ARU CAMPANHÃ - ESTAÇÃO | UM NOVO POLO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DO PORTO
DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA
CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO

Figura 70. Morfotipologias de ilha nas subunidades territoriais
Fonte: SPI, com base nos dados da FEUP
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Reproduzem-se, seguidamente, os conceitos subjacentes à classificação das “ilhas” e suas
morfotipologias, de acordo com o documento Levantamento e Caracterização das “Ilhas” do
Porto (Relatório Final, 2015).
Ilha
:

Conjunto de alojamentos de acesso independente, direto
ou por galeria, que partilham o mesmo número de porta;
podem existir alojamentos sobrepostos;

:

Alojamentos com área de implantação pequena (aprox. 16
m2), com um ou dois pisos;

:

Alojamentos organizados em banda(s), com acesso
através de um ou mais corredores centrais ou laterais
estreitos, o acesso aos alojamentos, a partir do corredor,
pode ser direto ou atravessar um pequeno jardim
individual;

:

A organização em banda pode ser interrompida por
pequenos espaços exteriores individuais a cada dois
alojamentos, para lavagem de roupa ou quintal;

:

As instalações sanitárias originais são escassas,
geralmente exteriores, partilhadas e concentradas num
ponto do lote;

:

Podem existir alguns alojamentos que pertencem à ilha
(com o mesmo acesso) mas que se situam no RC ou
traseiras da casa principal/que faz frente para a via; a
existência destes alojamentos não altera a classificação.

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

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

Ilha atípica
Pátio
:

:

:

Conjunto de alojamentos de
acesso independente, direto ou
por galeria, que partilham o
mesmo número de porta;
podem existir alojamentos
sobrepostos;
Alojamento com área de
implantação pequena (aprox. 16
m2, podendo variar), com um ou
dois pisos;
A organização dos alojamentos
não é linear;

Alojamento disposto em redor de um espaço central.
Conjunto não estruturado
Aglomerado/conjunto sem organização aparente;
construções, por vezes de fraca qualidade,
temporárias ou adaptadas a partir de estruturas
antigas existentes (por exemplo, estábulos de
animais).
Casa repartida
A totalidade dos alojamentos perfaz uma ou mais
habitações de maior dimensão, geralmente de dois
pisos, que foram repartidas.
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Conjunto de pequena dimensão
:

As instalações sanitárias
originais são escassas,
geralmente exteriores,
partilhadas e concentradas num
ponto do lote;

:

Podem existir alguns
alojamentos que pertencem à
ilha (com o mesmo acesso) mas
que se situam no RC ou
traseiras da casa principal/que
faz frente para a via; a existência
destes alojamentos não altera a
classificação.

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

Bairro operário
:

Evolução das ilhas;

:

Conjunto de alojamentos de acesso independente (podem ter alojamentos sobrepostos)
que partilham o mesmo número de porta;

:

Alojamentos semelhantes aos das ilhas, com um ou dois pisos, apresentando por vezes
uma maior área útil;

:

Maior preocupação com as condições de habitabilidade e maior diversidade de soluções
construtivas;

:

Maior ocupação da área interior de um quarteirão;

:

Preocupação com a organização, encontrando-se os alojamentos geralmente dispostos
em bandas.

Vila
:

Conjunto de alojamentos de acesso independente que partilham o mesmo número de
porta;

:

Construção geralmente promovida por uma empresa, para os respetivos funcionários ou
operários, na primeira metade do séc. XIX;

:

Preocupação com a qualidade e conforto no desenho das habitações e do espaço
exterior;

:

Os alojamentos possuem geralmente dois pisos e uma área útil claramente superior à dos
alojamentos das ilhas.

Quinta
:

Conjunto de alojamentos de acesso independente (podem ter alojamentos sobrepostos)
que partilham o mesmo número de porta;

:

Antigas ou atuais habitações de agricultores/caseiros, associadas a terrenos de cultivo e
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frequentemente a uma casa de maior dimensão, a partir da qual crescem gradualmente;
:

As atuais habitações podem corresponder a instalações que antigamente não eram
destinadas a ocupação humana (palheiros, estábulos de animais);

:

Métodos construtivos maioritariamente tradicionais (podem existir acrescentos mais
recentes);

:

Aglomerados geralmente pouco estruturados, sem organização aparente ou organizados
em redor de um espaço interior;

:

Mais comuns nas freguesias periféricas e/ou em antigos núcleos rurais.

Considerando a classificação tipológica dos núcleos habitacionais precários adotada, verificase a seguinte quantificação e qualificação das subunidades territoriais delimitadas:
Godim norte

Godim
Estação

Navega

Vera Cruz
Lomba

Mira
Noeda

Sintra
Formiga

Ilha padrão | 2 unidades
Ilha com desenvolvimento variável | 2 unidades
Conjunto não estruturado | 1 unidade
Quinta | 1 unidade
Vila | 1 unidade
Ilha com desenvolvimento variável | 1 unidade
Ilha padrão | 5 unidades
Ilha com desenvolvimento variável | 2 unidades
Vila | 1 unidade
Bairro operário | 1 unidade
Conjunto não estruturado | 4 unidades
Casa repartida | 3 unidades
Ilha padrão | 3 unidades
Conjunto de pequena dimensão | 2 unidades
Ilha com desenvolvimento variável | 1 unidade
Pátio | 1 unidade
Quinta | 1 unidade
Ilha com desenvolvimento variável | 1 unidade
Pátio | 1 unidade
Ilha padrão | 7 unidades
Ilha com desenvolvimento variável | 3 unidades
Pátio | 2 unidades
Conjunto de pequena dimensão | 1 unidade
Híbrido | 1 unidade
1 Núcleo por clarificar
Ilha padrão | 6 unidades
Ilha com desenvolvimento variável | 1 unidade
Ilha com desenvolvimento variável | 3 unidades
Ilha padrão | 2 unidades
Casa repartida | 1 unidade
Conjunto de pequena dimensão | 1 unidade
Pátio | 1 unidade
Quinta | 1 unidade
Ilha padrão | 2 unidades
Ilha com desenvolvimento variável | 1 unidade
Conjunto não estruturado | 4 unidades
Quinta | 3 unidades
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Agra

6.4

Pátio | 3 unidades
Ilha com desenvolvimento variável | 2 unidades
Conjunto de pequena dimensão | 2 unidades
Ilha padrão | 1 unidade
Ilha padrão | 3 unidades
Quinta | 2 unidades
Conjunto não estruturado | 1 unidade
Casa repartida | 1 unidade

Vazios urbanos

Considerando a ocupação do território e a complexidade dos tecidos urbanos existentes é
possível identificar na área em estudo vazios urbanos (terrenos livres) com potencial de
instalação de novas funções e atividades (Figura 71).

Figura 71. Vazios urbanos (terrenos livres)
Fonte: SPI, com base no levantamento realizado pela CM Porto

Estes vazios urbanos traduzem-se em 36 unidades que perfazem cerca de 11ha (109 028 m2),
que correspondem a cerca de 8% do território em estudo. Deste total, 30 unidades encontramse na ARU, correspondendo a cerca de 42% do total das áreas livres (45 461 m2).
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6.5

Edificado

A caracterização do edificado na área de intervenção foi realizada com base nos dados do
levantamento fornecidos pela CM do Porto, no âmbito do processo de delimitação da ARU de
Campanhã – Estação.
No levantamento citado anteriormente foram identificados 1287 edifícios23 dentro do perímetro
da ARU, sendo que o uso predominante é o habitacional, representando cerca de 68 % do
parque edificado (enquanto uso monofuncional) e 89% (quando uso partilhado/misto) (Figura
72). Não obstante, é notório que a ARU apresenta um perfil multifuncional, com uma presença
de comércio e serviços (24% enquanto uso partilhado/misto). Os edifícios de equipamentos e
de indústria (quando analisado o uso partilhado/misto) representam cerca de 3% e 2%,
respetivamente, do edificado existente.

23
Dos 1380 registos que compõem a base de dados fornecida pela CM Porto, para a análise dos usos foram
considerados 1287 edifícios uma vez que 63 não possuem informação e 30 registos correspondem a terrenos livres.
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Figura 72. ARU – Usos do edificado
Fonte: SPI, com base no levantamento realizado pela CM Porto

Do conjunto de edifícios presentes na ARU, 982 são monofuncionais (exclusivo), enquanto 305
apresentam um uso misto (partilhado) e 93 não apresentam informação. Fazendo uma análise
por uso, destacam-se:
:

1151 edifícios integram funções de uso habitacional, sendo que 870 são
exclusivamente habitacionais e 281 apresentam um uso partilhado;

:

208 edifícios possuem funções de uso comercial, sendo que apenas 9 são
exclusivamente comerciais e 199 partilham as suas funções com outros usos;
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:

119 edifícios

integram serviços, em que 25 desempenham essa

função

exclusivamente e 94 apresentam uso partilhado;
:

33 edifícios são equipamentos de utilização coletiva, sendo que 29 são edifícios
exclusivamente dedicados a essa função e 4 partilham o edifício com outros usos;

:

10 edifícios são do ramo hoteleiro, em que 3 são edifícios exclusivamente dedicados à
hotelaria e 7 partilham o edifício com outros usos;

:

25 edifícios integram funções industriais, em que 21 desempenham essa função
exclusivamente e 4 apresentam uso partilhado;

No conjunto de edifícios foram ainda identificados 153 edifícios de habitação vagos (cerca de
12% do parque edificado24) com uma área total de implantação de 6 009 m2 (Figura 73).

24
Dos 1380 registos que compõem a base de dados fornecida pela CM Porto, para a análise dos edifícios de
habitação vagos foram considerados 1274 edifícios uma vez que 6 não possuem informação, 70 registos
correspondem a ilhas (que têm campo próprio para a ocupação) e 30 registos correspondem a terrenos livres.

Pág. 102

ARU CAMPANHÃ - ESTAÇÃO | UM NOVO POLO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DO PORTO
DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA
CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO

Figura 73. ARU – Edifícios de habitação vagos
Fonte: SPI, com base no levantamento realizado pela CM Porto

Para além dos edifícios de habitação vagos, identificam-se ainda 99 outros edifícios vagos
(cerca de 8% do parque edificado) com uma área total de implantação de 10 448 m2 (Figura
74).
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Figura 74. ARU – Outros edifícios vagos
Fonte: SPI, com base no levantamento realizado pela CM Porto

O número de pisos do edificado25 varia entre 1 e mais de 8 (Figura 75), sendo os edifícios com
2 pisos predominantes (542 unidades), o que corresponde a cerca de 43% do edificado. Num
segundo plano, surgem os edifícios com 1 piso (347 unidades e 27% do edificado) e, num
terceiro plano, os edifícios com 3 pisos (267 unidades e 21% do edificado) e com 4 pisos (68
unidades e 5% do edificado). Os edifícios a partir dos 5 pisos possuem menor expressão
representando, na globalidade, cerca de 4% do parque edificado (46 unidades).

25
Dos 1380 registos que compõem a base de dados fornecida pela CM Porto, para a análise do número de pisos
foram considerados 1270 edifícios uma vez que 8 não possuem informação, 70 registos correspondem a ilhas (que
têm campo próprio para o nº de pisos), 30 registos correspondem a terrenos livres e 2 registos correspondem a
equipamentos - campo de futebol.
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Figura 75. ARU – Número de pisos do edificado
Fonte: SPI, com base no levantamento realizado pela CM Porto

Numa análise à localização dos edifícios acima de 4 pisos verifica-se que se encontram
situados ao longo dos principais eixos viários, designadamente as ruas de Pinto Bessa, da
Estação, do Heroísmo e da avenida de Paiva Couceiro (marginal).
Relativamente ao estado de conservação do conjunto edificado26 da ARU (Figura 76), verificase que apresenta um estado de conservação razoável, muito embora esta classificação inclua
o edificado a necessitar de obras profundas. De facto e de acordo com o levantamento

26
Dos 1380 registos que compõem a base de dados fornecida pela CM Porto, para a análise do estado de
conservação foram considerados 1342 edifícios uma vez que 8 não possuem informação e 30 registos correspondem
a terrenos livres. A base de dados considera 6 critérios de classificação: Bom; Razoável (necessita de obras ligeiras);
Razoável (necessita de obras profundas); Mau; Ruína, e Em Obras.
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efetuado, cerca de 59% do parque edificado encontra-se em razoável estado de conservação
(a necessitar de obras ligeiras), o que corresponde a 796 imóveis.

Figura 76. ARU – Estado de conservação do edificado
Fonte: SPI, com base no levantamento realizado pela CM Porto

A análise conjunta dos edifícios a necessitar de obras profundas, em mau estado de
conservação e em ruina, correspondendo na sua maioria a unidades industriais obsoletas e
aos núcleos habitacionais da Lomba, Mira, Sintra, Formiga e Agra, revela que este representa
um valor de cerca de 28% do edificado existente na ARU (372 imóveis). Metade deste valor,
corresponde a imóveis em mau estado de conservação e em ruina (14 % ou 197 imóveis).
O edificado em bom estado de conservação está disseminado por toda a ARU,
correspondendo aos imóveis recentemente construídos ou reabilitados e aos edifícios
associados a atividades económicas de referência, e que representam cerca de 11% dos
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imóveis (147 edifícios). São identificados ainda cerca de 2% de edifícios em obra (27
unidades).

6.6

Espaço público

O espaço público é um elemento fundamental na forma da cidade. É nele que se
desenvolvem as relações urbanas, sendo por excelência um espaço de encontro e relações
sociais. Para o espaço público contribuem todas as áreas exteriores públicas presentes na
cidade como as ruas, as praças, os largos, os jardins e os parques, contribuindo para a
definição de espaços de circulação, de lazer/recreação e de contemplação.
A análise do espaço público abrange todos os espaços exteriores de estatuto público e os
elementos de ligação/conetividade viária. Estes espaços encontram-se caracterizados de
forma mais detalhada nas fichas de espaço público (ver Anexo 2).
Eixos viários
A análise destaca, logo à partida, uma questão relevante que se prende com o contraste
existente entre os espaços públicos que se desenvolvem ao longo dos principais eixos viários
e os espaços públicos das vias secundárias que, pelo desgaste produzido pela sua utilização
no tempo, aliado à instabilidade dos materiais e elementos que o constituem, não oferecem
atualmente as melhores condições de utilização. Neste sentido e notório a diferenciação do
estado de conservação entre as avenidas de Paiva Couceiro e 25 de Abril, a Estrada da
Circunvalação, as ruas do Freixo, da Estação, de Pinto Bessa e do Heroísmo e as restantes
vias (Figura 77).
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Figura 77. Estado de conservação do espaço público
Fonte: SPI

As avenidas de Paiva Couceiro e 25 de Abril, a Estrada da Circunvalação, as ruas do Freixo,
da Estação, de Pinto Bessa e do Heroísmo apresentam um bom estado de conservação das
vias, caracterizados pelo revestimento da faixa de rodagem em betuminoso.
Em relação aos passeios, a avenida 25 de Abril, as ruas do Freixo e da Estação e a Estrada da
Circunvalação apresentam um bom estado de conservação, com uma diversidade de
materiais de revestimento, respetivamente, em calçada e blocos de pedra, em betonilha
(cimento), em blocos de betão prefabricado e em lajetas de pedra e betonilha (cimento). A
transição entre a via e o passeio, em ambas, é efetuada através de um lancil em bloco de
pedra que no caso das ligações pedonais possibilita o acesso a pessoas com mobilidade
condicionada (cadeira de rodas). As ligações pedonais são ao nível do solo, através de
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passadeiras com ou sem semaforização. A largura mínima dos passeios é variável entre 1,5 m
e mais de 2,5 m.
As ruas do Heroísmo e de Pinto Bessa apresentam um estado de conservação razoável ao
nível dos passeios, sendo o material de revestimento de ambas em betonilha (cimento) com
lancis em bloco de pedra e possibilitando o acesso a pessoas com mobilidade condicionada.
A largura mínima dos passeios varia entre 1,5 e 2,5 m.
A avenida de Paiva Couceiro apresenta os níveis bom, razoável e mau do estado de
conservação dos passeios, que se situam apenas de um lado da via e em ambos os lados da
faixa de rodagem, em betonilha (cimento) e com lancil em bloco de pedra.
Estes eixos viários, com exceção das ruas do Heroísmo e do Freixo, apresentam uma
arborização linear (ao longo da via e com caldeiras de árvores) ou canteiros/jardins/relvados
Ambas estão equipadas com mobiliário urbano (papeleiras, paragens de TP, bancos, floreiras,
MUPIS, contentores de lixo/ecopontos, entre outros), cujo estado de conservação varia entre
razoável e bom.
As restantes vias do território apresentam um estado de conservação razoável da faixa de
rodagem, caracterizada pelo revestimento, maioritariamente, em pedra e por apresentarem
passeios de dimensão variável, com revestimentos diversos e sem possibilitarem o acesso a
pessoas com mobilidade condicionada. Os passeios estão, na sua maioria, em razoável
estado de conservação. Destas 53 vias secundárias, 26 (49%) não estão equipadas com
mobiliário urbano.
Praças e largos
O principal espaço público situa-se na praça da Estação e sua envolvente direta, em
consequência do valor simbólico atribuído enquanto principal porta de acesso e de saída da
cidade. Para além da vivência urbana que apresenta, caracteriza-se pelo seu bom estado de
conservação e pela dimensão que tem no contexto do território (Figura 78).
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Figura 78. Praça da Estação
Fonte: SPI

Apresenta passeios com mais de 2,5 m, revestidos a cubo de pedra e com lancis em bloco de
pedra, com possibilidade de acesso a pessoas com mobilidade condicionada, e vegetação
enquadrada por canteiros/jardins/relvados. Está equipada com mobiliário urbano (paragens
de TP, papeleiras, pilaretes) em bom estado de conservação. É a partir deste espaço que se
acede ao único parque de estacionamento da zona de intervenção (subterrâneo). Apresenta
um intenso fluxo de passagem e constitui-se como um lugar de permanência frequente.
Na zona nascente, em Noeda, o principal espaço público é formalizado pelo seu largo (largo
de Noeda), na proximidade da Escola Básica e Jardim de Infância de Noeda (Figura 79).
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Figura 79. Largo de Noeda
Fonte: SPI

Apresenta uma circulação mista partilhada, não existindo zonas de passeios nem de
vegetação. O largo caracteriza-se pelo razoável estado de conservação da via, em pedra,
onde o estacionamento se encontra desorganizado e em conflito com o peão. Está equipado
com algum mobiliário urbano, designadamente contentores do lixo/ecopontos, em razoável
estado de conservação. Apresenta um fluxo de passagem reduzido e é um lugar de
permanência diminuta.
Ainda a nascente, o Largo Padre José de Oliveira (zona de Navega), situado na rua de
Pinheiro de Campanhã e na proximidade do Centro Juvenil, apresenta uma circulação mista
partilhada, sem passeios, com um revestimento em pedra e em betuminoso, em razoável
estado de conservação (Figura 80).
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Figura 80. Largo Padre José de Oliveira
Fonte: SPI

Este largo não apresenta vegetação nem mobiliário urbano, o fluxo de passagem é reduzido
(acesso local e ao Centro Juvenil) e tem uma permanência de pessoas diminuta.
Situado na zona de Godim, o largo de Godim, maioritariamente de atravessamento local,
apresenta uma faixa de rodagem em pedra em razoável estado de conservação, cujos
passeios (em ambos os lados da via) têm dimensões diminutas (menos de 1,5 m) e são
revestidos em betonilha em razoável estado de conservação. A transição entre o passeio e a
faixa de rodagem é feita através de blocos de pedra que não permitem o acesso a pessoas
com mobilidade reduzida nas zonas de ligações pedonais. Não apresenta vegetação e
encontra-se equipado com mobiliário urbano (contentores do lixo / ecopontos) em razoável
estado de conservação.
Zonas verdes
Na área de intervenção não se identificam zonas verdes de uso público, muito embora seja
possível identificar áreas naturais que, maioritariamente correspondem aos vazios urbanos
identificados no território.
O espaço público da zona sul apresenta potencialidades para a sua requalificação, quer pelo
perfil existente quer pela relação estabelecida com o edificado, bem como pelo
enquadramento panorâmico sobre o rio Douro. Nesse sentido a avenida Paiva Couceiro e os
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percursos existentes na zona da China e Agra apresentam enormes potencialidades para a
valorização do território, ancoradas nos percursos urbanos de características rurais, nos
sistemas de vistas ao longo da marginal e da encosta do rio Douro.
Apesar do significativo valor paisagístico conferido à zona nascente, em resultado das suas
características geográficas e do enquadramento no vale de Campanhã, o espaço público
apresenta-se fortemente desqualificado, com ruas e caminhos quase sempre estreitos e
sinuosos, pertencentes a uma malha urbana irregular de matriz rural. Este paradigma é
também aplicado aos eixos urbanos estruturantes, onde o espaço público se encontra
bastante desqualificado necessitando de uma profunda intervenção, particularmente ao longo
da rua de Pinheiro de Campanhã.
O espaço público na zona poente da ARU de Campanhã - Estação, em geral, não apresenta
estruturas de uso coletivo qualificadas, apesar das potencialidades do território ao nível das
condições geográficas e paisagísticas intrínsecas, como é o caso da zona de Sintra e da
Formiga.

6.7

Estrutura verde

A análise da estrutura verde, no âmbito da caracterização e diagnóstico do território de
intervenção da ARU, é relevante no sentido da identificação de debilidades e potencialidades
desses elementos na articulação e valorização dos edifícios e espaços envolventes,
permitindo definir oportunidades de usufruto público da estrutura verde.
A estrutura verde deve neste caso ser entendida numa lógica de contínuo natural onde se
criam corredores verdes que se integram com as vias e caminhos pedonais. É possível
identificar que esta estrutura se organiza em duas escalas de análise – património natural e
solo afeto à estrutura ecológica.
A primeira, património natural, abrange os espaços verdes com valor patrimonial (identificados
na carta de Património do PDM) designadamente as quintas e jardins com valor histórico, que
já se encontram classificados ou que, pela sua composição arquitetónica e vegetal, sejam
relevantes para a história de arte dos jardins do município do Porto e promotores da
preservação da identidade cultural da cidade.
A segunda, estrutura ecológica, abrange as áreas verdes de utilização pública, as áreas
verdes mistas, as áreas verdes privadas a salvaguardar e as áreas verdes de enquadramento
do espaço – canal, com as seguintes designações:
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:

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

:

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

:

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

:

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

Desta forma, a estrutura ecológica tem como objetivos a preservação e a promoção das
componentes ecológicas e ambientais do território concelhio, assegurando a defesa e a
valorização dos elementos patrimoniais e paisagísticos relevantes, a proteção de zonas de
maior sensibilidade biofísica e a promoção dos sistemas de lazer e recreio.
Neste contexto é possível identificar no território em estudo quatro zonas onde a prevalência
destes espaços verdes se faz sentir (Figura 81):
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Figura 81. ARU – Estrutura verde
Fonte: SPI, com base no PDM

:

A norte, a Quinta do Mitra e envolvente e o talude existente de suporte à avenida 25 de
Abril;

:

A sul, a encosta da zona da China (envolvente à Quinta da China) e a zona do freixo
(na proteção da foz do rio Tinto);

:

A nascente, o enquadramento do espaço canal da VCI e a zona baixa de Navega e de
Noeda;

:

A poente, a zona da Formiga e na envolvente do jardim de Nova Sintra.

Para além destes territórios, identificam-se outras zonas (identificadas no documento como
Vazios urbanos) com potencial de preservação e de promoção das componentes ecológicas e
ambientais do território concelhio.
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6.8

Equipamentos públicos

A oferta de equipamentos de que que a ARU dispõe abrange cinco domínios de apoio à
satisfação das necessidades coletivas dos seus residentes. Esta rede é composta por
equipamentos culturais, de educação, de saúde, de desporto e sociais e localizam-se
maioritariamente na zona poente do território (Figura 82).

Figura 82. ARU – Rede de equipamentos
Fonte: SPI, com base no levantamento realizado pela CM Porto

A nível cultural, identificam-se 2 equipamentos, na zona da Lomba e Mira, designadamente:
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:

Galeria Amiarte;

:

Espaço Mira e Mira Fórum.

Os equipamentos de educação, localizam-se nos setores poente e nascente do território,
designadamente na zona de Vera Cruz, da Lomba, de Sintra, de Navega e de Noeda, sendo
identificadas 8 unidades:
:

Escola Básica de Noeda;

:

Escola Profissional, Jardim Infantil do Centro Juvenil de Campanhã e Externato Padre
José de Oliveira;

:

Centro de Educação Especial;

:

Escola Básica da Lomba;

:

Escola Básica Dr. Augusto César Pires de Lima;

:

Externato Silva Teixeira;

:

Escola Secundária Rainha Santa Isabel27;

:

Colégio Barão de Nova Sintra.

Ao nível dos equipamentos de saúde apenas se identifica a existência do Centro de Saúde do
Bonfim, na zona de Sintra.
Relativamente a equipamentos desportivos, o território detém 4 infraestruturas, disseminadas
pelas zonas poente e nascente, localizadas nas zonas de Vera Cruz, Lomba, Navega e Noeda:
:

Espaço Desportivo Informal;

:

Polidesportivo Exterior;

:

Campo Ruy Navega (Grande Campo de Jogos);

:

Sala Polivalente.

Os equipamentos sociais localizam-se na zona da Lomba, Mira, Sintra e Formiga, sendo
identificadas 4 unidades, designadamente:
:

Fraternidade Nossa Senhora da Apresentação;

27

Atualmente a Escola Secundária Rainha Santa Isabel encontra-se ocupada pela Direção Regional de Educação do
Norte, pela Divisão de Trânsito da PSP.
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:

Centro de Convívio para Idosos do Bonfim;

:

Centro de Alojamento Temporário;

:

Abrigo do Porto.

Relativamente à área de estudo complementar à ARU, identificam-se 2 equipamentos, na zona
de Godim Norte, um de âmbito desportivo (Complexo de Piscinas de Campanhã) e outro de
educação (Escola EB 2,3 de Ramalho Ortigão).

6.9

Mobilidade e transportes

A mobilidade da população é um fenómeno fortemente condicionado pelo ordenamento do
território e pelas acessibilidades e infraestruturas de transporte existentes. A mobilidade e
acessibilidade externas e internas são fatores importantes para a melhoria da qualidade de
vida das populações e, consequentemente, importa analisar as suas características a todos os
níveis: nacional, regional e local.
Rede rodoviária
A caracterização da rede viária assenta na análise funcional das vias, sendo identificado dois
grandes conjuntos de vias: (i) rede estruturante que integra as vias coletoras e distribuidoras
principais, com funções predominantemente de circulação, e; (ii) rede local, que integra as
vias distribuidoras locais e de acesso local, com funções de acessibilidade e suporte das
vivências urbanas locais (Figura 83).
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Figura 83. ARU – Hierarquia viária
Fonte: SPI, com base no PDM

Como rede estruturante de primeiro nível identifica-se a VCI (IC23 - A20), o eixo de maior
relevância em termos estruturantes, permitindo através dos seus dois nós (Freixo e Bonjóia) a
ligação ao território. Também o IC 29 (A43), através do nó do Freixo, assume um papel
preponderante na ligação da freguesia de Campanhã e da cidade ao município de Gondomar.
A um segundo nível da rede estruturante, surge a rede de distribuição principal, responsável
pela penetração do tráfego na freguesia, de onde se destacam os eixos de ligação à VCI e IC
29, a norte pela avenida 25 de Abril, a sul pela avenida de Paiva Couceiro, a nascente pela
Estrada da Circunvalação (N12) e a poente pela avenida Fernão de Magalhães.
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Ao nível da rede local primária, as ruas de Pinheiro de Campanhã, do Freixo, da Estação, de
Pinto Bessa, do Padre António Vieira, do Heroísmo e do Bonfim, asseguram as deslocações
interzonais com o território e a cidade.
A rede local secundária caracteriza-se pela irregularidade da malha, com perfis de cunho
marcadamente rural, que refletem um crescimento urbano não planeado e as condicionantes
topográficas do território, marcadamente declivoso.
No PDM estão previstas as seguintes medidas:
:

A sul, na encosta sobre o Douro, um eixo de ligação da rua do Duque de Saldanha à
rua do Freixo e o seu prolongamento à rua de Bonjóia e nó de ligação à VCI;

:

A reformulação da rua de Pinheiro de Campanhã (incluindo a ligação à VCI) e o seu
prolongamento através da rua da China, incluindo a construção de um túnel de
atravessamento da linha férrea e de ligação a rua da Estação;

:

O prolongamento da rua do Padre António Viera até à avenida 25 de Abril.

Estacionamento
No que respeita à oferta de estacionamento, o território apresenta uma menor oferta em
relação à procura de lugares de estacionamento.
Na zona de estudo, identificam-se dois parques de estacionamento, localizados junto à linha
férrea na rua de Godim e na praça da Estação.
Com exceção do parque de estacionamento subterrâneo de grande dimensão, implantado na
praça da Estação, todo o estacionamento na via pública é de uso gratuito no território.
Verifica-se no território a existência de estacionamento ilegal/indevido ou em segunda fila nas
vias, criando perturbações no fluxo de tráfego, designadamente nos principais eixos viários, de
onde se destacam as ruas de Pinheiro de Campanhã, do Freixo (no troço compreendido entre
a rua da Estação e a rua do Heroísmo), da Estação, de Pinto Bessa e de Justino Teixeira.
Identificam-se no território a existência de uma praça de táxis, situada na praça da Estação de
Campanhã (Figura 84).
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Figura 84. ARU – Parques de estacionamento e de táxis
Fonte: SPI, com base na informação disponibilizada pela CM Porto

Rede pedonal
A avaliação qualitativa da oferta e da procura pedonal têm por base um conjunto de visitas de
campo que culminaram na elaboração das fichas de espaço público (ver Anexo 2). As
características orográficas do território, a distribuição dos equipamentos, do comércio e dos
serviços, a localização das zonas residenciais e das paragens de transportes públicos e a
implantação das barreiras físicas provocadas pela linha férrea e a VCI, promoveram uma rede
de percursos que se desenvolvem ao longo dos arruamentos existentes, que disponibilizam
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passeios marginais à faixa de rodagem, mas que nem sempre respondem às dimensões
mínimas regulamentares ou se encontrem no melhor estado de conservação.
Os circuitos pedonais relevantes estão maioritariamente associados ao tipo de oferta / uso
existente na rua ou à presença de equipamentos coletivos relevantes. É o caso da rua de
António Carneiro, do Bonfim, de Pinto Bessa, do Heroísmo, da Estação ou de Pinheiro de
Campanhã.
De destacar ainda a existência de uma serie de caminhos urbanos de características rurais, ao
longo da encosta das zonas da China e Agra, com elevado potencial paisagístico e com um
sistema de vistas sobre o Douro, de onde se destacam a calçada do Rego do Lameiro, a rua
da China, a travessa do Freixo ou a travessa da Presa da Agra.
Rede ciclável
Relativamente à rede clicável, atualmente, verifica-se a não existência de ciclovias na área de
estudo, embora esteja previsto a criação de um circuito de ligação à marginal, aproveitando o
ramal ferroviário desativado de ligação à Alfândega.
Transporte coletivo urbano
Transporte ferroviário
O transporte ferroviário está presente no território através da existência da rede ferroviária
ligeira (Metro) e da rede ferroviária pesada, articuladas através do interface ferroviário da
Estação de Campanhã.
A rede do Metro consiste numa rede ferroviária eletrificada subterrânea no centro da cidade e
à superfície na periferia. É uma rede repartida em 6 linhas que abarcam oito concelhos da
AMP: Porto; Maia; Matosinhos; Póvoa de Varzim; Vila do Conde; Vila Nova de Gaia; Gondomar
e Valongo.
:

Linha A | Estádio do Dragão (Porto) – Senhor de Matosinhos (Matosinhos);

:

Linha B | Estádio do Dragão (Porto) – Póvoa de Varzim (Póvoa de Varzim);

:

Linha C | Campanhã (Porto) – ISMAI (Maia);

:

Linha D | Hospital de S. João (Porto) – Santo Ovídeo (Vila Nova de Gaia);

:

Linha E | Estádio do Dragão (Porto) – Aeroporto (Maia);

:

Linha F | Fânzeres (Gondomar) – Senhora da Hora (Matosinhos);
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Com exceção da linha D (Linha amarela), a estação de Campanhã é servida por todas as
linhas do metro e pelas seguintes linhas de comboio: Linha do Minho; Linha do Douro; Linha
de Braga; Linha de Guimarães; Linha de Caíde/ Marco de Canaveses; Linha de Aveiro; e Linha
do Norte. Alberga ainda os seguintes serviços da CP: Celta (Porto/Vigo), Alfa Pendular;
Intercidades; Regional e InterRegional; e Comboios urbanos do Porto.
Transporte rodoviário
O levantamento dos corredores dedicados de transporte publico rodoviário existentes no
território permitiu identificar a área de estudo não apresenta qualquer faixa dedicada a este
transporte coletivo.
Relativamente aos circuitos existentes, para além dos que percorrem a avenida de Paiva
Couceiro e a rua de Pinto Bessa, os que oferecem a maior frequência de transportes coletivos
são (Figura 85):
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Figura 85. ARU – Rede de transportes coletivos
Fonte: SPI, com base na informação disponibilizada pela CM Porto

:

Rua S. Roque da Lameira/Rua do Bonfim enquanto ligação privilegiada entre Rio Tinto
(através da N15) e o centro das cidade do Porto, servindo as escolas do Cerco e de
Falcão, o estádio do Dragão e garantindo a intermodalidade na sua ligação à estação
do metro (Estação do Dragão);

:

Rua do Freixo/Rua do Heroísmo na ligação entre a zona oriental (Areias, Azevedo,
Esteiro de Campanhã, etc.) e o centro da cidade do Porto, permitindo ainda a
cobertura da estação ferroviária de Campanhã e a ligação ao metro do Porto (Estação
de Campanhã).
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6.10 Dinâmica construtiva recente e compromissos urbanísticos
A dinâmica construtiva e os compromissos urbanísticos existentes para o território em estudo,
retrata a análise efetuada aos Pedidos de Informação Prévia (PIP), aos loteamentos e aos
edifícios em obra existente na área de intervenção.
Enquanto procedimento autónomo e facultativo, os PIP, por norma, antecedem um
licenciamento ou comunicação prévia de obras de construção, reconstrução, ampliação,
alteração, conservação e demolição de imóveis. Neste sentido verifica-se para o território um
grande conjunto de propostas para informação da viabilidade de realização de operações
urbanísticas, que incidem sobre cerca de 17% da área total em estudo (245 095 m2 de área de
terreno). Apesar de os PIP se apresentarem espalhados por todo o território, destaca-se a
mancha quase continua localizada na zona sul na encosta sobre o rio (Figura 86).
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Figura 86. ARU – Compromissos urbanísticos (Pedidos de Informação Prévia)
Fonte: SPI, com base na informação disponibilizada pela CM Porto

Em relação ao edificado em processo de obras verifica-se a existência de 27 edifícios em obra
o que representa cerca de 2% do edificado da ARU (Figura 87).
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Figura 87. ARU – Edifícios em obra
Fonte: SPI, com base no levantamento realizado pela CM Porto

Estes concentram-se maioritariamente ao longo dos principais eixos viários, nomeadamente
nas ruas de Pinto Bessa, do Heroísmo, do Freixo, da Estação e do Padre António Vieira.
Para o território em estudo, verifica-se ainda a emissão de 13 loteamentos (Figura 88), o que
corresponde a cerca de 77 094 m2 de terreno (cerca de 5% da área de estudo).
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Figura 88. ARU – Loteamentos
Fonte: SPI, com base na informação disponibilizada pela CM Porto

Geograficamente, os loteamentos espalham-se por todo o território, sendo de destacar pela
dimensão os existentes a norte e a poente, que incidem sobre as unidades industriais
localizadas na rua de Godim (na proximidade da linha férrea) e na rua de António Carneiro (na
proximidade da Escola Básica Dr. Augusto César Pires de Lima) e a sul e a nascente, que
ocorrem na rua de Sabrosa e nos terrenos contíguos ao Centro Juvenil de Campanhã.

6.11 Cadastro municipal
No território é possível identificar um conjunto de propriedades detidas pelo município, e que
se localizam de forma disseminada por toda a zona de intervenção (Figura 89).
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Figura 89. ARU – Cadastro municipal
Fonte: SPI, com base na informação disponibilizada pela CM Porto

Identificam-se 31 unidades que perfazem um total de cerca de 7 ha (71 200 m2), e que
correspondem a cerca de 5% da área do território em estudo.
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7 ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL E
REGULAMENTAR
Este capítulo aborda o enquadramento territorial da ARU de Campanhã - Estação nas
questões regulamentares dispostas no Regulamento da Revisão do Plano Diretor Municipal do
Porto (RPDM Porto)28, o qual estabelece as regras e orientações a que devem obedecer a
ocupação, o uso e a transformação do solo para o concelho do Porto.

7.1

Plano Diretor Municipal do Porto

O Plano visa os seguintes objetivos: valorização da identidade urbana do Porto;
Requalificação do espaço público e valorização das componentes ecológicas, ambientais e
paisagísticas; Racionalização do sistema de transportes; Redução das assimetrias urbanas
existentes; e Afirmação do centro histórico e da área central como referências insubstituíveis
do desenvolvimento urbano de toda a área metropolitana do Porto.
São observadas no território as disposições referentes às servidões administrativas e
restrições de utilidade pública, funcionando como elementos condicionantes das intervenções
a realizar, possuindo legislação em vigor específica.
Ordenamento
De acordo com a análise elaborada pela CMP à planta de ordenamento do PDM, no âmbito
do projeto de delimitação da área de reabilitação urbana de Campanhã-Estação, o território da
área de intervenção, é composto por duas categorias de espaço, solo urbanizado e solo afeto
à estrutura ecológica, e treze subcategorias de espaço (Figura 90).

28

Esta análise refere-se à 1ª alteração publicada, em Diário da Republica - 2ª série, a 25 de outubro de 2012.
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Figura 90. Distribuição percentual das categorias e subcategorias de espaço do RPDM Porto abrangidas pela ARU
Campanhã-Estação
Fonte: Câmara Municipal do Porto

Como se pode verificar pelo extrato da Carta de qualificação do solo (Figura 91) e pelos
dados da figura anterior, as subcategorias de espaço mais representativas na área de
intervenção são “área de frente urbana contínua em consolidação”, “sistema de circulação e
mobilidade (espaços-canal e tubos subterrâneos)”, “área de edificação isolada com
prevalência de habitação coletiva” e “área de equipamento existente”.
O solo afeto à estrutura ecológica dentro dos limites da área de intervenção é reduzido, sendo
a subcategoria mais expressiva a “área verde de enquadramento de espaço canal”. A
subcategoria de espaço relativa a parques públicos ou de utilização pública, praças e jardins
com caracter estruturante do verde urbano, “área verde de utilização pública”, e que pode ser
usufruída pela população em momentos de recreio e lazer, corresponde a uma percentagem
muito reduzida de território da ARU de Campanhã-Estação.
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Figura 91. Extrato da Carta de Qualificação do Solo do PDM
Fonte: Câmara Municipal do Porto

Na área de estudo estão identificadas três UOPG (Figura 92), que nos termos do artigo 88.º
do RPDM Porto possuem os seguintes conteúdos programáticos:
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Figura 92. Unidades Operativas de Planeamento e Gestão com incidência na ARU de Campanhã-Estação
Fonte: Câmara Municipal do Porto

UOPG 13 – VCI: Localizada no extremo nascente da ARU de Campanhã-Estação, zona do
Freixo, esta UOPG visa a redução do impacto negativo criado pela VCI, e seus nós viários,
relativamente ao efeito “barreira” criado à continuidade urbana com o vale de Campanhã e
que é relevante corrigir.

Esta ação pretende minorar o impacte negativo, em termos de qualificação
urbana, introduzido pela construção da VCI, que provocou graves problemas
UOPG 13
Objetivos

ambientais e paisagísticos, designadamente um elevado índice de ruído e uma
rutura nos tecidos urbanos da cidade
Os estudos a efetuar deverão eliminar estes inconvenientes, promovendo a
reconversão da área através de obras de urbanização que diminuam o efeito de
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«rutura» e que garantam, sempre que possível, a continuidade urbana
Deverão ser elaborados planos de redução de ruído de forma a não contrariar
os níveis sonoros máximos admissíveis definidos na legislação em vigor
Forma de
execução

Esta UOPG deve ser concretizada através de unidades de execução

UOPG 20 - Alameda de 25 de Abril: Localizada no sector norte da área de intervenção,
embora abrangendo uma área baste reduzida, a UOPG 20 refere a importância da criação de
um “corredor verde entre a estação de Campanhã e o Parque de São Roque”, desenvolvendo
esta operação neste local.

A intervenção urbanística deve ter como objetivo a urbanização das margens
UOPG 20

da Alameda de 25 de Abril, tendo em consideração as ligações viárias à

Objetivos

envolvente indicada no PDM, e deve ser contemplada a criação de um
corredor verde entre a Estação de Campanhã e o Parque de São Roque.

Parâmetros

A área destina-se a habitação, integrando comércio e, eventualmente,

urbanísticos

serviços;

Forma de

Esta UOPG deve ser concretizada através de um plano de pormenor ou

execução

unidades de execução

UOPG 21 – Campanhã: Localizada no setor norte da área de intervenção, abrangendo a
totalidade da zona do Godim e uma parte significativa do setor da Estação, a UOPG 21 tem
como principal objetivo a integração desta área na cidade através da “reformulação da sua
estrutura viária e da requalificação dos seus tecidos urbanos”.

Pretende-se a requalificação e reestruturação dos quarteirões de Campanhã,
compatibilizando as diversas iniciativas já em curso para o local e
UOPG 21

promovendo a integração desta área na cidade através da reformulação da

Objetivo

sua estrutura viária e da requalificação dos seus tecidos urbanos. Deve ser
contemplada a valorização paisagística e ambiental da ribeira da Lomba,
afluente do rio Tinto.

Parâmetros
urbanísticos

O uso deve ser dominantemente habitacional e de pequena indústria;
Devem ser disponibilizadas as áreas de equipamento previstas no PDM;
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O índice bruto de construção máximo para as áreas de urbanização especial
é de 0,8.
Forma de

Esta UOPG deve ser concretizada através de unidades de execução ou plano

execução

de pormenor para a totalidade da área ou ainda plano de urbanização

Destacar também, embora não contida nos limites da ARU, a proximidade da UOPG 23 Parque Oriental, à área de intervenção a qual tem por objetivo “a recuperação e estabilização
da zona oriental”, através da concretização do parque urbano ao longo do vale do rio Tinto.
Este é, aliás, considerado uma peça fundamental, para o equilíbrio urbano do território onde
se integra a ARU de Campanhã – Estação.
Condicionantes
Relativamente às condicionantes presentes na área de intervenção, identificadas na síntese da
Planta de Condicionantes do PDM (Figura 93), registam-se algumas servidões administrativas
e restrições de utilidade pública constantes da legislação em vigor. Neste âmbito importa
referir o canal ferroviário, que atravessa o eixo central de norte a sul, as zonas inundáveis,
junto ao rio e ribeiras, e as zonas especiais de proteção a imóveis classificados.
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Figura 93. Síntese da Planta de Condicionantes do PDM
Fonte SPI, com base no PDM
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Património arquitetónico e arqueológico
Estão ainda identificados no PDM um conjunto de vinte e quatro imóveis, inseridos no território
em estudo, que, pelo seu interesse histórico, arquitetónico e ambiental, devem ser alvo de
medidas de proteção e valorização, havendo por isso condicionantes que requerem a
apreciação da CMP sobre as intervenções a realizar na envolvente desses elementos (Figura
94).
Neste âmbito destacam-se também Áreas de Potencial Valor Arqueológico, a Zona Automática
de Proteção (ZAP 22), correspondendo aos perímetros das zonas de proteção de 50 m de
imóveis classificados ou em vias de classificação e as Zonas de Potencial Arqueológico
(ZOPA 11; 35; 42; 52), definidas com base em referências documentais, toponímicas ou
eventuais achados, cuja localização precisa se desconhece, e ainda todas as igrejas não
classificadas e de construção anterior ao século XIX, com um perímetro envolvente de 50 m.
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Figura 94. Síntese da Carta do Património do PDM
Fonte SPI, com base no PDM
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8 ANÁLISE SWOT
A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) focada na ARU de Campanhã
– Estação e na respetiva envolvente permite sistematizar os resultados das diferentes análises
realizadas, focando os pontos que deverão obrigatoriamente ser tidos em consideração na
definição do PERU.
Esta análise permite uma fácil identificação dos pontos fortes atuais, que poderão ser os seus
motores de transformação, das áreas de melhoria, para as quais devem ser desenhadas
estratégias específicas, das oportunidades, que refletem as influências externas positivas que
importa aproveitar, e das ameaças, que importa conhecer em profundidade e se pretendem
prevenir.

Pontos Fortes
A zona de Campanhã, pela sua génese e morfologia, possui uma
Valor identitário, histórico e
patrimonial

identidade própria e única que a diferencia das restantes zonas da cidade
do Porto. Identifica-se um conjunto patrimonial com história e valor
patrimonial, assente na matriz rural, antigas quintas, que se transformaram
ao longo da história industrial e urbana do Porto.

Atratividade turística do
território

Presença do rio Douro
como elemento ecológico
estruturante

O património histórico e arquitetónico da cidade, associado às
caraterísticas naturais e paisagísticas do rio Douro, constituem-se como
elementos de atratividade turística do território.

O rio Douro, com as suas margens, constitui um elemento fundamental na
articulação entre os espaços natural e urbano.

Proximidade a zonas da

O Centro Histórico está relativamente próximo da área de intervenção,

cidade com dinâmicas e

sendo uma zona com uma forte dinâmica e geradora de fluxos da cidade.

geradoras de fluxos

O estabelecimento de ligações a articulações fluidas com esta zona
poderá facilitar a pretendida revitalização.

Presença no concelho de

O ensino superior tem um grande impacto na capacidade de fixação e

ensino superior público e

atração de residentes para o concelho. Apesar de não se encontrar dentro

privado

da ARU é possível encontrar residências de estudantes neste território.

Existência de rede de

A cidade do Porto conta com uma rede de transportes coletivos urbana

transportes coletivos

abrangente, que serve a ARU e que permite a articulação entre os
principais pontos de interesse para residentes, visitantes e turistas.
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Pontos Fortes
Redes de abastecimento,
drenagem e tratamento de
águas e de abastecimento
de energia

A cidade do Porto possui cobertura quase total do território ao nível das
infraestruturas básicas, servindo a totalidade dos edifícios presentes na
ARU garantindo a melhor qualidade do ambiente urbano.

Melhoria da qualificação

O nível de qualificação académica e profissional da população ativa

académica e profissional

residente no Porto, e com reflexos na área de intervenção embora em

da população ativa

percentagem menor, é uma importante característica para alavancar o
desenvolvimento económico e social do Porto.

Valor ecológico, ambiental

O vale de Campanhã, alvo das principais infraestruturas rodoviárias do

e paisagístico do vale de

Porto-Oriental, mantem ainda uma extensa faixa natural que importa

Campanhã

preservar. A presença do rio Tinto e Torto, que se mantem no estado
natural, são elemento paisagísticos relevantes para a articulação entre as
áreas urbanas de Campanhã-Estação e do Lagarteiro/Azevedo.

Bons níveis de pré-

A maior frequência do nível pré-escolar assume relevância pela atenuação

escolarização

de implicações decorrentes de contextos familiares e socioeconómicos
desfavoráveis e pelo contributo para uma melhor conciliação entre a vida
familiar e profissional. Neste contexto, os valores registados para o Porto
como para a área de intervenção são bastante satisfatórios.

Presença de instituições e

Existem, na área de intervenção, equipamentos de referência como o

agentes mobilizadores

Instituto Juvenil de Campanhã, a residência de estudantes universitários, o
Centro de Apoio à Criação de Empresas, a Marina e o Palácio do Freixo,
equipamentos desportivos, escolas, galerias de arte, um sem número de
associações de moradores e coletividades, com um papel fundamental na
participação e mobilização cívica e que podem alavancar um conjunto
vasto de ações.

Pontos Fracos
Existência de barreiras físicas
que dificultam a articulação
funcional entre as diferentes
zonas da ARU

A instalação de infraestruturas viárias e ferroviárias pesadas e a orografia
do terreno dificultam a articulação das zonas nascente e poente da ARU
e criam problemas ao nível da mobilidade pedonal.
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Pontos Fracos
Generalizadas carências em
termos de reabilitação

Esta situação acaba por ser prejudicial para a imagem dos edifícios em

urbana e má qualidade de

melhor estado de conservação que se encontram na envolvente, pois

parte significativa do

são influenciados negativamente pelos primeiros.

edificado
Elevado número de

Uma das principais fraquezas do território de Campanhã deve-se à

população a residir em ilhas

perpetuação, nos tempos atuais, da residência em ilhas. É de realçar o
elevado número de habitações desta tipologia “típica” de Campanhã.

Segregação social

O processo de inclusão dos bairros no tecido urbano, que ocorreu nas
várias zonas do Porto, não se manifestou na zona de Campanhã com
reflexo na degradação das condições de vida e desemprego da
população local. Estas questões acentuam o caracter de zona
deprimida, isolada e de carências habitacionais que caracterizam
Campanhã.

Baixa percentagem de

A rede de espaços verdes, não obstante a existência de duas grandes

espaços verdes, públicos e

áreas - Parque da Cidade e do Parque Oriental, apresenta uma deficiente

privados

extensão e falta de contínuo na cidade. Esta questão extrapola-se para a
ARU de Campanhã-Estação, acrescentando-se a inexistência de
espaços públicos, praças e jardins, de qualidade.

Carências na conservação de Verifica-se um mau estado de conservação de algumas ligações
ligações pedonais

pedonais,

elementos

fundamentais

na

mobilidade.

Face

às

condicionantes e aos obstáculos existentes no território, o sistema de
mobilidade suave na ARU assume um papel importante na forma de
articulação do território.
Rede ciclável inexistente

Nos últimos anos, em que se tem vindo a apostar e incentivar a opção
por modos de deslocação suave, tal como é a bicicleta, e numa zona de
articulação entre diferentes modos (autocarro/metro/comboio) não existe
nenhum troço ciclável dedicado.

Carências da hierarquização

Na zona de Campanhã identificam-se carências ao nível das vias

e articulação das vias

coletoras e distribuidoras, que permita a fácil conexão e articulação entre
os diversos setores da cidade e que conduza a uma fácil transição entre
as vias nacionais e regionais e a rede viária interna. A conexão entre
estas vias é, frequentemente, realizada através de vias secundárias que
integram a ARU, gerando tráfego de atravessamento no seu interior,
provocando constrangimentos ao nível da circulação viária e pedonal.
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Pontos Fracos
Debilidade na atração de

Apesar da localização e elevado número de serviços de transporte,

novos residentes

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

Áreas indústrias obsoletas

A área de Campanhã desenvolveu-se, ao nível urbano, com a
implantação de diversas unidades fabris. Com a evolução tecnológica e
com a necessidade de reformulação e adaptação dessas unidades aos
tempos modernos, a indústria começa a localizar-se nas áreas
periféricas ao Porto, deixando no território marcas e ruínas que
prejudicam a imagem urbana deste local.

Direitos adquiridos

A existência de direitos de construção adquiridos pode constituir um
entrave ou um condicionamento à definição de novas operações
urbanas mais adequadas às necessidades atuais.

Oportunidades
Disponibilidade de

O recentemente aprovado Acordo de Parceria especifica que o Porto, como

apoios para a

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

regeneração urbana no

Integradas para o Desenvolvimento Urbano Sustentado (AIDUS). Estas ações

âmbito do Acordo de

incluem operações de reabilitação urbana apoiadas em estratégias de

Parceria (2014-2020)

desenvolvimento urbano, incidindo especialmente nas Áreas de Reabilitação
Urbana e privilegiando uma abordagem integrada, coerente e com impacto.

Revisão do Plano

É particularmente relevante o processo de revisão do Plano Diretor Municipal.

Diretor Municipal do

Desta forma o PERU irá evidenciar um conjunto de questões que deverão ser

Porto

respondidas no quadro da revisão do PDM.

Criação de polos de

Existência de um elevado potencial de transformação das unidades industriais

atividades económicas

obsoletas existentes no território em novos polos económicos adaptados à
realidade atual.

Valorização e

Existem pontos de contacto fundamentais entre a área de intervenção de

fortalecimento das

Campanhã-Estação e outras zonas da cidade, tais como: as Antas, Fernão de

relações urbanas com

Magalhães / Santos Pousada, Bonfim, frente de rio, o antigo canal ferroviário

outras áreas da cidade

de ligação à Alfândega e o Jardim da Corujeira.
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Oportunidades
Tendências na área do

As novas condições de acessibilidade que nos últimos anos têm vindo a

turismo cultural

encurtar significativamente as distâncias temporais para os principais centros
urbanos do país, aliadas a outros fatores como o valor patrimonial e
paisagístico do concelho, o número crescente de turistas captados pelo país,
ou a tendência global para a realização de “short breaks”, aumentam o
potencial de captação de turistas pelo Porto, facto que poderá ter um
particular impacto na regeneração da área de intervenção.

Reforço da estrutura

Existência de zonas com capacidade de integração e penetração no tecido

ecológica da cidade

urbano e de articulação com um conjunto de parques, quintas e espaços
verdes da cidade, indo até ao Parque de S. Roque e Monte Aventino, ao
Jardim da Corujeira, ao Jardim de S. Lázaro e, em vários níveis, ao centro do
Porto, capazes de reforçar a estrutura ecológica municipal.

Interesse do executivo
municipal na
regeneração urbana de
Campanhã

É intenção do município reabilitar e revitalizar o território de Campanhã através
de uma operação de reabilitação urbana, contribuindo para a coesão e
integração plena de Campanhã na cidade do Porto.

Ameaças
Debilidades económicas do

Portugal vive, desde há algum tempo, algumas debilidades económicas,

País

que têm condicionado o desenvolvimento regional e a capacidade de
investimento (público e privado). Estas debilidades podem ter um
particular relevo na área da reabilitação, sendo um fator inibidor da
tomada de riscos e do lançamento de novos negócios.

Concorrência de outras

Hoje em dia, a temática da regeneração urbana é assumida como uma

cidades e regiões

prioridade em praticamente todas as cidades portuguesas. Vários
municípios têm vindo a adotar e desenvolver estratégias tendentes à
revitalização urbana, procurando atrair novos moradores e investidores.
A existência destas dinâmicas tornará seguramente o processo de
regeneração urbana de Campanhã um desafio mais exigente.
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Ameaças
Especulação imobiliária

Estando-se perante uma área bastante atrativa ao nível da localização e
dos serviços de transporte, uma operação urbanística direcionada para a
recuperação e requalificação das áreas residências degradadas na ARU
de Campanhã poderá despoletar a especulação imobiliária, fazendo
inflacionar os preços numa área atualmente pouco valorizada.

Desemprego e ociosidade

O trabalho assume uma função essencial na dignidade do ser humano,
fazendo-o útil e contributivo para a sociedade. A privação do emprego,
com a extinção cada vez mais significativa de postos de trabalho, tem
levado a um crescente número de indivíduos desempregados de longa
duração com reflexos graves na sociedade.

Crescimento dos núcleos

A diminuição da estrutura da família, reduzindo-se para 1 ou 2 pessoas,

familiares de pequena

resulta na diminuição da natalidade e envelhecimento da população.

dimensão (1 e 2 pessoas)

Sendo a família um pilar fundamental da sociedade, principalmente pelo
papel de renovação de gerações e suporte educacional e económico
das faixas etárias mais jovens, a diminuição da estrutura familiar pode
significar na redução da população nas próximas gerações.

Desequilíbrios entre as

A contínua aposta e investimentos direcionados para as zonas mais

diferentes zonas da cidade

nobres da cidade, tal como a zona ocidental e ribeirinha, pode acentuar
as diferenças e desequilíbrios face ao setor oriental que desde sempre
foi dotado ao esquecimento na expansão urbana da cidade.
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ANEXO 1. PEÇAS DESENHADAS
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ANEXO 2. FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO DO
ESPAÇO PÚBLICO
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ANEXO 3. FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO DO
EDIFICADO
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ANEXO 4. FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO DAS
ILHAS
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ANEXO 5. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE
REABILITAÇÃO URBANA CAMPANHÃ – ESTAÇÃO
(DOCUMENTO DE SUPORTE – CMP)

