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1. INTRODUÇÃO
1.1

Objetivos do trabalho

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

Melhorar as condições habitacionais e de bem-estar dos atuais residentes,
contribuindo para o reforço da atratividade residencial;

:

Estruturar o território e requalificar os tecidos urbanos;

:

Dinamizar as atividades económicas e induzir um novo polo de criatividade urbana;

:

Renovar a imagem da zona oriental desenvolvendo iniciativas e projetos inovadores;

:

Implementar um modelo de intervenção integrado, eficiente e participado.

Com base neste quadro de referência, o PERU desenvolve uma estratégia integrada 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 documento Definição da ORU, com base na estratégia territorial definida anteriormente
(documento Estratégia Territorial), define as opções estratégicas de reabilitação e identifica as
condições programáticas, operativas, financeiras e institucionais que permitem implementar a
ORU sistemática.
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1.2

Notas metodológicas

A metodologia adotada para o trabalho organiza-se nas seguintes 4 fases:
Fases

Objetivos

Fase 1
Preparação

1.1. Definição do quadro de intervenção e dos fatores críticos
1.2. Consolidação metodológica
1.3. Programação dos trabalhos

Fase 2
Caracterização e Diagnóstico

Fase 3
Enquadramento Estratégico

Fase 4
Definição da ORU

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. 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 (Figura 1).

Figura 1. Relação entre etapas metodológicas e relatórios do projeto
Fonte: SPI
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O relatório encontra-se estruturado nos seguintes capítulos:
:

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

:

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

:

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

:

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

:

Unidades de intervenção (UI) | Enquadramento das unidades de intervenção no RJRU
e desenvolvimento de uma UI-piloto (proposta base);

:

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

:

Quadro de apoios e Incentivos | Identificação do quadro de apoios e incentivos e
soluções de financiamento às ações de reabilitação executadas pelos proprietários e
demais titulares de direitos;

2. OPÇÕES ESTRATÉGICAS
A estratégia territorial para a ARU de Campanhã - Estação assume como base a seguinte
Visão de futuro, entendida como o cenário prospetivo que se pretende alcançar para o
território:

"Gerar um território qualificado, de excelência, para viver, trabalhar e usufruir da
natureza, numa zona que hoje desempenha um papel central na organização da
área metropolitana e na articulação entre o centro e a periferia, que se afirme como
um novo e qualificado polo de desenvolvimento da Cidade e da Região."

Pág. 7

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

O território da ARU de Campanhã - Estação concentra problemas habitacionais, de
degradação física, de dinamização económica e de exclusão social, mas também um
conjunto diversificado e particularmente significativo de potencialidades de transformação
urbanística e de revitalização urbana que, uma vez concretizadas, contribuirão de forma
relevante para a dinamização da zona oriental da cidade, da cidade no seu conjunto e da Área
Metropolitana do Porto.
No decorrer do aprofundamento dos estudos de caracterização e de diagnóstico territorial, a
aplicação dos critérios subjacentes à delimitação inicial da ARU levou a que se procedesse a
um ajustamento dos seus limites, tendo-se alargado os limites, a norte, até à avenida 25 de
Abril (Figura 2).

Figura 2. Limite da ARU e Área de ampliação proposta para a ARU
Fonte SPI

O limite da ARU Campanhã - Estação é, assim, definido: a norte pela praça das Flores e pela
avenida de 25 de Abril; a sul pela avenida de Paiva Couceiro; a nascente pela VCI e pelo tramo
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final da estrada da Circunvalação; a poente pelo tardoz da frente urbana da rua do Bonfim,
pela travessa e pela rua das Eirinhas, pelas ruas do Monte do Bonfim, de António Carneiro, do
Barão de Nova Sintra, e pelo limite da linha férrea até à ponte de São João.
A Visão de futuro para esta zona da cidade, compreende a criação um território atrativo para
residentes,

investidores

e

visitantes,

promovendo

uma

aliança

entre

inovação,

desenvolvimento económico, qualidade ambiental e urbana, e inclusão social e cultural, num
contexto de conetividade com a cidade e com a região, tendo sempre como principal desígnio
a valorização do território e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
Da visão para o território decorrem cinco eixos estratégicos de intervenção (EE),
desenvolvidos no relatório anterior (documento de Estratégia Territorial), que procuram ir ao
encontro das questões mais críticas da reabilitação e revitalização do território de Campanhã –
Estação e que sustentam as principais opções realizadas para o êxito desta importante
operação de reconversão urbanística
:

EE 1. Promover a dinamização e a instalação de atividades económicas e a
multifuncionalidade do território;

:

EE 2. Promover a mobilidade sustentável e reforçar a integração e a conectividade;

:

EE 3. Qualificar o ambiente urbano e promover vivências urbanas diferenciadas;

:

EE 4. Promover a sustentabilidade ambiental, valorizar a paisagem e a continuidade
ecológica;

:

EE 5. Promover a inclusão social e a cidadania ativa.

3. ÂMBITO DA ORU
3.1

Tipologia

A intervenção a desenvolver na ARU de Campanhã - Estação será uma operação de
reabilitação urbana sistemática, em consequência da complexidade das questões abrangidas
e da perspetiva integrada da operação.
Uma ORU Sistemática consiste numa “intervenção integrada de reabilitação urbana de uma
área, dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, dos equipamentos
e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação e revitalização
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do tecido urbano, associada a um programa de investimento público” 1 , que articule e
alavanque o investimento privado associado.
A delimitação de uma ARU acarreta responsabilidades para o Município, tendo associados
apoios e benefícios fiscais, designadamente ao nível dos impostos municipais sobre o
património, incentivos decorrentes dos estatutos dos benefícios fiscais (IVA, IRS e IRC), entre
outros, a conceder aos proprietários e detentores de direitos sobre o património edificado,
objeto das ações de reabilitação urbana.
Através da definição da ORU sistemática, e em complementaridade com o estabelecido na
delimitação da ARU, serão conferidos poderes acrescidos ao Município. A aprovação da ORU
sistemática constitui causa de utilidade pública para efeitos de:

3.2

:

Imposição da obrigação de reabilitar e obras coercivas;

:

Empreitada única;

:

Demolição de edifícios;

:

Direito de preferência;

:

Arrendamento forçado;

:

Constituição de servidão;

:

Expropriação;

:

Venda forçada;

:

Reestruturação da propriedade.

Prioridades e objetivos de execução

As prioridades e objetivos de execução estabelecidos para a ORU de Campanhã - Estação
têm em vista a prossecução da visão de futuro definida para o território e as opções
estratégicas delineadas para a sua concretização.
Tendo em consideração as opções estratégicas de reabilitação e revitalização definida para a
ARU de Campanhã - Estação estabelecem-se os seguintes objetivos estratégicos (OE) para
os eixos estratégicos de intervenção (EE):

1

Artigo 8º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana.
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EE 1. Promover a dinamização e a instalação de atividades económicas e a
multifuncionalidade do território
:

OE1. Dinamizar as atividades económicas e induzir novos polos de criatividade
urbana;

:

OE2. Renovar a imagem da zona oriental desenvolvendo iniciativas e projetos
inovadores;

:

OE3. Incentivar a instalação de empresas e entidades relevantes, geradoras de fluxos;

:

OE4. Reforçar e potenciar a rede de infraestruturas e equipamentos de apoio às
empresas;

:

OE5. Dinamizar novos usos estimulando o comércio local e os serviços de
proximidade.

(O Eixo Estratégico 1 partilha com o Eixo Estratégico 4 os objetivos estratégicos OE19 e
OE 20)
EE 2. Promover a mobilidade sustentável e reforçar a integração e a conectividade
:

OE6. Estruturar o território e requalificar os tecidos urbanos;

:

OE7. Melhorar a acessibilidade e mobilidade da população;

:

OE8. Reforçar a ligação e a integração dos diversos núcleos urbanos do território;

:

OE9. Incrementar a mobilidade pedonal, os meios suaves e o transporte público;

:

OE10. Minimizar o impacto do automóvel no espaço urbano.

(O Eixo Estratégico 2 partilha com o Eixo Estratégico 4 o objetivo estratégico OE19)
EE 3. Qualificar o ambiente urbano e promover vivências urbanas diferenciadas
:

OE11. Melhorar as condições habitacionais e de bem-estar dos atuais residentes,
contribuindo para o reforço da atratividade residencial;

:

OE12. Atrair e fixar novos residentes, promovendo a integração e a coesão social;

:

OE13. Reabilitar e adequar o tecido edificado aos novos modelos habitacionais;

:

OE14. Valorizar os espaços urbanos numa lógica de multifuncionalidade, reforçando
as relações de proximidade e o sentimento de pertença;

:

OE15. Reforçar e dinamizar a rede de equipamentos coletivos;

:

OE16. Revitalizar, dinamizar e qualificar o comércio local e os serviços de proximidade.

(O Eixo Estratégico 3 partilha com os Eixos Estratégicos 1, 2 e 4 os objetivos estratégicos
OE2, OE6 e OE20)
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EE 4. Promover a sustentabilidade ambiental, valorizar a paisagem e a continuidade
ecológica
:

OE17. Articular os espaços verdes, tendo em vista a criação de continuidades
ecológicas e a melhoria da qualidade paisagística;

:

OE18. Proteger, qualificar e dinamizar os espaços naturais existentes, potenciando o
seu usufruto pela população;

:

OE19. Melhorar a qualidade ambiental através da redução das emissões de gases
com efeito de estufa e do ruído;

:

OE20. Melhorar a eficiência energética dos edifícios, espaços públicos e
infraestruturas.

(O Eixo Estratégico 4 partilha com os eixos estratégicos 1 e 2 os objetivos estratégicos
OE2 e OE6)
EE 5. Promover a inclusão social e a cidadania ativa
:

OE21. Implementar um modelo de intervenção integrado eficiente e participativo;

:

OE22. Combater a pobreza e a exclusão social;

:

OE23. Fomentar a igualdade de oportunidades;

:

OE24. Promover o envelhecimento saudável e autónomo e a aprendizagem e
empreendedorismo ao longo da vida;

:

OE25. Reforçar os níveis de participação, capacitação e envolvimento dos atores
locais.

3.3

Prazo de execução

A ORU de Campanhã - Estação deverá ser executada no prazo de 10 (dez) anos, estimandose que as intervenções propostas se desenvolvam entre 2017 e 2026. Este prazo poderá ser
prorrogado por 5 anos, caso se entenda necessário, atingindo o âmbito temporal máximo
fixado para a vigência de uma ARU (art.º 20º do RJRU).
Tendo em vista a concretização integral da ORU, deverá ser regularmente promovida a
avaliação da execução da operação, designadamente do grau de desenvolvimento do
programa de ação definido e da prossecução dos objetivos estratégicos, nos termos previstos
no RJRU.
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4. PROGRAMA DA ORU
4.1

Projetos estruturantes e ações

As intervenções que corporizam a Operação de Reabilitação Urbana de Campanhã - Estação
enquadram-se numa matriz de 10 projetos estruturantes, que são operacionalizados através
de 39 ações (Tabela 1).
Estes projetos estruturantes, como referido no documento de Estratégia Territorial, decorrem
dos eixos estratégicos (EE) que sustentam e materializam a Visão para o território e
correspondem a propostas concretas de intervenção que, no seu conjunto, visam a
concretização dos objetivos estratégicos (OE) subjacentes à estratégia de reabilitação e de
reconversão urbanística de Campanhã – Estação.
Os projetos estruturantes, muito embora se organizem por eixo estratégico de intervenção,
considerando a sua importância para a concretização dos OE associados a esse eixo, têm
também, na maioria dos casos, pela sua transversalidade, um impacto direto ou indireto na
concretização dos OE associados a outros eixos de intervenção.
Os projetos estruturantes estão desenvolvidos em fichas próprias que incluem a sua
identificação, os objetivos estratégicos para os quais concorrem, uma breve descrição dos
projetos, as ações prioritárias e a avaliação do seu impacto para a prossecução dos diferentes
Eixos Estratégicos. As ações estão, igualmente, descritas em fichas que contêm a
identificação da tipologia de intervenção, uma planta de localização e fotografia (nas
intervenções físicas), descrição, promotor, parceiros envolvidos ou a envolver, financiamento,
investimento e cronograma (tempo de duração da ação).
As intervenções físicas subjacentes aos projetos estruturantes e às ações são representadas
por uma linguagem esquemática e indicativa nas fichas–síntese.
Essas fichas-síntese dos projetos e das ações devem ser objeto de uma constante revisão,
tendo em conta eventuais e justificáveis correções de trajetória da ação municipal.
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EIXOS ESTRATÉGICOS
EE1

PROJETOS ESTRUTURANTES

Promover a dinamização e a instalação de
atividades económicas e a multifuncionalidade do
território

PE1

Promover a mobilidade sustentável e reforçar a
integração e a conectividade

EE3
Qualificar o ambiente urbano e promover vivências
urbanas diferenciadas

EE4
Promover a sustentabilidade ambiental, valorizar a
paisagem e a continuidade ecológica

EE5
Promover a inclusão social e a cidadania ativa

Construção e consolidação de duas fortes áreas empresariais, a norte e a sul da
área de intervenção complementares e compatíveis com novos usos

1.1.
1.2.

2.1.
2.2.
2.3.
5.1.
Melhoria das condições de mobilidade interna, com as zonas adjacentes e com o 5.2.
PE5
centro da cidade
5.3.
5.4.
7.1.
PE7 Criação de uma rede pedonal e ciclável
7.2.
7.3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Resolução dos graves problemas habitacionais e de salubridade pública, de
PE3
degradação e abandono do edificado, e recomposição dos tecidos urbanos
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
6.1.
6.2.
Requalificação do espaço público, das infraestruturas, equipamentos e edifícios
PE6
notáveis
6.3.
6.4.
9.1.
Consolidação e desenvolvimento da rede e do funcionamento de equipamentos
PE9
educativos, desportivos e culturais
9.2.
4.1.
4.2.
PE4 Construção de uma estrutura verde articulada com a estrutura verde da cidade
4.3.
4.4.
4.5.
8.1.
(Re)criar Redes de Emancipação Social: Habitação, Emprego, Saúde, Apoio
PE8
8.2.
Social e Educação
8.3.
10.1.
10.2.
10.3.
PE10 Participação cidadã e articulação de diferentes atores e níveis de intervenção
10.4.
PE2

EE2

AÇÕES

Construção do Terminal Intermodal Rodoviário em articulação com a nova frente
do Interface de Campanhã e com o espaço envolvente

10.5.

Enquadramento do projeto no quadro da revisão do PDM
Elaboração de um ‘Estudo urbanístico de reordenamento, requalificação e reconversão dos Espaços
Industriais’ para a área norte e área sul
Construção do Terminal Intermodal Rodoviário de Campanhã
Construção de um Interface de duas frentes
Deslocalização do campo de jogos Ruy Navega
Reperfilamento da rua Pinheiro de Campanhã e da rua de Bonjóia
Via de Godim
Acessos à Lomba e à avenida 25 de Abril
Reperfilamento da rua do Freixo
Ecopista oriental da cidade
Prolongamento da ligação pedonal existente a norte sobre a ferrovia
Ligação pedonal no prolongamento da rua Barão de Nova Sintra
Reabilitação do edificado da zona da Lomba
Reabilitação do edificado das zonas da Formiga, Agra e China
Reabilitação do edificado das zonas de Noeda e de Navega
Reabilitação dos conjuntos habitacionais em frente à Estação de Campanhã e na rua Justino Teixeira
Reabilitação urbana da área situada entre a rua Pinto Bessa e a avenida 25 de Abril
Análise de edificações classificadas como “ilhas”
Valorização de terrenos municipais
Conceção de um programa de realojamento
Requalificação da rua Pinto Bessa
Requalificação da avenida Paiva Couceiro
Reabilitação da quinta localizada na rua Barão de Nova Sintra
Reabilitação da Quinta do Mitra
Ampliação do polo desportivo de Godim
Requalificação do campo de jogos da Lomba
Jardim do polo desportivo de Godim
Encosta e jardim panorâmico de Campanhã
Quinta do Mitra, avenida 25 de Abril e Praça da Corujeira
Jardim do Freixo
Áreas verdes de enquadramento nos principais eixos viários
Reforçar o acesso / sucesso da população desempregada aos mecanismos de emprego
Desenvolver as acessibilidades da população a cuidados de saúde e a redes de cuidado
Intensificar o papel da Escola Pública nos processos de mudança social da população
Participação dos que vivem e trabalham na área de intervenção
Participação de proprietários, investidores e outros agentes económicos
Participação da cidade do Porto e a articulação com a AMP
Articulação com o Governo, com os seus órgãos de administração central descentralizada e com as
empresas públicas
Plano de comunicação e de valorização do projeto

Tabela 1. Projetos estruturantes e ações
Fonte: SPI
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PE1

Construção e consolidação de duas fortes áreas empresariais, a norte e a sul da área de
intervenção complementares e compatíveis com novos usos

EE1

Promover a dinamização e a instalação de atividades económicas e a multifuncionalidade do
território

Objetivos Estratégicos
OE1. Dinamizar as atividades económicas e induzir novos polos de criatividade urbana
OE2. Renovar a imagem da zona oriental desenvolvendo iniciativas e projetos inovadores
OE3. Incentivar a instalação de empresas e entidades relevantes, geradoras de fluxos
OE4. Reforçar e potenciar a rede de infraestruturas e equipamentos de apoio às empresas
OE5. Dinamizar novos usos estimulando o comércio local e os serviços de proximidade
OE19. Melhorar a qualidade ambiental através da redução das emissões de gases com efeito de estufa
e do ruído
OE20. Melhorar a eficiência energética dos edifícios, espaços públicos e infraestruturas
Descrição
Construção e consolidação de duas fortes áreas empresariais, a norte e a sul da área de intervenção,
complementares e compatíveis com novos usos (habitação, comércio e serviços), capazes de induzir
novas dinâmicas urbanísticas e socioeconómicas em Campanhã, revertendo, valorizando e recuperando
a imagem do território.
Existem condições para a sua criação, a norte, através da reconversão das instalações industriais
desativadas e devolutas existentes no quarteirão formado pelas ruas Justino Teixeira, Godim e Monte da
Estação, e, a sul, no quarteirão formado pela avenida de Paiva Couceiro e Rua do Freixo, estando
articuladas com a rede viária principal (VCI), respetivamente, através da avenida 25 de Abril e da avenida
de Paiva Couceiro/Estrada da Circunvalação, e estando próximas do futuro Terminal Intermodal de
Campanhã.
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Estas áreas serão o motor para a constituição ou fortalecimento de centros de formação profissional
adequados às necessidades das empresas e às características e condições da população
desempregada ou à procura do primeiro emprego.
Ações prioritárias
1.1. Enquadramento do projeto no quadro da revisão do PDM
1.2. Elaboração de um ‘Estudo urbanístico de reordenamento, requalificação e reconversão dos Espaços
Industriais’ para a área norte e área sul
Impactos nos Eixos Estratégicos
EE1

EE2

EE3

EE4

EE5

Promover a
dinamização e a
instalação de atividades
económicas e a
multifuncionalidade do
território

Promover a mobilidade
sustentável e reforçar a
integração e a
conectividade

Qualificar o ambiente
urbano e promover
vivências urbanas
diferenciadas

Promover a
sustentabilidade
ambiental, valorizar a
paisagem e a
continuidade ecológica

Promover a inclusão
social e a cidadania
ativa

••••

•••

•••

••

•••
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1.1.

Enquadramento do projeto no quadro da revisão do PDM

Tipo de intervenção
Alteração normativa
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Proprietários (privados)

Descrição
As áreas empresariais propostas, à luz do atual Plano Diretor Municipal do Porto, que define regras e
orientações a que devem obedecer a ocupação, o uso e a transformação do solo no concelho,
encontram-se abrangidas pela categoria de Solo Urbanizado, designadamente nas seguintes
subcategorias:
• Área de Edificação Isolada com Prevalência de Habitação Coletiva;
• Área de Frente Urbana Contínua em Consolidação;
• Área de Habitação Tipo Unifamiliar;
• Área de Urbanização especial.
Ainda de acordo com a carta de qualificação do solo do PDM, a área a norte é abrangida por uma
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG 21 – Campanhã), concretizada através de unidades
de execução, por plano de pormenor ou por um plano de urbanização, e cujos parâmetros urbanísticos
referem, entre outros, que o uso deve ser dominantemente habitacional e de pequena indústria e que o
índice bruto de construção máximo para as áreas de urbanização especial é de 0,8 (as áreas de
urbanização especial correspondem a áreas de expansão habitacional ou de reconversão urbanística,
para as quais é indispensável a definição detalhada da sua conceção e forma de ocupação com recurso
a desenho urbano, estando inseridas em UOPG).
Neste contexto, a viabilidade e a garantia da construção e consolidação de duas fortes áreas
empresariais, a norte e a sul da área de intervenção, passa obrigatoriamente pela alteração normativa do
atual PDM, pelo que se torna fundamental o enquadramento do projeto no quadro da sua revisão (em
curso).
Estimativa de investimento: Indireto (relacionado essencialmente com a afetação de recursos humanos
das entidades envolvidas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Não aplicável
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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1.2.

Elaboração de um ‘Estudo urbanístico de reordenamento, requalificação e reconversão dos
Espaços Industriais’ para a área norte e área sul

Tipo de intervenção
Estudo
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Privados

Descrição
As áreas industriais, localizadas a norte e a sul da ARU, com cerca de 11,3 ha e 4,3 ha, respetivamente,
deverão constituir-se como territórios infraestruturados para implantação de empresas estratégicas para
o concelho e compatíveis com novos usos (habitação, comércio e serviços). Esta ação, naturalmente,
contará com o envolvimento dos privados (de acordo com o levantamento cadastral) e deverá promover
consensos entre as partes. A ação deverá ter em conta os compromissos urbanísticos existentes e a sua
ponderação com a participação dos privados, designadamente os atos válidos (direitos conferidos por
informações prévias favoráveis, licenças, aprovações ou alterações válidas, incluindo projetos de
arquitetura, ainda não tituladas por alvará). A intervenção a preconizar para estas áreas, compreenderá,
necessariamente, a construção de arruamentos, da rede de infraestruturas e de equipamentos /serviços
gerais de apoio, bem como a definição de normas urbanísticas de ocupação do solo e lotes a constituir.
Complementarmente, numa área em que as infraestruturas de transportes condicionam e estruturam o
modelo urbano existente, está identificada, pela Câmara Municipal do Porto, uma ligação a norte em
túnel entre a avenida Fernão de Magalhães e a rua de Godim, como eventualmente necessária para
conferir unidade à cidade e, particularmente, para aproximar a zona oriental do centro e do conjunto da
cidade. Através deste conjunto de medidas e ações, levadas a cabo de uma forma integrada, visa-se
desenvolver e modernizar o tecido económico do território e criar melhores condições urbanas para a
atratividade e para a fixação de novas empresas. Neste sentido deverá ser promovida a elaboração de
um estudo urbanístico (articulado com a revisão do PDM) que formalize as articulações com a
envolvente, particularmente com os principais eixos viários do território (VCI, Estrada da Circunvalação e
avenidas 25 de Abril e Paiva Couceiro), e que possibilite a constituição de um instrumento de gestão
territorial e a definição de medidas e ações de reconversão, de reordenamento e de requalificação dos
espaços industriais, de forma a eliminar eventuais incompatibilidades de usos e focos de desqualificação
urbana. O estudo, para a área norte, deverá considerar a ação prevista de reabilitação urbana da área
situada entre a rua Pinto Bessa e a avenida 25 de Abril (ação 3.5.).
Estimativa de investimento: Indireto (relacionado essencialmente com a afetação de recursos humanos
das entidades envolvidas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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PE2

Construção do Terminal Intermodal Rodoviário em articulação com a nova frente do Interface de
Campanhã e com o espaço envolvente

EE2

Promover a mobilidade sustentável e reforçar a integração e a conectividade

Objetivos Estratégicos
OE6. Estruturar o território e requalificar os tecidos urbanos
OE7. Melhorar a acessibilidade e mobilidade da população
OE8. Reforçar a ligação e a integração dos diversos núcleos urbanos do território
OE9. Incrementar a mobilidade pedonal, os meios suaves e o transporte público
OE10. Minimizar o impacto do automóvel no espaço urbano
OE19. Melhorar a qualidade ambiental através da redução das emissões de gases com efeito de estufa
e do ruído
Descrição
Construção do Terminal Intermodal de Campanhã, articulado com a VCI, com a Estação de Campanhã,
com o Metro (tornando operativa a passagem subterrânea entre o interface rodoviário e a rua Justino
Teixeira), com a rede viária secundária e com a envolvente.
É indispensável que o Terminal Intermodal tenha o adequado enquadramento funcional e urbanístico,
associado à reformulação da estrutura viária e à promoção da reabilitação urbana das áreas envolventes,
ao nível do edificado, espaço público e áreas verdes, entre o nó da VCI com a rua de Bonjóia, a norte,
englobando a Quinta do Mitra e a rua do Freixo, a sul, num conceito de um Interface de duas frentes,
constituindo-se assim um centro intermodal integrado no tecido urbano da cidade.
Este projeto visa, igualmente, a valorização da rua Pinheiro de Campanhã e a sua articulação com a rua
do Freixo
Este PE é complementar ao PE5 e ao PE6.
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Ações prioritárias
2.1. Construção do Terminal Intermodal Rodoviário de Campanhã
2.2. Construção de um Interface de duas frentes
2.3. Deslocalização do campo de jogos Ruy Navega
Impactos nos Eixos Estratégicos
EE1

EE2

EE3

EE4

EE5

Promover a
dinamização e a
instalação de atividades
económicas e a
multifuncionalidade do
território

Promover a mobilidade
sustentável e reforçar a
integração e a
conectividade

Qualificar o ambiente
urbano e promover
vivências urbanas
diferenciadas

Promover a
sustentabilidade
ambiental, valorizar a
paisagem e a
continuidade ecológica

Promover a inclusão
social e a cidadania
ativa

••••

••••

•••

•••

••
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2.1.

Construção do Terminal Intermodal Rodoviário de Campanhã

Tipo de intervenção
Terminal intermodal; Construção nova
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Estado Português; IP – Infraestruturas de
Portugal; Metro do Porto; Operadores de
transporte rodoviário.
Descrição
Construção do terminal rodoviário articulado com a Estação de Campanhã e com o Metro do Porto de
forma a criar o interface intermodal oriental da cidade do Porto.
O terminal rodoviário deverá contemplar a construção de um parque de estacionamento sob a
plataforma dos terminais rodoviários, aproveitando a diferença de cotas do terreno, permitindo acabar
com o estacionamento de superfície na rua Pinheiro de Campanhã e na envolvente à Estação Ferroviária.
A construção do terminal deverá contribuir para:
• Reabilitar e refuncionalizar a passagem subterrânea entre o terminal rodoviário e a rua Justino
Teixeira, permitindo, entre outras questões, uma fácil e eficaz ligação à rede do Metro;
• Enquadrar o edifício do Centro Juvenil de Campanhã, respeitando o sistema de vistas, tendo como
pressuposto a deslocalização do campo de jogos Ruy Navega;
• Valorizar e minimizar o efeito barreira existente em resultado da topografia e dos taludes existentes;
• Promover uma articulação com a ecopista oriental da cidade (troço norte);
• Articular o conjunto edificado da Quinta do Mitra, possibilitando a constituição de uma ligação à rua
Monte da Estação.
O espaço canal da ciclovia encontra-se descrito e contemplado na ação 7.1. (Ecopista oriental da
cidade).
Estimativa de investimento: 6 985 200 €
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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2.2.

Construção de um Interface de duas frentes

Tipo de intervenção
Construção nova;
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
IP – Infraestruturas de Portugal; Metro do
Porto.
Descrição
Construção de um interface de duas frentes, através da valorização do acesso existente na rua Pinheiro
de Campanhã e área envolvente. A nova frente da estação deverá formalizar uma entrada a partir da
zona nascente da linha ferroviária e garantir a articulação com a passagem subterrânea existente de
ligação aos cais ferroviários.
Deverá ser garantida a implantação dos espaços de apoio ao funcionamento da Estação,
designadamente recolha e largada de passageiros, estacionamento de curta duração, praça de táxis e
possibilidade de inversão de marcha, assim como um franco acesso pedonal a partir da rua Pinheiro de
Campanhã.
O espaço público envolvente à nova frente da Estação encontra-se descrito e contemplado na ação 5.1.
(Reestruturação da rua Pinheiro de Campanhã).
O espaço canal da ciclovia encontra-se descrito e contemplado na ação 7.1. (Ecopista oriental da
cidade).
Estimativa de investimento: 667 500 €
(O valor não inclui estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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2.3.

Deslocalização do campo de jogos Ruy Navega

Tipo de intervenção
Criação de espaço público
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Clube Desportivo de Portugal

Descrição
Promover a deslocalização do campo de jogos Ruy Navega, permitindo um outro desafogo e uma
acrescida funcionalidade do interface rodoviário e uma valorização do edifício do Centro Juvenil de
Campanhã e de toda a sub-unidade de Navega.
Face à sua localização e dimensão, o terreno onde está instalado o campo de jogos apresenta enormes
potencialidades para a valorização do território envolvente.
A deslocalização do campo desportivo, designadamente para o polo desportivo composto pelo
complexo de piscinas de Campanhã e o campo de jogos e pavilhão desportivo da Escola EB 2,3 de
Ramalho Ortigão (ver PE 9), permitirá criar um novo espaço público qualificado na envolvente ao
Terminal Intermodal Rodoviário e na zona de Navega, reforçando o espaço público da cidade e
contribuindo para a melhoria do ambiente urbano da zona nascente da ARU, colmatando a inexistência
de zonas verdes públicas e de lugares exteriores qualificados de permanência nesta parte do território de
Campanhã - Estação.
Esta ação permitirá expandir o sistema e a estrutura ecológica urbana e as infraestruturas verdes da
cidade, bem como para aumentar a eficiência energética das infraestruturas públicas, designadamente
ao nível da iluminação pública.
O novo espaço público deverá integrar o troço da ecopista oriental de ligação à Quinta de Bonjóia.
Da concretização desta ação depende a ampliação do polo desportivo de Godim (ação 9.1.).
Estimativa de investimento: 888 600 €
(O valor não inclui aquisição de terreno / expropriação, demolições, estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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PE3

Resolução dos graves problemas habitacionais e de salubridade pública, de degradação e
abandono do edificado, e recomposição dos tecidos urbanos

EE3

Qualificar o ambiente urbano e promover vivências urbanas diferenciadas

Objetivos Estratégicos
OE2. Renovar a imagem da zona oriental desenvolvendo iniciativas e projetos inovadores
OE6. Estruturar o território e requalificar os tecidos urbanos
OE11. Melhorar as condições habitacionais e de bem-estar dos atuais residentes, contribuindo para o
reforço da atratividade residencial
OE12. Atrair e fixar novos residentes, promovendo a integração e a coesão social
OE13. Reabilitar e adequar o tecido edificado aos novos modelos habitacionais
OE14. Valorizar os espaços urbanos numa lógica de multifuncionalidade, reforçando as relações de
proximidade e o sentimento de pertença
OE15. Reforçar e dinamizar a rede de equipamentos coletivos
OE16. Revitalizar, dinamizar e qualificar o comércio local e os serviços de proximidade
OE20. Melhorar a eficiência energética dos edifícios, espaços públicos e infraestruturas
Descrição
O projeto incide, fundamentalmente, sobre os núcleos habitacionais de Miraflor, Lomba, Formiga, Agra,
China, Noeda e Navega, sobre a área situada entre a rua Pinto Bessa e a avenida 25 de Abril (associada
à intervenção de consolidação do polo desportivo existente) e sobre os conjuntos habitacionais em
frente à Estação de Campanhã e na rua Justino Teixeira e ao longo das ruas do Bonfim, do Heroísmo e
Barão de Nova Sintra.
Estes territórios apresentam graves problemas habitacionais e de salubridade pública, de degradação e
abandono do edificado, bem como necessidades de requalificação e ampliação de espaço público.
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Neste sentido, o projeto visa, particularmente, a reabilitação do edificado em mau estado de
conservação e a necessitar de obras profundas, a refuncionalização dos edifícios vagos e a
recomposição dos tecidos urbanos a preservar e valorizar através da melhoria das acessibilidades, da
requalificação do espaço público e, quando possível, do seu incremento.
Considerando a existência de formas de habitação precária na área de intervenção (comummente
designadas por “ilhas”), o projeto visa a análise dos casos de edificações classificadas como ilhas e a
identificação das situações passiveis de reabilitação, privilegiando o realojamento em edificado vago.
Neste sentido importa apurar a articulação com o PDM e a legalidade das construções, os direitos de
edificabilidade, os índices de impermeabilização do solo, as condições mínimas de habitabilidade, os
conjuntos habitacionais a preservar e a requalificar e as necessidades, tipologias e locais de
realojamento.
Para a população residente em edifícios cujas condições de habitabilidade não justifiquem obras de
requalificação é definido um programa de realojamento em articulação, quando possível, com
programas do IHRU.
O projeto abarca ainda os terrenos municipais localizados no território, através da promoção de medidas
de valorização patrimonial que visam a construção de habitação a custos controlados ou a criação de
espaço público qualificado (valorização do edificado envolvente).
Este PE é complementar ao PE5 e ao PE6.
Ações prioritárias
3.1. Reabilitação do edificado da zona da Lomba
3.2. Reabilitação do edificado das zonas da Formiga, Agra e China
3.3. Reabilitação do edificado das zonas de Noeda e de Navega
3.4. Reabilitação dos conjuntos habitacionais em frente à Estação de Campanhã e na rua Justino Teixeira
3.5. Reabilitação urbana da área situada entre a rua Pinto Bessa e a avenida 25 de Abril
3.6. Análise de edificações classificadas como “ilhas”
3.7. Valorização de terrenos municipais
3.8. Conceção de um programa de realojamento
Impactos nos Eixos Estratégicos
EE1

EE2

EE3

EE4

EE5

Promover a
dinamização e a
instalação de atividades
económicas e a
multifuncionalidade do
território

Promover a mobilidade
sustentável e reforçar a
integração e a
conectividade

Qualificar o ambiente
urbano e promover
vivências urbanas
diferenciadas

Promover a
sustentabilidade
ambiental, valorizar a
paisagem e a
continuidade ecológica

Promover a inclusão
social e a cidadania
ativa

••

••••

••••

•

••
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3.1.

Reabilitação do edificado da zona da Lomba

Tipo de intervenção
Reabilitação do edificado
Promotor
Privados
Principais entidades a envolver
Câmara Municipal do Porto; Junta de
Freguesia do Bonfim; Agentes económicos
Descrição
Reabilitação do edificado da zona da Lomba, núcleo habitacional ligado à génese da ocupação urbana
da zona oriental da cidade do Porto, já identificado em esquema cartográfico do Porto Oriental em 1750
como edificado em expansão, e que deve ser classificado como de interesse municipal. O núcleo da
Lomba está hoje integrado na freguesia do Bonfim.
A ação está associada à requalificação e à ampliação do espaço público envolvente, através da
promoção de ações de demolição de habitações precárias e de restituição de áreas de logradouro, com
o objetivo de criação de espaço público qualificado e de recuperação e expansão de áreas verdes e de
articulação com a rua do Heroísmo (sul), com a rua António Carneiro (poente), com a rua Pinto Bessa
(norte) e com a rua Padre António Vieira (nascente).
Neste sentido importa apurar a articulação com o PDM e a legalidade das construções, os direitos de
edificabilidade, os índices de impermeabilização do solo, as condições mínimas de habitabilidade, os
conjuntos habitacionais a preservar e a requalificar e as necessidades, tipologias e locais de
realojamento.
Esta ação será objeto de constituição de uma unidade de intervenção - piloto (UI Lomba) e articula-se
com a requalificação do campo de jogos da Lomba (ação 9.2.).
Esta ação compreende a reabilitação integral de edifícios de propriedade privada que se inserem na UI
da Lomba, tendo como principais usos: habitação, comércio e serviços.
Com base nos dados de levantamento do edificado, identifica-se um total de 225 edifícios (excluindo o
edificado inserido em área de terreno de ilha), com as seguintes características:

Total
(un)

Usos

225

Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

Edifícios (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
186
135
11
12
16
11
1
1
13
6
1
4
10
0
1
3

Ruína
10
0
0
3
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Deste total de edifícios (225) identificam-se 41 edifícios vagos, com as seguintes características:
Edifícios vagos
Total
(un)

41

Usos
Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

28
0
4
9

Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
8
2
6
0
0
0
1
0
2
0
1
3

Ruína
10
0
0
3

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

Nível de
intervenção
Intervenção
ligeira

Razoável (Obras
profundas)

Intervenção
profunda

Mau *

Intervenção
muito profunda

Ruína *

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

* Estado de conservação propenso à demolição do edificado (se justificado)
Com base no levantamento do edificado (excluindo edifícios em bom estado de conservação, em obra e
em área de ilha) identificam-se os edifícios por tipologia de intervenção e uma estimativa de cálculo da
área bruta de construção (ABC) a intervencionar. Para o cálculo do ABC considerou-se o polígono de
implantação do edifício multiplicado pelo seu número de pisos (acima da cota de soleira).

Pág. 27

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

Razoável (Obras ligeiras)
26 168 m2

ABC Edifícios* (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras profundas)
8 814 m2

Mau
6 320 m2

Ruína
2 128 m2

Razoável (Obras ligeiras)
2 299 m2

ABC Edifícios vagos*
Estado de conservação
Razoável (Obras profundas)
1 528 m2

Mau
2 687 m2

Ruína
2 129 m2

* Inclui o edificado sem informação quanto ao uso
ABC Edifícios com os usos habitação e habitação/outros usos (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras ligeiras)
Razoável (Obras profundas)
Mau
Ruína
17 207 m2
2 284 m2
2 939 m2
1 926 m2
Estas intervenções serão da responsabilidade dos proprietários, embora possam contar com o apoio da
CM do Porto, beneficiando do quadro de apoio e incentivos e deverão ser realizadas utilizando os
poderes do Município no quadro da concretização de uma ORU sistemática.
Destaca-se que a análise relativamente ao estado de conservação do conjunto edificado da ARU foi
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sustentada numa observação exterior dos edifícios, através da análise dos elementos visíveis do exterior
(por exemplo, as fachadas, coberturas e caixilharias), importando destacar que serve apenas para se
obter uma primeira aproximação global ao estado dos edifícios, e em nada substitui as competências da
Câmara Municipal no que diz respeito à certificação do estado dos imóveis, de acordo com o DecretoLei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro.
Para além deste edificado, a ação visa uma intervenção sobre as habitações precárias do território,
através do realojamento da população residente nestas subunidades territoriais, da demolição das
construções em ilha ou da reabilitação do edificado (quando justificado, ver ação 3.6.).
À luz do PDM, face à localização das ilhas em Área de Frente Urbana Contínua em Consolidação, o
interior dos quarteirões destina-se a espaço verde afeto aos logradouros das parcelas confinantes com
os arruamentos que definem o quarteirão ou à utilização coletiva.
A zona da Lomba abrange 17 ilhas (sendo uma delas desabitada) perfazendo um total de 157 fogos
habitados, distribuídas nas subunidades territoriais da Lomba e Vera Cruz, com as seguintes
características:
Subunidade

Identificação
Código GIS *
874
876
946
952
1128
1193
1211
868
947
953
948
951
1127
1129
1265
869
866

Morfotipologia

Ilha padrão

Lomba
Ilha com desenvolvimento variável
Pátio

Vera Cruz

Conjunto de pequena dimensão
Hibrido
Por clarificar
Ilha com desenvolvimento variável
Pátio

Fogos
(un)
20
13
9
4
7
4
4
11
6
8
16
15
4
16
7 (a)
7
13

Área implantação
(m2)
750
367
535
97
271
152
135
540
337
694
619
1 230
162
578
122
406
543

* Identificação constante do documento “Levantamento e caracterização das Ilhas do Porto – Relatório
Final, FEUP (2015)” e do Anexo 4 do Relatório 2 (Caracterização e Diagnóstico).
(a) - Desabitado
A identificação e o mapeamento das ilhas resultam da análise ao estudo técnico desenvolvido pelo
Instituto da Construção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto que procura desenvolver
uma avaliação quantitativa, qualitativa e locativa das situações problemáticas de alojamento existentes
nas ilhas, no seguimento de estudos desenvolvidos pela Câmara Municipal do Porto. Segundo
informação compilada pelo Centro de Investigação em Território, Transportes e Ambiente não foi
efetuado um recenseamento das famílias a residirem nas casas de ilha. Os valores existentes para o
número de famílias residentes em ilhas resultam de uma extrapolação a partir de uma sondagem de uma
amostra em torno dos 15%, sendo calculado um valor médio de pessoas por família, por freguesia.
Assim para o Bonfim, o valor estimado é de cerca de 2,05 pessoas por família a residir em ilha. O
número de famílias a residir por ilha foi calculado a partir do número de alojamentos ocupados,
assumindo-se que um alojamento ocupado corresponde a uma família.
Segundo o mesmo estudo, de acordo com o total de respostas elegíveis por freguesia, a tipologia do
alojamento em ilha apresenta a seguinte representatividade no Bonfim:
Total de respostas elegíveis
162

%
100

T0
3

%
1.9

T1
75

%
46.3

T2
63

%
38.9

T3
16

%
9.9

≥T4
5

%
3

Face aos dados apresentados, assume-se que a ação deverá responder às necessidades de alojamento
de 157 famílias a residir em ilhas (cerca de 317 pessoas), garantindo condições de habitabilidade de 157
fogos, correspondendo às seguintes tipologias: 3 T0; 73 T1; 61 T2; 15 T3; e 5 T4 (≥). De acordo com os
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valores mínimos das áreas brutas dos fogos definidos no Regulamento Geral das Edificações Urbanas
(REGEU) será necessário construir/reabilitar cerca de 10 183 m2 de ABC.
Não obstante o prévio dimensionamento tipológico apresentado, a ação deverá incluir o levantamento da
composição dos agregados familiares de cada ilha, de forma a definir, com rigor, as tipologias de
habitação necessárias, bem como dos rendimentos disponíveis ao seu arrendamento.
Considerando o edificado vago, o total de ABC dos edifícios vagos nesta UI é de 12 004 m2, de acordo
com as seguintes características:
ABC Edifícios vagos
Total
(m2)

12 004

Usos
Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

5 611
0
3 313
3 081

Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
1 122
1 436
685
0
0
0
1 177
0
1 808
0
92
194

Ruína
1 926
0
0
203

Neste sentido, a ação, enquadrada num programa de realojamento, deverá prever/privilegiar a
reabilitação/refuncionalização do edificado vago para acolher as famílias em contextos de habitação
precária, privilegiando um realojamento de proximidade e inclusivo, e simultaneamente, recuperar os
imóveis abandonados no território. Complementarmente à intervenção sobre os edifícios vagos, a ação
poderá contemplar a construção de nova habitação (até 2 pisos) em terrenos desocupados e que não
constituem logradouros. A ação deverá prever o realojamento temporário de famílias.
A ação não deverá condicionar a realização de pequenas obras de beneficiação do edificado das ilhas,
enquanto não for possível proceder ao realojamento da população aí residente.
Estimativa de investimento: 8 296 500 €
(O valor inclui apenas as intervenções sobre: (1) edifícios com os usos habitação e habitação/outros
usos; e (2) refuncionalização de edificado vago com usos outro e sem informação para realojamento de
famílias em contextos de habitação precária – ilhas. O valor não inclui demolições, novas construções,
estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Privado
Fonte potencial de financiamento: Privado; Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização
Urbanas (IFRRU); Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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3.2.

Reabilitação do edificado das zonas da Formiga, Agra e China

Tipo de intervenção
Reabilitação do edificado
Promotor
Privados
Principais entidades a envolver
Câmara Municipal do Porto; Junta de
Freguesia; Agentes económicos
Descrição
Reabilitação do edificado das zonas da Formiga, Agra e China associada à requalificação do espaço
publico envolvente e à valorização dos percursos urbanos de características rurais, potenciando
paisagisticamente o sistema de vistas ao longo da encosta e promovendo a eliminação das barreiras
físicas no território;
Esta ação compreende a reabilitação integral de edifícios de propriedade privada que se inserem nestes
territórios, tendo como principais usos: habitação, comércio e serviços.
Com base nos dados de levantamento do edificado, identifica-se um total de 168 edifícios (excluindo o
edificado inserido em área de terreno de ilha) para as subunidades territoriais da Formiga, Agra e China,
caracterizados nos seguintes quadros:

Total
(un)

Usos

115

Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

Total
(un)

46

Usos
Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

Formiga | Edifícios (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
100
60
9
5
5
0
2
3
5
3
0
2
5
1
1
0
Agra | Edifícios (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
30
12
5
9
5
3
1
1
6
2
3
0
5
1
0
2

Ruína
8
0
0
3

Ruína
0
0
0
2
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Total
(un)

7

Usos
Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

China | Edifícios (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
3
0
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
2
0
0
0

Ruína
0
0
0
2

Do total do edificado (168) identificam-se 38 edifícios vagos, com as seguintes características:

Total
(un)

25

Usos
Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

Total
(un)

11

Usos
Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

Total
(un)

2

Formiga | Edifícios vagos
Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
19
4
2
3
0
0
0
0
1
0
0
1
5
1
1
0

Usos
Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

5
0
1
5

Agra | Edifícios vagos
Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
1
0
4
0
0
0
0
1
0
1
0
2

China | Edifícios vagos
Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

Ruína
8
0
0
3

Ruína
0
0
0
2

Ruína
0
0
0
2

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

Nível de
intervenção
Intervenção
ligeira

Razoável (Obras
profundas)

Intervenção
profunda

Mau *

Intervenção
muito profunda

Ruína *

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

* Estado de conservação propenso à demolição do edificado (se justificado)
Com base no levantamento do edificado (excluindo edifícios em bom estado de conservação, em obra e
em área de ilha) identificam-se os edifícios por tipologia de intervenção e uma estimativa de cálculo da
área bruta de construção (ABC) a intervencionar. Para o cálculo do ABC considerou-se o polígono de
implantação do edifício multiplicado pelo seu número de pisos (acima da cota de soleira).
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FORMIGA

Formiga | ABC Edifícios* (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras ligeiras)
Razoável (Obras profundas)
12 161 m2
1 932 m2
Formiga | ABC Edifícios vagos*
Estado de conservação
Razoável (Obras ligeiras)
Razoável (Obras profundas)
407 m2
530 m2
* Inclui o edificado sem informação quanto ao uso

Mau
9 383 m2

Ruína
3 724 m2

Mau
4 524 m2

Ruína
3 724 m2

Formiga | ABC Edifícios com os usos habitação e habitação/outros usos (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras ligeiras)
Razoável (Obras profundas)
Mau
Ruína
11 503 m2
1 846 m2
3 838 m2
2 787 m2
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AGRA

Razoável (Obras ligeiras)
47 708 m2

Agra | ABC Edifícios* (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras profundas)
3 956 m2

Agra | ABC Edifícios vagos*
Estado de conservação
Razoável (Obras ligeiras)
Razoável (Obras profundas)
279 m2
1 108 m2
* Inclui o edificado sem informação quanto ao uso

Mau
3 198 m2

Ruína
12 005 m2

Mau
1 932 m2

Ruína
12 005 m2

Agra | ABC Edifícios com os usos habitação e habitação/outros usos (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras ligeiras)
Razoável (Obras profundas)
Mau
Ruína
44 338 m2
898 m2
1 793 m2
0 m2
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CHINA

Razoável (Obras ligeiras)
37 m2

China | ABC Edifícios* (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras profundas)
298 m2

China | ABC Edifícios vagos*
Estado de conservação
Razoável (Obras ligeiras)
Razoável (Obras profundas)
0 m2
0 m2
* Inclui o edificado sem informação quanto ao uso

Mau
0 m2

Ruína
1 225 m2

Mau
0 m2

Ruína
1 225 m2

China | ABC Edifícios com os usos habitação e habitação/outros usos (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras ligeiras)
Razoável (Obras profundas)
Mau
Ruína
0 m2
298 m2
0 m2
0 m2
Estas intervenções serão da responsabilidade dos proprietários, embora possam contar com o apoio da
CM do Porto, beneficiando do quadro de apoio e incentivos e deverão ser realizadas utilizando os
poderes do Município no quadro da concretização de uma ORU sistemática.
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Destaca-se que a análise relativamente ao estado de conservação do conjunto edificado da ARU foi
sustentada numa observação exterior dos edifícios, através da análise dos elementos visíveis do exterior
(por exemplo, as fachadas, coberturas e caixilharias), importando destacar que serve apenas para se
obter uma primeira aproximação global ao estado dos edifícios, e em nada substitui as competências da
Câmara Municipal no que diz respeito à certificação do estado dos imóveis, de acordo com o DecretoLei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro.
Para além deste edificado, a ação visa uma intervenção sobre as habitações precárias do território,
através do realojamento da população residente nas zonas da Formiga, Agra e China, da demolição das
construções em ilha ou da construção de edificado (quando justificado, ver ação 3.6.).
Neste sentido importa apurar a articulação com o PDM e a legalidade das construções, os direitos de
edificabilidade, os índices de impermeabilização do solo, as condições mínimas de habitabilidade, os
conjuntos habitacionais a preservar e a requalificar e as necessidades, tipologias e locais de
realojamento.
À luz do PDM, as ilhas localizam-se nas seguintes categorias de espaço com as sequentes
determinações quando aos logradouros, interior dos quarteirões e edificabilidade:
• Área de Frente Urbana Contínua em Consolidação | O interior dos quarteirões destina-se a espaço
verde afeto aos logradouros das parcelas confinantes com os arruamentos que definem o quarteirão
ou à utilização coletiva;
• Área de Habitação de Tipo Familiar | A área de impermeabilização não pode exceder 60% da área
do prédio ou lote, sem prejuízo do cumprimento dos alinhamentos dominantes da frente urbana
respetiva, quer para os edifícios quer para as frentes do lote confinantes com o espaço público,
exceto nas situações em que a CMP já tenha estabelecido ou venha a estabelecer novos
alinhamentos;
• Área Verde Privada a Salvaguardar | A área máxima de impermeabilização é estabelecida em função
dos valores ambientais e urbanísticos presentes e não pode ser superior a 40 % da área total.
As subunidades territoriais da Formiga, Agra e China abrangem 22 ilhas (sendo duas delas desabitadas)
perfazendo um total de 210 fogos habitados, com as seguintes características:
Subunidade

Morfotipologia

Conjunto não estruturado

Quinta
Formiga
Pátio
Ilha com desenvolvimento variável
Conjunto de pequena dimensão
Ilha padrão
Ilha padrão
Agra

Quinta
Conjunto não estruturado
Casa repartida

Identificação
Código GIS *
162
843
1106
1107
16
112
870
873
1162
1163
163
164
1006
1225
872
116
1113
1223
146
220
1224
1206

Fogos
(un)
8
6
17
6
7
9
5
7
6
25
16
11
4
4
4 (a)
25
26
11
5 (a)
8
5
4

Área implantação
(m2)
438
815
987
688
1 402
1 806
6 081
299
319
890
618
1 454
348
480
262
850
1 250
943
2 043
1 563
652
152

* Identificação constante do documento “Levantamento e caracterização das Ilhas do Porto – Relatório
Final, FEUP (2015)” e do Anexo 4 do Relatório 2 (Caracterização e Diagnóstico).
(a) - Desabitado
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A identificação e o mapeamento das ilhas resultam da análise ao estudo técnico desenvolvido pelo
Instituto da Construção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto que procura desenvolver
uma avaliação quantitativa, qualitativa e locativa das situações problemáticas de alojamento existentes
nas ilhas, no seguimento de estudos desenvolvidos pela Câmara Municipal do Porto. Segundo
informação compilada pelo Centro de Investigação em Território, Transportes e Ambiente não foi
efetuado um recenseamento das famílias a residirem nas casas de ilha.
Os valores existentes para o número de famílias residentes em ilhas resultam de uma extrapolação a
partir de uma sondagem de uma amostra em torno dos 15%, sendo calculado um valor médio de
pessoas por família, por freguesia. Assim para Campanhã, o valor estimado é de cerca de 2,32 pessoas
por família a residir em ilha. O número de famílias a residir por ilha foi calculado a partir do número de
alojamentos ocupados, assumindo-se que um alojamento ocupado corresponde a uma família.
Segundo o mesmo estudo, de acordo com o total de respostas elegíveis por freguesia, a tipologia do
alojamento em ilha apresenta a seguinte representatividade em Campanhã:
Total de respostas elegíveis
296

%
100

T0
9

%
3

T1
109

%
36.8

T2
143

%
48.3

T3
26

%
8.8

≥T4
9

%
3

Face aos dados apresentados, assume-se que a ação deverá responder às necessidades de alojamento
de 210 famílias a residir em ilhas (cerca de 487 pessoas), garantindo condições de habitabilidade de 210
fogos, correspondendo às seguintes tipologias: 7 T0; 77 T1; 101 T2; 19 T3; e 6 T4 (≥).
De acordo com os valores mínimos das áreas brutas dos fogos definidos no Regulamento Geral das
Edificações Urbanas (REGEU) será necessário construir/reabilitar cerca de 13 880 m2 de ABC.
Não obstante o prévio dimensionamento tipológico apresentado, a ação deverá incluir o levantamento da
composição dos agregados familiares de cada ilha, de forma a definir, com rigor, as tipologias de
habitação necessárias, bem como dos rendimentos disponíveis ao seu arrendamento.
Considerando o edificado vago, o total de ABC dos edifícios vagos nas subunidades territoriais da
Formiga, Agra e China é de 26 067 m2, de acordo com as seguintes características:

Total
(m2)

Usos

9 518

Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

Total
(m2)

15 324

Usos
Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

Total
(m2)

Usos

1 225

Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

Formiga | ABC Edifícios vagos
Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
4 637
273
444
799
0
0
0
0
3 725
0
0
3 725
1 156
134
86
0
Agra | ABC Edifícios vagos
Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
624
96
0
527
0
0
0
0
1 108
0
1 108
0
13 592
183
0
1 405
China | ABC Edifícios vagos
Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 225
0
0
0

Ruína
2 787
0
0
937

Ruína
0
0
0
12 005

Ruína
0
0
0
1 225

Neste sentido, a ação, enquadrada num programa de realojamento, deverá prever/privilegiar a
reabilitação/refuncionalização do edificado vago para acolher as famílias em contextos de habitação
precária, privilegiando um realojamento de proximidade e inclusivo, e simultaneamente, recuperar os
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imóveis abandonados no território.
Complementarmente à intervenção sobre os edifícios vagos, a ação poderá contemplar a construção de
nova habitação (até 2 pisos) em terrenos desocupados e que não constituem logradouros. A ação
deverá prever o realojamento temporário de famílias.
A ação não deverá condicionar a realização de pequenas obras de beneficiação do edificado das ilhas,
enquanto não for possível proceder ao realojamento da população aí residente.
Estimativa de investimento: 17 023 100 €
(O valor inclui apenas as intervenções sobre: (1) edifícios com os usos habitação e habitação/outros
usos; e (2) refuncionalização de edificado vago com usos outro e sem informação para realojamento de
famílias em contextos de habitação precária – ilhas. O valor não inclui demolições, novas construções,
estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Privado
Fonte potencial de financiamento: Privado; Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização
Urbanas (IFRRU); Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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3.3.

Reabilitação do edificado das zonas de Noeda e de Navega

Tipo de intervenção
Reabilitação do edificado
Promotor
Privados
Principais entidades a envolver
Câmara Municipal do Porto; Junta de
Freguesia; Agentes económicos
Descrição
Reabilitação do edificado das zonas de Noeda e de Navega articulada com a reformulação da estrutura
viária, reformulação inserida no projeto de construção do Terminal Intermodal Rodoviário, entre o nó da
VCI / rua de Bonjóia e a rua do Freixo, e com a criação da ecopista oriental da cidade, de forma a
valorizar e potenciar a imagem urbana destes núcleos habitacionais de características rurais situadas no
vale de Campanhã
Esta ação compreende a reabilitação integral de edifícios de propriedade privada que se inserem nestes
territórios, tendo como principais usos: habitação, comércio e serviços.
Com base nos dados de levantamento do edificado, identifica-se um total de 159 edifícios (excluindo o
edificado inserido em área de terreno de ilha) para as subunidades territoriais de Navega e de Noeda,
caracterizados nos seguintes quadros:

Total
(un)

88

Total
(un)

71

Usos
Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

Usos
Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

Navega | Edifícios (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
75
43
5
9
6
6
0
0
5
4
0
1
2
1
0
0
Noeda | Edifícios (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
42
21
5
4
9
6
2
1
14
8
1
1
6
1
1
0

Ruína
1
0
0
0

Ruína
5
0
1
4
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Do total do edificado (159) identificam-se 31 edifícios vagos, com as seguintes características:

Total
(un)

7

Usos
Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

Total
(un)

24

Usos
Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

Navega | Edifícios vagos
Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
7
1
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Noeda | Edifícios vagos
Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
12
1
1
4
1
0
0
1
5
2
0
1
6
1
1
0

Ruína
1
0
0
0

Ruína
5
0
2
4

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

Nível de
intervenção
Intervenção
ligeira

Razoável (Obras
profundas)

Intervenção
profunda

Mau *

Intervenção
muito profunda

Ruína *

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

* Estado de conservação propenso à demolição do edificado (se justificado)
Com base no levantamento do edificado (excluindo edifícios em bom estado de conservação, em obra e
em área de ilha) identificam-se os edifícios por tipologia de intervenção e uma estimativa de cálculo da
área bruta de construção (ABC) a intervencionar. Para o cálculo do ABC considerou-se o polígono de
implantação do edifício multiplicado pelo seu número de pisos (acima da cota de soleira).
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NAVEGA

Navega | ABC Edifícios* (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras ligeiras)
Razoável (Obras profundas)
19 473 m2
707 m2
Navega | ABC Edifícios vagos*
Estado de conservação
Razoável (Obras ligeiras)
Razoável (Obras profundas)
216 m2
93 m2
* Inclui o edificado sem informação quanto ao uso

Mau
828 m2

Ruína
239 m2

Mau
389 m2

Ruína
239 m2

Navega | ABC Edifícios com os usos habitação e habitação/outros usos (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras ligeiras)
Razoável (Obras profundas)
Mau
Ruína
8 795 m2
707 m2
759 m2
239 m2
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NOEDA

Noeda | ABC Edifícios* (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras ligeiras)
Razoável (Obras profundas)
12 893 m2
2 837 m2
Noeda | ABC Edifícios vagos*
Estado de conservação
Razoável (Obras ligeiras)
Razoável (Obras profundas)
954 m2
574 m2
* Inclui o edificado sem informação quanto ao uso

Mau
1 636 m2

Ruína
5 650 m2

Mau
1 636 m2

Ruína
5 650 m2

Noeda | ABC Edifícios com os usos habitação e habitação/outros usos (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras ligeiras)
Razoável (Obras profundas)
Mau
Ruína
6 322 m2
2 152 m2
1 137 m2
953 m2
Estas intervenções serão da responsabilidade dos proprietários, embora possam contar com o apoio da
CM do Porto, beneficiando do quadro de apoio e incentivos e deverão ser realizadas utilizando os
poderes do Município no quadro da concretização de uma ORU sistemática.
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Destaca-se que a análise relativamente ao estado de conservação do conjunto edificado da ARU foi
sustentada numa observação exterior dos edifícios, através da análise dos elementos visíveis do exterior
(por exemplo, as fachadas, coberturas e caixilharias), importando destacar que serve apenas para se
obter uma primeira aproximação global ao estado dos edifícios, e em nada substitui as competências da
Câmara Municipal no que diz respeito à certificação do estado dos imóveis, de acordo com o DecretoLei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro.
Para além deste edificado, a ação visa uma intervenção sobre as habitações precárias do território,
através do realojamento da população residente nas zonas de Navega e de Noeda, da demolição das
construções em ilha ou da construção de edificado (quando justificado, ver ação 3.6.).
Neste sentido importa apurar a articulação com o PDM e a legalidade das construções, os direitos de
edificabilidade, os índices de impermeabilização do solo, as condições mínimas de habitabilidade, os
conjuntos habitacionais a preservar e a requalificar e as necessidades, tipologias e locais de
realojamento.
À luz do PDM, as ilhas localizam-se nas seguintes categorias de espaço com as sequentes
determinações quando aos logradouros, interior dos quarteirões e edificabilidade:
• Área de Frente Urbana Contínua em Consolidação | O interior dos quarteirões destina-se a espaço
verde afeto aos logradouros das parcelas confinantes com os arruamentos que definem o quarteirão
ou à utilização coletiva;
• Área de Habitação de Tipo Familiar |A área de impermeabilização não pode exceder 60% da área do
prédio ou lote, sem prejuízo do cumprimento dos alinhamentos dominantes da frente urbana
respetiva, quer para os edifícios quer para as frentes do lote confinantes com o espaço público,
exceto nas situações em que a CMP já tenha estabelecido ou venha a estabelecer novos
alinhamentos;
• Área de Edificação Isolada com Prevalência de Habitação Coletiva | Os logradouros já constituídos
devem ser preservados, admitindo-se a sua impermeabilização até ao limite de 65 % da área do
prédio;
• Área de Equipamento Existente | Nos prédios localizados em Área de Equipamento Existente ou
Proposto, admitem -se obras de edificação e demolição essenciais à viabilidade de equipamento,
devendo ser assegurado que a área máxima de impermeabilização é estabelecida em função dos
valores ambientais e urbanísticos presentes, não podendo ser superior a 75 %.
As subunidades territoriais de Navega e de Noeda abrangem 24 ilhas (sendo três delas desabitadas)
perfazendo um total de 147 fogos habitados, com as seguintes características:
Subunidade

Morfotipologia

Conjunto não estruturado

Casa repartida
Navega
Ilha padrão
Conjunto de pequena dimensão
Ilha com desenvolvimento variável
Pátio
Quinta
Ilha com desenvolvimento variável
Noeda
Ilha padrão
Casa repartida

Identificação
Código GIS *
78
150
153
244
147
148
1156
82
1051
1302
143
152
80
79
146
21
23
114
22
1111
1112

Fogos
(un)
7
(a)
(a)
12
6
5
5
7
15
9
4
7
8
8
5 (a)
7
4
4
15
5
4

Área implantação
(m2)
932
379
307
1 087
363
245
1 279
247
456
624
234
176
687
300
2 043
522
174
304
1 234
420
166
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Conjunto de pequena dimensão
Pátio
Quinta

254
51
50

4
4
7

525
232
606

* Identificação constante do documento “Levantamento e caracterização das Ilhas do Porto – Relatório
Final, FEUP (2015)” e do Anexo 4 do Relatório 2 (Caracterização e Diagnóstico).
(a) - Desabitado
A identificação e o mapeamento das ilhas resultam da análise ao estudo técnico desenvolvido pelo
Instituto da Construção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto que procura desenvolver
uma avaliação quantitativa, qualitativa e locativa das situações problemáticas de alojamento existentes
nas ilhas, no seguimento de estudos desenvolvidos pela Câmara Municipal do Porto. Segundo
informação compilada pelo Centro de Investigação em Território, Transportes e Ambiente não foi
efetuado um recenseamento das famílias a residirem nas casas de ilha.
Os valores existentes para o número de famílias residentes em ilhas resultam de uma extrapolação a
partir de uma sondagem de uma amostra em torno dos 15%, sendo calculado um valor médio de
pessoas por família, por freguesia. Assim para Campanhã, o valor estimado é de cerca de 2,32 pessoas
por família a residir em ilha.
O número de famílias a residir por ilha foi calculado a partir do número de alojamentos ocupados,
assumindo-se que um alojamento ocupado corresponde a uma família.
Segundo o mesmo estudo, de acordo com o total de respostas elegíveis por freguesia, a tipologia do
alojamento em ilha apresenta a seguinte representatividade em Campanhã:
Total de respostas elegíveis
296

%
100

T0
9

%
3

T1
109

%
36.8

T2
143

%
48.3

T3
26

%
8.8

≥T4
9

%
3

Face aos dados apresentados, assume-se que a ação deverá responder às necessidades de alojamento
de 147 famílias a residir em ilhas (cerca de 341 pessoas), garantindo condições de habitabilidade de 147
fogos, correspondendo às seguintes tipologias: 5 T0; 54 T1; 71 T2; 13 T3; e 4 T4 (≥).
De acordo com os valores mínimos das áreas brutas dos fogos definidos no Regulamento Geral das
Edificações Urbanas (REGEU) será necessário construir/reabilitar cerca de 9 698 m2 de ABC.
Não obstante o prévio dimensionamento tipológico apresentado, a ação deverá incluir o levantamento da
composição dos agregados familiares de cada ilha, de forma a definir, com rigor, as tipologias de
habitação necessárias, bem como dos rendimentos disponíveis ao seu arrendamento.
Considerando o edificado vago, o total de ABC dos edifícios vagos nas subunidades territoriais de
Navega e de Noeda é de 9 850 m2, de acordo com as seguintes características:

Total
(m2)

Usos

938

Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

Total
(m2)

Usos

8 912

Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

Navega | ABC Edifícios vagos
Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
938
216
93
389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Noeda | ABC Edifícios vagos
Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
1 963
41
20
850
287
0
0
287
4 651
96
0
499
2 012
817
554
0

Ruína
239
0
0
0

Ruína
953
0
4 056
641

Neste sentido, a ação, enquadrada num programa de realojamento, deverá prever/privilegiar a
reabilitação/refuncionalização do edificado vago para acolher as famílias em contextos de habitação
precária, privilegiando um realojamento de proximidade e inclusivo, e simultaneamente, recuperar os
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imóveis abandonados no território.
Complementarmente à intervenção sobre os edifícios vagos, a ação poderá contemplar a construção de
nova habitação (até 2 pisos) em terrenos desocupados e que não constituem logradouros. A ação
deverá prever o realojamento temporário de famílias.
A ação não deverá condicionar a realização de pequenas obras de beneficiação do edificado das ilhas,
enquanto não for possível proceder ao realojamento da população aí residente.
Estimativa de investimento: 8 414 100 €
(O valor inclui apenas as intervenções sobre: (1) edifícios com os usos habitação e habitação/outros
usos; e (2) refuncionalização de edificado vago com usos outro e sem informação para realojamento de
famílias em contextos de habitação precária – ilhas. O valor não inclui demolições, novas construções,
estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Privado
Fonte potencial de financiamento: Privado; Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização
Urbanas (IFRRU); Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Pág. 45

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

3.4.

Reabilitação dos conjuntos habitacionais em frente à Estação de Campanhã e na rua Justino
Teixeira

Tipo de intervenção
Reabilitação do edificado
Promotor
Privados
Principais entidades a envolver
Câmara Municipal do Porto; Junta de
Freguesia; Agentes económicos
Descrição
Reabilitação do edificado dos conjuntos habitacionais em frente à estação de Campanhã e na rua
Justino Teixeira, com expansão de área construída nas unidades habitacionais precárias (ilhas)
garantindo as necessárias condições de habitabilidade, em conformidade com a legislação atual
(estudando-se um eventual programa na base da experiência do projeto SAAL), de forma a permitir:
• A edificação de espaços interiores com áreas regulamentares;
• A compartimentação de espaços exigida e em concordância com as tipologias da habitação;
• A adaptação das habitações à composição do agregado familiar;
• A constituição de níveis de salubridade adequados ao uso habitacional.
A ação de expansão de área construída pressupõe uma análise às condições de habitabilidade do
edificado, uma fundamentação sobre a viabilidade construtiva e económica (incluindo uma análise aos
rendimentos disponíveis das famílias ao arrendamento), uma identificação das tipologias habitacionais a
salvaguardar e uma definição dos agregados familiares a alojar e a realojar (ver ação 3.6.).
A ação deverá ter em atenção o espaço canal e tubos subterrâneos previstos em sede de PDM (Solo
Urbanizado – Sistema de Circulação e Mobilidade).
O logradouro das construções em frente à Estação de Campanhã, em caso de requalificação do
edificado com recurso a expansão de áreas dos fogos, deverá articular-se com a reabilitação urbana da
área situada entre a rua Pinto Bessa e a avenida 25 de Abril (ação 3.5.), de forma a promover novas
permeabilidades e ligações urbanas. A ação deverá ter em atenção o espaço canal e tubos subterrâneos
previstos em sede de PDM (Solo Urbanizado – Sistema de Circulação e Mobilidade).
Esta ação visa a reabilitação e expansão de área do edificado (quando justificado), a demolição de
construções (de forma a permitir o aumento de área das habitações a reabilitar) e o realojamento da
população cuja habitação não seja requalificada.
A ação deverá prever o realojamento temporário das famílias afetas às habitações alvo de requalificação.
A ação não deverá condicionar a realização de pequenas obras de beneficiação do edificado das ilhas,
enquanto não for possível proceder ao realojamento da população aí residente.
Importa apurar a articulação com o PDM e a legalidade das construções, os direitos de edificabilidade,
os índices de impermeabilização do solo, as condições mínimas de habitabilidade, os conjuntos
habitacionais a preservar e a requalificar e as necessidades, tipologias e locais de realojamento.
À luz do PDM, as ilhas localizam-se nas seguintes categorias de espaço com as sequentes
determinações quando aos logradouros, interior dos quarteirões e edificabilidade:
• Área de Frente Urbana Contínua em Consolidação | O interior dos quarteirões destina-se a espaço
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verde afeto aos logradouros das parcelas confinantes com os arruamentos que definem o quarteirão
ou à utilização coletiva;
• Área de Urbanização Especial | Os parâmetros urbanísticos admitidos para as áreas de urbanização
especial são os estabelecidos para a UOPG em que se integram e enquanto não estiverem
aprovados os instrumentos de execução do plano a desenvolver no âmbito das UOPG a área bruta
de construção admitida não pode ser superior à resultante da aplicação de um índice de construção
de 0,67, exceto nas operações de reabilitação do edificado existente.
Estas áreas abrangem 7 ilhas perfazendo um total de 82 fogos habitados, com as seguintes
características:
Identificação
Código GIS *
130
131
1126
1255
1508
133
211

Morfotipologia

Ilha padrão

Vila
Ilha com desenvolvimento variável

Fogos
(un)
21
9
22
6
13
5
6

Área implantação
(m2)
1 227
729
1 952
164
1 304
466
642

* Identificação constante do documento “Levantamento e caracterização das Ilhas do Porto – Relatório
Final, FEUP (2015)” e do Anexo 4 do Relatório 2 (Caracterização e Diagnóstico).
A identificação e o mapeamento das ilhas resultam da análise ao estudo técnico desenvolvido pelo
Instituto da Construção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto que procura desenvolver
uma avaliação quantitativa, qualitativa e locativa das situações problemáticas de alojamento existentes
nas ilhas, no seguimento de estudos desenvolvidos pela Câmara Municipal do Porto. Segundo
informação compilada pelo Centro de Investigação em Território, Transportes e Ambiente não foi
efetuado um recenseamento das famílias a residirem nas casas de ilha. Os valores existentes para o
número de famílias residentes em ilhas resultam de uma extrapolação a partir de uma sondagem de uma
amostra em torno dos 15%, sendo calculado um valor médio de pessoas por família, por freguesia.
Assim para Campanhã, o valor estimado é de cerca de 2,32 pessoas por família a residir em ilha. O
número de famílias a residir por ilha foi calculado a partir do número de alojamentos ocupados,
assumindo-se que um alojamento ocupado corresponde a uma família.
Segundo o mesmo estudo, de acordo com o total de respostas elegíveis por freguesia, a tipologia do
alojamento em ilha apresenta a seguinte representatividade em Campanhã:
Total de respostas elegíveis
296

%
100

T0
9

%
3

T1
109

%
36.8

T2
143

%
48.3

T3
26

%
8.8

≥T4
9

%
3

Face aos dados apresentados, assume-se que a ação deverá responder às necessidades de alojamento
de 82 famílias a residir em ilhas (cerca de 190 pessoas), garantindo condições de habitabilidade de 82
fogos, correspondendo às seguintes tipologias: 3 T0; 30 T1; 40 T2; 7 T3; e 2 T4 (≥). De acordo com os
valores mínimos das áreas brutas dos fogos definidos no Regulamento Geral das Edificações Urbanas
(REGEU) será necessário construir/reabilitar cerca de 5 392 m2 de ABC.
Com base nos dados de levantamento do edificado, identifica-se um total de 50 edifícios (excluindo o
edificado inserido em área de terreno de ilha), caracterizados nos seguintes quadros:

Total
(un)

50

Usos
Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

Edifícios (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
47
38
0
4
0
0
0
0
2
0
1
1
1
1
0
0

Ruína
0
0
0
0
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Do total do edificado (50) identificam-se 31 edifícios vagos, com as seguintes características:
Edifícios vagos
Total
(un)

13

Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
5
0
4
0
0
0
0
0
1
1
0
0

Usos
Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

11
0
1
1

Ruína
0
0
0
0

O total de ABC dos edifícios vagos é de 4 742 m2, de acordo com seguinte tabela:
ABC Edifícios vagos
Total
(m2)

Usos

4 742

Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

875
0
3 360
507

Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
270
0
446
0
0
0
0
0
3 360
507
0
0

Ruína
0
0
0
0

Neste sentido, a intervenção para as ilhas, enquadrada num programa de realojamento e de forma
complementar à requalificação do edificado com recurso a expansão de áreas dos fogos, deverá
prever/privilegiar a reabilitação/refuncionalização do edificado vago para acolher as famílias em
contextos de habitação precária, privilegiando um realojamento de proximidade e inclusivo, e
simultaneamente, recuperar os imóveis abandonados no território. De acordo com a estimativa do
número de famílias e tipologias de habitação, a intervenção nas ilhas incidirá sobre a requalificação de
cerca de 650 m2 de área de construção, de forma a garantir o cumprimento dos valores mínimos das
áreas brutas dos fogos previstos no RGEU.
Para além da intervenção sobre as ilhas, esta ação compreende a reabilitação integral de edifícios de
propriedade privada que se inserem nestas duas áreas, tendo como principais usos: habitação,
comércio e serviços.
O quadro seguinte apresenta uma descrição preliminar da intervenção sobre os edifícios, tendo por base
a avaliação do respetivo estado de conservação e a intervenção preconizada.
Estado de
conservação
Razoável (Obras
ligeiras)

Nível de
intervenção
Intervenção
ligeira

Razoável (Obras
profundas)

Intervenção
profunda

Mau *

Intervenção
muito profunda

Ruína *

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

* Estado de conservação propenso à demolição do edificado (se justificado)
Com base no levantamento do edificado (excluindo edifícios em bom estado de conservação, em obra e
em área de ilha) identificam-se os edifícios por tipologia de intervenção e uma estimativa de cálculo da
área bruta de construção (ABC) a intervencionar. Para o cálculo do ABC considerou-se o polígono de
implantação do edifício multiplicado pelo seu número de pisos (acima da cota de soleira).
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Razoável (Obras ligeiras)
3 836 m2

ABC Edifícios* (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras profundas)
271 m2

Mau
3 806 m2

Ruína
0 m2

* Inclui o edificado sem informação quanto ao uso
ABC Edifícios com os usos habitação e habitação/outros usos (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras ligeiras)
Razoável (Obras profundas)
Mau
3 329 m2
0 m2
446 m2

Ruína
0 m2

Estas intervenções serão da responsabilidade dos proprietários, embora possam contar com o apoio da
CM do Porto, beneficiando do quadro de apoio e incentivos e deverão ser realizadas utilizando os
poderes do Município no quadro da concretização de uma ORU sistemática.
Destaca-se que a análise relativamente ao estado de conservação do conjunto edificado da ARU foi
sustentada numa observação exterior dos edifícios, através da análise dos elementos visíveis do exterior
(por exemplo, as fachadas, coberturas e caixilharias), importando destacar que serve apenas para se
obter uma primeira aproximação global ao estado dos edifícios, e em nada substitui as competências da
Câmara Municipal no que diz respeito à certificação do estado dos imóveis, de acordo com o Decreto-
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Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro.
Estimativa de investimento: 3 310 700 €
(O valor inclui apenas as intervenções sobre: (1) edifícios com os usos habitação e habitação/outros
usos; (2) refuncionalização de edificado vago com usos outro e sem informação para realojamento de
famílias em contextos de habitação precária – ilhas; e (3) requalificação de edificado em ilha em resposta
aos pressupostos necessários ao cumprimento de áreas do RGEU. O valor não inclui demolições,
realojamentos temporários, novas construções, estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Privado
Fonte potencial de financiamento: Privado; Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização
Urbanas (IFRRU); Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Pág. 50

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

3.5.

Reabilitação urbana da área situada entre a rua Pinto Bessa e a avenida 25 de Abril

Tipo de intervenção
Reabilitação de edificado; Construção nova
Promotor
Privados
Principais entidades a envolver
Câmara Municipal do Porto; Junta de
Freguesia; Agentes económicos; Escolas;
Futebol Clube do Porto; Clube Desportivo
de Portugal
Descrição
Reabilitação urbana da área situada entre a rua Pinto Bessa e a avenida 25 de Abril, associada à
intervenção de consolidação do polo desportivo existente, composto pelo complexo de piscinas de
Campanhã e o campo de jogos e pavilhão desportivo da Escola EB 2,3 de Ramalho Ortigão, e do futuro
campo de jogos Ruy Navega.
A ação visa a recomposição dos tecidos urbanos ancorada numa nova ligação viária entre a rua Pinto
Bessa e as ruas de Godim / Conselheiro Correia de Barros (Via de Godim – ação 5.3.), no reforço da
estrutura verde urbana (criação do jardim do polo desportivo de Godim - ação 4.1.) e na valorização
ambiental da ribeira da Lomba.
Inserida na estrutura verde, será promovida a relocalização do campo de jogos Ruy Navega (ação 2.3.),
através da ampliação do polo desportivo de Godim (ação 9.1.).
O traçado da rede viária encontra-se descrito na ação 5.3. (Via de Godim).
Admite-se construção nova, do lado nascente da Via de Godim (ação 5.3.), de forma a criar uma frente
urbana ao longo da via e, simultaneamente, formalizar o remate / fecho dos novos quarteirões
constituídos com o novo traçado viário.
A ação deverá ter em atenção o espaço canal e tubos subterrâneos previstos em sede de PDM (Solo
Urbanizado – Sistema de Circulação e Mobilidade).
Com base no levantamento do edificado da subunidade territorial de Godim (excluindo edifícios em bom
estado de conservação, em obra e em área de ilha) define-se, de acordo com o estado de conservação
dos imóveis uma estimativa de cálculo da área bruta de construção (ABC) a intervencionar para os
edifícios com o uso habitação. Para o cálculo do ABC considerou-se o polígono de implantação do
edifício multiplicado pelo seu número de pisos (acima da cota de soleira).
ABC Edifícios com o uso habitação (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras ligeiras)
Razoável (Obras profundas)
Mau
10 571 m2
1 162 m2
753 m2

Ruína
1 355 m2

Estas intervenções serão da responsabilidade dos proprietários, embora possam contar com o apoio da
CM do Porto, beneficiando do quadro de apoio e incentivos e deverão ser realizadas utilizando os
poderes do Município no quadro da concretização de uma ORU sistemática.
O quadro seguinte apresenta uma descrição preliminar da intervenção sobre os edifícios na subunidade
territorial de Godim, tendo por base a avaliação do respetivo estado de conservação e a intervenção
preconizada.
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Estado de
conservação
Razoável (Obras
ligeiras)

Nível de
intervenção
Intervenção
ligeira

Razoável (Obras
profundas)

Intervenção
profunda

Mau *

Intervenção
muito profunda

Ruína *

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

* Estado de conservação propenso à demolição do edificado (se justificado)
Destaca-se que a análise relativamente ao estado de conservação do conjunto edificado da ARU foi
sustentada numa observação exterior dos edifícios, através da análise dos elementos visíveis do exterior
(por exemplo, as fachadas, coberturas e caixilharias), importando destacar que serve apenas para se
obter uma primeira aproximação global ao estado dos edifícios, e em nada substitui as competências da
Câmara Municipal no que diz respeito à certificação do estado dos imóveis, de acordo com o DecretoLei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro.
Estimativa de investimento: 2 786 700 €
(O valor inclui apenas as intervenções sobre os edifícios com os usos habitação da subunidade territorial
de Godim. O valor não inclui demolições, novas construções, estudos e projetos e as intervenções sobre
o edificado das subunidades territoriais de Godim Norte e de 25 de Abril).
Natureza: Investimento Privado
Fonte potencial de financiamento: Privado; Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização
Urbanas (IFRRU); Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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3.6.

Análise de edificações classificadas como “ilhas”

Tipo de intervenção
Estudo
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Domus Social; Privados;

Descrição
Identificam-se no território em estudo 90 ilhas (83 unidades na ARU) perfazendo um total de 842 fogos e
ocupando cerca de 65 000 m2, o que representa cerca de 5% da área do território. Estas 90 unidades
englobam 10 morfotipologias de ilha.
A identificação e o mapeamento das “ilhas” resultam da análise ao estudo técnico desenvolvido pelo
Instituto da Construção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto que procura desenvolver
uma avaliação quantitativa, qualitativa e locativa das situações problemáticas de alojamento existentes
nas “ilhas”, no seguimento de estudos desenvolvidos pela Câmara Municipal do Porto.
Esta ação é complementar às intervenções que incidem sobre as habitações precárias no território
(ações 3.1., 3.2., 3.3. e 3.4.) e que abrangem um total de 596 fogos (70 ilhas). Neste sentido a ação
corresponde ao estudo de todos os restantes casos de edificações classificadas como “ilhas” (246
fogos), abrangendo 20 ilhas, tendo como objetivos:
• A análise das condições de habitabilidade do edificado;
• A identificação das tipologias habitacionais a salvaguardar e passíveis de reabilitação;
• A definição das formas de reabilitação e de realojamento;
• A identificação dos agregados familiares a alojar e a realojar;
• A análise à viabilidade construtiva e económica (incluindo uma análise aos rendimentos disponíveis
das famílias ao arrendamento);
• A estimativa de investimento e de receitas.
A ação deverá incluir o levantamento da composição dos agregados familiares de cada ilha, de forma a
definir, com rigor, as tipologias de habitação necessárias para acolher esta população, bem como dos
rendimentos disponíveis ao seu arrendamento.
Importa apurar a articulação com o PDM e a legalidade das construções, os direitos de edificabilidade,
os índices de impermeabilização do solo, as condições mínimas de habitabilidade, os conjuntos
habitacionais a preservar e a requalificar e as necessidades, tipologias e locais de realojamento.
A ação, enquadrada num programa de realojamento, deverá prever a reabilitação/refuncionalização do
edificado vago na ARU para acolher as famílias em contextos de habitação precária, privilegiando um
realojamento de proximidade e inclusivo, e simultaneamente, recuperar os imóveis abandonados no
território. Complementarmente à intervenção sobre os edifícios vagos, a ação poderá contemplar a
reabilitação de alguns edifícios, quando justificado.
A ação deverá prever as necessidades do realojamento temporário de famílias, bem como a
identificação de pequenas obras de beneficiação do edificado das ilhas, enquanto não for possível
proceder ao realojamento definitivo da população aí residente.
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Estimativa de investimento: Indireto (relacionado essencialmente com a afetação de recursos humanos
das entidades envolvidas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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3.7.

Valorização de terrenos municipais”

Tipo de intervenção
Construção nova; Criação de espaço
público
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Agentes económicos, Privados; Junta de
Freguesia
Descrição
A ação visa a valorização dos ativos imobiliários municipais (terrenos municipais), localizados na ARU de
Campanhã – Estação e envolvente, através de:
• Eventual construção, por privados, de habitação a custos controlados, em terrenos municipais
existentes na ou nas proximidades da área de intervenção, concessionados por um determinado
período temporal;
• Aproveitamento dos terrenos municipais para formalização de espaço público qualificado,
valorizando o edificado envolvente, e promoção e reforço da estrutura verde da cidade.
Face às características do cadastro municipal e à localização no território, identificam-se os seguintes
terrenos para eventual construção de edificado: Monte da Bela; envolvente do Hospital de Joaquim
Urbano /rua das Eirinhas; envolvente do Largo de Noeda e rua Rio da Vila (Parque Urbano Oriental).
No sentido de promover as ações de requalificação e criação de espaço público e de reforço da
estrutura verde identificam-se os terenos municipais na proximidade da: rua Pinheiro de Campanhã, rua
do Rego Lameiro / Travessa do Freixo; Travessa da Lomba; Escola EB 2,3 de Ramalho Ortigão, rua do
Godim; rua de Bonjóia (Interface Rodoviário), rua de Rio Tinto (Parque Urbano Oriental) e Av. de Paiva
Couceiro (Marina do Freixo).
Estimativa de investimento: 1 599 595 €
(O valor inclui apenas as intervenções para criação de espaço publico nos seguintes espaços: (1) rua de
rio tinto (junto ao Parque Urbano Oriental); e (2) Av. Paiva Couceiro (junto à Marina do Freixo). O valor
não inclui estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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3.8.

Conceção de um programa de realojamento”

Tipo de intervenção
Reabilitação do edificado;
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Domus Social; IHRU; Privados;

Descrição
Conceção de um programa de realojamento, em articulação quando possível com programas do IHRU,
de 400 famílias, num prazo de 7 anos (número correspondente a cerca de 50% do número de famílias,
atualmente, a residir em ilhas), em edifícios, hoje devolutos, a preservar e a reabilitar, em Campanhã e
Bonfim, numa parceria com proprietários e/ou no uso das competências acrescidas da CMP nas
seguintes matérias: Imposição da obrigação de reabilitar e obras coercivas; Empreitada única;
Demolição de edifícios; Direito de preferência; Arrendamento forçado; Servidões; Expropriação; Venda
forçada; Reestruturação da propriedade.
Esta ação é complementar às intervenções que incidem sobre as habitações precárias no território
(ações 3.1., 3.2., 3.3. e 3.4.) e à análise de edificações classificadas como “ilhas” (ação 3.6.).
Estimativa de investimento: 9 752 215 €
(O valor considera a refuncionalização de cerca de 16 254 m2 do edificado vago com uso outros e
s/informação para realojamento de 400 famílias. O valor não inclui demolições, expropriações, aquisição
de imóveis, novas construções, estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Público e Privado
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Privado; Instrumento Financeiro para a Reabilitação e
Revitalização Urbanas (IFRRU); Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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PE4

Construção de uma estrutura verde articulada com a estrutura verde da cidade

EE4

Promover a sustentabilidade ambiental, valorizar a paisagem e a continuidade ecológica

Objetivos Estratégicos
OE2. Renovar a imagem da zona oriental desenvolvendo iniciativas e projetos inovadores
OE6. Estruturar o território e requalificar os tecidos urbanos
OE17. Articular os espaços verdes, tendo em vista a criação de continuidades ecológicas e a melhoria
da qualidade paisagística
OE18. Proteger, qualificar e dinamizar os espaços naturais existentes, potenciando o seu usufruto pela
população
OE19. Melhorar a qualidade ambiental através da redução das emissões de gases com efeito de estufa
e do ruído
OE20. Melhorar a eficiência energética dos edifícios, espaços públicos e infraestruturas
Descrição
O projeto visa a preservação e o reforço das componentes ecológicas e ambientais da ARU e
envolvente, 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 sentido, propõe-se a construção de uma estrutura verde, articulada com a estrutura verde da
cidade, que valorize:
• O rio Douro, a foz do Rio Tinto, a ribeira da Lomba;
• A encosta e a sua articulação com a marginal e com o centro do Porto e, igualmente, a sua
articulação com a China, Presa-Velha e Formiga (com condições para se constituir como uma zona
singular e única de usufruto ambiental e artístico);
• O projeto linear do Rio Tinto e o arranque sul do Parque Oriental, articulado com a Quinta de Bonjóia,
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com S. Pedro e Azevedo, com o novo verde de proteção das grandes infraestruturas rodoviárias e
com o projeto da estrada da Circunvalação;
• A articulação da zona da Estação com a avenida 25 de Abril, a Praça da Corujeira, o Parque de S.
Roque e o Monte Aventino;
• A promoção de novas áreas verdes de enquadramento nos principais eixos viários, com destaque
para a avenida Pinto Bessa.
Ações prioritárias
4.1. Jardim do polo desportivo de Godim

4.2. Jardim panorâmico de Campanhã
4.3. Quinta do Mitra e Avenida 25 de Abril

4.4. Jardim do Freixo
4.5. Áreas verdes de enquadramento nos principais eixos viários
Impactos nos Eixos Estratégicos
EE1

EE2

EE3

EE4

EE5

Promover a
dinamização e a
instalação de atividades
económicas e a
multifuncionalidade do
território

Promover a mobilidade
sustentável e reforçar a
integração e a
conectividade

Qualificar o ambiente
urbano e promover
vivências urbanas
diferenciadas

Promover a
sustentabilidade
ambiental, valorizar a
paisagem e a
continuidade ecológica

Promover a inclusão
social e a cidadania
ativa

•

••••

••

••••

•
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4.1.

Jardim do polo desportivo de Godim

Tipo de intervenção
Criação de espaço público
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Privados; Escolas; Futebol Clube do Porto;
Clube Desportivo de Portugal; Privados
Descrição
Criação do jardim do polo desportivo de Godim, associado à reabilitação urbana da área situada entre a
rua Pinto Bessa e a avenida 25 de Abril (ação 3.5.).
Inserida na estrutura verde, será promovida a relocalização do campo de jogos Ruy Navega (ação 2.3.).
A ação deverá articular o polo desportivo existente, composto pelo complexo de piscinas de Campanhã
e o campo de jogos e pavilhão desportivo da Escola EB 2,3 de Ramalho Ortigão e o futuro campo de
jogos Ruy Navega, bem como promover a valorização ambiental da ribeira da Lomba.
A ação enquadrada na recomposição dos tecidos urbanos e na nova ligação viária entre a rua Pinto
Bessa e as ruas de Godim / Conselheiro Correia de Barros, deverá promover ligações pedonais na
envolvente, particularmente através do novo eixo pedonal decorrente da reabilitação dos conjuntos
habitacionais em frente à Estação de Campanhã e na rua Justino Teixeira (ação 3.4.) e do reperfilamento
do troço da rua de Godim com a rua Justino Teixeira e novas ligações com a rua Justino Teixeira (ação
3.5.).
A ação deverá ter em atenção o espaço canal e tubos subterrâneos previstos em sede de PDM (Solo
Urbanizado – Sistema de Circulação e Mobilidade).
Estimativa de investimento: 672 480 €
(O valor não inclui aquisição de terrenos, demolições, expropriações, estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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4.2.

Encosta e jardim panorâmico de Campanhã”

Tipo de intervenção
Criação de espaço público
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Privados; Junta de Freguesia; IP –
Infraestruturas de Portugal
Descrição
Valorização da encosta sobre o Douro, através da criação de espaços verdes ao longo da rua da China e
do espaço canal da antiga linha ferroviária de ligação à Alfandega, constituindo uma zona singular que
potencie o sistema de vistas a partir da encosta e a eliminação de barreiras físicas no território.
O espaço público valorizará os percursos urbanos de características rurais e permitirá articular os
núcleos da Formiga, Agra e China, integrando as ligações existentes sobre a linha ferroviária,
particularmente a calçada do Rego Lameiro, as travessas da China, do Freixo e da Presa da Agra.
O jardim deverá articular-se com a rua Barão de Nova Sintra, através da criação de uma ligação pedonal,
de forma a constituir um percurso com os Jardins do Barão de Nova Sintra (Águas do Porto, E.M.)
dinamizando o sistema verde e ambiental da cidade (ação 7.3.).
A ação enquadrada na reabilitação do edificado das zonas da Formiga, Agra e China (ação 3.2.) e na
análise de edificações classificadas como ilhas (ação 3.6.) deverá integrar os espaços associados às
operações de demolição das habitações precárias em contexto de ilha, formalizando novas áreas
públicas para a cidade.
O desenho do espaço público deverá contemplar o espaço canal da ecopista oriental da cidade (a
implantar sobre o canal ferroviário desativado de ligação à Alfândega).
O espaço canal da ciclovia encontra-se descrito e contemplado na ação 7.1. (Ecopista oriental da
cidade).
Estimativa de investimento: 1 417 920 €
(O valor não inclui demolições, expropriações, aquisição de terrenos, estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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4.3.

Quinta do Mitra, avenida 25 de Abril e Praça da Corujeira

Tipo de intervenção
Criação de espaço público; Reabilitação de
espaço público
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia de Campanhã;
Associação Movimento Terra Solta;
Privados
Descrição
Promoção da articulação da zona da estação (Terminal Intermodal Rodoviário) com a avenida 25 de Abril
e com a zona oriental (Corujeira), através da requalificação do espaço público envolvente à Quinta do
Mitra e criação de novos espaços verdes públicos estruturados no talude da avenida 25 de Abril.
A ação deverá articular-se com o prolongamento do viaduto existente sobre a linha ferroviária até ao
talude da avenida 25 de Abril (ação 7.2), possibilitando a criação, a norte, de uma ligação direta entre
zona nascente e poente da ARU e, particularmente, com o terminal rodoviário.
O prolongamento do viaduto pedonal que liga à Quinta do Mitra, inserindo-o de nível na encosta a sul da
avenida 25 de Abril, contribuirá para que esta importante estrutura ganhe de novo uma centralidade, que
lhe foi retirada pelas pesadas infraestruturas construídas à sua volta
O desenho do espaço público junto à Quinta do Mitra deverá estar articulado com a envolvente da
estação rodoviária bem como contemplar o arranque do troço norte da ecopista oriental da cidade (ação
2.1.) e espaço de ligação ao viaduto sobre a linha ferroviária.
O espaço canal da ciclovia encontra-se descrito e contemplado na ação 7.1. (Ecopista oriental da
cidade).
A ação deverá articular-se com a criação de uma ligação viária entre a avenida 25 de Abril e a rua de
Godim (ação 5.3.). Este traçado juntamente com o arranjo paisagístico do talude da avenida 25 de Abril
deverão ser aferidos no estudo urbanístico de reordenamento, requalificação e reconversão dos Espaços
Industriais’ para a área norte e área sul (ação 1.2.).
Esta ação articula com a reabilitação da Quinta do Mitra (ação 6.4.).
Estimativa de investimento: 727 600 €
(O valor não inclui demolições, expropriações, aquisição de terrenos, estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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4.4.

Jardim do Freixo

Tipo de intervenção
Criação de espaço público; Reabilitação de
espaço público
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Privados; Junta de Freguesia
Descrição
Promoção de espaço público ao longo do rio Tinto, através da constituição de um espaço verde
equipado de articulação da marginal/avenida Paiva Couceiro com o arranque sul do Parque Urbano
Oriental da Cidade e com o projeto de requalificação das margens do rio Tinto, uma das primeiras ações
de consolidação do arranque sul do Parque Urbano.
A ação incidirá sobre as ruínas de uma antiga unidade industrial e formalizará a entrada poente da ARU,
a partir da rua do Freixo.
Estimativa de investimento: 319 320 €
(O valor não inclui demolições, expropriações, aquisição de terrenos, estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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4.5.

Áreas verdes de enquadramento nos principais eixos viários

Tipo de intervenção
Reabilitação de espaço público
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia de Campanhã; Junta de
Freguesia do Bonfim
Descrição
A promoção de novas áreas verdes de enquadramento nos principais eixos viários, particularmente
através da arborização da avenida de Paiva Couceiro e da rua Pinto Bessa. Deverá ser dada particular
atenção ao arranjo paisagístico do largo da Estação.
Esta ação visa a constituição de corredores verdes integrados com as vias e passeios formalizando um
contínuo vegetal entre as áreas verdes de utilização pública, constituindo uma proteção física, visual e
sonora aos espaços canais, permitindo articular:
• A Igreja do Bonfim, o Largo da Estação e o Jardim do polo desportivo de Godim (ação 4.1.);
• O Jardim panorâmico de Campanhã (ação 4.2.), o Jardim do rio Torto (ação 4.4.) e o arranque sul do
Parque Urbano Oriental da Cidade.
Esta ação é complementar à requalificação da rua Pinto Bessa (ação 6.1) e da avenida Paiva Couceiro
(ação 6.2.).
Estimativa de investimento: Contabilizado nas ações 6.1 e 6.2
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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PE5

Melhoria das condições de mobilidade interna, com as zonas adjacentes e com o centro da
cidade

EE2

Promover a mobilidade sustentável e reforçar a integração e a conectividade

Objetivos Estratégicos
OE6. Estruturar o território e requalificar os tecidos urbanos
OE7. Melhorar a acessibilidade e mobilidade da população
OE8. Reforçar a ligação e a integração dos diversos núcleos urbanos do território
OE9. Incrementar a mobilidade pedonal, os meios suaves e o transporte público
OE10. Minimizar o impacto do automóvel no espaço urbano
OE19. Melhorar a qualidade ambiental através da redução das emissões de gases com efeito de estufa
e do ruído
Descrição
Promoção da melhoria das condições de mobilidade interna e com as zonas adjacentes, dando
prioridade ao aproveitamento das potencialidades da VCI e da avenida 25 de Abril, promovendo a
melhoria das condições no conjunto das principais vias e estabelecendo novos traçados viários, que
criem uma maior permeabilidade, encurtem distâncias, sejam geradores de conforto e estruturem novos
quarteirões urbanos.
As infraestruturas e sistemas de mobilidade são elementos-chave na organização de um território,
assumindo um papel preponderante no desenvolvimento das cidades e na articulação interna das
diversas áreas que as compõem.
Numa área em que as infraestruturas de transportes condicionam e estruturam o modelo urbano
existente, estão identificadas, pela Câmara Municipal do Porto, duas ligações em túnel, como
eventualmente necessárias para conferir unidade à cidade e, particularmente, para aproximar a zona
oriental, e nomeadamente a zona da ARU, do centro e do conjunto da cidade, e para melhorar a
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articulação no interior da ARU, designadamente: (1) a ligação, em dois troços de túnel, com cerca de
600 metros cada, entre a Rua Gonçalo Cristóvão, a avenida Fernão de Magalhães e a rua de Godim; e
(2) a ligação entre a rua do Freixo e a rua da Estação, no troço a norte da rua Pinheiro de Campanhã,
devendo, contudo, ser tida em conta uma previsível diminuição do tráfego nesta artéria resultante do
conjunto das alterações propostas, nomeadamente referentes ao conceito do Interface e da Estação de
duas frentes e ao reordenamento urbanístico associado (ação 2.2. e 2.4.).
Não obstante a sua referenciação, estas novas vias em túnel de aproximação ao centro da cidade e de
melhoria do funcionamento da rua do Freixo não são consideradas ações prioritárias face ao
investimento associado.
Este projeto é complementar ao PE1, PE2 e PE3.
Ações prioritárias
5.1. Reperfilamento da rua Pinheiro de Campanhã e da rua de Bonjóia
5.2. Via de Godim
5.3. Acessos à Lomba e à avenida 25 de Abril
5.4. Reperfilamento da rua do Freixo
Impactos nos Eixos Estratégicos
EE1

EE2

EE3

EE4

EE5

Promover a
dinamização e a
instalação de atividades
económicas e a
multifuncionalidade do
território

Promover a mobilidade
sustentável e reforçar a
integração e a
conectividade

Qualificar o ambiente
urbano e promover
vivências urbanas
diferenciadas

Promover a
sustentabilidade
ambiental, valorizar a
paisagem e a
continuidade ecológica

Promover a inclusão
social e a cidadania
ativa

••

••••

••

••

••
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5.1.

Reperfilamento da rua Pinheiro de Campanhã e da rua de Bonjóia

Tipo de intervenção
Reabilitação de espaço público; Criação de
espaço público
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Privados; Junta de Freguesia; IP –
Infraestruturas de Portugal
Descrição
Reperfilar a rua Pinheiro de Campanhã e a rua de Bonjóia de forma a integrar a nova frente da Estação
Ferroviária (lado nascente), comportar os novos fluxos urbanos decorrentes da implantação do Terminal
Intermodal Rodoviário e permitir a integração da ecopista oriental da cidade. A intervenção inclui a
introdução de mobiliário urbano em toda a sua extensão. No troço norte, o reperfilamento da rua de
Bonjóia deverá enquadrar a estação ferroviária, a via de ligação à VCI, o espaço resultante da
deslocalização do campo de jogos Ruy Navega e o nó de ligação à rua Pinheiro de Campanhã (incluindo
o Largo Padre José de Oliveira). No troço central, o desenho do espaço público deverá garantir a
implantação dos espaços de apoio ao funcionamento da Estação, designadamente recolha e largada de
passageiros, estacionamento de curta duração, praça de táxis e possibilidade de inversão de marcha,
assim como um franco acesso pedonal a partir da rua Pinheiro de Campanhã. Deverá igualmente
contemplar o espaço canal da ecopista oriental da cidade (a implantar sobre o canal ferroviário
desativado de ligação à Alfândega). No troço sul, o reperfilamento da rua Pinheiro de Campanhã deverá
incluir o espaço canal ferroviário desativado de ligação à Alfândega bem como o edificado em ruina
existente na sua envolvente, particularmente junto à rua do Freixo, de forma a possibilitar um novo
desenho da interseção viária com a rua do Freixo e minimizar os constrangimentos existentes neste nó
viário. O novo nó viário a implantar sobre os vestígios da antiga Fábrica de Esmaltagem Mário Navega
deverá garantir o enquadramento urbano da rua do Arco de Noeda, bem como uma eventual ligação em
túnel à rua da Estação. O reperfilamento das vias deverá:(1) Contribuir para a concretização da rede de
mobilidade suave da cidade; (2) Promover uma articulação com a ecopista oriental da cidade,
integrando os troços de ligação à Quinta do Mitra e à Quinta de Bonjóia; (3) Promover uma articulação
urbana com os núcleos de Navega e Noeda; e (4) Contribuir para a eficiência energética nas
infraestruturas públicas, designadamente ao nível da iluminação pública.
O espaço canal da ciclovia encontra-se descrito e contemplado na ação 7.1. (Ecopista oriental da
cidade).
Estimativa de investimento: 1 980 600 €
(O valor não inclui aquisição de terrenos, demolições, expropriações, estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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5.2.

Via de Godim

Tipo de intervenção
Criação de espaço público
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Privados

Descrição
Abertura de uma nova via que articule a avenida Pinto Bessa com a avenida 25 de Abril, que apoie e
vertebre a requalificação do interior do quarteirão do polo desportivo, da nova zona de atividades
económicas e das atuais e futuras zonas residenciais.
A rede viária proposta deverá articular-se com o estudo urbanístico de reordenamento, requalificação e
reconversão dos Espaços Industriais’ para a área norte e área sul (ação 1.2.), com a reabilitação dos
conjuntos habitacionais em frente à Estação de Campanhã e na rua Justino Teixeira (ação 3.4.) e com a
reabilitação urbana da área situada entre a rua Pinto Bessa e a avenida 25 de Abril (ação 3.5.).
Associada à nova via, será desenvolvido o reperfilamento do troço da rua de Godim com a rua Justino
Teixeira e novas ligações com a rua Justino Teixeira, de forma a constituir novos quarteirões urbanos e
novas alternativas à circulação viária.
A ação deverá ter em atenção o espaço canal e tubos subterrâneos previstos em sede de PDM (Solo
Urbanizado – Sistema de Circulação e Mobilidade).
Estimativa de investimento: 1 047 200 €
(O valor não inclui aquisição de terrenos, demolições, expropriações, estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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5.3.

Acessos à Lomba e à avenida 25 de Abril

Tipo de intervenção
Criação de espaço público; Reabilitação de
espaço público
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Privados
Descrição
Criação de novas permeabilidades que permitam uma melhor articulação do tecido urbano,
particularmente da zona da Lomba e de Godim.
Deverão ser criados novas ligações viárias com a rua do Heroísmo, a rua António Carneiro e a rua Padre
António Vieira, de forma a possibilitar novos acessos e a requalificação urbana do núcleo da Lomba, um
dos centros da génese e da evolução urbana de Campanhã (ação 3.1.). A implementação destas vias na
Lomba está sujeita a obras de demolição de edificado, particularmente de parte dos pavilhões industriais
(rua António Carneiro), do edifício vago e construções em ruina na rua da Lomba e edificado em ilha na
rua padre António Vieira.
A ação deverá promover, na sequência da Via de Godim (ação 5.2.), a articulação com a avenida 25 de
Abril, através da criação de um troço de ligação da avenida com o cruzamento das rua de Godim e
Monte da Estação. Esta via permitirá estruturar a área empresarial norte e garantir uma ligação à VCI,
pelo que deverá ser enquadrada no estudo urbanístico de reordenamento, requalificação e reconversão
dos Espaços Industriais para a área norte e área sul (ação 1.2.).
Estimativa de investimento: 562 680 €
(O valor não inclui aquisição de terrenos, demolições, expropriações, estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Pág. 68

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

5.4.

Reperfilamento da rua do Freixo

Tipo de intervenção
Reabilitação de espaço público
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Privados

Descrição
Reperfilar a rua do Freixo de forma a possibilitar um novo nó viário com a área empresarial sul (ver PE 1),
particularmente no troço junto ao CACE – Centro de Apoio à Criação de Empresas e aos terrenos da
extinta Central Termoelétrica do Freixo. O reperfilamento deverá permitir aumentar o grau de conforto e
segurança dos peões em toda a sua extensão.
O novo desenho de espaço público deverá ser articulado com o estudo urbanístico de reordenamento,
requalificação e reconversão dos Espaços Industriais para a área norte e área sul (ação 1.2.).
Esta ação, juntamente com o reperfilamento da rua Pinheiro de Campanhã e da rua de Bonjóia (ação
5.1.) visa a melhoria das condições de mobilidade na rua do Freixo, principal eixo nascente no território e
que se encontra fortemente condicionado pelas frentes edificadas.
Estimativa de investimento: 509 050 €
(O valor não inclui aquisição de terrenos, demolições, expropriações, estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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PE6

Requalificação do espaço público, das infraestruturas, equipamentos e edifícios notáveis

EE3

Qualificar o ambiente urbano e promover vivências urbanas diferenciadas

Objetivos Estratégicos
OE2. Renovar a imagem da zona oriental desenvolvendo iniciativas e projetos inovadores
OE6. Estruturar o território e requalificar os tecidos urbanos
OE11. Melhorar as condições habitacionais e de bem-estar dos atuais residentes, contribuindo para o
reforço da atratividade residencial
OE12. Atrair e fixar novos residentes, promovendo a integração e a coesão social
OE13. Reabilitar e adequar o tecido edificado aos novos modelos habitacionais
OE14. Valorizar os espaços urbanos numa lógica de multifuncionalidade, reforçando as relações de
proximidade e o sentimento de pertença
OE15. Reforçar e dinamizar a rede de equipamentos coletivos
OE16. Revitalizar, dinamizar e qualificar o comércio local e os serviços de proximidade
OE20. Melhorar a eficiência energética dos edifícios, espaços públicos e infraestruturas
Descrição
Promover a requalificação do espaço público, das infraestruturas e dos equipamentos e valorização e
eventual re-funcionalização de edifícios notáveis existentes no território, em razoável estado de
conservação e com tipologias construtivas que permitam receber novos usos.
O projeto visa a requalificação do espaço público associado aos principais eixos viários da ARU e a
reabilitação dos conjuntos habitacionais relevantes e de edifícios que marcam períodos da história da
cidade.
Projeto é complementar ao PE2, PE4 e PE5.
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Ações prioritárias
6.1. Requalificação da rua Pinto Bessa
6.2. Requalificação da avenida Paiva Couceiro
6.3. Reabilitação da quinta localizada na rua Barão de Nova Sintra
6.4. Reabilitação da Quinta do Mitra
Impactos nos Eixos Estratégicos
EE1

EE2

EE3

EE4

EE5

Promover a
dinamização e a
instalação de atividades
económicas e a
multifuncionalidade do
território

Promover a mobilidade
sustentável e reforçar a
integração e a
conectividade

Qualificar o ambiente
urbano e promover
vivências urbanas
diferenciadas

Promover a
sustentabilidade
ambiental, valorizar a
paisagem e a
continuidade ecológica

Promover a inclusão
social e a cidadania
ativa

••

••••

••••

•

•
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6.1.

Requalificação rua Pinto Bessa

Tipo de intervenção
Reabilitação de espaço público
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia de Campanhã, Junta de
Freguesia do Bonfim
Descrição
Requalificação do espaço público da rua Pinto Bessa, transformando-a num eixo verde do território,
constituindo um novo corredor verde da cidade.
A ação incidirá sobre a promoção de novas áreas verdes de enquadramento ao eixo viário,
particularmente através da arborização da rua. Deverá ser dada particular atenção ao arranjo
paisagístico do largo da Estação.
A intervenção deverá contemplar novos pavimentos, o dimensionamento de espaços de estacionamento
e a reestruturação do mobiliário urbano e iluminação pública (eficiência energética).
Esta ação é complementar à constituição de áreas verdes de enquadramento nos principais eixos viários
(ação 4.5.).
Estimativa de investimento: 1 281 070 €
(O valor não inclui estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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6.2.

Requalificação da avenida Paiva Couceiro

Tipo de intervenção
Reabilitação de espaço público
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia de Campanhã; Junta de
Freguesia do Bonfim
Descrição
Requalificação da marginal promovendo a articulação com o Parque Urbano Oriental, através do Jardim
do Freixo (ação 4.4.), com os jardins do Palácio do Freixo e Marina e com o Jardim panorâmico de
Campanhã (ação 4.2.).
A ação incidirá sobre a promoção de novas áreas verdes de enquadramento ao eixo viário,
particularmente através da arborização da avenida.
A intervenção deverá contemplar novos pavimentos, o dimensionamento de espaços de estacionamento,
a reestruturação do mobiliário urbano e iluminação pública (eficiência energética) e a criação de zonas
de arborização e de enquadramento paisagístico.
A intervenção deverá dotar o espaço público de condições de segurança e qualidade para o adequado
usufruto da zona ribeirinha de Campanhã.
Esta ação é complementar à constituição de áreas verdes de enquadramento nos principais eixos viários
(ação 4.5.).
Estimativa de investimento: 1 794 100 €
(O valor não inclui estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3; Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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6.3.

Reabilitação da quinta localizada na rua Barão de Nova Sintra

Tipo de intervenção
Reabilitação de edificado; Reabilitação de
espaço verde
Promotor
Privado
Principais entidades a envolver
CM do Porto; Junta de Freguesia
Descrição
Reabilitação do imóvel situado na quinta localizada na rua Barão de Nova Sintra, próxima dos jardins de
Nova Sintra, para acolher atividades de valorização ambiental e de apoio à criação cultural, um lugar
aberto ao público e que possa tirar partido do espaço exterior.
A ação visa a reabilitação do espaço verde exterior associado, enquanto área verde privada a
salvaguardar, em sintonia com o previsto no PDM.
Esta intervenção é uma âncora do ponto de vista urbanístico, uma vez que qualifica o território, promove
a valorização da encosta sobre o Douro e reforça dinâmicas funcionais entre a zona nascente e poente,
particularmente pela possibilidade de articulação com o Jardim panorâmico de Campanhã (ação 4.2.) e
com a ligação pedonal proposta na continuação da rua Barão de Nova Sintra (ação 7.3.).
Esta ação deverá ser articulada com o projeto “Quinta de Baixo” das Águas do Porto.
Estimativa de investimento: 500 360 €
(O valor inclui apenas a intervenção sobre o espaço exterior. O valor não inclui estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Privado
Fonte potencial de financiamento: Privado; Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização
Urbanas (IFRRU); Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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6.4.

Reabilitação da Quinta do Mitra

Tipo de intervenção
Reabilitação de edificado
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia de Campanhã;
Associação Movimento Terra Solta

Descrição
Reabilitação do edificado, para acolher atividades que dinamizem a ARU, um lugar aberto ao público e
que possa tirar partido do espaço exterior.
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.
Neste sentido a ação não contempla qualquer intervenção sobre a recuperação do terreno, uma vez que
se encontra afeta à exploração agrícola com uma componente pedagógica de suporte.
Esta ação articula com a requalificação do espaço público envolvente à Quinta do Mitra e avenida 25 de
Abril (ação 4.3.).
Estimativa de investimento: 517 200 €
(O valor não inclui estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização
Urbanas (IFRRU); Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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PE7

Criação de uma rede pedonal e ciclável

EE2

Promover a mobilidade sustentável e reforçar a integração e a conectividade

Objetivos Estratégicos
OE6. Estruturar o território e requalificar os tecidos urbanos
OE7. Melhorar a acessibilidade e mobilidade da população
OE8. Reforçar a ligação e a integração dos diversos núcleos urbanos do território
OE9. Incrementar a mobilidade pedonal, os meios suaves e o transporte público
OE10. Minimizar o impacto do automóvel no espaço urbano
OE19. Melhorar a qualidade ambiental através da redução das emissões de gases com efeito de estufa e
do ruído
Descrição
Promover a expansão da mobilidade suave no território, através da requalificação de eixos pedonais
existentes ou da criação de novos percursos pedonais e da formalização de uma rede ciclável, ancorada
na ecopista oriental da cidade.
O projeto visa a promoção da rede pedonal entre territórios ou equipamentos de utilização pública,
designadamente: (1) entre a rua Pinheiro de Campanhã (associada à requalificação do espaço público e
construção do Terminal Intermodal Rodoviário de Campanhã) e as ruas da Estação, Justino Teixeira e
Monte da Estação; (2) entre o núcleo da Lomba e as ruas do Heroísmo, António Carneiro e Padre
António Vieira, e (3) entre a rua Pinto Bessa, o polo desportivo existente a norte, a nova área empresarial
e a avenida 25 de Abril.
Num território fortemente condicionado pelo traçado ferroviário, pretende-se a criação de percursos
pedonais entre a rua de Barão de Nova Sintra e a marginal, no quadro do projeto de criação de uma
zona natural singular, que engloba as zonas da Presa Velha, Formiga e China e os Jardins do Barão de
Nova Sintra (Águas do Porto, E.M.), e se articula com a zona do Agra e o rio, percursos que deverão,
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igualmente, entrar dentro do tecido urbano adjacente.
Não obstante as ações prioritárias deste projeto, muitos destes percursos/ligações descritos já se
encontram vertidos nos PE 4 e PE5, através das respetivas ações.
Ações prioritárias
7.1. Ecopista oriental da cidade
7.2. Prolongamento da ligação pedonal existente a norte sobre a ferrovia
7.3. Ligação pedonal no prolongamento da rua Barão de Nova Sintra
Impactos nos Eixos Estratégicos
EE1

EE2

EE3

EE4

EE5

Promover a
dinamização e a
instalação de atividades
económicas e a
multifuncionalidade do
território

Promover a mobilidade
sustentável e reforçar a
integração e a
conectividade

Qualificar o ambiente
urbano e promover
vivências urbanas
diferenciadas

Promover a
sustentabilidade
ambiental, valorizar a
paisagem e a
continuidade ecológica

Promover a inclusão
social e a cidadania
ativa

••

••••

••

•••

•
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7.1.

Ecopista oriental da cidade

Tipo de intervenção
Criação de espaço público; Ciclovias
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia de Campanhã; Junta de
Freguesia do Bonfim; IP – Infraestruturas de
Portugal; Privados
Descrição
Criação da ecopista oriental da cidade, com um percurso que se inicia no bairro do Lagarteiro / Parque
urbano oriental (nascente), Quinta de Bonjóia (norte), Quinta do Mitra, rua Pinheiro de Campanhã,
espaço canal existente da antiga linha ferroviária de ligação à Alfandega do Porto (poente) e marginal do
rio Douro (sul), promovendo a rede de mobilidade suave da cidade.
Esta ecopista formaliza e constitui um percurso alternativo às deslocações da população residente no
território, facilitando a articulação com terminal intermodal de Campanhã, com o centro da cidade e com
outros núcleos urbanos (Azevedo, bairros do Lagarteiro e do Falcão e outros). Esta ciclovia poderá
articular-se com as pistas cicláveis de Vila Nova de Gaia, ao nível do tabuleiro superior da ponte D. Maria
Pia, e de Matosinhos, aquando da desativação e da reabilitação da linha ferroviária (mercadorias) de
ligação ao Porto de Leixões.
Esta ação articula com a construção do Terminal Intermodal Rodoviário de Campanhã (ação 2.1.), com a
construção de um Interface de duas frentes (ação 2.2.), com o Jardim panorâmico de Campanhã (ação
4.2.), com a requalificação do espaço publico evolvente à Quinta do Mitra e avenida 25 de Abril (ação
4.3.) e com o reperfilamento da rua Pinheiro de Campanhã e da rua de Bonjóia (ação 5.1.).
Estimativa de investimento: 2.640.000 €
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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7.2.

Prolongamento da ligação pedonal existente a norte sobre a ferrovia

Tipo de intervenção
Passagem pedonal
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia de Campanhã; IPInfraestruturas de Portugal

Descrição
Prolongamento da ligação pedonal existente a norte sobre a ferrovia, articulando a Quinta do Mitra à
avenida 25 de Abril, através de novas passagens pedonais a promover no quadro da requalificação do
espaço público desta avenida (ação 4.3.)
A ação criará, a norte, uma ligação direta entre zona nascente e poente da ARU e, particularmente, com
o Terminal Intermodal Rodoviário de Campanhã.
O prolongamento do viaduto existente que liga à Quinta do Mitra, inserindo-o de nível na encosta a sul da
avenida 25 de Abril, contribuirá para que esta importante estrutura ganhe de novo uma centralidade, que
lhe foi retirada pelas pesadas infraestruturas construídas à sua volta
Estimativa de investimento: 320 000 €
(O valor não inclui aquisição de terrenos, expropriações, estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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7.3.

Ligação pedonal no prolongamento da rua Barão de Nova Sintra

Tipo de intervenção
Passagem pedonal
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia do Bonfim; IP –
Infraestruturas de Portugal
Descrição
Criação de uma ligação pedonal entre a rua Barão de Nova Sintra e o Jardim Panorâmico de Campanhã
(ação 4.2.) de forma a constituir um percurso com os Jardins do Barão de Nova Sintra (Águas do Porto
E.M.) dinamizando o sistema verde e ambiental da cidade e, simultaneamente, reforçar as dinâmicas
funcionais entre a zona nascente e poente, particularmente pela possibilidade de articulação com a
reabilitação da quinta localizada na rua Barão de Nova Sintra (ação 6.3.).
Estimativa de investimento: 70 200 €
(O valor não inclui estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 3)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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PE8

(Re)criar Redes de Emancipação Social: Habitação, Emprego, Saúde, Apoio Social e Educação

EE5

Promover a inclusão social e a cidadania ativa

Objetivos Estratégicos
OE21. Implementar um modelo de intervenção integrado eficiente e participativo
OE22. Combater a pobreza e a exclusão social
OE23. Fomentar a igualdade de oportunidades
OE24. Promover o envelhecimento saudável e autónomo e a aprendizagem e empreendedorismo ao
longo da vida
OE25. Reforçar os níveis de participação, capacitação e envolvimento dos atores locais
Descrição
A formação das cidades e dos seus lugares não poderá ser descontextualizada das ações dos seus
residentes e das suas formas singulares de apropriar o espaço / tempo urbano, de produzir e reproduzir
a vida social na cidade e ainda de construir novos estilos de vida, novas culturas de grupo, identidades e
processos de inclusão. A cidade também é o lugar onde coabitam, por vezes separadas apenas pelos
limites da habitação, a riqueza e a pobreza, a solidão e a participação na comunidade, o isolamento e o
envolvimento nas redes sociais de apoio (família; serviços), a anomia social / depressão e o sentido para
a vida, ou ainda, a indiferença pelo outro e o sentido de solidariedade.
Ao mesmo tempo, o desenvolvimento de operações de reabilitação urbana com a profundidade da ORU
de Campanhã-Estação terá, sempre, um impacto subjetivo e intersubjetivo difícil de prever a priori,
nomeadamente nos sentimentos de pertença, memórias, hábitos instalados, expetativas e projetos
pessoais ou familiares.
A operação de reabilitação urbana da ARU de Campanhã-Estação que visa a criação de habitação
condigna, a fixação de novas atividades económicas, a regeneração do edificado e do espaço público, a
promoção de uma mobilidade sustentável e o reforço da integração e da conectividade do território e a
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qualificação da estrutura verde, não poderá atingir os seus objetivos se não englobar a valorização dos
seus residentes, em particular daqueles que vivem no extremo mais degradado da vida sociourbana e
destituído das condições básicas de dignidade humana.
Direcionando, agora, a perspetiva para a realidade social que se encontra, em diferentes níveis, na ARU
de Campanhã-Estação e envolvente, observam-se graves problemas e riscos sociais cuja minimização
deverá ser assumida num Projeto Estruturante (PE), potenciando e dando sentido ao desenvolvimento
integral da operação em curso. Considerando o diagnóstico social do território, propõe-se um Projeto
Estruturante cujo principal objetivo é reforçar as redes de emancipação social da população de
Campanhã / Bonfim, o que implica o reforço de uma intervenção integrada nas seguintes dimensões:
Habitação, Emprego, Saúde, Apoio Social e Educação.
É um elemento essencial do êxito deste PE, a sua capacidade para mobilizar as redes já existentes de
intervenção comunitária, não se sobrepondo com novos sistemas e instrumentos que correm o risco de
interromper ou perturbar o valioso trabalho de dezenas de instituições e centenas de pessoas já no
terreno, mas antes, potenciando as suas ações concretas e o seu papel decisivo na vida quotidiana dos
residentes da área de intervenção (assistência social, apoio domiciliário, serviços socioeducativos, etc.).
A concretização de uma visão a prazo para o território, para os que aqui vivem e trabalham, introduzindo
alterações profundas muito positivas na qualidade de vida das pessoas, não pode, em momento algum,
esquecer ou desvalorizar as medidas, por mínimas que sejam, que contribuam para melhorar as
condições de vida, hoje, das pessoas.
Este projeto deverá contribuir para:
• Reforçar o acesso / sucesso da população desempregada aos mecanismos de emprego e minimizar
as dificuldades e os obstáculos vividos pela comunidade fora do mercado de trabalho, intervindo ao
nível da potenciação das posições e disposições individuais que favoreçam o acesso ao emprego,
da relação com as estruturas sociais que podem promover a empregabilidade, e ainda na
adequação dos sistemas de formação escolar e profissional às necessidades do mercado de
trabalho e às singularidades da população abrangida;
• Desenvolver as acessibilidades da população a cuidados de saúde e a redes de cuidado,
independentemente da sua geração e situação económica;
• Potenciar e melhorar a ação dos sistemas de apoio social, introduzindo novas metodologias e
experiências de intervenção, adequando-as à população-alvo e aos objetivos da operação em curso,
e com efeitos estruturantes ao nível da erradicação da pobreza extrema e carência material,
acompanhamento especializado e multidisciplinar dos casos de violência doméstica, das crianças /
jovens em risco, das situações de gravidez adolescente, e ainda da inclusão de minorias étnicas e de
grupos marginalizados (p.e. sem-abrigo);
• Reforçar os apoios e a valorização do papel da Escola Pública nos processos de mudança social da
população, através da criação das condições necessárias para intensificar o seu papel nos
processos de mudança social que se esperam para a população da ARU, considerando, desde logo,
o reforço dos Projetos Educativos, já vigentes nas escolas do território, e das suas estruturas de
articulação com a sociedade.
O êxito das ações subjacentes a este Projeto particularmente a sua articulação, coordenação e
potenciação poderão ter melhores condições de sucesso, se forem, desde já consideradas duas
condições de base:
• Entidade Gestora | Deverá ser criada uma entidade gestora do PE, que englobe a Câmara Municipal
do Porto e Juntas de Freguesia diretamente envolvidas (Freguesia do Bonfim; Freguesia da
Campanhã), considerando os respetivos poderes autárquicos, e acessibilidade a fontes de
financiamento, a sua proximidade aos órgãos centrais do governo, à população e às entidades que,
no terreno, já têm uma vasta experiência de intervenção social e comunitária;
• Guia metodológico | Este Projeto Estruturante e as respetivas ações propostas, bem como outras
que se considerem relevantes, têm, antes da sua concretização, de dar origem a um guia
metodológico, a elaborar, em parceria, pelo maior número de entidades com intervenção no terreno
(instituições de solidariedade, associações, cooperativas, ONG, entidades públicas e autárquicas,
centros de investigação, universidades, agrupamentos de escola, empresas, população), para ser
usado pelos serviços e seus técnicos, no desenvolvimento das ações deste PE, considerando as
especificidades da população e do território envolvido, bem como as do próprio Programa em curso.
Ações prioritárias
8.1. Reforçar o acesso / sucesso da população desempregada aos mecanismos de emprego
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8.2. Desenvolver as acessibilidades da população a cuidados de saúde e a redes de cuidado
8.3. Intensificar o papel da Escola Pública nos processos de mudança social da população
Impactos nos Eixos Estratégicos
EE1

EE2

EE3

EE4

EE5

Promover a
dinamização e a
instalação de atividades
económicas e a
multifuncionalidade do
território

Promover a mobilidade
sustentável e reforçar a
integração e a
conectividade

Qualificar o ambiente
urbano e promover
vivências urbanas
diferenciadas

Promover a
sustentabilidade
ambiental, valorizar a
paisagem e a
continuidade ecológica

Promover a inclusão
social e a cidadania
ativa

•

•

••••

•

••••
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8.1.

Reforçar o acesso / sucesso da população desempregada aos mecanismos de emprego

Tipo de intervenção
Ação imaterial
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Juntas de Freguesia; Parceiros sociais;
Entidades Públicas do setor do emprego e
formação

Descrição
Na base de uma vida qualificada, segura e comprometida com projetos de futuro (p.e. o projeto familiar)
está o pleno envolvimento num sistema de emprego, com uma remuneração salarial que permita a
autonomia face à estrutura familiar, a um sistema de prestações sociais ou de outras modalidades
informais de provento financeiro. Porém, o acesso a um emprego depende tanto de posições e
disposições individuais (habilitações, competências, experiências sociais), como de estruturas sociais
(escolarização, mercado de trabalho, serviços de apoio à empregabilidade), sendo que, nem sempre,
existe uma correspondência direta entre ambas.
A ação como objetivo minimizar as dificuldades e os obstáculos vividos pela comunidade desempregada
de Bonfim / Campanhã, ora na construção das posições e disposições individuais que favoreçam o
acesso ao emprego, ora da sua relação com as estruturas sociais que podem promover a
empregabilidade. Para tal, prevê-se o desenvolvimento das seguintes intervenções:
• Compreender o desemprego para caminhar para o emprego | Compreender, através de um
diagnóstico multireferencial (que usa diferentes perspetivas analíticas e de avaliação), quais as
expetativas profissionais da população desempregada, as suas competências e qualificações
adquiridas e acumuladas pela experiência profissional ou percursos de escolarização / formação,
bem como as necessidades de formação criadas pelas atividades económicas que, desde já, se
esperam atrair para a área de intervenção, e os empregos diretos e indiretos expetáveis. A partir da
realização deste diagnóstico, construir, numa lógica de interação direta entre a pessoa
desempregada e o técnico social, um referencial da “identidade profissional” da pessoa
desemprega, o qual se tornará um instrumento para potenciar a autoestima e autoavaliação da
pessoa desempregada, bem como um mecanismo para o conhecimento, por parte dos serviços, das
posições / disposições da população desempregada, bem como um compromisso formal entre
todos os atores envolvidos (população desempregada, técnicos dos serviços, empregadores,
entidade gestora);
• Apoiar o empreendedorismo social na comunidade | O empreendedorismo social deverá ser
considerado uma possibilidade para a empregabilidade da população desempregada do Bonfim /
Campanhã, se for tida em conta as necessidades de cuidado e suporte à pessoa idosa, a ausência
de equipamentos de ocupação de tempos de livres para as várias gerações, a falta de programas de
lazer para a população, as dificuldades em manter percursos escolares estáveis, as expetativas
desportivas e culturais das gerações infantil e juvenil ou as problemáticas familiares. Estas e outras
necessidades poderão dar origem a ideias de negócio desenvolvidas pela população local,
considerando o seu conhecimento, “por dentro”, da realidade social da comunidade. Para tal,
deverão ser criadas ou reforçadas as estruturas de apoio ao empreendedorismo, designadamente as
ações de formação nas áreas específicas, acompanhamento especializado ao desenvolvimento de
processos criativos e burocráticos subjacentes à concretização de uma ideia de empreendedorismo
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social.
Estimativa de investimento: Indireto (relacionado essencialmente com a afetação de recursos humanos
das entidades envolvidas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 6; Eixo 7)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Pág. 85

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

8.2.

Desenvolver as acessibilidades da população a cuidados de saúde e a redes de cuidado

Tipo de intervenção
Ação imaterial
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Juntas de Freguesia; Parceiros sociais

Descrição
Uma vida de qualidade, segura, comprometida com o futuro e vivida em condições habitacionais
condignas, apenas, é possível quando existem condições básicas de saúde, individual e/ou familiar, e na
sua ausência, as necessárias e ajustadas redes de cuidado e suporte que garantem o conforto da
existência humana. Uma boa condição de saúde, própria e de outrem, permite ainda, a quem tem
responsabilidades no cuidado de um depende (familiar; vizinho), as condições de liberdade necessárias
para desenvolver, com maior envolvimento, uma vida social ativa, bem como melhorar as disposições
psicossociais.
A ação tem como objetivo desenvolver as condições básicas de acesso a cuidados de saúde para toda
a população, independentemente da sua geração, bem como do sucesso da sua intervenção. Além
deste, ainda é objetivo desta dimensão criar os dispositivos para minimizar o esforço psicossocial e
somático dos cuidadores informais. Para a prossecução desta dimensão deve ser considerada a
intervenção apoiar o empreendedorismo social na comunidade (ação 8.1.).
Estimativa de investimento: Indireto (relacionado essencialmente com a afetação de recursos humanos
das entidades envolvidas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 7)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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8.3.

Intensificar o papel da Escola Pública nos processos de mudança social da população

Tipo de intervenção
Ação imaterial
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Juntas de Freguesia; Escolas

Descrição
O papel da Escola Pública é fundamental, considerando a sua presença, tanto direta como indireta, na
vida quotidiana da população residente nas áreas carenciadas do Bonfim / Campanhã, bem como a sua
função na valorização precoce do capital humano, através da qualificação das gerações jovens,
consideradas motor do desenvolvimento e da mudança social.
Além disso, fruto da sua orientação democrática, a Escola Pública é, hoje, uma entidade indispensável
para reduzir o insucesso escolar, a taxa de retenção e de absentismo, para reforçar o apoio psicossocial
e psicoeducativo das crianças e jovens, para estimular o investimento, individual e familiar, na educação
“dos filhos”, reforçar a relação entre a educação e trabalho e, ainda, a complementaridade entre
educação, lazer e cultura.
A ação tem como objetivo criar as condições necessárias para intensificar o papel da Escola Pública nos
processos de mudança social que se esperam para a população do Bonfim / Campanhã, considerando,
desde logo, o reforço dos Projetos Educativos vigentes nas escolas a intervir.
Estimativa de investimento: Indireto (relacionado essencialmente com a afetação de recursos humanos
das entidades envolvidas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 8)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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PE9

Consolidação e desenvolvimento da rede e do funcionamento de equipamentos educativos,
desportivos e culturais

EE3

Qualificar o ambiente urbano e promover vivências urbanas diferenciadas

Objetivos Estratégicos
OE2. Renovar a imagem da zona oriental desenvolvendo iniciativas e projetos inovadores
OE6. Estruturar o território e requalificar os tecidos urbanos
OE11. Melhorar as condições habitacionais e de bem-estar dos atuais residentes, contribuindo para o
reforço da atratividade residencial
OE12. Atrair e fixar novos residentes, promovendo a integração e a coesão social
OE13. Reabilitar e adequar o tecido edificado aos novos modelos habitacionais
OE14. Valorizar os espaços urbanos numa lógica de multifuncionalidade, reforçando as relações de
proximidade e o sentimento de pertença
OE15. Reforçar e dinamizar a rede de equipamentos coletivos
OE16. Revitalizar, dinamizar e qualificar o comércio local e os serviços de proximidade
OE20. Melhorar a eficiência energética dos edifícios, espaços públicos e infraestruturas
Descrição
A par do investimento na requalificação da estrutura edificada, deverá existir um reforço dos
equipamentos coletivos, não tanto, ao nível da sua diversificação, mas essencialmente ao nível da sua
qualificação, criando melhores condições para a prestação dos respetivos serviços.
Este reforço deverá estar associado aos equipamentos e localizados nas áreas urbanas da Lomba e de
Godim, pelo papel que desempenham na estruturação destes territórios e pelas características que
apresentam, ao nível da inserção urbana, concentração de instalações e disponibilidade de terreno na
envolvente.
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Ações prioritárias
9.1. Ampliação do polo desportivo de Godim
9.2. Requalificação do campo de jogos da Lomba
Impactos nos Eixos Estratégicos
EE1

EE2

EE3

EE4

EE5

Promover a
dinamização e a
instalação de atividades
económicas e a
multifuncionalidade do
território

Promover a mobilidade
sustentável e reforçar a
integração e a
conectividade

Qualificar o ambiente
urbano e promover
vivências urbanas
diferenciadas

Promover a
sustentabilidade
ambiental, valorizar a
paisagem e a
continuidade ecológica

Promover a inclusão
social e a cidadania
ativa

•

•

••••

•

•
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9.1.

Ampliação do polo desportivo de Godim

Tipo de intervenção
Criação de equipamento
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia de Campanhã; Clube
Desportivo de Portugal; Privados
Descrição
Ampliação do polo desportivo existente em Godim, composto pelo complexo de piscinas de Campanhã
e o campo de jogos e pavilhão desportivo da Escola EB 2,3 de Ramalho Ortigão, através da implantação
do novo campo de jogos Ruy Navega (tendo em consideração a sua relocalização em resultado da
criação do terminal rodoviário) e da qualificação da sua envolvente.
A concretização desta ação depende da deslocalização do campo de jogos Ruy Navega (ação 2.3.).
A ação deverá ter em atenção o espaço canal e tubos subterrâneos previstos em sede de PDM (Solo
Urbanizado – Sistema de Circulação e Mobilidade).
Estimativa de investimento: 394 269 €
(O valor não inclui aquisição de terrenos, demolições, expropriações, estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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9.2.

Requalificação do campo de jogos da Lomba

Tipo de intervenção
Reabilitação de espaço público
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Junta de Freguesia do Bonfim

Descrição
Requalificação do campo de jogos da Lomba, junto à travessa da Lomba, articulado com a Escola EB
2,3 Doutor Augusto César Pires Lima e a antiga escola Rainha Santa Isabel, contribuindo reabilitação do
espaço público do núcleo habitacional da Lomba.
Esta ação articula-se com a reabilitação do edificado da zona da Lomba (ação 3.1.).
Esta ação integra-se na unidade de intervenção - piloto (UI Lomba).
Estimativa de investimento: 161 000 €
(O valor não inclui estudos e projetos.)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 5)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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PE10

Participação cidadã e articulação de diferentes atores e níveis de intervenção

EE5

Promover a inclusão social e a cidadania ativa

Objetivos Estratégicos
OE21. Implementar um modelo de intervenção integrado eficiente e participativo
OE22. Combater a pobreza e a exclusão social
OE23. Fomentar a igualdade de oportunidades
OE24. Promover o envelhecimento saudável e autónomo e a aprendizagem e empreendedorismo ao
longo da vida
OE25. Reforçar os níveis de participação, capacitação e envolvimento dos atores locais
Descrição
A concretização de uma operação de reconversão urbanística e de reabilitação urbana com a dimensão,
profundidade, impacto e carácter inovador que a CMP pretende realizar na Área de Reabilitação Urbana
de Campanhã - Estação exige a conceção e operacionalização de um sistema de participação cidadã
muito abrangente, sensível e eficaz. Trata-se, em síntese, de num prazo estimado de 10 anos para:
• Garantir habitação condigna a todos os moradores;
• Criar um completo e qualificado interface intermodal e melhorar todo o sistema de acessibilidades,
permeabilidades e transportes;
• Atrair atividades económicas e empresas relevantes, associando uma formação profissional
adequada às necessidades do mercado e às características da população desempregada e à
procura de 1º emprego;
• Requalificar o espaço público, valorizar e promover o usufruto dos espaços naturais e as articulações
com o rio Douro e com o rio Tinto
• Valorizar as pessoas e apoiar todas as instituições que promovem a edução, o ensino, a saúde, a
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cultura e o desporto e contribuem para a resolução diária de um vasto, complexo e quantas vezes
dramático conjunto de problemas sociais
Consideram-se diferentes níveis de participação e articulação (que consubstanciam as ações prioritárias
do Projeto), naturalmente organizados, dinamizados e dirigidos pela Câmara Municipal e a realização de
um plano de comunicação e de valorização do projeto.
Ações prioritárias
10.1. Participação dos que vivem e trabalham na área de intervenção
10.2. Participação de proprietários, investidores e outros agentes económicos
10.3. Participação da cidade do Porto e a articulação com a AMP
10.4. Articulação com o Governo, com os seus órgãos de administração central descentralizada e com
as empresas públicas
10.5. Plano de comunicação e de valorização do projeto
Impactos nos Eixos Estratégicos
EE1

EE2

EE3

EE4

EE5

Promover a
dinamização e a
instalação de atividades
económicas e a
multifuncionalidade do
território

Promover a mobilidade
sustentável e reforçar a
integração e a
conectividade

Qualificar o ambiente
urbano e promover
vivências urbanas
diferenciadas

Promover a
sustentabilidade
ambiental, valorizar a
paisagem e a
continuidade ecológica

Promover a inclusão
social e a cidadania
ativa

-

-

-

-
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10.1.

Participação dos que vivem e trabalham na área de intervenção

Tipo de intervenção
Ação imaterial
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Residentes e trabalhadores da ARU

Descrição
A concretização dos objetivos da ORU vai exigir um trabalho em diversos planos e em diversos tempos e
não pode, em nenhumas circunstâncias interromper ou perturbar o valioso trabalho de dezenas de
instituições e centenas de pessoas que, no dia-a-dia, têm um papel decisivo na melhoria das condições
de vida dos moradores, resolvendo e ajudando a resolver pequenos-grandes problemas das famílias,
desde pequenas reparações nas habitações, ao fornecimento de refeições e ao apoio social o mais
diverso, dignificando as pessoas e apoiando a sua valorização.
Apoiando-se e apoiando a realidade existente, a concretização destes objetivos vai exigir e deve
potenciar um trabalho conjunto de todos e com todos:
• Na definição dos objetivos concretos;
• Na planificação das atividades;
• Na permanente informação sobre as obras, sobre realojamentos provisórios e definitivos e outros
impactos no dia-a-dia das pessoas;
• Sobre iniciativas ou programas em curso e a realizar.
O envolvimento e a participação deve realizar-se, em primeiro lugar, através das redes atualmente
existentes, criando mecanismos e estruturas que o facilitem, nomeadamente através de:
• Constituição de um Conselho, presidido pela Câmara Municipal do Porto, constituído pelos
Presidentes das Juntas de Freguesia de Campanhã e do Bonfim, pelo Presidente do Agrupamento
de Escolas Alexandre Herculano, pelo Centro Juvenil de Campanhã, por representantes das
coletividades, associações de moradores e das principais instituições sociais;
• Realização de fóruns abertos à população nas principais fases do projeto;
• Criação de um Site com informação atualizada do projeto e que permita, através de uma gestão
adequada, não só a receção de propostas e comentários como a respetiva resposta e o
estabelecimento de diálogos entre os diversos intervenientes no processo;
• Informação, no local de cada intervenção, através de painéis e de outras formas de comunicação, do
resultado a atingir;
• Dinamização, sensibilização e articulação eficaz com um conjunto de empresas que se disponham a
promover ações de mecenato para a concretização deste projeto, como hoje já acontece
relativamente à ação de Juntas de Freguesia.
Estimativa de investimento: Indireto (relacionado essencialmente com a afetação de recursos humanos
das entidades envolvidas)
Natureza: Investimento Público
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Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 9)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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10.2.

Participação de proprietários, investidores e outros agentes económicos

Tipo de intervenção
Ação imaterial
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Proprietários; Investidores e outros agentes
económicos

Descrição
A concretização desta importante operação de reconversão e de reabilitação urbana, que vai dotar este
território, num prazo estimado de 10 anos, com um estatuto de excelência para se viver, trabalhar e
usufruir da natureza, vai ainda exigir um trabalho específico com proprietários; investidores; outros
agentes económicos diversos, quer com os atualmente existentes na área de intervenção quer com os
que se pretende atrair para este território, dotado de excecionais condições de acessibilidade e de
mobilidade, com grandes vazios urbanos com capacidade para instalação de empresas e construção de
habitação e com um edificado com enorme potencial de reabilitação.
A Câmara Municipal do Porto, no desenvolvimento do trabalho, irá encontrar as formas adequadas para
o estabelecimento do diálogo e da cooperação adequada com os agentes privados.
Estimativa de investimento: Indireto (relacionado essencialmente com a afetação de recursos humanos
das entidades envolvidas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 9)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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10.3.

Participação da cidade do Porto e a articulação com a AMP

Tipo de intervenção
Ação imaterial
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
População em geral; Instituições;
Municípios e dos órgãos da AMP

Descrição
Este projeto, naturalmente de enorme relevância para quem vive e trabalha neste território, é um projeto
de particular relevância para a Cidade do Porto e para o conjunto da Área Metropolitana. É assim
necessário encontrar as formas adequadas de envolvimento de toda a cidade neste projeto, dos seus
recursos humanos, dos seus saberes, das suas capacidades e experiências em todas a áreas de
intervenção humana.
Os primeiros anos deste projeto coincidem com os trabalhos de revisão do PDM. Não é possível
multiplicar estruturas. Mas é indispensável encontrar as formas adequadas para que a participação da
Cidade, das suas instituições e dos seus valores encontre um espaço que permita uma participação
concreta e efetiva na concretização deste ambicioso projeto da Cidade do Porto.
É ainda necessário garantir uma informação adequada ao conjunto dos municípios e dos órgãos da
AMP.
Estimativa de investimento: Indireto (relacionado essencialmente com a afetação de recursos humanos
das entidades envolvidas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 9)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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10.4.

Articulação com o Governo, com os seus órgãos de administração central descentralizada e
com as empresas públicas

Tipo de intervenção
Ação imaterial
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Governo Português; Órgãos de
administração central descentralizada e das
empresas públicas
Descrição
Revela-se de primordial importância, a necessidade de assegurar mecanismos de sensibilização e de
participação efetiva num projeto desta relevância nacional do Governo, dos órgãos de administração
central descentralizada e das empresas públicas.
Trata-se, talvez, da mais importante operação de reconversão urbanística que se vai iniciar no país no
séc. XXI e a sua concretização reclama um apoio explícito do Governo e do conjunto das entidades
públicas. Esta operação vai constituir uma nova e valiosa experiência no quadro das mais recentes
orientações e boas práticas nacionais e europeias, permitindo uma intervenção integrada de
dinamização económica e social e de valorização e usufruto dos recursos naturais, abrindo novas
experiências no processo integrado de reabilitação urbana.
Estimativa de investimento: Indireto (relacionado essencialmente com a afetação de recursos humanos
das entidades envolvidas)
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 9)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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10.5.

Plano de comunicação e de valorização do projeto

Tipo de intervenção
Ação imaterial
Promotor
CM do Porto
Principais entidades a envolver
Meios de comunicação em geral

Descrição
Para que a participação e o envolvimento de um tão vasto conjunto de atores possa ter sucesso, é
indispensável a conceção e a execução de um efetivo plano de divulgação do projeto e do seu objetivo
primordial: Gerar um território qualificado, de excelência, para viver, trabalhar e usufruir da natureza,
numa zona que hoje desempenha um papel central na organização da área metropolitana e na
articulação entre o centro e a periferia, que se afirme como um novo e qualificado polo de
desenvolvimento da Cidade e da Região.
Este plano, tendo sempre como lema a visão para o território, deve, em dado momento detalhar as suas
componentes essenciais, em articulação com o cronograma de execução das ações previstas no seio
da ORU.
Estimativa de investimento: 30 000 €
Natureza: Investimento Público
Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Norte – Eixo 9)
Cronograma previsional:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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4.2

Cronograma da operação

A Operação de Reabilitação Urbana para a ARU de Campanhã - Estação integra diversos
projetos estruturantes e ações, que contemplam tipologias de intervenção diferenciadas.
De modo a compatibilizar intervenções, alavancar e envolver entidades públicas e privadas e
distribuir os diferentes investimentos de forma equilibrada ao longo do período de duração da
Operação de Reabilitação Urbana, foi estabelecido um cronograma, meramente indicativo,
para a operação ao longo do prazo de execução da ORU (10 anos). No entanto, houve a
preocupação de concentrar algumas ações em conjuntos de operações que deverão ser
prioritárias, tendo em consideração o efeito de transformação das intervenções no território
(Tabela 2):
:

Terminal Intermodal Rodoviário, Interface de duas frentes e espaço público envolvente
/ Áreas empresariais;

:

Zona de equipamentos escolares, desportivos e de lazer e espaço público envolvente;

:

Jardim panorâmico e articulação com a Av. Paiva Couceiro, rua Barão de Nova Sintra,
zona da estação e o centro do Porto;

:

Outras questões de espaço público;

:

Questões da habitação / Programa de realojamento / Promotores privados;

:

Inclusão social e cidadania ativa.

Através da análise do cronograma operacional proposto é, também, possível, identificar a
existência de algumas ações que, pelas suas caraterísticas e objetivos, serão transversais a
todo o período de implementação da Operação de Reabilitação Urbana. Destacam-se neste
âmbito, as ações de valorização dos terrenos municipais e de reabilitação do parque edificado
da ARU e as ações de inclusão social e cidadania ativa.
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Operações estruturantes

Ações

Cronograma

Designação

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Terminal Intermodal
Rodoviário, Interface de
duas frentes e espaço
publico envolvente; Áreas
empresariais

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
5.1
5.4
7.1

Enquadramento do projeto no quadro da revisão do PDM
Elaboração de um ‘Estudo urbanístico de reordenamento, requalificação e reconversão dos Espaços Industriais’ para a área norte e área sul
Construção do Terminal Intermodal Rodoviário de Campanhã
Construção de um Interface de duas frentes
Deslocalização do campo de jogos Ruy Navega
Reperfilamento da rua Pinheiro de Campanhã e da rua de Bonjóia
Reperfilamento da rua do Freixo
Ecopista oriental da cidade

Zona de equipamentos
escolares, desportivos e de
lazer e espaço público
envolvente

4.1
5.2
9.1
5.3
9.2

Jardim do polo desportivo de Godim
Via de Godim
Ampliação do polo desportivo de Godim
Acessos à Lomba e à avenida 25 de Abril
Requalificação do campo de jogos da Lomba

Jardim panorâmico e
articulação com a Av. Paiva
Couceiro, rua Barão de Nova
Sintra, zona da estação e o
centro do Porto

4.2
4.5
6.3
6.1
6.2
7.3

Encosta e jardim panorâmico de Campanhã
Áreas verdes de enquadramento nos principais eixos viários
Reabilitação da quinta localizada na rua Barão de Nova Sintra
Requalificação da rua Pinto Bessa
Requalificação da avenida Paiva Couceiro
Ligação pedonal no prolongamento da rua Barão de Nova Sintra

Outras questões de espaço
público

3.7
4.3
4.4
6.4
7.2

Valorização de terrenos municipais
Quinta do Mitra, avenida 25 de Abril e Praça da Corujeira
Jardim do Freixo
Reabilitação da Quinta do Mitra
Prolongamento da ligação pedonal existente a norte sobre a ferrovia

Questões da habitação;
Programa de realojamento;
Promotores privados

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.8

Reabilitação do edificado da zona da Lomba
Reabilitação do edificado das zonas da Formiga, Agra e China
Reabilitação do edificado das zonas de Noeda e de Navega
Reabilitação dos conjuntos habitacionais em frente à Estação de Campanhã e na rua Justino Teixeira
Reabilitação urbana da área situada entre a rua Pinto Bessa e a avenida 25 de Abril
Análise de edificações classificadas como “ilhas”
Conceção de um programa de realojamento

Inclusão social e cidadania
ativa

8.1
8.2
8.3
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Reforçar o acesso / sucesso da população desempregada aos mecanismos de emprego
Desenvolver as acessibilidades da população a cuidados de saúde e a redes de cuidado
Intensificar o papel da Escola Pública nos processos de mudança social da população
Participação dos que vivem e trabalham na área de intervenção
Participação de proprietários, investidores e outros agentes económicos
Participação da cidade do Porto e a articulação com a AMP
Articulação com o Governo, com os seus órgãos de administração central descentralizada e com as empresas públicas
Plano de comunicação e de valorização do projeto
Tabela 2. Cronograma das ações – Operações prioritárias
Fonte: SPI
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4.3

4.3.1

Programa de investimento e financiamento

Programa de investimento

O montante global do investimento2 para as ações previstas na ORU corresponde a cerca de
74.700 milhares de euros (Tabela 3). O investimento púbico, que tem como principal promotor
a Câmara Municipal do Porto, ascende a cerca de 24.600 milhares de euros e o investimento
privado atinge cerca de 40.300 milhares de euros. O investimento público-privado, associado
à conceção de um programa de realojamento, atinge cerca de 9.800 milhares de euros.

Público

Investimento
total (€)
24.585.584 €

Público-Privado

9.752.215 €

Privado

40.331.460 €

TOTAL

74.669.259 €

Natureza do investimento

Tabela 3. Natureza do investimento
Fonte: SPI

O programa de investimento está repartido pelas seguintes componentes 3 (Tabela 4), de
acordo com o quadro das ações:

Reabilitação Edificado

Investimento
total (€)
50.100.515 €

Espaço Público

6.357.370 €

Rede viária

2.118.930 €

Componentes de investimento

Espaços verdes

4.985.275 €

Mobilidade suave

3.030.200 €

Equipamentos

8.046.969 €

TOTAL

74.639.259 €

Tabela 4. Componentes de investimento
Fonte: SPI

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

2

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

3

Não inclui a componente associada ao Plano de comunicação e de valorização do projeto.
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Ações

Investimento
total (€)

Designação

1.1 Enquadramento do projeto no quadro da revisão do PDM
1.2 Elaboração de um ‘Estudo urbanístico de reordenamento, requalificação e reconversão dos
Espaços Industriais’ para a área norte e área sul
2.1 Construção do Terminal Intermodal Rodoviário de Campanhã
2.2 Construção de um Interface de duas frentes
2.3 Deslocalização do campo de jogos Ruy Navega
3.1 Reabilitação do edificado da zona da Lomba
3.2 Reabilitação do edificado das zonas da Formiga, Agra e China
3.3 Reabilitação do edificado das zonas de Noeda e de Navega
3.4 Reabilitação dos conjuntos habitacionais em frente à Estação de Campanhã e na rua Justino
Teixeira
3.5 Reabilitação urbana da área situada entre a rua Pinto Bessa e a avenida 25 de Abril
3.6 Análise de edificações classificadas como “ilhas”
3.7 Valorização de terrenos municipais
3.8 Conceção de um programa de realojamento
4.1 Jardim do polo desportivo de Godim
4.2 Encosta e jardim panorâmico de Campanhã
4.3 Quinta do Mitra, avenida 25 de Abril e Praça da Corujeira
4.4 Jardim do Freixo
4.5 Áreas verdes de enquadramento nos principais eixos viários
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
10.1
10.2
10.3
10.4

Reperfilamento da rua Pinheiro de Campanhã e da rua de Bonjóia
Via de Godim
Acessos à Lomba e à avenida 25 de Abril
Reperfilamento da rua do Freixo
Requalificação da rua Pinto Bessa
Requalificação da avenida Paiva Couceiro
Reabilitação da quinta localizada na rua Barão de Nova Sintra
Reabilitação da Quinta do Mitra
Ecopista oriental da cidade
Prolongamento da ligação pedonal existente a norte sobre a ferrovia
Ligação pedonal no prolongamento da rua Barão de Nova Sintra
Reforçar o acesso / sucesso da população desempregada aos mecanismos de emprego
Desenvolver as acessibilidades da população a cuidados de saúde e a redes de cuidado
Intensificar o papel da Escola Pública nos processos de mudança social da população
Ampliação do polo desportivo de Godim
Requalificação do campo de jogos da Lomba
Participação dos que vivem e trabalham na área de intervenção
Participação de proprietários, investidores e outros agentes económicos
Participação da cidade do Porto e a articulação com a AMP
Articulação com o Governo, com os seus órgãos de administração central descentralizada e
com as empresas públicas
10.5 Plano de comunicação e de valorização do projeto
TOTAL

IND

Natureza do
investimento
Público

IND

Público

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.985.200 €
667.500 €
888.600 €
8.296.500 €
17.023.100 €
8.414.100 €

Público
Público
Público
Privado
Privado
Privado

N/A
N/A
N/A
8.296.500 €
17.023.100 €
8.414.100 €

N/A
N/A
888.600 €
N/A
N/A
N/A

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

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

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

6.985.200 €
667.500 €
N/A
N/A
N/A
N/A

3.310.700 €

Privado

3.310.700 €

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Privado
Público
Público
Público-Privado
Público
Público
Público
Público

2.786.700 €
N/A
N/A
9.752.215 €
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
252.000 €
N/A

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

N/A
N/A
1.599.595 €
N/A
672.480 €
1.417.920 €
475.600 €
319.320 €

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

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

Público

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Público
Público
Público
Público
Público
Público
Privado
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
517.200 €
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1.980.600 €
N/A
N/A 1.047.200 €
N/A
562.680 €
N/A
509.050 €
1.281.070 €
N/A
1.794.100 €
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
161.000 €
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
500.360 €
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.640.000 €
320.000 €
70.200 €
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
394.269 €
N/A
N/A
N/A
N/A

IND

Público

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30.000 €
74.669.259 €

Público

N/A
50.100.515 €

N/A
N/A
6.357.370 € 2.118.930 €

N/A
4.985.275 €

N/A
3.030.200 €

N/A
8.046.969 €

2.786.700 €
IND
1.599.595 €
9.752.215 €
672.480 €
1.417.920 €
727.600 €
319.320 €
Contabilizado nas ações
6.1 e 6.2
1.980.600 €
1.047.200 €
562.680 €
509.050 €
1.281.070 €
1.794.100 €
500.360 €
517.200 €
2.640.000 €
320.000 €
70.200 €
IND
IND
IND
394.269 €
161.000 €
IND
IND
IND

Reabilitação
Edificado
N/A

Espaço
Rede viária
Público
N/A
N/A

N/A

Espaços
verdes
N/A

Mobilidade
Equipamentos
suave
N/A
N/A

N/A – Não aplicável.
IND – Investimento indireto relacionado essencialmente com a afetação de recursos humanos das entidades envolvidas.

Tabela 5. Natureza, componentes e estimativa de investimento por ação
Fonte: SPI
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Os valores de investimento apresentados constituem, apenas, valores indicativos, que serão
aferidos e consolidados ao longo do desenvolvimento do PERU.
As estimativas dos valores das obras foram calculadas com base em preços médios unitários,
tendo como referência projetos semelhantes, não podendo nem devendo ser considerados
como valores orçamentais completos, detalhados e definitivos.
Com base na caracterização exequível nesta fase e adotando critérios de prudência, as
estimativas para os montantes dos investimentos a realizar têm em conta a previsão de
evolução do mercado num horizonte temporal alargado, de modo a refletir o grau de incerteza
na orçamentação inerente a esta fase do processo.
Pressupostos de investimento
Os valores de referência considerados, de acordo com as tipologias de intervenção foram:
:

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

Estado de
conservação

Nível de
intervenção

Descrição da intervenção

Razoável
(Obras
ligeiras)

Intervenção
ligeira

Intervenções ligeiras de manutenção das
fachadas e coberturas

Razoável
(Obras
profundas)

Intervenção
profunda

Mau
Ruína

Intervenção
muito
profunda

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

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

400 €/m2

600 €/m2
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:

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

Nível de
intervenção
Intervenção
média
Intervenção
profunda

:

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

Valor de
referência por
ABC
(IVA Incluído)
70 €/m2
100 €/m2

Espaços verdes | Foram considerados as seguintes naturezas intervenção e
respetivos custos de execução de obra:
Parque urbano - 35 €/m² de área bruta de construção;
Intervenção profunda, incluindo a construção de raiz de espaços verdes e
infraestruturas - 40 €/m² de área bruta de espaços verdes.

:

Rede viária | Foram consideradas as seguintes naturezas de intervenção e respetivos
custos de execução de obra:
A construir - 70 €/m² de área de rede viária;
A reperfilar - 50 €/m² de área de rede viária;
Nós viários - 100 €/m² de área de rede viária.

:

Rede de mobilidade suave | Foram consideradas as seguintes naturezas de
intervenção e respetivos custos de execução de obra:
Passadiços - 150 €/m² de área de passadiços;
Passagem pedonal (passagem superior) - 1600 €/m² de área bruta de construção.

:

Equipamentos | Foram consideradas as seguintes naturezas de intervenção e
respetivos custos de execução de obra:
Campo de jogos (futebol) - 57 €/m² de área bruta de construção;
Construção nova - 1.500 €/m² de área bruta de construção.
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4.3.2

Programa de financiamento

A concretização da estratégia e dos objetivos definidos no presente Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana da ARU de Campanhã - Estação tem subjacente a realização de um
programa de investimentos associado a um conjunto de projetos e ações com tipologias e
dimensões físicas e financeiras distintas.
A concretização do plano de investimentos exige o envolvimento institucional e operacional
das entidades públicas e dos atores privados, bem como a ponderação e captação de meios
financeiros disponíveis - públicos e privados - que permitam garantir a concretização dos
objetivos definidos através da implementação dos projetos /ações considerados.
O programa estabelecido no plano de investimentos será concretizado, em grande parte,
através de financiamento próprio da Câmara Municipal do Porto, face à maioria das
intervenções de natureza pública identificadas no território, como indicado nas respetivas
fichas de ação. No entanto importa destacar que existem outras fontes de financiamento às
quais o Município poderá recorrer para implementar as ações definidas.
A estratégia territorial e operacional definida para ARU de Campanhã – Estação pretende
também, acompanhar e responder aos desafios definidos para o território nacional e para a
região Norte, que se corporizam nos documentos orientadores nacionais e regionais,
nomeadamente os diversos programas operacionais regionais e temáticos. Neste contexto,
parte dos projetos e ações estabelecidas encontram-se enquadrados no POR do Norte 20142020 (NORTE 2020).
De acordo com a natureza das intervenções, o financiamento da operação poderá ser
realizado através de diversas fontes de financiamento, tendo-se identificado quatro tipologias
distintas: financiamento municipal, financiamento comunitário, instrumentos financeiros e
financiamento privado.
O financiamento municipal abrange as ações promovidas pela Câmara Municipal associadas
ao investimento público na ARU e que serão alavancadas através de financiamento próprio.
Não obstante, destaca-se que o financiamento destas ações poderá ser articulado com as
prioridades de investimento definidas no atual quadro estratégico comum, bem como ser
enquadrado em futuros programas e iniciativas públicas.
O financiamento comunitário diz respeito a ações enquadráveis nas prioridades de
investimento definidas no Acordo Parceria Portugal 2020 e nos respetivos programas
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operacionais regionais e temáticos. Neste âmbito, o NORTE 2020 é um instrumento financeiro
de apoio ao desenvolvimento regional do Norte de Portugal, integrado no Acordo de Parceria
e no atual ciclo de fundos estruturais da União Europeia. O NORTE 2020 organiza-se em dez
eixos prioritários a que se junta um eixo para a assistência técnica e financeira à
implementação do programa. Cada Eixo Prioritário dispõe de um orçamento do fundo
estrutural FEDER e/ou FSE, destinado ao cofinanciamento de candidaturas apresentadas à
CCDR-N enquanto Autoridade de Gestão.
Do conjunto dos Eixos Prioritários do NORTE 2020 resultam subconjuntos de objetivos
específicos que, por sua vez, dão origem a tipologias de ações e ações a apoiar. No âmbito
do presente trabalho, destacam-se os seguintes Eixos Prioritários (EP), Objetivos Específicos
(OE) e respetivas tipologias de ação e exemplos de ações a financiar:
:

EP 3: “Economia de Baixo Teor de Carbono”
OE “Aumentar a eficiência energética nas infraestruturas públicas da administração
local, apoiando a implementação de medidas integradas de promoção da
eficiência energética e racionalizando os consumos.”
Tipologias de ação | Apoio a investimentos integrados em eficiência energética
nas infraestruturas públicas e no parque habitacional social, através de
investimentos em equipamentos para a melhoria de eficiência energética da
iluminação pública.

:

EP 5 “Sistema Urbano”
OE “Promover uma mobilidade urbana ambiental e energeticamente mais
sustentável, num quadro mais amplo de descarbonização das atividades sociais e
económicas e de reforço das cidades enquanto espaços privilegiados de
integração e articulação de políticas e âncoras de desenvolvimento regional.”
Tipologias de ação | Incremento dos modos suaves (bicicletas e pedonal) através
da construção de ciclovias ou vias pedonais (excluindo as que tenham fins de lazer
como objetivo principal); Melhoria da rede de interfaces (envolvendo distintas
categorias).
OE “Promover a qualidade ambiental, urbanística e paisagística dos centros
urbanos de nível hierárquico superior enquanto fator de estruturação territorial, de
bem-estar social e de competitividade regional.”
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Tipologias de ação | Reabilitação integral de edifícios (com prioridade para os
edifícios com idade igual ou superior a 30 anos) nomeadamente destinados à
habitação, aos equipamentos de uso público, ao comércio e/ou aos serviços;
Recuperação, expansão e valorização de sistemas e estruturas ecológicas urbanas
e de infraestruturas verdes; Reabilitação do espaço público, desde que integrada
na reabilitação do conjunto edificado envolvente; Qualificação do espaço público;
Demolição de edifícios visando a criação de espaços públicos, desde que
integrada na reabilitação do conjunto edificado envolvente.
OE “Promover a inclusão social em territórios urbanos desfavorecidos, através de
ações de regeneração física, económica e social.”
Tipologias de ação | Reabilitação e qualificação urbanística (incluindo habitação,
arranjo do espaço público, eliminação de barreiras físicas condicionantes da
mobilidade de população portadora de deficiência, programas de higiene e
salubridade urbana); Refuncionalização de equipamentos públicos (com potencial
elevado de acolhimento de funções sociais ou económicas) e de áreas urbanas
degradadas.
:

EP 6 “Emprego e Mobilidade dos trabalhadores”
OE “Incentivar a criação de emprego por conta própria e de empresas por
desempregados e outras pessoas desfavorecidas ou inativas.”
Tipologias de ação | Apoio a incentivo ao investimento de pequena dimensão
para expansão da atividade empresarial e para a criação de microempresas,
sendo a criação de emprego critério fundamental de apoio; Apoio a investimentos
de expansão ou criação de incubadoras/viveiros de empresas sociais.

:

EP 7 “Inclusão Social e Pobreza”
OE “Qualificar e adequar a atual rede de serviços e equipamentos sociais e de
saúde à satisfação das necessidades da população”
Tipologias de ação | Equipamentos de saúde – Apoio (i) à construção,
requalificação e apetrechamento de unidades prestadoras de cuidados de saúde
primários (nomeadamente Unidades de Saúde Familiar e Unidades de Cuidados
Continuados), consolidando a rede de Cuidados de Saúde Primários; (ii) à
remodelação, beneficiação de serviços de urgência hospitalares; (iii) à aquisição e
desenvolvimento de sistemas de informação que permitam um funcionamento em
rede das instituições de saúde e uma melhor comunicação com os utentes,
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proporcionando uma melhor cidadania em saúde; Equipamentos sociais – Apoio (i)
a infraestruturas sociais, nas áreas da infância, deficiência e terceira idade,
envolvendo a construção, reconversão e adaptação de equipamentos; (ii) ao
investimento em equipamentos e tecnologias em áreas terapêuticas de pessoas
com deficiência; (iii) à aquisição e desenvolvimento de sistemas de informação que
permitam um funcionamento em rede das instituições sociais e uma melhor
comunicação com os utentes.
OE “Constituir estratégias de desenvolvimento socioeconómico de base local
lideradas pelas respetivas comunidades.”
Tipologias de ação | Ações de promoção e valorização do património cultural e
natural; Apoio ao empreendedorismo, à criação de empresas e do próprio
emprego e ao emprego; Promoção de projetos de inovação social reforçando a
sua vocação inclusiva e solidária.
:

EP 8 “Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida”
OE “Prosseguir a requalificação/modernização das instalações da educação préescolar, dos ensinos básico, secundário e superior e dos equipamentos de
formação profissional, colmatando situações deficitárias e melhorando as
condições para a educação, o ensino e a formação profissional, em complemento
das ações de melhoria da qualidade do sistema.”
Tipologias de ação | Intervenções nas escolas do 2º e do 3º ciclos do ensino
básico e do ensino secundário que transitam do período de programação 20072013; Intervenções de requalificação de escolas do 2º e do 3º ciclos do ensino
básico e do ensino secundário que se encontram degradadas e/ou cuja
requalificação corresponde a soluções de reorganização da rede e permite a
diversificação de oferta no ensino secundário e o cumprimento da escolaridade
obrigatória; Intervenções na rede da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino
básico, em equipamentos que promovam a racionalização da rede escolar;
Intervenções de requalificação e de modernização das infraestruturas de formação
profissional.
OE “Promover a melhoria do sucesso educativo dos alunos, reduzindo as saídas
precoces do sistema educativo, combatendo o insucesso escolar e reforçando as
medidas que promovem a equidade no acesso à educação básica e secundária.”
Tipologias de ação | Intervenções específicas de prevenção e redução do
abandono escolar, através de ações que favoreçam a melhoria do sucesso
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educativo; Ações de informação, monitorização e avaliação relativas às medidas e
aos dispositivos de prevenção do abandono escolar e de promoção do sucesso
educativo dos alunos, tendo em vista a melhoria da qualidade, da eficiência e da
eficácia dessas medidas e destes dispositivos; Ações de promoção da igualdade
no acesso à educação pré-escolar e aos ensinos básico e secundário, através de
planos de transição para a vida pós escolar dos alunos com necessidades
educativas especiais e de programas de apoio aos alunos com necessidades
educativas especiais na educação pré- escolar e nos ensinos básico e secundário;
Ações de reforço da ação social escolar nos ensinos básico e secundário,
designadamente na componente da alimentação.
:

EP 9 “Capacitação institucional e TIC”
OE “Aumentar o acesso e o uso dos serviços públicos digitais de natureza local e
regional e melhorar a eficiência interna da administração pública através de TIC.”
Tipologias de ação | Disponibilização de serviços públicos eletrónicos de âmbito
regional e local, direcionados para o cidadão e para as empresas, que
proporcionem formas flexíveis e personalizadas de interagir com a administração
pública e uma diminuição de custos de contexto.
OE “ Reforçar a capacidade de atores e redes para a promoção de ações de
desenvolvimento

territorial

nos

domínios

da

educação,

do

emprego

e

empreendedorismo, da aprendizagem ao longo da vida, da formação e das
políticas sociais.”
Tipologias de ação | Reforçar a capacidade de atores e redes para a promoção
do desenvolvimento territorial através de ações de: (i) apoio técnico à coordenação,
dinamização, execução e acompanhamento do plano de ação territoriais e
sectoriais; (ii) modernização e de implementação de boas práticas de redes de
atores institucionais, incluindo práticas de benchmarking internacional; (iii)
formação dos agentes para o desenvolvimento territorial; (iv) reforço das
competências de dinamização, monitorização e acompanhamento de dinâmicas
territoriais e de avaliação de políticas; (iv) promoção e valorização territorial.
No que diz respeito aos instrumentos financeiros, importa destacar o Instrumento Financeiro
para a Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRRU 2020), ainda em constituição, tendo como
alvo o apoio às intervenções no edificado não elegíveis a apoios não reembolsáveis. Este
instrumento é dirigido a beneficiários privados e a entidades públicas (no caso da intervenção
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gerar receitas liquidas positivas suficientes para amortizar o valor do financiamento do
investimento).
Por fim, destaca-se o financiamento privado, que se direciona para a concretização das ações
a promover por entidades privadas, sendo o investimento a realizar da responsabilidade dos
proprietários/ particulares. As entidades privadas, se considerarem oportuno, poderão recorrer
a instrumentos financeiros, como é o caso do IFRRU 2020, para a implementação das
operações de reabilitação integral de edifícios.
De seguida apresenta-se uma tabela indicativa das fontes de financiamento previsíveis para
cada ação proposta (Tabela 6).
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Ações

Fonte Potencial de Financiamento

Designação

1.1 Enquadramento do projeto no quadro da revisão do PDM
1.2 Elaboração de um ‘Estudo urbanístico de reordenamento, requalificação e
reconversão dos Espaços Industriais’ para a área norte e área sul
2.1 Construção do Terminal Intermodal Rodoviário de Campanhã
2.2 Construção de um Interface de duas frentes
2.3 Deslocalização do campo de jogos Ruy Navega

Municipal

Comunitário

IFRRU

Privado

N/A

N/A

N/A

N/A

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

3.1 Reabilitação do edificado da zona da Lomba
3.2 Reabilitação do edificado das zonas da Formiga, Agra e China
3.3 Reabilitação do edificado das zonas de Noeda e de Navega
3.4 Reabilitação dos conjuntos habitacionais em frente à Estação de Campanhã e na
rua Justino Teixeira
3.5 Reabilitação urbana da área situada entre a rua Pinto Bessa e a avenida 25 de Abril

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.6 Análise de edificações classificadas como “ilhas”
3.7 Valorização de terrenos municipais
3.8 Conceção de um programa de realojamento
4.1 Jardim do polo desportivo de Godim
4.2 Encosta e jardim panorâmico de Campanhã
4.3 Quinta do Mitra, avenida 25 de Abril e Praça da Corujeira
4.4 Jardim do Freixo
4.5 Áreas verdes de enquadramento nos principais eixos viários
5.1 Reperfilamento da rua Pinheiro de Campanhã e da rua de Bonjóia
5.2 Via de Godim
5.3 Acessos à Lomba e à avenida 25 de Abril
5.4 Reperfilamento da rua do Freixo
6.1 Requalificação da rua Pinto Bessa
6.2 Requalificação da avenida Paiva Couceiro
6.3 Reabilitação da quinta localizada na rua Barão de Nova Sintra
6.4 Reabilitação da Quinta do Mitra
7.1 Ecopista oriental da cidade
7.2 Prolongamento da ligação pedonal existente a norte sobre a ferrovia
7.3 Ligação pedonal no prolongamento da rua Barão de Nova Sintra
8.1 Reforçar o acesso / sucesso da população desempregada aos mecanismos de
emprego
8.2 Desenvolver as acessibilidades da população a cuidados de saúde e a redes de
cuidado
8.3 Intensificar o papel da Escola Pública nos processos de mudança social da
população
9.1 Ampliação do polo desportivo de Godim
9.2 Requalificação do campo de jogos da Lomba
10.1 Participação dos que vivem e trabalham na área de intervenção
10.2 Participação de proprietários, investidores e outros agentes económicos
10.3 Participação da cidade do Porto e a articulação com a AMP
10.4 Articulação com o Governo, com os seus órgãos de administração central
descentralizada e com as empresas públicas
10.5 Plano de comunicação e de valorização do projeto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N/A – Não aplicável
Tabela 6. Potenciais fontes de financiamento, por ação
Fonte: SPI
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5. UNIDADES DE INTERVENÇÃO (UI)
No âmbito das operações de reabilitação urbana sistemática aprovadas através de
instrumento próprio, podem ser delimitadas unidades de intervenção, podendo corresponder
à totalidade ou a parte da área abrangida por aquela operação ou, em casos de particular
interesse público, a um edifício.
A delimitação de unidades de intervenção é facultativa, não sendo condição da execução da
operação de reabilitação urbana, sem prejuízo de poder constituir um pressuposto do recurso
a determinadas modalidades de execução de operações de reabilitação urbana sistemática
em parceria com entidades privadas.
De acordo com o RJRU, o ato de delimitação de unidades de intervenção inclui um programa
de execução, que deve, nomeadamente:
a) Explicar sumariamente os fundamentos subjacentes à ponderação dos diversos
interesses públicos e privados relevantes;
b) Identificar os edifícios a reabilitar, o seu estado de conservação e a extensão das
intervenções neles previstas;
c) Identificar os respetivos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos,
ou mencionar, se for o caso, que os mesmos são desconhecidos;
d) Definir e calendarizar as várias ações de reabilitação urbana a adotar no âmbito da
unidade de intervenção, distinguindo, nomeadamente, as que têm por objeto os
edifícios, as infraestruturas urbanas, os equipamentos, os espaços urbanos e verdes
de utilização coletiva e as atividades económicas;
e) Concretizar o financiamento da operação de reabilitação urbana no âmbito da
unidade de execução;
f)

Especificar o regime de execução da operação de reabilitação urbana a utilizar na
unidade de intervenção.

As unidades de intervenção devem ser delimitadas de forma a assegurar um desenvolvimento
urbano harmonioso, a justa repartição de benefícios e encargos pelos proprietários
abrangidos e a coerência na intervenção, bem como a possibilitar uma intervenção integrada
em vários imóveis que permita uma utilização racional dos recursos disponíveis e a criação de
economias de escala.
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No âmbito da ORU de Campanhã – Estação delimita-se uma Unidade de Intervenção Piloto
(proposta base), designada Unidade de Intervenção da Lomba (UI Lomba).

5.1

Unidade de Intervenção da Lomba

A UI da Lomba corresponde ao território envolvente ao núcleo habitacional ligado à génese da
ocupação urbana da zona oriental da cidade do Porto, já identificado em esquema
cartográfico do Porto Oriental em 1750 como edificado em expansão, e que contém um tecido
urbano que deve ser classificado como de interesse municipal. O núcleo da Lomba está hoje
integrado na freguesia do Bonfim. Com cerca de 6,6 ha, a UI é delimitada, a norte, pela rua
Pinto Bessa, a sul, pela rua do heroísmo, a nascente, pela rua padre António Vieira e, a poente,
pela rua de António Carneiro.
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Figura 3. Delimitação da Unidade de Intervenção da Lomba
Fonte: SPI

Esta unidade apresenta graves problemas ao nível do edificado, uma vez que a maioria dos
edifícios necessita de intervenção física sobre o edificado, de acordo com a avaliação do
estado de conservação, bem como ao nível da requalificação e da necessidade de ampliação
do espaço público. Neste sentido constitui objetivo primordial da UI da Lomba a reabilitação
do edificado associada à requalificação e à ampliação do espaço público envolvente, através
da promoção de ações de demolição de habitações precárias e de restituição de áreas de
logradouro, com o objetivo de criação de espaço público qualificado e de recuperação e
expansão de áreas verdes e de articulação com a rua do Heroísmo, com a rua António
Carneiro, com a rua Pinto Bessa e com a rua Padre António Vieira.
Fundamentação da delimitação da UI
Ilustra-se, seguidamente, os fundamentos subjacentes à ponderação dos diversos interesses
públicos e privados relevantes na UI da Lomba, designadamente: estado de conservação do
edificado, cadastro municipal, espaços industriais desativados (superiores a 1 000 m2),
terrenos livres, edifícios vagos e habitações precárias em contexto de ilha.
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Figura 4. Estado de conservação do edificado da UI da Lomba
Fonte: SPI
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Figura 5. Cadastro Municipal na UI da Lomba
Fonte: SPI
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Figura 6. Espaços industriais desativados (superiores a 1 000 m2) na UI da Lomba
Fonte: SPI
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Figura 7. Terrenos livres na UI da Lomba
Fonte: SPI
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Figura 8. Edifícios vagos na UI da Lomba
Fonte: SPI
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Figura 9. Habitações precárias em contexto de ilha na UI da Lomba
Fonte: SPI
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Figura 10. Síntese dos fundamentos à delimitação da UI da Lomba
Fonte: SPI

Edifícios a reabilitar
Com base nos dados de levantamento do edificado, identifica-se um total de 225 edifícios
(excluindo o edificado inserido em área de terreno de ilha), com as seguintes características:

Total
(un)

Usos

225

Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

Edifícios (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
186
135
11
12
16
11
1
1
13
6
1
4
10
0
1
3

Ruína
10
0
0
3
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Deste total de edifícios (225) identificam-se 41 edifícios vagos, com as seguintes
características:
Edifícios vagos
Total
(un)

41

Usos
Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

28
0
4
9

Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
8
2
6
0
0
0
1
0
2
0
1
3

Ruína
10
0
0
3

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

Nível de
intervenção
Intervenção
ligeira

Razoável (Obras
profundas)

Intervenção
profunda

Mau *

Intervenção
muito profunda

Ruína *

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

* Estado de conservação propenso à demolição do edificado (se justificado)
Com base no levantamento do edificado (Figura 4), excluindo edifícios em bom estado de
conservação, em obra e em área de ilha, identificam-se os edifícios por tipologia de
intervenção e uma estimativa de cálculo da área bruta de construção (ABC) a intervencionar.
Para o cálculo do ABC considerou-se o polígono de implantação do edifício multiplicado pelo
seu número de pisos (acima da cota de soleira).

Razoável (Obras ligeiras)
26 168 m2

ABC Edifícios* (excluindo ilhas)
Estado de conservação
Razoável (Obras profundas)
8 814 m2

Mau
6 320 m2

Ruína
2 128 m2

Razoável (Obras ligeiras)
2 299 m2

ABC Edifícios vagos*
Estado de conservação
Razoável (Obras profundas)
1 528 m2

Mau
2 687 m2

Ruína
2 129 m2

* Inclui o edificado sem informação quanto ao uso

Destaca-se que a análise relativamente ao estado de conservação do conjunto edificado da
ARU foi sustentada numa observação exterior dos edifícios, através da análise dos elementos
visíveis do exterior (por exemplo, as fachadas, coberturas e caixilharias), importando destacar
que serve apenas para se obter uma primeira aproximação global ao estado dos edifícios, e
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em nada substitui as competências da Câmara Municipal no que diz respeito à certificação do
estado dos imóveis, de acordo com o Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro.
Para além deste edificado, a ação visa uma intervenção sobre as habitações precárias do
território, através do realojamento da população residente nestas subunidades territoriais, da
demolição das construções em ilha ou da reabilitação do edificado.
Neste sentido importa apurar a articulação com o PDM e a legalidade das construções, os
direitos de edificabilidade, os índices de impermeabilização do solo, as condições mínimas de
habitabilidade, os conjuntos habitacionais a preservar e a requalificar e as necessidades,
tipologias e locais de realojamento. A zona da Lomba abrange 17 ilhas (sendo uma delas
desabitada) perfazendo um total de 157 fogos habitados.
A identificação e o mapeamento das ilhas resultam da análise ao estudo técnico desenvolvido
pelo Instituto da Construção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto que
procura desenvolver uma avaliação quantitativa, qualitativa e locativa das situações
problemáticas de alojamento existentes nas ilhas, no seguimento de estudos desenvolvidos
pela Câmara Municipal do Porto.
Segundo informação compilada pelo Centro de Investigação em Território, Transportes e
Ambiente não foi efetuado um recenseamento das famílias a residirem nas casas de ilha. Os
valores existentes para o número de famílias residentes em ilhas resultam de uma
extrapolação a partir de uma sondagem de uma amostra em torno dos 15%, sendo calculado
um valor médio de pessoas por família, por freguesia. Assim para o Bonfim, o valor estimado é
de cerca de 2,05 pessoas por família a residir em ilha.
O número de famílias a residir por ilha foi calculado a partir do número de alojamentos
ocupados, assumindo-se que um alojamento ocupado corresponde a uma família.
Segundo o mesmo estudo, de acordo com o total de respostas elegíveis por freguesia, a
tipologia do alojamento em ilha apresenta a seguinte representatividade no Bonfim:
Total de respostas elegíveis
162

%
100

T0
3

%
1.9

T1
75

%
46.3

T2
63

%
38.9

T3
16

%
9.9

≥T4
5

%
3

Face aos dados apresentados, assume-se que a ação deverá responder às necessidades de
alojamento de 157 famílias a residir em ilhas (cerca de 317 pessoas), garantindo condições de
habitabilidade de 157 fogos, correspondendo às seguintes tipologias: 3 T0; 73 T1; 61 T2; 15
T3; e 5 T4 (≥). De acordo com os valores mínimos das áreas brutas dos fogos definidos no
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Regulamento Geral das Edificações Urbanas (REGEU) será necessário construir/reabilitar
cerca de 10 183 m2 de ABC.
Não obstante o prévio dimensionamento tipológico apresentado, a ação deverá incluir o
levantamento da composição dos agregados familiares de cada ilha, de forma a definir, com
rigor, as tipologias de habitação necessárias, bem como dos rendimentos disponíveis ao seu
arrendamento.
Considerando o edificado vago, o total de ABC dos edifícios vagos nesta UI é de 12 004 m2,
de acordo com as seguintes características:
ABC Edifícios vagos
Total
(m2)

12 004

Usos
Habitação
Habitação e outros
Outros
Sem informação

5 611
0
3 313
3 081

Estado de conservação
Razoável (Obras Razoável (Obras
Mau
ligeiras)
profundas)
1 122
1 436
685
0
0
0
1 177
0
1 808
0
92
194

Ruína
1 926
0
0
203

Ações de reabilitação urbana
No âmbito da UI da Lomba definem-se as seguintes ações (ver fichas de ação):
:

3.1. Reabilitação do edificado da zona da Lomba;

:

3.8. Conceção de um programa de realojamento;

:

5.3. Acessos à Lomba e à avenida 25 de Abril;

:

9.2. Requalificação do campo de jogos da Lomba.
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Proposta base para um modelo territorial 4

Figura 11. Proposta base para o modelo territorial da UI da Lomba
Fonte: SPI

4

A Planta cadastral e o Quadro de identificação de parcela estão incluídos no Anexo 2.
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6. MODELO INSTITUCIONAL
De acordo com o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, as Operações de Reabilitação
Urbana devem ser coordenadas e geridas por uma entidade gestora5. Esta entidade gestora
poderá assumir dois tipos distintos: uma empresa do sector empresarial local ou o próprio
município6.
Considerando as exigências da implementação de uma Operação de Reabilitação Urbana
(ORU) Sistemática e atendendo que a ORU de Campanhã – Estação assenta o seu programa
num conjunto de projetos de iniciativa eminentemente pública, de iniciativa municipal, e que se
pretende que alavanquem o investimento privado, a Câmara Municipal do Porto decidiu
assumir diretamente as funções de entidade gestora da ORU, através da criação de uma
unidade orgânica flexível, atualmente designada por Divisão Municipal de Reabilitação Urbana.
Esta unidade orgânica flexível articulará com as diversas direções municipais e respetivos
departamentos e divisões, numa lógica matricial, beneficiando da existência de uma estrutura
multidisciplinar que permita definir e acompanhar as intervenções, numa lógica coerente e
articulada, assegurando a coordenação de diferentes aspetos e especialidades com elevada
complexidade técnica.
O sucesso da ORU implicará uma forte articulação e corresponsabilização com proprietários,
demais titulares de direitos sobre edifícios e atores relevantes da ARU de Campanhã –
Estação.
Será por isso importante desenvolver esforços de coordenação e a procura de
complementaridades entre diferentes intervenientes, procurando uma confluência de
interesses entre as várias ações de iniciativa pública e entre estas e as ações de iniciativa
privada, permitindo, em diversos projetos, a concretização de parcerias de diverso tipo, cuja
possibilidade está consignada no regime jurídico já referido.

5

RJRU, Artigo 9º.

6

RJRU, Artigo. 10º.
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7. QUADRO DE APOIOS E INCENTIVOS
Na delimitação de área de reabilitação urbana, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 13º e
da alínea a) do artigo 14º do RJRU, o município está obrigado a definir “os benefícios fiscais
associados aos impostos municipais sobre o património, designadamente o imposto
municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de
imóveis (IMT), nos termos da legislação aplicável”.
Por deliberação da Assembleia Municipal de 22 de dezembro de 2014, o Município do Porto
aprovou o Sistema Municipal de Incentivos Fiscais à Reabilitação Urbana e à Valorização
Energética na Reabilitação Urbana aplicável às áreas de reabilitação urbana aprovadas e as
que viessem a ser aprovadas, à luz do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana.
Assim, em cumprimento da referida deliberação da Assembleia, são assumidos para a
presente Área de Reabilitação Urbana os benefícios fiscais que de seguida se enunciam.
De salientar que, a estimativa do valor global da despesa fiscal anual resultante do quadro de
benefícios fiscais foi atualizada recentemente, estimando-se em 25 000€.
Este valor foi calculado tendo por referência os últimos dados disponíveis e respeitam ao valor
dos benefícios fiscais concedidos por aplicação de igual quadro legal e regulamentar de
incentivos fiscais, bem como a dimensão da Área de Reabilitação Urbana em apreço.

7.1

Impostos Municipais

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)
A - Estão isentos de IMI, pelo período de 5 anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da
ação de reabilitação, os prédios ou frações autónomas, situados em áreas de reabilitação
urbana e que sejam objeto de ações de reabilitação urbana comprovadamente iniciadas a
partir da data da aprovação da ARU e que se encontrem concluídas até 31 de dezembro de
2020.
Procedimento para reconhecimento da isenção:
:

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

Certificação no âmbito do Sistema de Certificação Energética de Edifícios (SCE –
Decreto-Lei n.º 118/2013), quando aplicável, ou da situação de exceção à sua
aplicação ouvida a Agência de Energia do Porto (AdEPorto);

:

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

B - A isenção de IMI pelo período de 5 anos, referida no ponto anterior, renovável
automaticamente, por igual período (5 anos) no caso de ser reconhecida a valorização
energética do imóvel.
Procedimento para reconhecimento da isenção:
:

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

:

Certificação da valorização energética, que compete à Agência de Energia do Porto,
mediante apresentação de Certificado Energético e documentação relacionada no
âmbito do Sistema de Certificação Energética de Edifícios (SCE – Decreto-Lei n.º
118/2013);

:

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

B1 Critérios de valorização energético-ambiental necessários à obtenção da valorização
energética de edifícios e/ou frações autónomas para fins residenciais:
:

A certificação de valorização energética de edifícios e/ou frações autónomas do
âmbito de aplicação do Sistema de Certificação Energética de Edifícios (SCE –
Decreto-Lei n.º 118/2013), designadamente, de edifícios residenciais (âmbito
especifico do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação –
REH) é conferida quando se verifiquem, cumulativamente, os seguintes critérios de
valorização energético-ambiental:
a) Verificação dos limites legais do Sistema de Certificação Energética de
Edifícios (SCE – Decreto-Lei n.º 118/2013);
b) Taxa de renovação horária do ar interior igual a 0,4;
c) Inércia térmica igual ou superior a 150 kg/m2;
d) Fator solar correspondente ao vão envidraçado com os dispositivos de
proteção 100% ativos igual ou inferior a 0,45;
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e) Instalação de coletores solares para AQS de sistemas de água quente
solar nos termos do Guia de Termos de Referência (GTR);
f) Instalação de rede de gás;
g) Valor de Nic/Ni (Rácio entre as necessidades nominais anuais de energia
útil para aquecimento da fração e o limite máximo regulamentar destas
mesmas necessidades) seja igual ou inferior a 0,60.
B2. Critérios de valorização energético-ambiental necessários à obtenção da valorização
energética de edifícios e/ou frações autónomas para fins não residenciais:
:

A certificação de valorização energética de edifícios e/ou frações autónomas do
âmbito de aplicação do Sistema de Certificação Energética de Edifícios (SCE –
Decreto-Lei n.º 118/2013), designadamente de edifícios não residenciais (âmbito
específico do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e
Serviços – RECS) é conferida quando se verifiquem, cumulativamente, os seguintes
critérios de valorização energético-ambiental:
a) Iluminação de base com potência específica igual ou inferior a 10 W/m2;
b) Instalação de rede de gás;
c) Utilização anual de energia primária para iluminação e AVAC: (i) igual ou
inferior a 50 kWh/m2.ano para edifícios de escritórios e administrativos; e (ii)
igual ou inferior a 80 kWh/m2.ano para as restantes tipologias de edifícios de
serviços;
d) Verificação dos limites legais do Sistema de Certificação Energética de
Edifícios (SCE – Decreto-Lei n.º 118/2013).

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)
Estão isentos de IMT na primeira transmissão onerosa os prédios ou frações autónomas
reabilitados, destinados exclusivamente a habitação própria e permanente situado em áreas
de reabilitação urbana aprovadas e que sejam objeto de ações de reabilitação urbana,
comprovadamente iniciadas a partir da data de aprovação da ARU e que se encontrem
concluídas até 31 de dezembro de 2020.
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Procedimento para reconhecimento da isenção:
:

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

:

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

Para efeitos de concessão das isenções a que se referem os números anteriores importa ter
em conta os conceitos de ação de reabilitação e estado de conservação constantes das
alíneas a) e c) do n.º 22 do artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que se transcrevem:
a) 'Ações de reabilitação' as intervenções destinadas a conferir adequadas
características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a
um ou vários edifícios, ou às construções funcionalmente adjacentes incorporadas no
seu logradouro, bem como às suas frações, ou a conceder-lhe novas aptidões
funcionais, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de
desempenho mais elevados, das quais resulte um estado de conservação do imóvel,
pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção;
c) 'Estado de conservação' o estado do edifício ou da habitação determinado nos
termos do disposto no NRAU e no Decreto-Lei n.º 156/2006, de 8 de Agosto, para
efeito de atualização faseada das rendas ou, quando não seja o caso, classificado
pelos competentes serviços municipais, em vistoria realizada para o efeito, com
referência aos níveis de conservação constantes do quadro do artigo 33.º do NRAU.”
Atualmente, a determinação do nível de conservação está regulada no Decreto-Lei nº 266B/2012, de 31 de dezembro.

7.2

Taxas Municipais

Taxas de ocupação de domínio público
Redução em 80% do montante das taxas devidas pelo licenciamento de ocupação do domínio
público por motivo de obras diretamente relacionadas com obras de construção,
reconstrução, conservação, recuperação ou reabilitação do parque edificado, situadas nas
áreas de reabilitação urbana aprovadas nos termos do Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana – Artigo G/16.º, n.º1 alínea a) do Código Regulamentar do Município do Porto.
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Taxas devidas pelo licenciamento/ autorização/ admissão da comunicação prévia de
operações urbanísticas
Redução em 50% do montante das taxas devidas pelo licenciamento/ autorização/ admissão
da comunicação prévia de operações urbanísticas localizadas na área definida nas áreas de
reabilitação urbana aprovadas nos termos do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana – Artigo
G/16.º, n.º1 alínea b) do Código Regulamentar do Município do Porto.

7.3

Outros Incentivos

SIM-Porto (Regulamento Municipal do Sistema Multicritério de Informação da Cidade do
Porto Sim-Porto, publicado no DR - 2.ª série, 16 de outubro de 2007)
A Cidade do Porto possui um sistema de incentivos para a realização de obras de reabilitação
na Baixa da cidade, designado por Sistema Multicritério de Informação da Cidade do Porto
(SIM-Porto) o qual permite a atribuição de direitos construtivos extraordinários a quem
promover operações de reabilitação na Área Crítica de Recuperação e Reconversão
Urbanística (ACRRU).
Os direitos construtivos adquiridos através do SIM-Porto poderão ser transacionados a todo o
tempo e utilizados, dentro ou fora da ACRRU (em áreas de habitação coletiva assinaladas no
PDM, na carta de classificação de solos), aumentando até 0,2 m2/m2 a edificabilidade
estabelecida no n.º 3 do artigo 27.º do PDM.

7.4

Incentivos decorrentes dos Estatuto dos Benefícios Fiscais

Além destes benefícios, de cariz municipal, a delimitação da ARU confere aos proprietários e
titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações nela compreendidos
o direito de acesso a outros incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, nos termos
estabelecidos na legislação aplicável.
Neste caso, merece referência o conjunto de outros incentivos à reabilitação urbana
consagrado no Estatuto dos Benefícios Fiscais, que visam, em conjunto com os incentivos
relativos aos impostos municipais sobre o património, modificar os comportamentos dos
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proprietários de imóveis, incentivando a uma intervenção mais ativa no processo de
reabilitação urbana. Seguidamente identificam-se esses outros incentivos:

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)
Aplicação de taxa reduzida de 6% nos seguintes casos:
:

Empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma específico, realizadas
em imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de reabilitação urbana (áreas
críticas de recuperação e reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedades
de reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos legais, ou no âmbito de
requalificação e reabilitação de reconhecido interesse público nacional

:

Empreitadas de reabilitação de imóveis que, independentemente da localização, sejam
contratadas diretamente pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU),
bem como as que sejam realizadas no âmbito de regimes especiais de apoio financeiro
ou fiscal à reabilitação de edifícios ou ao abrigo de programas apoiados financeiramente
pelo IHRU

Informação adicional: Código do IVA

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO SINGULAR (IRS)
São dedutíveis à coleta, até ao limite de 500€, 30% dos encargos suportados pelo proprietário
relacionados com a reabilitação de imóveis localizados em “área de reabilitação urbana” e
recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação ou imóveis arrendados
passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e seguintes do NRAU
que sejam objeto de ações de reabilitação.
As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território português são
tributadas à taxa autónoma de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam
inteiramente decorrentes da alienação de imóveis situados em “área de reabilitação urbana”,
recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação.
Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território português,
são tributadas à taxa de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam
inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis situados em “área de reabilitação urbana”,
recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação ou imóveis arrendados
passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e seguintes do NRAU,
que sejam objeto de ações de reabilitação.
Informação adicional: Números 4, 5 e 6 do artigo 71º do EBF
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FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (IRS E IRC)
Ficam isentos de IRC os rendimentos de qualquer natureza obtidos por fundos de investimento
imobiliário que operem de acordo com a legislação nacional, desde que se constituam entre 1 de
janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2013 e pelo menos 75% dos seus ativos sejam bens imóveis
sujeitos a ações de reabilitação realizadas nas áreas de reabilitação urbana.
Os rendimentos respeitantes a unidades de participação nos fundos de investimento referidos,
pagos ou colocados à disposição dos respetivos titulares, quer seja por distribuição ou Benefícios
Fiscais 2014 mediante operação de resgate, são sujeitos a retenção na fonte de IRS ou de IRC, à
taxa de 10%, excetuando as situações referidas no EBF.
O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação de unidades de
participação nos fundos de investimento referidos é tributado à taxa de 10% quando os titulares
sejam sujeitos passivos de IRS residentes em território português que obtenham os rendimentos
fora do âmbito de uma atividade comercial, industrial ou agrícola e não optem pelo respetivo
englobamento.
Informação adicional: Números 1, 2 e 3 do artigo 71º do EBF

7.5

Critérios de acesso aos benefícios fiscais para as ações de reabilitação

Segundo o Estatuto dos Benefícios Fiscais, no ponto 22 do seu Artigo 71º, as “ações de
reabilitação” são definidas como sendo as “intervenções destinadas a conferir adequadas
características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou
vários edifícios, ou às construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro,
bem como às suas frações, ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista a permitir
novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados, das quais resulte
um estado de conservação do imóvel, pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da
intervenção”.
Os referidos níveis associados ao estado de conservação do imóvel são os seguintes:
:

5 – Excelente;

:

4 – Bom;

:

3 – Médio;

:

2 – Mau;

:

1 - Péssimo.

Esta classificação, assim como o quadro de responsabilidades e procedimentos, encontra-se
devidamente explicitada no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, que estabelece o
regime de determinação do nível de conservação dos prédios urbanos ou frações autónomas,
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arrendados ou não, para os efeitos previstos em matéria de arrendamento urbano, de
reabilitação urbana e de conservação do edificado.
A comprovação do início e da conclusão das ações de reabilitação é da competência da
Câmara Municipal, incumbindo-lhe certificar o estado dos imóveis, antes e após as obras
compreendidas na ação de reabilitação. A Câmara Municipal do Porto é a responsável pelo
procedimento de vistorias e aprovação da concessão dos benefícios fiscais, após a boa
conclusão das obras, atestada pelos serviços municipais competentes.
Assim, para efeitos de atribuição dos benefícios fiscais identificados e quando os mesmos
forem solicitados por motivos de realização de obras de reabilitação, os interessados devem
facultar à Câmara Municipal prova de titularidade do imóvel (registo predial e matriz) e limites
cadastrais do mesmo, bem como todos os documentos necessários, comprovativos da ação
de reabilitação realizada.

7.6

Outros estímulos à reabilitação urbana

Simplificação administrativa, programas e instrumentos financeiros
Além do quadro de benefícios fiscais apresentado, os proprietários e investidores no domínio
da reabilitação urbana terão ao seu dispor o conjunto de instrumentos de política de
reabilitação urbana, quadro no qual se destacam os programas, instrumentos financeiros e
simplificação administrativa recentemente produzidos.
Regime Excecional da Reabilitação Urbana
O Regime Excecional para a Reabilitação Urbana foi recentemente aprovado através do
Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril. Contempla um conjunto de normas destinadas a
simplificar e estimular o processo de reabilitação do parque edificado. Com este regime
excecional, as obras de reabilitação do edificado ficam dispensadas do cumprimento de
determinadas normas técnicas aplicáveis à construção, pelo facto de essas normas estarem
sobretudo orientadas para a construção nova e não para a reabilitação de edifícios antigos e
de diferentes épocas de construção.
Este regime engloba os edifícios ou frações concluídas há pelo menos 30 anos ou localizados
em ARU, sempre que se destinem total ou predominantemente ao uso habitacional. Estão
abrangidas as obras de conservação, de alteração, de reconstrução e de construção ou
ampliação (neste caso, condicionadas por circunstâncias preexistentes e desde que
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respeitam os alinhamentos e cérceas, e não agravem as condições de segurança e
salubridade).
Trata-se de um regime excecional porque pretende dar resposta a uma conjuntura económica
e social extraordinária. É também temporário porque vigora até 9 de abril de 2021.
Programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível”
Este programa, da responsabilidade do IHRU, tem como objetivo o financiamento, através de
um empréstimo de longo prazo, de operações de reabilitação de edifícios com idade igual ou
superior a 30 anos, situadas em ARU, que após reabilitação deverão destinar-se
predominantemente a fins habitacionais e as frações a arrendamento em regime de renda
condicionada. Podem também ser concedidos empréstimos para a reabilitação de edifícios
com mais de 30 anos situados fora de ARU, desde que careçam de obras de reabilitação
integral e sejam constituídos exclusivamente por frações habitacionais e respetivas partes
acessórias.
São beneficiários qualquer pessoa singular ou coletiva, de natureza pública ou privada, que
seja proprietária do edifício ou de parte do edifício a reabilitar ou que demonstre ser titular de
direitos e poderes sobre o mesmo que lhe permitam onerá-lo e agir como dono de obra no
âmbito de contratos de empreitada e que promova a operação de reabilitação por si ou em
conjunto com outros contitulares.
Instrumento Financeiro para Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRRU 2020)
A regeneração e a revitalização física, económica e social em zonas urbanas integram uma
das áreas identificadas no Acordo de Parceria Portugal 2020 para utilização dos instrumentos
financeiros, na prossecução dos objetivos específicos de melhoria do ambiente urbano, por
via da reabilitação física do edificado destinado a habitação, comércio ou serviços, bem como
do espaço público envolvente.
O IFFRU 2020, constituído através da RCM n.º 52-A/2015, de 23 de julho, é um veículo
preferencial para maximizar a aplicação dos fundos comunitários disponibilizados pelo
Portugal 2020 e pelos respetivos programas operacionais temáticos e regionais, para o
período 2014-2020, nos domínios da regeneração e revitalização urbana.
O IFRRU 2020 assenta em dois planos de intervenção, em que as funções de gestão e de
acompanhamento do instrumento financeiro são cometidas a uma estrutura de missão, a
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funcionar junto do IHRU, e as funções de apreciação e aprovação da política de investimento
e do programa de ação do instrumento financeiro em causa, entre outras medidas, são
asseguradas por um Comité de Investimento.
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ANEXO 1. PEÇAS DESENHADAS
• 01 – PROPOSTA DE MODELO TERRITORIAL SOBRE BASE
CARTOGRAFICA
• 02 - PROPOSTA DE MODELO TERRITORIAL AO NÍVEL DO
SOLO
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ANEXO 2.
• FICHAS DO EDIFICADO DA UNIDADE DE INTERVENÇÃO
DA LOMBA
• PLANTA CADASTRAL – UI DA LOMBA
• QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE PARCELA – UI DA
LOMBA
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