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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 objetivos estratégicos
estabelecidos no ato da sua delimitação formal:
:

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 nestes objetivos, 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 Estratégia Territorial, com base no diagnóstico realizado anteriormente
(documento Caraterização e Diagnóstico), constitui-se como o elemento fundamental do
PERU que responde aos seguintes objetivos específicos:
:

Definição da Visão de futuro para o território;

:

Definição dos eixos e objetivos estratégicos de intervenção;

:

Definição dos projetos estruturantes da ARU;

:

Elaboração de um Masterplan para o território.
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Nesta fase, é definida uma visão de futuro para o território de Campanhã - Estação, com
identificação das potencialidades e ambições, dos eixos estratégicos de intervenção e dos
objetivos específicos que lhes estão associados. Esta visão reflete um conceito global de
desenvolvimento e reabilitação da ARU.
A visão é acompanhada por um conjunto de projetos estruturantes, organizados em função
dos eixos e dos objetivos estratégicos de intervenção previamente definidos. É produzido um
Masterplan que traduz, espacialmente, o conceito geral de intervenção e explícita,
indicativamente, a proposta de ocupação, a distribuição dos usos e funções, as
condicionantes e as articulações com a área envolvente.

1.2

Notas metodológicas

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

Fase 2
Caracterização e Diagnóstico

Fase 3
Enquadramento Estratégico

Fase 4
Definição da ORU

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

2.1. Reconhecimento do território – levantamento de campo
2.2. Caracterização do território
2.3. Diagnóstico do território

3.1. Visão de futuro
3.2. Projetos estruturantes
3.3. Masterplan

4.1. Identificação das opções estratégicas
4.2. Definição de âmbito da ORU
4.3. Identificação das ações
4.4. Delimitação das unidades de intervenção (UI)
4.5. Desenvolvimento de uma UI-piloto
4.6. Estimativa de investimento
4.7. Identificação das fontes de financiamento
4.8. Planeamento físico previsional
4.9. Definição do modelo institucional
4.10. Estratégia de comunicação

Recorrendo à metodologia apresentada, as fases 2, 3 e 4 concretizam o Programa Estratégico
de Reabilitação Urbana (Figura 1).
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Figura 1. Relação entre etapas metodológicas e relatórios do projeto
Fonte: SPI

O presente documento – Estratégia Territorial – define a estratégia para a ARU e os principais
projetos que irão ser a base da ORU (Fase 4), e encontra-se estruturado nos seguintes
capítulos:
:

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

:

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

:

Projetos estruturantes | definição de uma carteira de projetos estruturantes,
orientados para a materialização efetiva da estratégia proposta.
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2. DIAGNÓSTICO
2.1

Breve síntese do diagnóstico

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

Estas análises estão apresentadas de forma exaustiva e sistemática em volume autónomo
(documento de Caracterização e Diagnóstico), sendo oportuno evidenciar alguns aspetoschave que se assumem como fundamentais para a definição da visão para a ARU de
Campanhã - Estação. Com base na análise SWOT (Figura 3) exposta no anterior relatório,
procedeu-se a uma sistematização, por domínios de análise, das principais potencialidades e
oportunidades, que a estratégia proposta tentará valorizar, e, em contraponto, das fragilidades
e ameaças que este território enfrenta e que importa anular ou, pelo menos, minimizar.
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Pontos Fortes

Pontos Fracos

:

Valor identitário, histórico e
patrimonial;

:

Atratividade turística do território;

:

Presença do rio Douro como
elemento ecológico estruturante;

:

Proximidade a zonas da cidade com
dinâmicas e geradoras de fluxos;
Presença no concelho de ensino
superior público e privado;

:

:

Existência de rede de transportes
coletivos;

:

Segregação social;

:

:

Cobertura por redes de
abastecimento, drenagem e
tratamento de águas e de
abastecimento de energia;

Baixa percentagem de espaços
verdes, públicos e privados;

:

Carências na conservação de
ligações pedonais;

:

Rede ciclável inexistente;

:

Melhoria da qualificação académica
e profissional da população ativa;
Valor ecológico, ambiental e
paisagístico do vale de Campanhã;

:

Carências da hierarquização e
articulação das vias;
Debilidade na atração de novos
residentes;

:

Bons níveis de pré-escolarização;

:

Áreas indústrias obsoletas;

:

Presença de instituições e agentes
mobilizadores.

:

Direitos adquiridos.

:

:

Oportunidades
:

:

:

Generalizadas carências em termos
de reabilitação urbana e má
qualidade de parte significativa do
edificado;
Elevado número de população a
residir em ilhas;

:

Disponibilidade de apoios para a
regeneração urbana no âmbito do
Acordo de Parceria (2014-2020);
Revisão do Plano Diretor Municipal
do Porto, em curso;
Existência de condições para a
criação de polos de atividades
económicas;

:

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

:

Tendências de forte procura na área
do turismo cultural;
Facilidade de reforço da estrutura
ecológica da cidade;

:

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

Ameaças

:

:

:

:

Debilidades económicas do País;

:
:

Concorrência de outras cidades e
regiões;
Especulação imobiliária;

:

Elevada taxa de desemprego;

:

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

:

Desequilíbrios entre as diferentes
zonas da cidade.

Interesse do executivo municipal na
regeneração urbana de Campanhã.
Figura 3. Síntese da análise SWOT da área de estudo
Fonte SPI

Apresenta-se, seguidamente, uma síntese dos principais pontos / domínios analisados que
evidenciam as principais questões e desafios que se colocam na área de intervenção.
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Localização e enquadramento territorial
A zona de Campanhã, pela sua génese e morfologia, possui uma identidade própria e única,
que a diferencia das restantes zonas da cidade do Porto. É um território com história e valor
patrimonial, assente na matriz rural de antigas quintas, que se transformaram ao longo da
história industrial e urbana do Porto.
Encontra-se

relativamente

próxima

do

Centro

Histórico

e

das

suas

dinâmicas

socioeconómicas geradoras de fluxos na cidade, pelo que o estabelecimento de ligações e
articulações fluidas com esta zona poderá facilitar a pretendida revitalização da zona de
intervenção. Existem também outros pontos de contacto fundamentais entre a área de
intervenção de Campanhã-Estação e outras zonas da cidade, tais como: Bonfim, Fernão de
Magalhães / Santos Pousada, Antas, avenida Paiva Couceiro e Douro, o antigo canal
ferroviário de ligação à Alfândega e o Jardim da Corujeira. O facto de se constituir como um
território de charneira entre todas estas realidades urbanas faz com que a ARU de Campanhã
– Estação se possa afirmar como um território central para a articulação do centro e periferia
da cidade.
As novas condições de acessibilidade que nos últimos anos têm vindo a encurtar
significativamente as distâncias temporais para os principais centros urbanos do país, aliadas
a outros fatores como o valor patrimonial e paisagístico do concelho do Porto, a sua vida
económica e cultural, o número crescente de turistas que visitam e vivem a cidade, ou a
tendência global para a realização de “short breaks”, aumentam o potencial de captação de
turistas pela cidade, facto que poderá ter um particular impacto na regeneração da área de
intervenção.
O território em estudo margina o rio Douro, que através das suas margens constitui um
elemento fundamental na articulação entre os espaços natural e urbano. Associado às
caraterísticas naturais e paisagísticas do rio Douro, o património histórico e arquitetónico da
cidade, constituem-se como elementos de atratividade turística do e para o território.
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Acessibilidades e mobilidade
A instalação de infraestruturas viárias e ferroviárias pesadas e a orografia do terreno dificultam
a articulação das zonas nascente e poente da ARU e criam problemas ao nível da mobilidade
pedonal.
Na zona de Campanhã identificam-se carências ao nível das vias coletoras e distribuidoras,
que dificultam a fácil conexão e articulação entre os diversos setores da cidade e uma fácil
transição entre as vias nacionais e regionais e a rede viária interna. A conexão entre estas vias
é, frequentemente, realizada através de vias secundárias que integram a ARU, gerando tráfego
de atravessamento no seu interior, desadequado ao perfil das vias, particularmente nas ruas
do Freixo e Pinheiro de Campanhã e na rua do Heroísmo, provocando constrangimentos ao
nível da circulação viária e pedonal e dificultando as já precárias condições de vida.
Verifica-se um mau estado de conservação de algumas ligações pedonais, elementos
fundamentais na mobilidade. Face às condicionantes e aos obstáculos existentes no território,
o sistema de mobilidade suave na ARU deveria assumir um papel importante na forma de
articulação do território, particularmente nas zonas de encosta e de características rurais como
a zona da Lomba, Formiga, Agra e Noeda.
A cidade do Porto conta com uma rede de transportes coletivos urbana abrangente, que serve
a ARU e que permite a articulação entre os principais pontos de interesse para residentes,
visitantes e turistas. Apesar de nos últimos anos se ter vindo a apostar e a incentivar a opção
por modos de deslocação suave, tal como a bicicleta, e sendo esta uma zona de articulação
entre diferentes modos (autocarro/metro/comboio), não existe aqui nenhum troço ciclável
dedicado.

Estrutura urbana e edificado
A área de Campanhã desenvolveu-se, ao nível urbano, com a implantação de diversas
unidades fabris. Com a evolução tecnológica e com a necessidade de reformulação e
adaptação dessas unidades aos tempos modernos, iniciou-se, tardiamente, um processo de
desindustrialização desta área com o encerramento ou deslocalização de empresas e de
atividades, deixando no território marcas e ruínas que prejudicam a imagem urbana deste
local, mas que criam, hoje, oportunidades únicas na cidade O território caracteriza-se pela
existência de um elevado potencial de transformação de áreas ocupadas por unidades
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industriais obsoletas em ruína ou por vazios urbanos em novos polos de atividade económica
adaptados à realidade atual.
Como a cidade não cresceu para Campanhã, o processo de inclusão dos bairros de diversos
tipos no tecido urbano, que ocorreu nas várias zonas do Porto, não se concretizou na zona de
Campanhã com reflexo na degradação das condições de vida e desemprego da população
local. Estas questões acentuam o caracter de zona deprimida, isolada, com carências
habitacionais expressivas.

Estrutura verde e espaço público
O vale de Campanhã, alvo das principais infraestruturas rodoviárias do Porto-Oriental, mantem
ainda uma extensa faixa natural que importa preservar. A presença dos rios Douro, Tinto e
Torto são elementos paisagísticos relevantes para a articulação da área urbana de CampanhãEstação com o centro histórico (via marginal) e a parte oriental da cidade, designadamente as
zonas do Lagarteiro e Azevedo (via parque urbano e pela linha de água do rio Tinto).
A área de intervenção apresenta zonas com capacidade de integração e penetração no tecido
urbano envolvente e de articulação com um conjunto de parques, quintas e espaços verdes
da cidade, designadamente o Parque Urbano Oriental (em construção), o Parque de S. Roque
e o Monte Aventino, a Quinta do Mitra, a Quinta de Bonjóia, os jardins do Palácio do Freixo,
Barão de Nova Sintra, Corujeira, S. Lázaro, e, a vários níveis, com o centro do Porto, capazes
de reforçar a estrutura ecológica municipal.

Infraestruturas, equipamentos e serviços associados
A área de intervenção é servida por um conjunto de equipamentos de referência como o
Instituto Juvenil de Campanhã, a residência de estudantes universitários, o Centro de Apoio à
Criação de Empresas, a Marina e o Palácio do Freixo, equipamentos desportivos, escolas,
galerias de arte, diversas associações de moradores e coletividades, com um papel
fundamental na participação e mobilização cívica e que podem alavancar um conjunto vasto
de ações. O território apresenta condições para a instalação de outros equipamentos de
referência da cidade, promovendo novas dinâmicas no território da ARU.
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A cidade do Porto possui uma cobertura quase total ao nível das infraestruturas básicas,
servindo a totalidade dos edifícios presentes na ARU. Não obstante, devido à presença de um
grande número de “ilhas” e de um parque habitacional envelhecido, existe um significativo
número de famílias sem acesso direto a estas infraestruturas.

Condições socioeconómicas
As freguesias de Campanhã e Bonfim, abrangidas pela área de intervenção, registam um
contexto demográfico desfavorável, encontrando-se numa dinâmica negativa, apresentando
um decréscimo populacional superior aos valores registados para o concelho do Porto. A
população residente apresenta uma estrutura etária envelhecida, as famílias possuem,
maioritariamente, a seu cargo pelo menos um individuo dependente (com mais de 65 anos) e
prevalece o domínio de famílias de menor dimensão (famílias com 1 ou 2 indivíduos). Sendo a
família um pilar fundamental da sociedade, principalmente pelo papel de renovação de
gerações e suporte das faixas etárias mais jovens, a diminuição da estrutura familiar pode
significar uma redução significativa da população nas próximas gerações, acentuando o seu
índice de envelhecimento.
O nível de qualificação académica da população ativa residente na área de intervenção é
baixo. Cerca de 60% possui qualificações ao nível do 9º ano ou inferiores e cerca de 4% da
população é analfabeta. A área de intervenção apresenta uma taxa de desemprego de 23% e
uma população empregada maioritariamente no setor terciário.
O tecido económico na área de intervenção é composto na generalidade por micro e
pequenas empresas das mais variadas áreas: serviços, hotelaria, comércio, restauração,
indústria e oficinas. As principais atividades económicas existentes na área de intervenção são
o comércio (45%), os serviços (23%) e a restauração (16%).

2.2

Limites da ARU e mapas síntese

No decorrer da elaboração dos estudos de caracterização e de diagnóstico e do atual
documento de estratégia, e no quadro dos debates já realizados com a Câmara Municipal do
Porto, propõe-se que, aquando da formalização do Programa Estratégico de Reabilitação
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Urbana (PERU) e nos termos do RJRU, a ARU de Campanhã Estação seja alargada, a norte,
até à avenida 25 de Abril (Figura 4).

Figura 4. Limite da ARU e Área de ampliação proposta para a ARU
Fonte SPI
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Figura 5. Delimitação da ARU sobre o Esquema Cartográfico do Porto Oriental em 1750
Fonte do esquema cartográfico: PINTO, Jorge Ricardo – O Porto Oriental no Final do Século XIX. Um retrato urbano (1875-1900.) Edições Afrontamento, Porto, 2007, p. 27
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Figura 6. Zonamento - Unidades territoriais
Fonte: SPI
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Figura 7. Zonamento l Subunidades territoriais
Fonte: SPI
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Figura 8. Espaços industriais desativados (superiores a 1000 m2)
Fonte: SPI
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Figura 9. Outros espaços industriais (armazéns/oficinas)
Fonte: SPI
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Figura 10. Terrenos livres
Fonte: SPI
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Figura 11. Ilhas
Fonte: SPI
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Figura 12. Ilhas - Zonamento
Fonte: SPI
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Figura 13. Ilhas - Morfotipologias
Fonte: SPI
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Figura 14. Ilhas - Estudo da FEUP
Fonte: SPI
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Figura 15. Ilhas - Outros critérios a serem considerados
Fonte: SPI
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Figura 16. Edifícios de habitação vagos
Fonte: SPI
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Figura 17. Outros edifícios vagos
Fonte: SPI
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Figura 18. Estado de conservação (obras profundas, mau e ruína)
Fonte: SPI
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Figura 19. Síntese
Fonte: SPI
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2.3

Principais questões e desafios colocados pelo diagnóstico

Com o propósito de constituir um suporte para a delineação de uma visão de futuro para a
área de intervenção, a definição da estratégia de reabilitação urbana para a ARU de
Campanhã - Estação tem como base de reflexão as principais questões e desafios que se
colocam no território, evidenciados pelo diagnóstico:
:

A afirmação da ARU – Campanhã-Estação enquanto território central da cidade e da
Área Metropolitana do Porto, com uma forte matriz identitária a preservar e a valorizar;

:

O estabelecimento e reforço de ligações urbanas com outras zonas da cidade;

:

A confirmação do rio Douro como elemento fundamental na articulação entre os
espaços natural e urbano e como fator de atratividade turística no território;

:

A melhoria da articulação entre as zonas poente e nascente da ARU;

:

A conexão entre as diferentes zonas que compõem o território, o rio Douro e meio
natural;

:

A diminuição das barreiras físicas existentes no território e dos espaços menos
qualificados no interior dos diferentes núcleos urbanos edificados;

:

A diminuição dos constrangimentos ao nível da circulação viária e pedonal, gerados
pelo trafego de atravessamento verificado no interior da ARU;

:

A promoção do sistema de mobilidade suave na ARU, particularmente nas zonas de
encosta e nos núcleos de características rurais, através de canais cicláveis dedicados;

:

A transformação das antigas unidades industriais obsoletas, em ruína, ou que hoje
apenas são meros vazios urbanos, em novos polos económicos adaptados à
realidade atual;

:

A inversão do processo de degradação e de esvaziamento dos núcleos habitacionais;

:

A irradicação das formas de habitação precária (ilhas) existentes no território; ou,
nalguns casos particulares, a radical melhoria das suas condições de habitabilidade,
quer do edifício quer da sua inserção urbana.

:

O realojamento, temporário ou definitivo, das famílias em contextos urbanos precários;

:

A promoção da reabilitação do edificado e do espaço público, de forma a potenciar a
atração de novos residentes e atividades económicas, através da inclusão de novos
padrões de qualidade e conforto;
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:

A necessidade de definir novas operações urbanas mais adequadas às necessidades
atuais e articuladas com os instrumentos de gestão territorial em vigor, com o
processo de revisão do PDM em curso e com os direitos de construção adquiridos
por terceiros;

:

A criação de uma estrutura verde articulada e capaz de reforçar a estrutura ecológica
municipal, com potencial de preservação e de promoção das componentes
ecológicas e ambientais do território, através da promoção de novas zonas de uso
público;

:

A articulação dos diferentes equipamentos com o território, promovendo sinergias e
complementaridades entre as diversas infraestruturas existentes;

:

A inversão do padrão demográfico desfavorável e envelhecido, através da captação e
fixação de novos residentes de faixas etárias mais jovens;

:

A promoção da diminuição da taxa de desemprego da população residente através
da criação de ações de formação e reconversão profissional, de forma a facilitar a
inserção no mercado de trabalho composto pelo tecido económico local e pelas
novas atividades económicas a fixar e a gerar no território;

:

A promoção e a facilitação do investimento (público e privado) no território, através da
divulgação do quadro de benefícios fiscais da ARU, da apresentação de garantias
efetivas quanto à operacionalização da estratégia de desenvolvimento para a zona de
intervenção e da definição de critérios para simplificação de procedimentos
municipais para o investimento na zona, de forma a incutir confiança no mercado e
incentivar o lançamento de novos negócios e investimentos.

Tendo como base estas questões e desafios, no âmbito da delimitação da ARU, foram
delineados objetivos claros, que se constituem como a base orientadora para a definição da
estratégia integrada de reabilitação urbana da ARU. Enquadrados nas estratégias
estabelecidas pelo Município, estes objetivos são:
:

Melhorar as condições habitacionais e de bem-estar dos atuais residentes, contribuindo
para o reforço da atratividade residencial
O diagnóstico do território permite concluir que a ARU de Campanhã-Estação enfrenta
graves problemas sócio urbanísticos, refletidos na desqualificação do parque
habitacional e em indicadores sociais mais desfavoráveis do que os registados no
conjunto da cidade. A presença de um grande número de “ilhas” e de um parque
habitacional

envelhecido,

frequentemente

desprovido

das

mais

elementares

infraestruturas básicas, reflete uma realidade que urge ultrapassar. Uma intervenção
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com objetivos claros de coesão sócio territorial não deverá, contudo, circunscrever-se
aos aspetos habitacionais, tanto mais que a população residente se defronta com
elevados índices de desemprego e reduzidas qualificações, entre outros problemas
sociais. A superação destas dificuldades requer uma abordagem multifacetada,
combinando intervenções no edificado, nos equipamentos coletivos e nas condições
imateriais de desenvolvimento urbano.
:

Estruturar o território e requalificar os tecidos urbanos
Devido aos efeitos de “barreira” associados à presença de importantes infraestruturas
viárias, a fragmentação do território constitui um dos principais problemas urbanísticos
da ARU de Campanhã-Estação, pelo que a estruturação deste território e o reforço da
sua coerência interna deverão colocar-se entre as principais prioridades da operação
de reabilitação urbana. Tirando partido da rede viária, propõe-se melhorar a
acessibilidade e a circulação na área de intervenção, em particular nas ligações entre
zonas do tecido urbano que atualmente sofrem de importantes descontinuidades.
Contudo, e dada a abrangência dos problemas urbanísticos da zona, deverão ser
valorizados outros fatores de qualificação urbana. Merecem particular atenção os bens
patrimoniais que caracterizam esta parte da cidade, com relevo para a proteção e
conservação da paisagem urbana consolidada, dos espaços verdes, dos edifícios e
conjuntos monumentais e dos sistemas arquitetónicos, materiais e técnicas construtivas
que caracterizam e dão substância ao edificado corrente. Associada a estas
intervenções, propõe-se uma profunda intervenção nos espaços coletivos, um dos
domínios de intervenção relativamente ao qual a ARU de Campanhã-Estação apresenta
maiores carências.

:

Dinamizar as atividades económicas e induzir um novo polo de criatividade urbana
O tecido urbano da ARU Campanhã-Estação apresenta ainda marcas de um passado
predominantemente industrial cujo legado físico oferece oportunidades de reabilitação
urbana singulares. Os edifícios frequentemente caracterizados por uma elevada
qualidade arquitetónica e valor patrimonial, aliam-se os atributos paisagísticos
associados a uma orografia favorável e à presença da frente de rio. Sendo reconhecida
a forte correspondência entre qualidade patrimonial e paisagística e a presença de
atividades inovadoras e criativas, deverão ser criadas condições para a fixação na ARU
de Campanhã- Estação de empresas com estas caraterísticas, tanto de caráter cultural
como de matriz tecnológica. Acresce a existência de vazios urbanos e de ruínas de
antigas instalações industriais que permitem conceber a existência de dois polos de
atividade económica, a norte e a sul da ARU. Complementarmente, importa criar de um
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plano de incentivos à promoção do comércio de proximidade aproveitando o edificado
que se encontra vago, e desta forma, criar sinergias para facilitar o investimento,
impulsionar o empreendedorismo e dinamizar a criação de novas oportunidades para
novos postos de trabalho. Será, igualmente, relevante a instalação de um parque de
campismo infraestruturado em espaço físico a identificar na proximidade do Parque
Urbano Oriental da Cidade, a promoção e reabilitação de “lojas com história”
localizadas na ARU e a introdução de novos conceitos de comercialização de produtos
com qualidade e a preços competitivos associados ao Street Food.
:

Renovar a imagem da zona oriental desenvolvendo iniciativas e projetos inovadores
A ARU de Campanhã-Estação conta com um dos espaços mais frequentados do Porto,
constituindo local de passagem para muitos residentes no Grande Porto e “porta de
entrada” no Porto para um número significativo de visitantes. Nesse sentido, reúne
condições excecionais para promover a atratividade de um território cujos limites
excedem amplamente os da ARU e da própria zona oriental. Contribuir para a
concretização deste objetivo implica associar a este território uma imagem de
modernidade, materializada em experiências inovadoras e pioneiras em domínios como
a cultura, a sustentabilidade ambiental ou a qualidade do espaço público. A
requalificação do tecido empresarial, do edificado e dos espaços públicos induzirá, por
outro lado, uma melhoria do comércio local e dos serviços de proximidade, tanto em
termos quantitativos como no plano qualitativo.

:

Implementar um modelo de intervenção integrado, eficiente e participado
Uma operação de reabilitação urbana bem-sucedida requer a superação das lógicas
setoriais e fragmentadas que muitas vezes caraterizam as intervenções nos territórios.
Exige, nesse sentido, uma articulação entre o físico e o imaterial, entre lógicas de
intervenção distintas e por vezes contrastadas e entre agendas nem sempre
convergentes. Um objetivo estratégico centrado na articulação de intervenções e de
múltiplos agentes assume uma centralidade ainda maior num território vincadamente
heterogéneo como a ARU de Campanhã-Estação.

2.4

Esquema funcional

A Figura 20 procura representar o atual esquema funcional da área de estudo de Campanhã –
Estação, elaborado com base no diagnóstico efetuado.
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Figura 20. Síntese do diagnóstico - Esquema funcional da área de estudo
Fonte SPI
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3. ESTRATÉGIA TERRITORIAL
3.1

Um novo e singular polo de desenvolvimento urbano

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

1

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

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

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

:

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

:

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

:

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

:

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

:

Contém possibilidades de construção nova com elevados padrões de qualidade;

:

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

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

:

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

:

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

:

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

:

E, por último, pela sua particular relevância social, ambiental, económica, cultural e
pela sua particular sensibilidade humana, uma última referência a questões do tecido
urbano e da habitação: por questões de projeto de futuro e de uma ambição centrada
nas pessoas de hoje, este território, pela diversidade de situações muito particulares,
irá constituir uma experiência viva de resolução de problemas de habitação, de
apropriação dos espaços, de vivência e de funcionamento urbanos. Existem cerca de
90 “ilhas”, correspondendo a cerca de 842 fogos, com uma área de implantação de
cerca de 6,5 ha, com uma dimensão média de alojamento de 30 m2, um elevado
número de edifícios desocupados (cerca de 250) com potencial de reabilitação, uma
particular ausência de espaços públicos e de zonas verdes integradas e um
isolamento acentuado de diversos núcleos habitacionais.
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5. A ARU de Campanhã tem todas as condições para vir a desempenhar um papel relevante
na organização da Área Metropolitana do Porto e na articulação entre o centro e a periferia,
constituindo uma oportunidade excecional para a construção de um equilíbrio territorial e
funcional entre as zonas ocidental e oriental da cidade, para a criação de um polo urbano
multifuncional de excelência e conferindo igualmente um novo estímulo ao processo de
reabilitação urbana na cidade do Porto.
A ARU de Campanhã – Estação, face às características e às potencialidades de revitalização
urbana e de reconversão e transformação urbanística evidenciadas, exige a conceção e
concretização, num período indicativo de 10 anos, de uma profunda operação de reconversão
urbanística e de reabilitação urbana, que envolve:


Um PERU claro e preciso, com programas inovadores em matéria de habitação e de
intervenção social, e de atração de atividades económicas, articulado com a
perspetiva de desenvolvimento integrado do Porto;



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



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



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



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



A construção do modelo económico da operação.

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

Definição dos conjuntos urbanos a preservar e a requalificar;

:

Definição de orientação sobre a ocupação de logradouros e análise dos eventuais
direitos existentes;

:

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

:

Definição das necessidades, tipologias e locais de realojamento;

:

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

:

Definição da estrutura verde;

:

Definição da rede viária, tendo em conta as novas infraestruturas, com destaque para
o terminal rodoviário, e os novos usos e articulações funcionais.

3.2

Visão de futuro

A elaboração da estratégia territorial para a ARU de Campanhã - Estação assume como base
a definição de uma Visão de futuro, entendida como o cenário prospetivo que se pretende
alcançar. A Visão para o território corresponderá ao fio condutor de toda a estratégia de
desenvolvimento proposta para a área de intervenção.
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. Pelas suas características, oferece múltiplas oportunidades de
interação com o território envolvente, promovendo uma articulação entre espaços urbanos
distintos mas potencialmente complementares.
Neste contexto assume-se a seguinte visão estratégica:
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"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."

Esta Visão de futuro 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 diferentes Eixos Estratégicos que sustentam as principais
opções realizadas. Por sua vez, estes eixos assumem diferentes objetivos estratégicos que
enquadram os projetos estruturantes e ações (Figura 21).

Visão

Eixos Estratégicos

Objetivos Estratégicos

Projetos Estruturantes

Figura 21. Níveis de definição estratégica
Fonte: SPI

3.3

Eixos estratégicos

Tendo em conta a Visão antes exposta, e sem perder de vista o objetivo central da
formalização da Operação de Reabilitação Urbana Sistemática da ARU de Campanhã Estação, foram definidos cinco eixos estratégicos de intervenção (EE):
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:

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

Desta forma, pretende-se dar uma resposta aos principais desafios que se colocam à zona de
intervenção, considerando a especificidade do seu território e as bases orientadoras
estabelecidas no âmbito da delimitação da ARU de Campanhã – Estação. Os diferentes Eixos
propostos relacionam-se com as múltiplas vivências que se pretendem consolidar no território,
construindo uma área atrativa para viver, trabalhar, visitar e investir.

Figura 22. Eixos Estratégicos da Estratégia Territorial
Fonte: SPI
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EE 1. Promover a dinamização e a instalação de atividades económicas e a
multifuncionalidade do território
O passado industrial da ARU de Campanhã - Estação é parte integrante da sua identidade. A
captação de investimento, a implementação de atividades económicas de alto valor
acrescentado com efeito multiplicador e capaz de provocar efeitos de contaminação positiva
na envolvente, a dinamização global da competitividade económica deste território terá de ser
a base de sustentação de qualquer estratégia de desenvolvimento territorial, pois será a
garantia da sua vitalidade social e económica. Reconhecendo como uma mais-valia a
interligação entre espaços urbanos de excelência, com qualidade patrimonial e paisagística e
a instalação de novas empresas inovadoras e criativas, deverão ser criadas condições para a
fixação no território de atividades económicas com estas características.
De salientar que esta área possui já, como elementos diferenciadores e valorizadores, um
muito importante conjunto de infraestruturas (Estação de Caminho de Ferro, Metro, acesso
direto à VCI e à rede de auto-estradas e, por seu intermédio a toda a Área Metropolitana, ao
País e a Espanha, ao aeroporto Sá Carneiro, ao Porto de Leixões, ao centro da cidade, através
da Avenida Paiva Couceiro) e, num futuro próximo, irá ter um importante interface intermodal,
articulado com todas as restantes infraestruturas.
Assim, o investimento na oferta de espaços corretamente infraestruturados, com novas
soluções urbanas e construtivas para implantação de unidades/áreas empresariais
complementares com novos usos (multifuncionalidade), entre os quais se salienta a zona
norte e a zona sul da área de intervenção, pela sua dimensão, cadastro e condições de
acessibilidade de excelência, é uma necessidade inadiável para o futuro do território e do
concelho. Paralelamente, reforçando a multifuncionalidade deste espaço da cidade, pretendese contribuir ativamente para a dinamização do comércio e dos serviços de proximidade,
fomentando a criação de dinâmicas para a sua regeneração e vivência diária.
As consequências desta decisão são de ordem socioeconómica, de natureza ambiental e
urbanística. Com efeito, por um lado, incrementa a capacidade de fixação e captação de
novas empresas e investimentos e a competitividade da cidade, criando e potenciando novos
postos de trabalho, e, por outro lado, contribuindo para a diminuição de importantes focos de
degradação e originando um maior e mais eficaz aproveitamento das infraestruturas
instaladas, nomeadamente ao nível das acessibilidades e da mobilidade, e a melhoria da
qualidade ambiental urbana e ambiental, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida
dos cidadãos, razão última de qualquer estratégia de intervenção.
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Neste contexto, o eixo estratégico 1 tem como principais 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.
O Eixo Estratégico 1 partilha com o Eixo Estratégico 4 os seguintes objetivos estratégicos:
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.

EE 2. Promover a mobilidade sustentável e reforçar a integração e a conectividade
O sistema de mobilidade da ARU de Campanhã - Estação é complexo, fruto das
condicionantes orográficas do terreno, das condições geométricas dos traçados e das
barreiras físicas existentes, da própria evolução da cidade e das suas dinâmicas funcionais. O
processo de crescimento urbano da cidade implicou a construção de estruturas
rodoferroviárias de grande fluxo, que se assumem como obstáculos que impedem uma
articulação fluída entre o lado nascente e o lado poente do território. Paralelamente, deve
também ser destacado que as caraterísticas morfológicas do território ditam a existência de
diferenças de cotas significativas que, nalguns casos, são inibidoras da pretendida articulação
e integração urbana, condicionando a mobilidade pedonal e ciclável.
É evidente a necessidade de aperfeiçoamento das diversas redes de transporte, no sentido de
permitir uma melhor coexistência entre automóvel, peão e ciclista e uma melhor vivência
urbana, controlando os fluxos de atravessamento e a circulação interna na ARU sem
comprometer o acesso a atividades fulcrais do seu território e envolvente.
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Verifica-se, também, a existência de conflitos entre fluxos (viários e pedonais), causados pelas
características da rede viária (vias estreitas, onde os passeios são inexistentes ou de
dimensões reduzidas e vias com dois sentidos sem condições para suportar o duplo sentido
do fluxo), levando a uma difícil coexistência peão / automóvel, e automóvel / automóvel. Por
outro lado, a inexistência de uma rede ciclável formalizada e de uma rede pedonal contínua e
segura, associadas à topografia acidentada, não desincentivam a utilização do automóvel,
mesmo em curtas distâncias.
Neste contexto, o sistema de transportes e de acessibilidade deve ser melhorado de forma a
incrementar a mobilidade e a acessibilidade da população. Esse aperfeiçoamento passa por
diminuir o impacto negativo do tráfego rodoviário e reforçar a mobilidade interna do território,
principalmente na articulação com os restantes polos vitais da cidade, associada sobretudo às
redes primárias de mobilidade existentes (traçados estruturantes).
Mais precisamente, a melhoria do sistema de mobilidade deverá ter como fio condutor a
promoção da mobilidade sustentável da população, através do desincentivo à utilização do
automóvel, e o reforço das conexões internas, garantindo o fácil e rápido acesso da
população a bens e serviços.
Para tal, é necessário reforçar a rede pedonal e ciclável, garantindo a consolidação de uma
rede contínua e segura, que abranja os principais núcleos funcionais do território e a
articulação com as zonas envolventes. Importa destacar a necessidade de reforçar as ligações
entre a cota alta e baixa do território, particularmente nas zonas da Formiga, Agra e China, e
entre os núcleos mais isolados, como é o caso da Lomba, Navega e Noeda. Para além de
contribuir para a redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e dos níveis de
poluição sonora, o reforço da rede permitirá conectar e aproximar núcleos habitacionais
atualmente mais afastados das vivências urbanas da cidade.
Complementarmente, é determinante o aumento da competitividade do transporte público,
tornando este serviços numa alternativa fiável ao transporte individual. Neste sentido é
necessária a melhoria dos serviços e infraestruturas de transportes, com especial destaque
para o interface de transporte rodoviário articulado com a Estação de Campanhã.
O Eixo Estratégico 2 tem os seguintes objetivos estratégicos:
OE6. Estruturar o território e requalificar os tecidos urbanos;
OE7. Melhorar a acessibilidade e mobilidade da população;
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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 seguinte objetivo estratégico:
OE19. Melhorar a qualidade ambiental através da redução das emissões de gases com
efeito de estufa e do ruído.

EE 3. Qualificar o ambiente urbano e promover vivências urbanas diferenciadas
As mudanças sociais, económicas e tecnológicas que se têm vindo a registar ao longo dos
tempos trouxeram novas necessidades e colocaram novos desafios aos espaços urbanos.
Nas últimas décadas assistiu-se ao esvaziamento dos núcleos habitacionais da ARU de
Campanhã - Estação, resultado da desativação de indústrias e de outras atividades
económicas, da relocalização de serviços e comércio e da migração da população para
outros territórios.
O esvaziamento populacional teve consequências para os núcleos habitacionais da ARU,
resultando na degradação e abandono do parque edificado. No sentido de inverter estas
tendências, foram identificadas as causas destes processos, no sentido de as combater e
inverter, voltando a conseguir revitalizar os espaços urbanos, através da sua qualificação e
capacitação de modo a atrair e fixar população e funções urbanas diversificadas. O
desenvolvimento de novas dinâmicas no território implica a instalação de novas funções,
capazes de atrair novos residentes que promovam a revitalização da ARU de Campanhã Estação. É, também, essencial promover o desenvolvimento de atividades que permitam a
diferenciação do território no contexto local e regional.
É neste âmbito que surge o presente eixo estratégico, que engloba as intervenções que
contribuem para a qualificação do ambiente urbano, tendo em vista a melhoria dos espaços
públicos e espaços edificados, e, complementarmente, as ações que promovem a instalação
de novas funções urbanas, conduzindo a uma maior diversidade de vivências urbanas.
Importa ter presente que para a regeneração urbana e revitalização da ARU é determinante
densificar a sua multifuncionalidade, consolidando o seu papel como um novo polo de
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desenvolvimento da cidade onde é possível habitar, trabalhar, visitar, adquirir bens e aceder a
serviços, usufruir da natureza e aceder à prática e à vivência de atividades culturais, de lazer,
recreativas e desportivas, essenciais para o bem-estar e para a plena realização do indivíduo.
A promoção da função residencial passa pela reabilitação dos núcleos edificados degradados,
que se destacam no interior da ARU, através do incentivo à criação de novos modelos de
habitação, que respondam aos modelos familiares atuais. É, neste contexto, que surgem
como cruciais as questões associadas à reabilitação física do edificado antigo, que promovam
a função residencial e a melhoria das condições de habitabilidade, a modelação de uma oferta
tipológica de habitação adaptada quer à realidade do núcleos edificados existentes, quer aos
novos padrões de composição das famílias, quer aos padrões atuais de qualidade de vida.
Na reabilitação física do parque edificado deverão ser incentivadas as intervenções que
contribuam para o aumento da eficiência energética. Será dada especial importância aos
núcleos edificados associados a formas de habitação precária (ilhas), tendo como principal
foco a melhoria das condições de habitabilidade destas comunidades desfavorecidas,
contribuindo para a sua integração social, quando possível, ou à sua demolição, com
consequente realojamento definitivo, quando necessário.
Importa, ainda, realçar que a reabilitação física do edificado terá acrescidas consequências
positivas se combinada com um processo de requalificação do espaço público (e das
infraestruturas urbanas) e de dinamização das restantes funções urbanas.
No que concerne à dinamização das restantes funções urbanas, é importante qualificar os
equipamentos existentes e criar condições para a manutenção, atração e fixação de entidades
e atividades que possam, pelo seu dinamismo, atrair novos residentes e utilizadores para os
diferentes núcleos urbanos do território.
Paralelamente, através da valorização e qualificação do espaço público e do reforço da oferta
de estacionamento público, pretende-se contribuir ativamente para a dinamização do
comércio e dos serviços de proximidade, reforçando a multifuncionalidade da ARU.
Por último, importa reforçar a importância de intervenção no espaço público, como um dos
principais motores de qualificação e de vivência urbana, potenciando a atração de novos
residentes, visitantes e atividades económicas, estimulando a reabilitação do edificado e
apoiando o desenvolvimento de laços sociais. É, por isso, determinante valorizar e articular o
espaço público e promover a sua vertente multifuncional, garantindo a coexistência e
compatibilidade dos diferentes usos (habitação, comércio, serviços, recreio e lazer).
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O Eixo Estratégico 3 tem ainda os seguintes objetivos estratégicos:
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 seguintes objetivos
estratégicos:
OE2. Renovar a imagem da zona oriental desenvolvendo iniciativas e projetos inovadores;
OE6. Estruturar o território e requalificar os tecidos urbanos;
OE20. Melhorar a eficiência energética dos edifícios, espaços públicos e infraestruturas.

EE 4. Promover a sustentabilidade ambiental, valorizar a paisagem e a continuidade
ecológica
Para o desenvolvimento sustentável da cidade do Porto e particularmente da ARU de
Campanhã – Estação, é essencial fortalecer a estrutura ecológica da Cidade e assegurar o
seu equilíbrio ecológico. Para garantir a continuidade ecológica da cidade do Porto,
potenciando a paisagem natural envolvente, é determinante reforçar a estrutura verde urbana.
Em consequência da morfologia do território onde se implanta a ARU e do tipo de ocupação
que a caracteriza, é possível verificar a existência de áreas verdes subaproveitadas e
desarticuladas entre si e com a malha edificada, com potencial de preservação e de
promoção das componentes ecológicas e ambientais do território concelhio. Apesar de não
existirem no interior da ARU zonas verdes de utilização pública formalizadas, considera-se de
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particular relevância o estabelecimento de continuidades físicas entre as zonas verdes
existentes nos vazios urbanos e a sua qualificação e valorização, a criação de pequenas
praças e largos arborizados, a promoção da estrutura verde de enquadramento, a articulação
valorização e proteção das áreas naturais que ladeiam e enquadram a ARU e a eliminação de
barreiras entre as zonas verdes e a restante cidade.
Para tal, é de grande importância manter o esforço para uma maior aproximação dos rios
Douro e Tinto e dos seus ecossistemas naturais ao tecido urbano da ARU, através da
requalificação da zona ribeirinha e da formalização do Parque Urbano Oriental da Cidade,
constituindo a sul uma rede contínua de espaços e áreas verdes, que entra e se prolonga para
o interior da ARU.
Complementarmente, a valorização da paisagem e dos espaços naturais deverá passar pela
criação de novos espaços verdes, bem como pela proteção, qualificação e dinamização dos
espaços naturais existentes, permitindo o seu usufruto por parte da população, sem colocar
em causa a sustentabilidade dos recursos naturais. Merece particular atenção a criação e
articulação de novos espaços verdes com um conjunto de parques, quintas e jardins da
cidade, designadamente o Parque Oriental da Cidade, o Parque de S. Roque e o Monte
Aventino, a Quinta do Mitra, a Quinta de Bonjóia, os Jardins do Barão de Nova Sintra, os
Jardins do Palácio do Freixo, o Jardim da Corujeira ou o Jardim de S. Lázaro.
Por outro lado, é relevante promover iniciativas que contribuam para a melhoria da qualidade
ambiental através da redução das emissões de gases com efeito de estufa e do ruído, assim
como implementar medidas que promovam uma maior eficiência energética do espaço
público e do edificado.
O Eixo Estratégico 4 tem como objetivos estratégicos:
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.
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O Eixo Estratégico 4 partilha com os eixos estratégicos 1 e 2 os seguintes objetivos
estratégicos:
OE2. Renovar a imagem da zona oriental desenvolvendo iniciativas e projetos inovadores;
OE6. Estruturar o território e requalificar os tecidos urbanos.

EE 5. Promover a inclusão social e a cidadania ativa
A estratégia de reabilitação urbana deverá contribuir para fortalecer a coesão social e territorial
da ARU de Campanhã - Estação, não se centrando apenas na reabilitação e regeneração
física e no crescimento económico, mas também no desenvolvimento humano. Para tal, é
essencial a equidade e a participação de cada indivíduo na sociedade.
Para uma efetiva coesão territorial é determinante privilegiar a definição de uma estratégia que
englobe as áreas urbanas carenciadas, particularmente associadas às situações de
habitabilidade precária (ilhas) e respetivas comunidades desfavorecidas existentes no interior
da ARU, e que, complementarmente, promova uma maior participação dos cidadãos nas
diversas etapas do processo de desenvolvimento do território.
Na ARU de Campanhã – Estação é possível destacar, devido às suas caraterísticas físicas e
socio-funcionais, 90 aglomerados habitacionais precários (ilhas), onde se identificam
problemas sociais aliados a débeis condições de habitabilidade do parque edificado.
Estas fragilidades comuns tornam evidente a necessidade de definição de uma estratégia de
intervenção que promova a qualificação do espaço edificado, já enquadrada pelo EE3, e que,
complementarmente, promova a inclusão das comunidades desfavorecidas, fomentando a
igualdade de oportunidades, a participação ativa da população e a melhoria da
empregabilidade. Este eixo estratégico incorpora projetos e ações que promovem a inclusão e
o apoio social da população, através do fomento da igualdade de oportunidades, do aumento
da empregabilidade e da participação ativa da população.
A participação ativa dos cidadãos assume um papel determinante na construção das
melhores opções para a reabilitação da ARU, sendo essencial a capacitação e envolvimento
dos diversos atores urbanos. A participação ativa deverá incidir sobre diversos níveis: na
identificação de problemas e na construção das soluções a adotar; no desenvolvimento de
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estudos e projetos estratégicos; nos processos de planeamento e ordenamento do território. É
determinante a participação dos cidadãos na identificação dos problemas e necessidades
locais, na definição das prioridades de investimento e, posteriormente, no seu envolvimento na
implementação, monitorização e avaliação de projetos. A participação cívica ativa deverá ser
incentivada através de diferentes mecanismos, permitindo abranger diferentes públicos,
através de novas tecnologias e da promoção de debates e fóruns de discussão.
A participação pública que se preconiza, em concreto para esta área de intervenção, deve
englobar os que vivem e trabalham na ARU, os proprietários, a cidade do Porto no seu
conjunto, e todos os interessados em contribuir para a concretização desta grande e
complexa operação de reconversão urbanística e de reabilitação.
O Eixo Estratégico 5 englobará projetos e ações que permitam a prossecução dos seguintes
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.

3.4

Matriz dos eixos e objetivos estratégicos

A Estratégia Territorial para a ARU de Campanhã - Estação sintetiza-se numa matriz (Tabela 1).
É ainda acompanhada de um Modelo Territorial que reflete, territorialmente, as principais
opções estratégicas de base territorial adotadas.
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Objetivos Estratégicos

Eixos Estratégicos

"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 no futuro como um novo e qualificado polo de
desenvolvimento da Cidade e da região."
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

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

OE6. Estruturar o
território e requalificar os
tecidos urbanos

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

OE21. Implementar um modelo
de intervenção integrado
eficiente e participativo

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

OE7. Melhorar a
acessibilidade e
mobilidade da
população

OE6. Estruturar o território e
requalificar os tecidos urbanos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 1. Estratégia Territorial – Eixos Estratégicos e Objetivos Estratégicos
Fonte: SPI
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3.5

Modelo territorial

O modelo territorial que se apresenta procura traduzir e materializar os desígnios subjacentes
à visão – "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." – identificando e alavancando
os valores que constituem a identidade do território, de modo a direcionar o seu
desenvolvimento sustentável. Este modelo pretende fortalecer a identidade da cidade de Porto,
afirmando a centralidade da ARU de Campanhã – Estação enquanto território de charneira e
de articulação entre o centro e a zona oriental da Cidade, e enquanto território que reúne
condições ímpares para se transformar num território de excelência, com identidade própria.
Baseado numa abordagem integrada dos sistemas que estruturam e influenciam, direta ou
indiretamente, o território – ambiental, funcional e de mobilidade – este modelo procura, por
um lado, qualificar as funções e os valores existentes, fortalecer as dinâmicas territoriais,
esbater barreiras funcionais e físicas que se foram consolidando ao longo dos vários períodos
de desenvolvimento da Cidade e, particularmente, da ARU de Campanhã – Estação,
estabelecer relações de continuidade entre as várias zonas urbanas e entre esta e o território
envolvente, potenciando a coesão territorial e social da Cidade do Porto, criar um polo
qualificado de atividades económicas, de habitação e de usufruto da natureza (Figura 23).
O modelo territorial adota uma linguagem esquemática e meramente indicativa. Como tal, não
se pretende substituir aos instrumentos de gestão territorial nem aos projetos urbanísticos
detalhados.
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Figura 23. Modelo Territorial – Esquema conceptual
Fonte: SPI
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Sistema verde e ambiental
O sistema verde e ambiental é suportado pelo rio Douro, seus afluentes e ecossistemas
naturais envolventes, pelo património natural e pelo solo afeto à estrutura ecológica da cidade
do Porto, que possui como elementos basilares os espaços verdes de valor patrimonial
(identificados na carta de património do PDM) e as áreas verdes de utilização pública, as
áreas verdes mistas, as áreas verdes privadas a salvaguardar e as áreas verdes de
enquadramento do espaço-canal que marginam os corredores de transporte. Estes elementos,
para além de influenciarem o ambiente e a paisagem urbana, pela sua presença física e
caraterísticas morfológicas, poderão contribuir fortemente para a dinamização e valorização
do território.
Considerando como essencial para o equilíbrio ecológico do território a salvaguarda e o
reforço da estrutura ecológica urbana, o modelo estabelecido prevê a formalização de uma
rede contínua de espaços e áreas verdes, incluindo a arborização de ruas e percursos
pedonais, que deverão ser articulados com os elementos naturais presentes e que não
integram a ARU: os rios Douro e Tinto, o Vale de Campanhã, áreas verdes limítrofes, os
Jardins do Barão de Nova Sintra, do Palácio do Freixo, da Corujeira, a Quinta de Bonjóia, a
Avenida 25 de Abril e o Parque Urbano Oriental.
O presente modelo considera essencial a valorização das áreas verdes urbanas existentes na
ARU, como são o caso da Quinta do Mitra e envolvente, do talude existente de suporte à
Avenida 25 de Abril, da zona compreendida entre a Avenida 25 de Abril e a Avenida Pinto
Bessa, a encosta da zona da China (envolvente à Quinta da China), a zona da Presa Velha,
Agra e Formiga e a envolvente do Jardim de Nova Sintra, a zona baixa de Navega e de Noeda,
a zona do Freixo (na proteção da foz do rio Tinto), o enquadramento do espaço canal da VCI,
e outros vazios urbanos. Por outro lado, importa promover a densificação arbórea dos
principais eixos viários existentes e a criação de novos espaços verdes, de lazer e de
enquadramento, que se constituam como espaços de descompressão e de permeabilidade
da malha edificada e que contribuam para a constituição de corredores verdes e ecológicos
de ligação dos diversos núcleos urbanos da cidade. Neste contexto merece particular
destaque a zona verde envolvente associada à consolidação do polo desportivo existente
entre a rua Pinto Bessa e a Avenida 25 de Abril.
Sistema funcional
Para além das barreiras físicas que marcam fortemente o território e que, por si só,
condicionam a ocupação e a distribuição de usos, atualmente, a ARU de Campanhã - Estação

Pág. 57

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

apresenta descontinuidades e carências funcionais às quais urge dar resposta. Neste sentido,
o presente modelo desdobra-se em intervenções chave, que visam promover o equilíbrio
funcional e social do território. Neste contexto, salienta-se a constituição e consolidação de
duas fortes áreas empresariais, complementares e compatíveis com novos usos, em territórios
marcados pela desativação e obsolescência do tecido industrial, através, a norte, da
reconversão ou demolição das instalações industriais desativadas e devolutas existentes no
quarteirão formado pelas ruas Justino Teixeira, Godim e Monte da Estação, e a sul, na avenida
de Paiva Couceiro (Marginal), articulados, respetivamente, com a rede viária principal (VCI)
através da avenida 25 de Abril e avenida de Paiva Couceiro/estrada da Circunvalação e
próximos do futuro interface intermodal de Campanhã.
Com esta abordagem, pretende-se, igualmente, redinamizar o comércio tradicional do
território, revitalizar os equipamentos existentes e melhorar a oferta de serviços, dinamizar a
identidade cultural, promover a inclusão social e esbater os limites físicos e funcionais das
zonas periféricas, particularmente dos territórios da Formiga, Agra, China, Noeda e Navega.
É de salientar ainda que as intervenções ao nível da recuperação de espaços públicos e
edificações degradadas deverão promover novos modelos de habitação, que atraiam novos
públicos e atividades económicas. É essencial a renovação dos núcleos habitacionais,
promovendo a criação de uma oferta diversificada, que se ajuste às necessidades e formas de
vida atuais. Neste sentido, assume particular relevância a zona da Lomba, território central e
um dos núcleos habitacionais que constituem a génese da ocupação urbana do território (já
referenciado no ano de 1750), que se constituirá como uma unidade piloto.
Para potenciar a intervenção no parque edificado é determinante promover e reforçar a
qualidade do espaço público, elemento essencial para o incremento da qualidade de vida e
do ambiente urbano da ARU de Campanhã – Estação. Para além dos elementos urbanos de
referência para a materialização das referidas intenções já descritos, destacam-se os
seguintes: a valorização da Quinta do Mitra e da Quinta situada na Rua de Barão de Nova
Sintra, a requalificação da Marginal (Avenida de Paiva Couceiro), da rua Pinheiro de
Campanhã, da rua do Freixo, da Avenida Pinto Bessa, das rua do Heroísmo e do Bonfim e a
requalificação urbana da área situada entre a rua Pinto Bessa e a avenida 25 de Abril com a
abertura de novas vias e a criação de novos espaços, entre outros.
Será ainda necessário equacionar e estabelecer uma rede de percursos pedonais, quer em
espaços naturais quer no interior da malha urbana, que crie uma maior permeabilidade,
encurte distâncias e seja geradora de conforto.
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Sistema de mobilidade e acessibilidades
Tendo em consideração as características morfológicas do território onde se insere a ARU –
influenciado pela escarpa do Douro e apresentando a poente as cotas mais elevadas e a
nascente sul as cotas mais baixas - o papel dos eixos de mobilidade estruturantes engloba
duas vertentes: por um lado, promove a relação entre as várias partes da cidade, mas por
outro, cria novas barreiras que provocam segregação e descontinuidades no território.
O modelo territorial preconiza uma abordagem integrada dos eixos rodoviários estruturantes,
promovendo uma maior fluidez do tráfego, melhorando a sua condição de espaço público
com tratamento ao nível da pavimentação, implementação de alinhamentos arbóreos e
mobiliário urbano, e procurando permitir uma nova coexistência entre o automóvel, meios
suaves e o peão. Neste contexto, e articulado com a construção do interface rodoviário,
destaca-se a reformulação da rua Pinheiro de Campanhã e a sua inserção com a rua do Freixo,
a sul, e com a rua de Bonjóia, a norte. Esta artéria estará intimamente ligada à criação da
ecopista oriental da cidade, através do aproveitamento do espaço canal existente da antiga
linha ferroviária de ligação à Alfândega do Porto (poente) e a sua articulação com a marginal
do rio Douro (sul) e à concretização do conceito de uma Estação de duas frentes.
O modelo para o território preconiza, ainda, a possibilidade de atravessamento do espaço
canal

da

rede

ferroviária,

quer em

termos

pedonais

quer cicláveis,

valorizando

atravessamentos e percursos existentes ou propondo novos atravessamentos.
Simultaneamente, antecipa e não inviabiliza, a eventual necessidade de articulação, em túnel,
do centro da cidade (rua Gonçalo Cristóvão / avenida Fernão de Magalhães) com a zona norte
do território (Godim) e da rua do Freixo com a rua da Estação.
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4. PROJETOS ESTRUTURANTES
A concretização da Estratégia Territorial preconizada para a ARU de Campanhã - Estação irá
assentar na implementação de uma carteira de projetos estruturantes, que se assumem como
iniciativas fundamentais para a geração de novas dinâmicas de regeneração urbana na zona
oriental da cidade do Porto.
A identificação destes projetos teve em consideração as definições explícitas no RJRU
relativas a uma Operação de Reabilitação Urbana Sistemática, que os define como ações
destinadas à “reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, dos equipamentos
e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação e revitalização
do tecido urbano, associadas a um programa de investimento público” 2 , que articule e
alavanque o investimento privado associado.
É, assim, proposto um conjunto articulado de intervenções visando, de forma integrada, a
reabilitação urbana do território de Campanhã - Estação, tendo em consideração os seus
contributos para os diferentes níveis estratégicos definidos, assim como a sua integração no
modelo territorial adotado.
Deste modo, foi identificado um conjunto de 10 projetos estruturantes que incidem de forma
abrangente em diferentes pontos do território da ARU, abarcando intervenções físicas, de
bens transacionáveis ou imateriais, e que dão sentido e concretizam a estratégia.
Correspondem a intervenções integradas sobre locais específicos, com efeitos multiplicadores
sobre todo o território e a cidade. Os projetos estruturantes, tendo em conta as suas
características, dimensão e efeitos potenciadores no conjunto do território, ganham uma
particular relevância na alavancagem da estratégia, podendo ser considerados verdadeiros
motores do processo global de regeneração do território.


PE1. Construção e consolidação de duas fortes áreas empresariais, a norte e a sul da
área de intervenção complementares e compatíveis com novos usos;



PE2. Construção do Terminal Intermodal Rodoviário em articulação com a nova frente
do Interface de Campanhã e com o espaço envolvente;

2

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



PE4.Construção de uma estrutura verde articulada com a estrutura verde da cidade;



PE5. Melhoria das condições de mobilidade interna, com as zonas adjacentes e com
o centro da cidade;



PE6. Requalificação do espaço público, das infraestruturas, equipamentos e edifícios
notáveis;



PE7. Criação de uma rede pedonal e ciclável;



PE8. (Re)criar Redes de Emancipação Social: Habitação, Emprego, Saúde, Apoio
Social e Educação;



PE9. Consolidação e desenvolvimento da rede e do funcionamento de equipamentos
educativos, desportivos e culturais;



PE.10. Participação cidadã e articulação de diferentes atores e níveis de intervenção.
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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

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, na avenida de Paiva Couceiro e Rua do Freixo, estando articuladas coma 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. 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.
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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). Este projeto, naturalmente, contará com o envolvimento dos privados (de acordo
com o levantamento cadastral) e deverá promover consensos entre as partes. O projeto
deverá ter em conta os compromissos urbanísticos existentes e a sua ponderação com a
participação dos privados, designadamente os atos válidos (direitos conferidos por
informações prévias favoráveis, licenças, aprovações ou alterações válidas, incluindo projetos
de arquitetura, ainda não tituladas por alvará).
A construção e consolidação de duas fortes áreas empresariais, a norte e a sul da área de
intervenção, deverão ser contempladas no quadro da revisão do PDM (em curso).
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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

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) e com a rede viária secundária. 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 deverá contribuir para:
 Formalizar a construção de um interface de duas frentes, através da valorização do acesso
existente na rua Pinheiro de Campanhã e área envolvente. Deverá ser garantida a
implantação dos espaços de apoio ao funcionamento da Estação, designadamente
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recolha e largada de passageiros, estacionamento de curta duração, praça de táxis e
possibilidade de inversão de marcha, assim como um franco acesso pedonal;
 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;
 Construir um parque de estacionamento sob o interface rodoviário, aproveitando a
diferença de cotas, permitindo acabar com o estacionamento de superfície na rua Pinheiro
de Campanhã e permitindo a diminuição do tráfego automóvel na rua do Freixo, no Largo e
na rua da Estação;
 Reabilitar e refuncionalizar a passagem subterrânea entre o interface rodoviário e a rua
Justino Teixeira, permitindo, entre outras questões, uma fácil e eficaz ligação à rede do
Metro;
 Formalizar o reperfilamento da rua Pinheiro de Campanhã e melhorar em profundidade o
nó de ligação à rua do Freixo;
 Contribuir para a concretização da rede de mobilidade suave da cidade;
 Promover uma articulação com a ecopista oriental da cidade;
 Promover uma articulação urbana com os núcleos de Navega e Noeda;
 Articular o conjunto edificado da Quinta do Mitra, possibilitando a constituição de uma
ligação à rua Monte da Estação;
 Enquadrar o edifício do Centro Juvenil de Campanhã, respeitando o sistema de vistas;
 Valorizar e minimizar o efeito barreira existente em resultado da topografia e dos taludes
existentes.
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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

Resolução dos graves problemas habitacionais e de salubridade pública, de degradação e
abandono do edificado, e recomposição dos tecidos urbanos a preservar e valorizar,
nomeadamente:
 Reabilitação do edificado da zona da Lomba,
núcleo habitacional ligado à génese da
ocupação urbana da zona oriental da cidade
do Porto, 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
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de articulação com a rua do Heroísmo (sul) e
com a rua António Carneiro (poente) –
constituição de uma unidade de execução;
 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;

 Reabilitação, com expansão de áreas, dos
conjuntos habitacionais em frente à estação
de Campanhã e na rua Justino Teixeira;

 Análise de todos os restantes casos de
edificações classificadas como “ilhas”, e
identificação das situações passíveis de
reabilitação;
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 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 o futuro
campo de futebol Rui Navega;

 Reabilitação do edificado das zonas de
Noeda e de Navega articulada com a
reformulação

da

reformulação

inserida

estrutura
no

viária,

projeto

de

construção do interface 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;
 Conceção de um programa de realojamento,
em

articulação

quando

possível

com

programas do IHRU, de 400 famílias, num
prazo

de

7

anos,

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

Arrendamento

de

preferência;

forçado;

Servidões;

Expropriação; Venda forçada; Reestruturação
da propriedade.
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 Valorização de terrenos municipais, através
de: (1) Eventual construção, por privados, de
habitação a custos controlados; em terrenos
municipais
proximidades

existentes
da

área

na
de

ou

nas

intervenção,

concessionados por um determinado período
temporal, (2) Aproveitamento dos terrenos
municipais para formalização de espaço
público qualificado, valorizando o edificado
envolvente.
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PE4.Construção de uma estrutura verde articulada com a estrutura verde da cidade

Construção de uma estrutura verde, articulada com a estrutura verde da cidade, de acordo
com os compromissos urbanísticos existentes e direitos conferidos a privados, 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, 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.
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PE5. Melhoria das condições de mobilidade interna, com as zonas adjacentes e com o centro
da cidade

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,
destacando-se as seguintes intervenções:
 Reestruturação da rua Pinheiro de Campanhã, desde a VCI à rua do Freixo;
 Reperfilamento da rua do Freixo, reformulação do nó de articulação com a rua Pinheiro de
Campanhã e promoção de novas ligações à rua do Freixo;
 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 e que promova,
simultaneamente, a articulação da zona da ARU de Campanhã com a zona de São Roque
e as Antas;
 Criação de novas permeabilidades que permitam uma melhor articulação do tecido urbano
com a rua do Heroísmo, a rua António Carneiro e com a avenida 25 de Abril;
 Melhoria das condições no conjunto das vias;
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 Estabelecimento de uma rede de percursos pedonais, quer em espaços naturais quer no
interior da malha urbana, que crie uma maior permeabilidade, encurte distâncias e seja
geradora de conforto;
 Prolongamento do viaduto pedonal que liga à Quinta do Mitra, inserindo-o de nível na
encosta a sul da avenida 25 de Abril, contribuindo para que esta importante estrutura
ganhe de novo uma centralidade, que lhe foi retirada pelas pesadas infraestruturas
construídas à sua volta;
 Incremento das redes de transporte público, designadamente o rodoviário e ferroviário
(futura extensão da linha do metro de ligação de Campanhã a Gondomar);
 Eventual construção de novas vias em túnel de aproximação ao centro da cidade e de
melhoria do funcionamento da rua do Freixo.
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 articulação no interior da
ARU, designadamente:
 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;
 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 já propostas, nomeadamente referentes
ao conceito do Interface e da Estação de duas frentes e ao reordenamento urbanístico
associado.
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PE6. Requalificação do espaço público, das infraestruturas, equipamentos e edifícios notáveis

Promover a requalificação do espaço público, das infraestruturas e dos equipamentos e
valorização e eventual re-funcionalização de edifícios notáveis existentes no território,
designadamente:
 Requalificação do espaço público da rua Pinto Bessa, transformando-a num eixo verde do
território, constituindo um novo corredor verde da cidade;
 Requalificação das ruas do Heroísmo, do Bonfim, de Pinheiro de Campanhã e do Freixo;
 Requalificação da marginal promovendo a articulação com o Parque Urbano Oriental,
através da foz do rio Tinto, com os jardins do Palácio do Freixo e Marina e com a encosta;
 Reabilitação do imóvel situado na quinta localizada na rua Barão de Nova Sintra, tendo em
vista o acolhimento de atividades de valorização ambiental e de apoio à criação cultural;
 Refuncionalização de antigos edifícios industriais em razoável estado de conservação e
com tipologias construtivas que permitam receber novos usos;
 Reabilitação dos conjuntos habitacionais relevantes e de edifícios que marcam períodos da
história da cidade;
 Reabilitação da Quinta do Mitra.
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PE7. Criação de uma rede pedonal e ciclável

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, destacando-se:
 A 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 do Pinheiro, 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 o interface 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;
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 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 que
se articula com a zona do Agra e do rio, percursos que deverão, igualmente, entrar dentro
do tecido urbano adjacente;
 O prolongamento da ligação pedonal existente a norte sobre a ferrovia, articulando a
Quinta do Mitra à avenida 25 de Abril, através de novos caminhos pedonais a promover no
quadro da requalificação do espaço público desta avenida;
 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 interface rodoviário) 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.
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PE8. (Re)criar Redes de Emancipação Social: Habitação, Emprego, Saúde, Apoio Social e
Educação

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.
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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 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
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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.
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PE9. Consolidação e desenvolvimento da rede e do funcionamento de equipamentos
educativos, desportivos e culturais

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 seguintes equipamentos e áreas urbanas:
 Ampliação 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, através da implantação do campo de jogos Ruy Navega (tendo em consideração
a sua relocalização em resultado da criação do terminal rodoviário) e da qualificação da
sua envolvente;
 Requalificação do campo de jogos junto à travessa da Lomba, articulado com a Escola EB
2,3 Doutor Augusto César Pires Lima e a antiga escola Rainha Santa Isabel.
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PE.10. Participação cidadã e articulação de diferentes atores e níveis de intervenção

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
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 Valorizar as pessoas e apoiar todas as instituições que promovem a edução, o ensino, a
saúde, a cultura e o desporto e contribuem para a resolução diária de um vasto, complexo
e quantas vezes dramático conjunto de problemas sociais
Consideram-se quatro níveis de participação e articulação, naturalmente organizados,
dinamizados e dirigidos pela Câmara Municipal e a realização de um plano de comunicação e
de valorização do projeto:
1.

Participação dos que vivem e trabalham na área de intervenção | A concretização de
tais objetivos 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 pequenosgrandes 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;
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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.

2. Participação de proprietários, investidores e outros agentes económicos | 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.
3. A participação da cidade do Porto e a articulação com a AMP | 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.
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É ainda necessário garantir uma informação adequada ao conjunto dos municípios e dos
órgãos da AMP.
4. A articulação com o Governo, com os seus órgãos de administração central
descentralizada e com as empresas públicas | Por último, mas de primordial
importância, é necessário 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.
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.

A relação entre os projetos estruturantes e os eixos estratégicos encontra-se expressa na
tabela a seguir apresentada (Tabela 2), elencando os projetos de acordo com o eixo e os
objetivos estratégicos que lhes estão associados. Sublinha-se que, não obstante os projetos
poderem estar mais identificados com um determinado Eixo Estratégico ou mesmo com um
Objetivo, alguns apresentam alguma transversalidade em relação à concretização da
estratégia integrada e global proposta.
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Eixos Estratégicos

"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 no futuro como um novo e qualificado polo de
desenvolvimento da Cidade e da região."
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

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

OE6. Estruturar o
território e requalificar
os tecidos urbanos

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

OE21. Implementar um modelo
de intervenção integrado
eficiente e participativo

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

OE7. Melhorar a
acessibilidade e
mobilidade da
população

OE6. Estruturar o território e
requalificar os tecidos urbanos

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

Objetivos Estratégicos

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

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

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

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

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

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

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

Projetos Estruturantes

OE20. Melhorar a eficiência
energética dos edifícios,
espaços públicos e
infraestruturas
PE1. Construção e
consolidação de duas fortes
áreas empresariais, a norte e a
sul da área de intervenção
complementares e compatíveis
com novos usos

PE2. Construção do
Terminal Intermodal
Rodoviário em
articulação com a nova
frente do Interface de
Campanhã e com o
espaço envolvente
PE5. Melhoria das
condições de
mobilidade interna,
com as zonas
adjacentes e com o
centro da cidade
PE7. Criação de uma
rede pedonal e ciclável

PE3.Resolução dos graves
problemas habitacionais e de
salubridade pública, de
degradação e abandono do
edificado, e recomposição dos
tecidos urbanos

PE4.Construção de uma
estrutura verde articulada
com a estrutura verde da
cidade

PE6. Requalificação do espaço
público, das infraestruturas,
equipamentos e edifícios
notáveis

PE8. (Re)criar Redes de
Emancipação Social:
Habitação, Emprego, Saúde,
Apoio Social e Educação
PE.10. Participação cidadã e
articulação de diferentes atores
e níveis de intervenção

PE9. Consolidação e
desenvolvimento da rede e do
funcionamento de
equipamentos educativos,
desportivos e culturais

Tabela 2. Estratégia Territorial – Eixos Estratégicos, Objetivos Estratégicos e Projetos Estruturantes
Fonte: SPI
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ANEXO 1. PEÇAS DESENHADAS


01 - MODELO FUNCIONAL



02 - PROPOSTA DE MODELO TERRITORIAL
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