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1. INTRODUÇÃO
O presente documento sistematiza uma proposta de delimitação para uma área de
reabilitação urbana envolvendo parte do território da freguesia Campanhã, seguidamente
designada por ARU da Corujeira.
A presente proposta vem de encontro à aposta do Município em alargar os processos de
regeneração urbana, para além do perímetro do centro tradicional da cidade. Esta opção,
inscrita como um dos objetivos do Plano de Acão de Regeneração Urbana do PEDU1 do Porto,
constitui, no presente, uma estratégia partilhada por várias metrópoles europeias. De facto à
medida que os centros históricos e tradicionais renovam a sua capacidade de atrair novos
visitantes, residentes, investimento e atividades económicas - devido aos seus atributos
patrimoniais e simbólicos - intensifica-se a necessidade de atuar nas áreas mais afastadas que,
frequentemente, permanecem à margem deste dinamismo urbano.
Esta necessidade torna-se particularmente premente no caso dos territórios periféricos que ao
longo dos últimos anos concentraram quase em exclusivo uma função residencial intensiva e
pouco qualificada e que, por constrangimentos relacionados com barreiras geográficas e
físicas, se deparam, adicionalmente, com fenómenos de segregação espacial.
O território da ARU da Corujeira revela este tipo de realidade. Esta área exibe um tecido
urbano que em largas extensões se apresenta mono-funcional, com uma grande
representação de bairros sociais e com uma combinação de problemas relacionados com a
degradação dos edifícios, a desqualificação do espaço público, um significativo défice ao nível
da acessibilidade física e uma insuficiente dotação ao nível dos serviços públicos. No plano
social e económico, apresenta um panorama de baixos rendimentos e de dificuldades de
acesso a formação adequada e a emprego qualificado por parte de grandes segmentos da
população, sendo o perfil de atividades muito tradicional e pouco diversificado.
Toda esta área apresenta, no entanto, potencialidades assinaláveis que devem ser exploradas
não só para enfrentar os graves problemas de declínio físico, económico e social observados
mas também para promover uma efetiva integração física e funcional deste território no
contexto da cidade. No âmbito da operação de reabilitação urbana a levar a cabo identificamse, desde já, em três ativos que importará promover: instalações industriais desativadas e uma
bolsa de terrenos devolutos, vias de comunicação de grande capacidade na envolvente, a
ferrovia do comboio e metro, a Estrada da Circunvalação (N12) a Via de Cintura Interna IC29) e
um capital humano jovem ao qual urge proporcionar novas oportunidades de educação
superior, melhores empregos e mobilidade social.
A regeneração deste território da Corujeira deverá ser, pois, futuramente enquadrado por um
programa estratégico orientado não só para a reabilitação do edificado e a qualificação das
1

PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Porto, aprovado em 2015
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infraestruturas; dos equipamentos; dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva; para a
melhoria das condições de mobilidade, mas também para a criação de condições de
desenvolvimento socioeconómico das populações residentes levando-as a participar
plenamente no processo de transformação urbana. Nesse sentido o processo de intervenção
urbanística deverá ter associado investimento público, configurando-se a necessidade de uma
operação de reabilitação urbana (ORU) de tipo sistemática, a qual deverá ser desenvolvida e
implementada de forma muito articulada com a operação recentemente aprovada para o
território adjacente, a sul, designada ORU de Campanhã-Estação, de modo a garantir-se uma
abordagem coerente e integrada para a zona oriental do Porto.
O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana atualmente em vigor, designadamente, o nº 3 do
Artigo 7º, prevê que a aprovação da delimitação de áreas de reabilitação urbana possa ter
lugar em momento anterior à aprovação da operação de reabilitação urbana a desenvolver
nessas áreas, produzindo a delimitação de uma área de reabilitação urbana um conjunto de
efeitos imediatos, designadamente quanto a benefícios fiscais e outros incentivos,
fundamentais para a captação de investimento e para a dinamização das intervenções.
Ao abrigo desta possibilidade legal, a presente proposta corresponde, exclusivamente, ao
projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana Corujeira, remetendo-se para uma fase
seguinte a aprovação da respetiva operação de reabilitação urbana, a qual exigirá, na sua fase
de montagem, concertação e implementação, um amplo número de agentes urbanos públicos
e privados e, naturalmente, a própria população.
A aprovação das delimitações de áreas de reabilitação urbana é da competência da Assembleia
Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, tendo os respetivos projetos de ser
devidamente fundamentados, conforme estabelece o RJRU.
Nesse sentido, e cumprindo integralmente o disposto no n.º 2 do artigo 13.º do RJRU, incluemse neste documento os seguintes elementos:
- memória descritiva e justificativa da delimitação;
- planta com a delimitação da área abrangida;
- quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nos termos da alínea a)
do artigo 14º do RJRU.
Em termos de tramitação legal, o RJRU prevê que, após o ato de aprovação da delimitação da
área de reabilitação urbana, o projeto seja publicado em Diário da República e divulgado na
página eletrónica do município, e ainda, remetido ao Instituto de Habitação e Reabilitação
Urbana (IHRU), por meios eletrónicos.

DMU | DMPU | Divisão Municipal de Planeamento e Ordenamento do Território

3

PROJETO DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
______________________________________________________________________________________________

2. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL
O vale de Campanhã surge limitado a sul pelo rio Douro e a nascente pelo concelho vizinho de
Gondomar. A modelação deste território foi resultante da ação de diversos agentes erosivos
sobretudo dos seus cursos de água mais importantes, os rios Tinto e Torto.
A freguesia de Campanhã não possui documentação histórica abundante anterior ao período
Almadino em virtude do seu afastamento da área central da Cidade. Até ao século XIX a
paisagem era marcada pela presença de um conjunto de quintas e solares, pontuada por
pequenos aglomerados populacionais, que se organizaram sobre uma matriz rural que se
desenvolveu à custa de uma aptidão agrícola dos solos e da abundância do elemento água.
Espaço de veraneio das famílias nobres e burguesas da Cidade do Porto, surgem como
referências as quintas do Freixo, de Bonjóia, da Revolta, de Furamontes e de Vila Meã,
representativas, aliás, de novas correntes estilísticas e arquitetónicas.
Fig. 1 Carta Topográfica da Cidade do Porto (1892), Gerardo Telles Ferreira

O século XIX foi pautado na cidade do Porto por tempos de guerras e instabilidades políticas
económicas e sociais nomeadamente as invasões napoleónicas (1808-1812) e o Cerco do Porto
(1832-1833) sendo que somente a partir da segunda metade deste século, a Cidade se foi
desenvolvendo e expandindo, como consequência de novas políticas e diretrizes urbanísticas,
de âmbito nacional e municipais.
Com a Revolução Industrial, verifica-se um acréscimo da população neste território associado à
instalação de diversas unidades fabris. Fábricas de moagem e tecelagem, marcenarias, fábricas
de fósforos, destilarias, saboarias e curtumes. A industrialização desenvolveu-se em estreita
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competição com o espaço rural acompanhando um povoamento disperso ao longo das
principais vias, beneficiando de uma mão de-obra barata abundante.
No que diz respeito à estrutura viária, esta era muito rudimentar até à segunda metade do
século XIX. As estradas mais não eram do que caminhos. A partir da industrialização assiste-se
na zona oriental à abertura de novos eixos rodoviários particularmente quando é posto em
prática o Plano de Melhoramentos da Cidade do Porto, de 1891, da autoria de Corrêa de
Barros, o qual veio transformar este território como o rasgamento de novos arruamentos,
como é o caso das ruas do Heroísmo e de Pinto Bessa.
Das áreas mais planas e ribeirinhas, Freixo, Meiral, Pinheiro, Bonjóia e Azevedo, a população
vai-se dispersando em direção à cota mais alta: Currais, Cruz, Contumil, Antas e Godim,
procurando novos locais de residência, em virtude da diminuição da prática agrícola.
A revolução nos meios de transporte nomeadamente a construção da 5.ª Secção da Linha de
Caminho de Ferro do Norte, veio alterar profundamente esta freguesia tendo como
consequência a construção da ponte Maria Pia (1877) e a inauguração, a 21 de Maio de 1875,
da Estação de Campanhã, na antiga Quinta do Pinheiro. Esta estação converteu-se, de
imediato, num importante nó ferroviário, tanto no movimento de mercadorias como de
passageiros. Em 1900 a estação de Campanhã perde algum movimento com a abertura da
estação de Contumil, que tinha como objetivo tornar-se um centro de manutenção retirando
sobrecarga às oficinas de Campanhã.
Posteriormente, são rasgados outros arruamentos à custa da divisão em lotes e da
urbanização de antigas quintas. A afluência de gentes do campo, mão-de-obra para as fábricas,
deu origem a uma nova tipologia de alojamento - as “ilhas” ou “pátios”, que deixaram marcas
na paisagem de Campanhã.
Até à década de 50/60 do século XX grande parte da freguesia era ainda rural mas pontuada
por inúmeras unidades fabris dispersas, sendo a partir daí, paulatinamente, ocupada pela
construção de inúmeros bairros municipais, reduzindo-se a presença da indústria, que
desaparece quase completamente no final dos anos 90.
Com efeito, sobretudo a partir dos anos 60, a zona mais oriental de Campanhã, junto da
Estrada da Circunvalação, é destino para uma crescente transferência de população operária
desfavorecida, retirada de muitos locais centrais da cidade, os quais não apresentavam
condições mínimas de habitabilidade. Num curto espaço de tempo acolheu um grande número
de famílias que se realojam no Bairro do Cerco do Porto2, construído ao abrigo do Plano de
Melhoramentos para a Cidade do Porto 1956-66, e que se tornou num dos maiores bairros de
habitação social da cidade do Porto.

2

Inaugurado no ano de 1963, à data era composto por 804 fogos (32 blocos de habitação plurifamiliar). Uma ampliação efetuada
no ano de 1991 aumentou dos então 32 blocos para os atuais 34 blocos de habitação coletiva passando a constar de 888 fogos
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Fig. 2 Bairro do Cerco do Porto nos anos 60

Fonte: http://gisaweb.cm-porto.pt/

Vários bairros sociais foram sendo construídos ao longo do tempo: Bairro de Casas Económicas
do Estado Novo em S. Roque da Lameira, em 1943; Bairro de S. Vicente de Paulo construído
entre 1950/51 constituído por 220 fogos3; Bairro de S. Roque da Lameira, em 1962, constituído
por 435 fogos distribuídos por 21 blocos; Bairro Engº Machado Vaz, em 1966, com 272 fogos;
Bairro do Lagarteiro, entre 1973 e 1977, constituído por 446 fogos; Bairro do Falcão Novo, na
década de 70/80, constituído por 397 fogos distribuídos por 15 blocos; Bairro de Contumil,
entre 1977 e 1981, com 254 fogos; Bairro do Pego Negro, em 1992; Bairro do Ilhéu, em 2001.
Núcleos urbanos
No território da ARU identifica-se a Praça da Corujeira como o centro local, económico, social e
administrativo de referência da freguesia e nó radial de uma multiplicidade de vias de
comunicação. Situada nas imediações da rua de São Roque da Lameira, da Via de Cintura
Interna, da Avenida 25 de Abril e da Estrada da Circunvalação, constitui um núcleo
densamente ocupado da cidade que aparece referido como simples lugar em 1675 e aldeia em
1707. Na Carta Topográfica da Cidade do Porto datada de 1892, da autoria de Gerardo Telles
Ferreira, já surge em grande destaque o “Mercado da Corujeira” ladeado pelos lugares de
“Corujeira de Cima e Corujeira de Baixo”, com reduzida edificação, e por terrenos de cultivo. O
atual edifício da Junta de Freguesia ainda não existia à data de 1892.
Já em 1916 se regista um pedido da Câmara para obras no mercado (ou Praça) da Corujeira.
Era conhecida localmente por "Feira” o que nos remete para a função privilegiada que,
representou durante longo período do século XX, enquanto feira do gado e dos “moços”
(geralmente criados para a lavoura).

3

O Bairro de S. Vicente de Paulo, veio a ser demolido pela autarquia em 2008, em virtude de seu avançado estado de degradação,
hoje existem apenas 2 blocos requalificados em 2015 com 18 fogos.
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Fig. 3 Fotogravura da feira de gado, na Praça da Corujeira

Fonte: http://gisaweb.cm-porto.pt/

Entre as décadas de 1920 e 70, a Câmara Municipal do Porto lançou diretivas no sentido de
alterar a situação da praça, para nela nascer um parque infantil e um mercado. Desativando-se
a feira, o parque infantil acabou por ser construído em maio de 1976, complementado com um
centro social, em 1985. A praça foi requalificada como jardim municipal.
O lugar de Contumil, situado na antiga estrada do Porto para Vila Real, constitui um outro
núcleo identitário. Contumil é um topónimo de raiz germânica que deriva, segundo J. Piel, do
genitivo Gondemirus, palavra composta que significa “célebre no combate” e que traz até nós
memória dos domínios suevo e visigodo.
A paisagem que ainda hoje marca o território de Contumil é o reflexo de um passado histórico
atribulado que resultou numa mistura de ocupação residencial e industrial, a par de belas
quintas e terrenos agrícolas. O caminho-de-ferro e a Estrada da Circunvalação, se por um lado
promoveram o seu desenvolvimento, por outro condicionaram o desenho urbano desta zona
na cidade do Porto.
Núcleos e Lugares Rurais
Nas décadas de 30 e 40 do século XX, numa altura em que o aumento da população ameaçava
a ocupação dos espaços intersticiais, a intervenção municipal ao definir zonas de “Parque” e
de “Reserva”, atuou como elemento dissuasor. Também o congelamento das rendas na Cidade
impulsionou a construção para além dos limites administrativos municipais, possibilitando a
persistência de grandes hiatos na expansão da malha urbana construída, permitindo que os
antigos núcleos rurais (Núcleo Rural de Vila Cova e Pêgo Negro, incluídos na Carta de

DMU | DMPU | Divisão Municipal de Planeamento e Ordenamento do Território

7

PROJETO DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
______________________________________________________________________________________________

Património do PDM) mantivessem muitas das suas caraterísticas formais. Em Contumil ainda
hoje é possível encontrar um tipo de casario caraterizado por vielas tortuosas e estreitas,
herança dos velhos caminhos vicinais, com campos murados e leiras.
Fig. 4 Fotografia aérea a norte da praça da Corujeira (1939)

Fonte: http://gisaweb.cm-porto.pt/

Esses pequenos núcleos rurais estão inseridos numa Zona Especial de Proteção/Zona
Automática de Proteção. Esses núcleos correspondem aos tecidos consolidados mais antigos
da cidade e às reminiscências dos núcleos rurais primitivos que ainda conservam a estrutura e
os elementos morfológicos iniciais com significativa representatividade urbanística e
arquitetónica que interessa preservar e qualificar.
Os Núcleos deste território, como os de Vila Cova e Pêgo Negro, caraterizam-se por unidades
arquitetónicas tipo-morfológica, volumétrica e construtiva, com arquitetura de matriz agrícola
e com construções com elementos identitários típicos de ruralidade como moinhos, casas de
habitação ou de uso agrícola tais como linhas de água, terrenos agrícolas, utensílios de
produção agrícola, etc.
Infraestruturas
Nos dias de hoje distinguem-se dois importantes tipos de eixos rodoviários: a Estrada da
Circunvalação (N15), o IC23 (VCI) e o IC29 que permitem trânsito de velocidade e os de
penetração no centro da cidade, como a rua de S. Roque da Lameira, a Avenida de Fernão de
Magalhães, e as ruas do Bonfim e Pinto Bessa. A mancha verde ainda possui significado em
inúmeros quarteirões, onde persiste a ruralidade, complementados por jardins privados. A
Estrada da Circunvalação ficou concluída no ano de 1897 e o seu objetivo era limitar as
fronteiras fiscais da cidade. Desde a Idade Média que a entrada na cidade do Porto de certos
produtos estava sujeita ao pagamento de um imposto denominado portagem a que mais tarde
se juntaram outros como sisas e imposições.
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Na Carta de Foral concedida ao Porto pelo Bispo francês D. Hugo em 1123, já se obrigava a
pagar portagem de vinho, gado e certos objetos de vestuário que fossem trazidos para a
cidade destinados a ser vendidos. Com o decorrer do tempo, este tributo expandiu-se às
mercadorias que saíam do burgo. Em 1861, a Câmara do Porto passou a cobrar as chamadas
contribuições municipais indiretas no ato em que os géneros alvo de tributo dessem entrada
na cidade para consumo, criando um regime específico para o Porto, diferente dos outros
concelhos, onde esses impostos eram cobrados sobre a venda dos géneros. Deste modo era
necessária a presença de uma barreira nas entradas da cidade com postos de vigia.
Estas barreiras viriam a formar uma extinta cinta que envolvia toda a cidade num perímetro de
30 Km. A maior parte desta linha seguia ao longo de um largo fosso ou vala com extensão de
cerca de 16.345 m, cavado em volta da cidade, cujo objetivo era dificultar o contrabando das
mercadorias sujeitas ao imposto. O fosso era marginado por duas estradas sendo uma exterior
e outra interior, desde o Freixo em Campanhã até ao Castelo do Queijo. A estrada interior
tomou a designação de Circunvalação e a parte sobrante da linha de fiscalização seguiu a
margem do Rio Douro. Esta obra foi autorizada em 1887 sendo o seu projeto aprovado em
Câmara em Maio de 1889. A sua construção foi prevista em três lanços, o primeiro do Esteiro
de Campanhã á Areosa, o segundo da Areosa ao Alto do Viso, o terceiro do Alto do Viso até ao
mar, próximo do Castelo do Queijo. Somente em 1897 esta obra ficou totalmente concluída e
as barreiras alfandegárias eram as seguintes: Esteiro, Freixo, Campanhã, S. Roque, Rebordões,
Areosa, Azenha, Amial, Monte dos Burgos, Senhora da Hora, Pereiró, Vilarinha e Castelo do
Queijo. Com a extinção em 1943 destes impostos indiretos desapareceram estas barreiras da
cidade ficando os seus portos sujeitos a ocupações e utilizações diversas.
Outras grandes infraestruturas viárias já do século XX e XXI foram a construção por lanços da
V. C. I. (Via de Cintura Interna ou IC 23) que é uma autoestrada em forma de anel que contorna
a zona central dos núcleos urbanos do Porto e de Vila Nova de Gaia, numa extensão total de
21 km.
Antão de Almeida Garrett propôs a construção de uma Avenida de Cintura que contornasse "a
região nevrálgica da cidade no seu Plano Geral de Urbanização da Cidade do Porto de 1947.
Esta Avenida de Cintura começava na ponte projetada para a Arrábida e, ligando à Via Rápida
de acesso a Leixões, à Via Norte de acesso a Viana do Castelo e Braga, a uma Via Noroeste em
Contumil para aceder a Guimarães e Penafiel, fechava o arco numa nova ponte mista (rodo e
ferroviária) que substituiria a velha Ponte Maria Pia. Mais tarde, em 1962, Robert Auzelle, no
seu Plano Diretor da Cidade do Porto retoma algumas das conceções anteriores, para dar
resposta ao crescente trânsito automóvel. É delineada a Via de Cintura Interna, com assumido
perfil de via rápida e já não de avenida urbana. Esta via, que começaria na Ponte da Arrábida
(na época, ainda em construção), teria o seu término na Avenida de Fernão de Magalhães,
junto à zona das Antas. No ano seguinte, 1963, seria inaugurada a Ponte da Arrábida e
construído o primeiro troço desta via até à antiga Rotunda de Francos onde se iniciava a Via do
Marechal Carmona, como foi oficialmente batizada a via rápida de acesso a Leixões, hoje
Avenida AEP.
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2.1. Caracterização geral
A ARU da Corujeira, aqui em análise, abrange uma área de aproximadamente 226 hectares
correspondendo a quase um terço da freguesia de Campanhã4. Encontra-se delimitada a sul e
poente por uma das principais vias rodoviárias de acesso ao Porto, designadamente o IC23 que
coincide com a Via de Cintura Interna e a ferrovia; a nascente e a norte pela A43 e a Estrada da
Circunvalação. Com efeito, este território tem uma forma alongada de sul para norte, com a
base a envolver a quinta de Bonjóia, o lado poente estende-se ao longo da VCI e da linha
férrea até Contumil confrontando com o concelho de Gondomar e o Parque Oriental no
restante limite. Na sua extensão maior, no eixo norte-sul (de Vila Cova a Bonjóia), possui
aproximadamente 3.000 metros de distância e cerca de 1.300 metros, na orientação nascentepoente, do Cerco do Porto ao Mercado Abastecedor.
Fig. 5 Enquadramento da ARU da Corujeira na freguesia

4

Devido à necessidade de ajustamento face às divisões estatísticas estabelecidas no Recenseamento Geral da população e da
habitação (Censos 2011), a caraterização geral incide sobre um território ligeiramente superior ao da ARU. No entanto, a maior
parte desta diferença corresponder a espaços não residenciais.
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2.1.1

Enquadramento socioeconómico

A ARU da Corujeira possui um peso significativo em termos demográficos, no contexto da
freguesia de Campanhã. Em 2011 registavam-se 16.196 habitantes, quase metade da
população total da freguesia (Fig. 6). A densidade populacional na ARU (62,1 hab/ha) é
superior à da freguesia de Campanhã (40,6 hab/ha), superando mesmo a da cidade do Porto
(57,4 hab/ha). Território extenso e densamente povoado, a ARU da Corujeira é diversificada do
ponto de vista sócioeconómico, na medida em que as suas 144 subsecções estatísticas
englobam realidades muito distintas quanto ao perfil da população residente, às
características do parque habitacional e às funções urbanas predominantes. Na área a
delimitar existem atualmente cerca de 2100 edifícios de diversa natureza, embora a função
habitacional seja predominante.

Fig. 6 População e densidade populacional, 2011
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Fonte: INE
A população da ARU da Corujeira é, em média, ligeiramente mais jovem do que a residente em
Campanhã e no Porto (Fig. 7). Verifica-se, com efeito, que a proporção de jovens com idade
inferior a 15 anos é superior à média da cidade, sendo menor a presença de idosos (mais de 65
anos). Como consequência o índice de envelhecimento, medido através do rácio entre estes
dois segmentos da população, é na ARU da Corujeira de 167, inferior ao registado em
Campanhã (188) e no Porto (194).
Fig. 7 População residente em 2011, por escalão etário (%)
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A ARU da Corujeira regista uma maior proporção de famílias numerosas (com 5 ou mais
pessoas) e uma menor proporção de famílias com 1 ou 2 pessoas (Fig. 8). Como consequência,
a dimensão média das famílias é na ARU de 2,6 pessoas, superior à de Campanhã (2,5) e do
Porto (2,4).
Fig. 8 Dimensão das Famílias clássicas, 2011
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Fonte: INE

A ARU da Corujeira partilha com a freguesia em que se insere diversos problemas sociais, em
particular os associados ao desemprego e às baixas qualificações. Em ambos os casos, a
situação na ARU é ainda mais problemática do que a observada na globalidade de Campanhã.
Com efeito, 26 % dos seus residentes encontravam-se desempregados em 2011, numa
proporção superior à registada na freguesia (24 %) e no resto da cidade (18 %). As elevadas
taxas de desemprego surgem acompanhadas por taxas de atividade inferiores à média do
Porto (Fig. 9).
Fig. 9 Desemprego e população ativa, 2011
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Fonte: INE

O défice de qualificações é igualmente problemático. Em 2011, apenas 7% dos residentes na
ARU da Corujeira tinham concluído um curso superior, uma proporção inferior à de Campanhã
(9%) e sobretudo à da cidade do Porto (22 %). Mais de um terço apresentava apenas o
primeiro ciclo do ensino básico completo (4 anos) e 5 % não eram alfabetizados. Estes valores
colocam novamente o território da ARU numa posição ainda mais desfavorável do que a de
Campanhã e do resto da cidade do Porto (Fig. 10).
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Fig. 10 População residente segundo a qualificação académica, 2011
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O número de alojamentos por edifício (2,7) é superior à média de Campanhã (2,3), sendo
igualmente mais elevada a proporção de edifícios com pelo menos três pisos (34% contra
29%). Estes dados aproximam-se dos índices médios do Porto (3,1 alojamentos por edifício e
41% dos edifícios com pelo menos 3 pisos), afastando-se da estrutura do edificado de
Campanhã, uma freguesia que ainda apresenta traços de alguma ruralidade.
A distribuição dos edifícios por época de construção, caracteriza-se por uma significativa
concentração no período 1946-1990, a fase mais dinâmica de construção de bairros sociais
nesta área. Relativamente às dinâmicas urbanas mais recentes, a ARU partilha com o resto da
freguesia uma certa estagnação construtiva no período mais recente para o qual existem
dados censitários disponíveis. Com efeito, na zona oriental a presença de edifícios construídos
entre 1991 e 2011 era, no final deste período, inferior à observada no Porto (Fig.11).
Fig. 11 Edifícios por época de construção, 2011
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O perfil funcional residencial encontra-se alinhado com a globalidade da freguesia,
predominando os edifícios exclusivamente residenciais (cerca de 91 %), numa proporção
superior à registada na cidade (86 %).
A reduzida dinâmica construtiva, traduzida nos resultados do último recenseamento, e a
elevada ocupação dos bairros, deverão estar na origem da baixa proporção de alojamentos
vagos, comparativamente com o resto da cidade. A presença de alojamentos secundários é
igualmente limitada (Fig. 12).
Fig. 12 Alojamentos familiares clássicos segundo a forma de ocupação, 2011
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Comparativamente ao resto da freguesia e da cidade, nesta área os alojamentos de pequena
dimensão (entre os 50 e 100m2) têm um peso mais significativo, facto ao qual não será alheia
a concentração de fogos de habitação social (Fig. 13).
Fig. 13 Alojamentos familiares clássicos de residência habitual segundo a dimensão, 2011
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A ARU da Corujeira apresenta uma forte concentração de bairros sociais, onde vivem quase
5.900 pessoas, representando mais de 36 % do total da população do território, uma
proporção muito superior à observada no conjunto da cidade (cerca de 12%, considerando
apenas os bairros propriedade do Município). A presença de “ilhas” e formas de alojamento
semelhantes é menos expressiva, assumindo no entanto alguma relevância. O levantamento
das “ilhas do Porto”, realizado pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, indica
que 70 dos 957 núcleos deste tipo existentes na cidade localizam-se no território da ARU da
Corujeira, maioritariamente a sul da Praça da Corujeira e nas imediações da estação de
Contumil.
Contudo, 7 encontram-se totalmente desocupadas e em 20 núcleos deste tipo mais de 50 % de
fogos encontram-se vagos. Na sua grande maioria (73 %), estas “ilhas” são de pequena
dimensão (menos de 8 fogos), sendo três delas “bairros operários” (uma evolução face à
estrutura original, dotada de alojamentos de maior dimensão e de melhores condições de
salubridade) e 17 são “quintas” (alojamentos improvisados construídos em antigas
propriedades rurais).
A “ilha” atípica, cuja morfologia se afasta do modelo “clássico” em que os fogos dispõem-se ao
longo de um estreito corredor perpendicular ao arruamento, constitui a forma dominante
presente na ARU da Corujeira (31 núcleos). A relativamente modesta presença de “ilhas” na
ARU da Corujeira poderá ajudar a explicar o facto de as carências de infraestruturas básicas
serem aqui menos significativas do que as observadas na generalidade de Campanhã, ou
mesmo no conjunto da cidade (Fig. 14).
Fig. 14 Infraestruturas básicas nos alojamentos, 2011
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O arrendamento destaca-se como forma de ocupação dominante dos alojamentos clássicos de
residência habitual (60 % do total de alojamentos), que se deve essencialmente ao
arredamento municipal dos fogos em bairros sociais, superando percentualmente o conjunto
da freguesia de Campanhã (56 %) e a globalidade da cidade do Porto (44 %), (Fig. 15).

Fig. 15 Alojamentos clássicos de residência habitual segundo as formas de ocupação, 2011

%
70
60
50
40

30
20
10
0
ARU da Corujeira

Campanhã

Com proprietário ocupante

Porto
Arrendados

Fonte. INE

Em suma, a ARU da Corujeira apresenta-se como um território desfavorecido, marcado pelos
elevados índices de desemprego e pelas reduzidas qualificações da sua população, que no
entanto apresenta um perfil etário relativamente jovem, se se tomar por referência o
município do Porto.
Este contexto socioeconómico desfavorável inscreve-se num tecido urbano denso, dominado
pela função residencial, que deve as suas especificidades à construção, sobretudo no terceiro
quartel do século XX, de um elevado número de bairros sociais. Se, comparativamente à
restante freguesia de Campanhã, a ARU apresenta uma menor incidência de situações
extremas de carência habitacional, facto que fica a dever-se à menor presença de “ilhas” e de
formas de ocupação territorial que remetem para uma certa ruralidade, o mesmo não se
verifica no plano social, domínio em que se verificam carências significativas sobretudo do
ponto de vista da empregabilidade da sua população.
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2.1.2

Diagnóstico territorial

UNIDADES TERRITORIAIS
A significativa dimensão territorial da área a delimitar pela ARU tem como denominador
comum a sua excentricidade e o seu afastamento relativamente às dinâmicas urbanas,
populacionais e económicas que se fazem sentir na parte mais central e ocidental da cidade do
Porto. No entanto constatam-se diferentes padrões de estruturação urbana, sociais e espaciais
no território abrangido pela ARU da Corujeira sendo possível identificar, como consequência
desta heterogeneidade, três unidades territoriais, designadas por - Corujeira, Cerco do Porto e
Contumil – possuidoras de identidade distintiva (Fig.16). Estas, para além de partilharem a
continuidade territorial e seus problemas, contribuem, no seu todo, para fortalecer os
propósitos da reabilitação e regeneração urbana da vasta área do Porto oriental que se
pretende alcançar. Para um melhor diagnóstico da situação atual da área a delimitar pelo
projeto da ARU, optou-se por estudar cada destas subáreas, estabelecendo as suas diferenças
e pontos em comum.
Fig. 16 Zonamento da ARU da Corujeira
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CORUJEIRA
Sob o ponto de vista físico, a unidade territorial da Corujeira, cujo centro é a praça com o
mesmo topónimo, destaca-se das outras duas zonas pelo eixo viário duplo da alameda de
Cartes. Orientado de norte para sudoeste, este vinca fortemente as diferenças entre estas
unidades territoriais contíguas de Contumil e Cerco do Porto.
Fig. 17 Jardim/Praça da Corujeira

A praça da Corujeira foi urbanizada com edifícios predominantemente residenciais, em lote
típico do Porto do século XIX. Desenvolve-se em torno do seu jardim central, onde a sede da
junta de freguesia de Campanhã desempenha há muito tempo um importante papel como elo
administrativo com as populações residentes.
Num contexto de escassez de espaços públicos qualificados, esta praça assume-se como um
importante ponto de encontro, de partilha e de interação, com grande significado para a
comunidade local que, associado ao comércio de proximidade existente nas imediações,
contribui para o reforço da sua centralidade. A malha urbana na envolvente imediata à praça
da Corujeira apresenta um grau de coerência e estruturação considerável, que se desvanece à
medida que nos afastamos deste local.
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Pelas suas características e pela proximidade de polos relevantes para a dinamização da cidade
é possível identificar um elevado potencial de transformação. O complexo comercial,
desportivo e residencial das Antas; o interface de Campanhã; ou a presença de conjuntos
industriais e empresariais desativados com capacidade de regeneração para novas atividades,
tais como o antigo Matadouro Industrial do Porto, a estação de recolha/oficinas da STCP ou o
MAP (mercado abastecedor do Porto) constituem referências incontornáveis.

Fig. 18 Capela de S.Roque

Fig. 19 Monte da Bela
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Fig. 20 Corujeira de Baixo

Fig. 21 Quinta da Bonjóia
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Fig. 22 Mercado Abastecedor

CERCO DO PORTO
A paisagem urbana desta unidade territorial é dominada pelos inúmeros blocos de habitação
coletiva de bairros sociais, sendo este o elemento mais marcante deste território. A zona do
Cerco do Porto, separada da Corujeira, a poente, pela alameda de Cartes, difere
substancialmente desta quanto às características da malha urbana e da tipologia do edificado.
A norte está separada da unidade territorial de Contumil pela rua de São Roque da Lameira.
Este arruamento é um importante eixo de entrada/saída da cidade do Porto para oriente.
Disponibiliza uma elevada oferta de transportes públicos rodoviários e de serviços de
proximidade. Constitui uma estrutura viária relevante para os seus residentes, quer do ponto
de vista das vivências quotidianas, quer no plano da acessibilidade externa. A sul e a nascente,
para além da Estrada da Circunvalação, estende-se Azevedo de Campanhã e o futuro parque
oriental numa paisagem ainda marcadamente rural, numa realidade física e socialmente
distinta.
fig. 23 Rua de S.Roque da Lameira
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Fig. 24 Bairro do Cerco do Porto (1963)

Fig. 25 Bairro do Ilhéu (PER, 2001)
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CONTUMIL
A unidade territorial de Contumil embora intercetada pelas infraestruturas ferroviárias do
comboio e metro de superfície, com destaque para a estação de Contumil, mantém
características morfológicas e socioeconómicas que conferem unidade territorial, destacandose a continuidade da ocupação por bairros sociais. Contumil caracteriza-se também pela forte
presença de malhas de habitação unifamiliar, na zona central a ponte da linha férrea,
constituída pelos antigos bairros de construção económica.
No limite norte, entre a Estrada da Circunvalação e a infraestrutura ferroviária de Contumil,
surge uma ocupação mais dispersa constituída por antigos espaços empresariais em atividade
e terrenos livres, como é exemplo da extinta Companhia Portuguesa do Cobre (em estado de
ruina). O núcleo histórico de Vila Cova, contíguo à Fabrica do Cobre e encaixado entre a linha
férrea e a estrada da Circunvalação, constitui um legado histórico de um território que já
pertenceu à freguesia de Rio Tinto (Gondomar), pelo que urge integrá-lo de forma mais eficaz
no tecido urbano do Porto.
Fig. 26 Terminal Ferroviário de Contumil
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Fig. 27 Bairro Eng.º Machado Vaz (1966) e Estação de Metro de Contumil

Fig. 28 Bairro de Casas Económicas de S. Roque da Lameira (1943)
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Fig. 29 Rua da Presa de Contumil

Fig. 30 Rua de Santo António de Contumil
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Fig. 31 Rua da Fonte de Contumil

Fig. 32 Bairro de Contumil – SAAL (1977)
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Fig. 33 Rua da Ranha

fig. 34 Núcleo histórico de Vila Cova
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CARTOGRAMAS
Tomando por base o zonamento territorial da ARU nas três unidades territoriais que acima se
elencou, levou-se a cabo uma análise territorial do edificado e do espaço público que deram
origem aos cartogramas que se seguem. Por uma questão metodológica cada uma das
unidades territoriais foi subdividida em zonas e setores (Fig.35).
Fig. 35 Zonas de análise territorial
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O levantamento do edificado registou as características dominantes de edifícios, terrenos ou
conjuntos de cada setor e respetivo quarteirão, com o objetivo de obter uma caracterização
global da unidade territorial (Fig.36).
Fig. 36 Unidades territoriais e zonamento

Unidade
Corujeira

Cerco do Porto
Contumil

Zona
Z1_Corujeira
Z2_Bonjóia
Z3_Falcão
Z4_Mercado
Z5_Ilheu
Z6_Cerco
Z7_S_Roque
Z8_Contumil
Z9_Vila Cova

Setor
s1,s2,s3,s4,s5
s1,s2,s3
s1,s2
s1,s2
s1,s2
s1,s2,s3,s4
s1,s2,s3,s4,s5
s1,s2,s3,s4,s5
s1

Fig. 37 [Z1_Corujeira, setor 1]

Fig. 38 [Z2_Bonjóia, setor 2]
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Fig. 39 [Z6_Cerco, setor 4]

Fig. 40 [Z7_S.Roque, setor 2]

Fig. 41 [Z7_S.Roque, setor 5]

Fig. 42 [Z8_Contumil, setor 4]
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No âmbito do espaço público: - ruas, praças e jardins, as dimensões analisadas, não foram
exaustivas, isto é, não caracterizam a totalidade destes espaços, mas apenas os que se
entenderam mais significativos em cada um dos setores em análise.
Os elementos resultantes, e os cartogramas escolhidos, têm como suporte fichas individuais
que foram posteriormente transpostas para uma base de dados geográfica criada para toda a
área de estudo.

fig. 43 [Z2_Bonjóia, setor 2]

fig. 44 [Z6_Cerco, setor 4]
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Fig. 45 [Z8_Contumil, setor 4]

Fig. 46 [Z9_Vila Cova, setor 1]

EDIFICADO
Estado de conservação
O cartograma que se segue (Fig.47) apresenta o resultado relativo ao estado de conservação
dos edifícios. Pode constatar-se que o estado geral é razoável, denotando-se bolsas em ruina,
em abandono e em mau estado de conservação dispersos um pouco por toda a área
delimitada da ARU da Corujeira.
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Fig. 47 Edificado - estado de conservação
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Estado de Ocupação
No que se refere ao estado da ocupação (Fig.48), constata-se a existência de inúmeras áreas
vazias ou desocupadas, sendo que a zona de Contumil e Cerco do Porto apresentam uma
densidade de ocupação mais significativa pelo facto de, como acima se referiu, concentrarem a
habitação social, quer os bairros de blocos coletivos, quer os das casas económicas.
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Fig. 48 Edificado - Estado de ocupação
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Usos dominantes
Neste território o uso habitacional é dominante. Os usos mistos (habitação, comercio/ou
serviços) possuem também um peso significativo. De destacar os grandes espaços vazios
expectantes, que abrem novas oportunidades de regeneração urbana (Fig.49).
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Fig. 49 Edificado - usos dominantes
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Os bairros sociais e as “ilhas”
Os bairros sociais distribuem-se um pouco por toda área delimitada da ARU da Corujeira, com
forte pendor no eixo nascente, com os bairros de Monte da Bela, Falcão, Cerco do Porto, Ilhéu,
Maceda e S.Roque. Embora se constate menor presença de “ilhas” como se verifica no resto
da freguesia Campanhã próxima do Bonfim, é notória uma distribuição dispersa no espaço
territorial da área de reabilitação urbana.
Fig. 50 Bairros sociais e ilhas
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ESPAÇO PÚBLICO
Estacionamento
A malha urbana pouco regular, sobretudo no interior deste território, apresenta grandes
fragilidades, o que dificulta a acessibilidade rodoviária e pedonal e condiciona bastante o uso
do automóvel. No cartograma que se segue, pretendeu-se evidenciar os problemas de
parqueamento, tendo em conta a forte pressão do uso residencial e a utilização do automóvel
particular. Verifica-se que, para além das vias que não possuem dimensão suficiente para
oferecer estacionamento e permitir passagem, regra geral, existe muito estacionamento
informal, ou seja, sem marcação de pavimento para o efeito.
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Fig. 51 - Espaço Público – Estacionamento
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Estado de conservação
A qualidade de vida urbana passa muito pela estrutura e organização do espaço público e
ainda pelo estado de conservação em que este se encontra. A situação atual representa
inúmeras situações de desqualificação que atribuem a esta ARU uma elevada prioridade de
intervenção.
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Fig. 52 Espaço público - Estado de conservação
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Tipos de via
A hierarquia rodoviária e a tipificação dos espaços coletivos é uma dimensão importante no
conhecimento deste território e suporte para a planificação estratégica que se pretende
implementar. Neste caso concreto, denotam-se claramente as linhas de “partilha” relativas às
vias partilhadas entre veículos e peões, mas cuja articulação com vias de hierarquia superior
não obedece a uma lógica clara e funcional.
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Fig. 53 Espaço público - tipos de via
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Transportes
A mobilidade urbana é um fator decisivo para o desenvolvimento e sustentabilidade de
qualquer aglomerado populacional. O cartograma seguinte demonstra bem as fragilidades do
território em análise. Com efeito, embora seja atravessada por pesadas infraestruturas
ferroviária e de metro de superfície, as distâncias a percorrer são extensas. Quanto aos
transportes coletivos rodoviários denota-se também uma escassez de oferta, sobretudo nos
lugares mais interiores desta área.
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Fig. 54 Espaço público - transportes coletivos
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2.2. Enquadramento no PDM
O Plano Diretor Municipal do Porto, atualmente em vigor, define regras e orientações a que
deve obedecer a ocupação, o uso e a transformação do solo no concelho. Um dos objetivos
estratégicos refere-se à redução das assimetrias urbanas existentes, perspetivando a
necessidade de desenvolver esforços em domínios como a equidade da localização dos
investimentos públicos e o reforço da coesão social e territorial através da valorização de
territórios problemáticos. Embora com forte incidência nos bairros sociais, este objetivo não
deixa de equacionar várias outras dimensões da coesão sócio territorial, em particular as que
remetem para a existência de profundos desequilíbrios de desenvolvimento urbano à escala
da cidade e para a prevalência de situações de degradação física e social em territórios
específicos.
O território da ARU da Corujeira, de acordo com a planta de ordenamento - qualificação do
solo (Fig.57), abrange duas categorias de espaço (solo afeto à estrutura ecológica e solo
urbanizado) e treze subcategorias de espaço, com a seguinte distribuição percentual:
Fig. 55 Distribuição percentual das categorias e subcategorias de espaço (PDM)
Categoria de espaço
Solo urbanizado
(83,6% da área total)

Solo afeto à estrutura
ecológica
(16,4% da área total)

Subcategoria de espaço
área de frente urbana contínua em consolidação
área de edificação isolada com prevalência de habitação coletiva
sistemas de circulação e mobilidade
área de habitação do tipo unifamiliar
área de equipamento existente
área de urbanização especial
área histórica
área verde de utilização pública
área verde mista
área verde de enquadramento de espaço canal
área de equipamento existente integrado em estrutura ecológica
área de equipamento proposto integrado em estrutura ecológica
área verde privada a salvaguardar

Área (%)
18,5%
18,2%
17,7%
14,8%
9,9%
8,1%
0,6%
5,1%
2,6%
1,7%
0,8%
0,8%
0,5%

Verifica-se que o solo da subcategoria de espaço de “área de frente urbana contínua em
consolidação”5 é o que tem mais peso na área delimitada da ARU, cerca de 20%, situando-se
na maior parte ao longo dos eixos das ruas de S. Roque da Lameira e Falcão e na envolvente à
praça da Corujeira. A “área de edificação isolada com prevalência de habitação coletiva”6,
coincide em regra com os bairros sociais , tais como o do Cerco do Porto, Falcão ou Ilhéu .
É de salientar que a “área histórica”7, que representa 0,6% do território, se refere ao núcleo
histórico de Vila Cova.

5

“(…)correspondem às áreas estruturadas em quarteirão com edifícios localizados, predominantemente, à face dos arruamentos,
em que o espaço público se encontra definido e em que as frentes urbanas edificadas estão em processo de transformação
construtiva e de uso; pretende -se a manutenção e reestruturação das malhas e a consolidação do tipo de relação do edificado
com o espaço público existente.” (PDM, art.º 18.º).
6
“(…) correspondem às áreas da cidade de formação recente (…) resultante de operações de loteamento ou de intervenções de
dimensão significativa e que, na sua maioria, não definem atualmente malhas regulares nem se constituem em frente urbana
contínua, resultantes frequentemente de critérios quantitativos (…) pretende-se a manutenção e consolidação dos
empreendimentos (…) e a reestruturação ou reconversão daquelas que se encontrem desqualificadas urbanística ou
funcionalmente.” (PDM, n.º 1 e 2, art.º 25.º).
7
“(…) correspondem aos tecidos consolidados mais antigos da cidade e às reminiscências dos núcleos rurais primitivos que ainda
conservam a estrutura e os elementos morfológicos iniciais com significativa representatividade urbanística e arquitetónica, que
interessa preservar e requalificar.” (PDM, n.º 1, art.º 9.º).
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Fig. 56 PDM – Carta de Qualificação do Solo (extrato)
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As UOPG identificadas na ARU da Corujeira possuem os seguintes conteúdos programáticos,
nos termos do artigo 88.º do RPDM:
UOPG 19 — Mercado Abastecedor
a) Objetivos. — A área atualmente destinada ao mercado abastecedor do Porto (MAP), bem como os terrenos
localizados entre a VCI e a Praça da Corujeira e o antigo matadouro, devem ser estruturados.
b) Parâmetros urbanísticos:
b1) Esta área destina -se à instalação de habitação coletiva, comércio, espaços verdes públicos e
equipamentos, prevendo-se a manutenção da Estação de Recolha da STCP.;
b2) Deve ser garantida a criação de um espaço público de dimensão relevante, conforme previsto na planta de
ordenamento — carta de qualificação do solo;
b3) O índice bruto de construção para a totalidade da UOPG é de 0,8.
c) Forma de execução. — Esta UOPG deve ser concretizada através de uma ou várias unidades de execução.

Sublinha-se a importância para a ARU da Corujeira do objetivo de promover a estruturação
urbana da área do Mercado Abastecedor, do antigo Matadouro municipal e dos terrenos da
Estação de recolha da STCP através criação de um espaço público de dimensão relevante,
complementados por equipamentos e funções residenciais de comércio.
UOPG 13 — VCI
a) Objetivos:
a1) Esta ação pretende minorar o impacte negativo, em termos de qualificação urbana, introduzido pela
construção da VCI, que provocou graves problemas ambientais e paisagísticos, designadamente um elevado
índice de ruído e uma rutura nos tecidos urbanos da cidade;
a2) Os estudos a efetuar deverão eliminar estes inconvenientes, promovendo a reconversão da área através de
obras de urbanização que diminuam o efeito de «rutura» e que garantam, sempre que possível, a continuidade
urbana;
a3) Deverão ser elaborados planos de redução de ruído de forma a não contrariar os níveis sonoros máximos
admissíveis definidos na legislação em vigor.
b) Forma de execução.

É ainda abrangida por uma pequena porção da UOPG 17, junto ao nó rodoviário de Contumil e
da ferrovia.
UOPG 17 — Contumil
a) Objetivos. — A intervenção urbanística programada visa a criação de uma área de expansão estruturada pela
Avenida de Contumil e pela ligação viária norte -sul entre as Antas e a Circunvalação, bem como pela linha
de metro de ligação a Gondomar. Devem ser integrados os dois ramais da ribeira de Currais, um na zona
da Quinta dos Salesianos e outro na zona da Nau Vitória.
b) Parâmetros urbanísticos:
b1) Esta área destina -se à implantação de habitação coletiva e de tipo unifamiliar, incluindo comércio,
equipamentos, serviços de apoio e respetivo sistema viário;
b2) Devem ser disponibilizadas as áreas para espaços verdes públicos e equipamentos definidas no PDMP;
b3) O índice bruto de construção máximo para a área de urbanização especial é de 0,8.
c) Forma de execução. — Esta UOPG deve ser concretizada através de um plano de pormenor.

Por último, salienta-se ainda a contiguidade da ARU da Corujeira à UOPG 23 - Parque Oriental,
a qual tem por objetivo “a recuperação e estabilização da zona oriental”, através da
concretização do parque urbano ao longo do vale do rio Tinto, com especial enfoque para a
articulação do futuro parque com a zona urbanizada, garantindo a execução dos eixos urbanos
estruturantes indicados na planta de ordenamento, nomeadamente a ligação à Alameda de
Cartes.
O PDM classifica a rede rodoviária de acordo com uma determinada hierarquia8, a qual, no
território abrangido pela ARU de Campanhã – Estação (Fig.58).

8

“A rede viária da cidade é ordenada e hierarquizada de acordo com uma estratégia territorial de mobilidade que visa dotar os
diversos modos de transporte alternativos de adequado espaço de funcionamento e, ainda, de acordo com as funções rodoviárias
que se pretende ver facilitadas através de adequadas medidas de gestão” (PDM, art.º 52.º).
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Fig. 57 PDM – Carta da Hierarquia Rodoviária (extrato)
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Na ARU predominam os eixos urbanos classificados como “eixo urbano estruturante e de
articulação intermunicipal”9. Destes destaca-se a Av. 25 de Abril que depois da praça da
Corujeira estabelece ligações para Gondomar pela rua de São Roque da Lameira a norte,
prevendo uma ligação ao IC29 a nascente.
Importa ainda referir o “eixo urbano complementar ou estruturante local”10 existente, e
proposto (para os terrenos da Fábrica A Invencível) para o ordenamento rodoviário,
atendendo ao seu papel na distribuição do tráfego desde a rua de São Roque da Lameira e a
praça da Corujeira até ao centro da cidade.

9

“têm como função principal estabelecer a ligação entre os principais setores da cidade, e desses à rede nacional que estrutura o
território metropolitano e regional, segundo uma lógica de concentração de fluxos e de grande eficácia de desempenho, com
recurso a tecnologias avançadas de apoio à gestão do congestionamento”.(PDM, art.º 52.º, al.a).
10
“têm uma função de nível secundário ao ligarem entre si eixos estruturantes, destinando-se ainda à irrigação dos sectores
urbanos definidos pela rede principal, segundo uma lógica de compatibilização entre o tráfego local de atravessamento e o apoio
às atividades implantadas, prevendo -se ainda que venham a desempenhar um papel decisivo na futura reestruturação da rede
urbana de autocarros” (PDM, art.º 52.º, al.c).
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Fig. 58 PDM – Carta do Património (extrato)

DMU | DMPU | Divisão Municipal de Planeamento e Ordenamento do Território

52

PROJETO DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CORUJEIRA
______________________________________________________________________________________________

Relativamente ao sistema patrimonial o PDM identifica na área abrangida pela ARU, cerca de
14 imóveis de interesse patrimonial, identificados na planta de ordenamento — Carta do
Património (Fig. 59) e no Anexo I-A do Regulamento do PDM. Correspondem a imóveis que,
pelo seu interesse histórico, arquitetónico ou ambiental, devem ser alvo de medidas de
proteção e valorização. Destes edifícios, referem-se alguns que, pelo seu valor arquitetónico11
e enquadramento urbano, merecem especial destaque:
Ca8

Designação

Casa e Quinta de Bonjóia

Topónimo

Bonjóia (R. de)

Classificação

IP71 (MIP)

Diploma de Classificação Art. 1º da Portaria nº 740-FL/2012, 3/12
Categoria

Residencial

Função

Quinta

Autor

Nicolau Nasoni, arq.; Miguel dos Santos, mestre-pedreiro

Datação

Séc. XVIII

Ca7

Designação Igreja de Santa Maria de Campanhã
Topónimo Igreja de Campanhã (R. da)
Categoria

Religiosa

Função

Igreja

Autor

José de Sousa, carpinteiro; António José Fernandes, mestre-pedreiro

Datação

Séc. XVIII

Notas

1714 – Construção da igreja (?); 1766 – José de Sousa, carpinteiro; 1798 – António José Fernandes, mestre-pedreiro;
1905-1907 – Obras gerais de reforma e ampliação

11

“Os imóveis de interesse patrimonial, identificados na planta de ordenamento — carta do património e no Anexo I-A do
Regulamento do PDM, correspondem a imóveis que, pelo seu interesse histórico, arquitetónico ou ambiental, devem ser alvo de
medidas de proteção e valorização” (PDM, art.º 45.º, n-º1).
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Ca41

Designação Matadouro Municipal do porto
Topónimo S. Roque da Lameira (R. de)
Categoria

Industrial

Função

Matadouro

Autor

Monteiro de Andrade, eng.

Datação

Séc. XX

Notas

1932 - inauguração; 1910-1914 - Monteiro de Andrade, eng. (projecto)

Ca45

Designação Antigo Posto Alfandegário da Circunvalação (São Roque da Lameira)
Topónimo Circunvalação (Est. da)
Categoria

Política, Administrativa, Judicial

Função

Posto Alfandegário

Datação

Séc. XIX / Séc. XX

Notas

1943 – Abolição das barreiras de fiscalização instaladas nos limites da cidade

A Planta de Condicionantes do PDM (Fig.60), identifica na área abrangida pela ARU da
Corujeira, algumas servidões administrativas e restrições de utilidade pública constantes da
legislação em vigor. Destacam-se: as ferrovias que atravessam o eixo central norte-sul, as
zonas inundáveis, junto dos rios e ribeiras e as zonas especiais de proteção a imóvel
classificado, nomeadamente à Quinta da Bonjóia.

Fig. 59 PDM – Planta de Condicionantes (extrato)
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Dos elementos que acompanham o PDM, importa referir a Planta Geotécnica constituída por 3
cartas12. Na figura 61 apresenta-se um extrato da carta de condicionantes do subsolo, com
incidência na ARU da Corujeira.

12

“Geomorfológica; Zonamento geotécnico; Condicionantes geológico–geotécnicos.” (PDM, art.º 2.º, al. h)
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Fig. 60 PDM - Carta de condicionantes de subsolo

Nesta carta, surgem, com especial relevo, as condicionantes relativas aos aquíferos e aos níveis
freáticos elevados.
Por último, a carta do zonamento geotécnico (Fig.62) e as respetivas unidades geotécnicas que
incidem sobre o território da ARU da Corujeira.
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Fig. 61 PDM - Carta de zonamento geotécnico

Salienta-se o predomínio de “solos residuais graníticos compactos a maciço rochoso de muito
fraca qualidade” acompanhado de áreas significativas de “solos residuais graníticos
medianamente compactos” numa faixa de nascente para poente da estação de Campanhã.
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3. MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
3.1. Critérios subjacentes à delimitação da Área de Reabilitação Urbana
O exercício de diagnóstico desenvolvido para o território da ARU da Corujeira – que abordou
as vertentes, física, urbanística, social e de contexto -, permitiu consolidar os critérios que
estiveram na base da proposta de delimitação apresentada e que, em síntese, assumem uma
natureza espacial, funcional e socioeconómica e, ainda, de oportunidade.
A ARU da Corujeira proposta encontra-se delimitada por vias de elevada capacidade,
nomeadamente ao IC 23 (Via de Cintura interna), a N12 (Estrada da Circunvalação) e o IC 29,
para além da via-férrea pesada e ligeira, de comboio e metro, respetivamente. O forte efeito
de barreira gerado por estas infraestruturas é acompanhado por uma debilidade da oferta de
transporte público, fatores que, no seu conjunto, não favorecem a resolução dos problemas
sociais e económicos atrás identificados, acentuando, pelo contrário, as dificuldades de acesso
à oferta de emprego, serviços e equipamentos sociais localizada, maioritariamente em zonas
mais centrais da cidade.
Sendo verdade que as barreiras espaciais conferem a este território uma identidade espacial,
reforçada pela sua atual forte especialização na função residencial, também é legítimo afirmar
que existe alguma diferenciação interna. Tal é particularmente evidente no que respeita à área
envolvente à Praça da Corujeira, a qual beneficia não só de uma maior centralidade e
dinamismo económico, mas também da proximidade à ARU de Campanhã-Estação, território
para o qual se perspetiva um programa de reconversão urbanística, com potencial de difusão
para toda a zona oriental. Já a restante ARU, mais afastada do centro e com um perfil mais
marcadamente residencial, poderá encontrar maiores dificuldades em beneficiar deste
processo. Deste modo, a integração destes diferentes espaços numa mesma ARU insere-se
numa aposta de difusão dos efeitos regeneradores num território mais alargado, através de
uma intervenção integrada que possa ir á raiz dos problemas comuns e potenciar lógicas de
complementaridade e sinergias internas.
À semelhança do observado no conjunto da freguesia de Campanhã, a ARU regista indicadores
desfavoráveis no plano das condições habitacionais, da escolaridade, do desemprego e de
exclusão social, situação que se conjuga com uma forte presença de bairros sociais.
Relativamente a estes últimos, e não obstante os esforços realizados ao longo dos últimos
anos para promover a sua recuperação física, muitos reclamam ainda intervenções
qualificadoras. Quanto à população que neles reside, não apenas enfrenta problemas de
empregabilidade, associados à baixa escolarização, como às dificuldades de mobilidade, já
anteriormente referidos. Alguns destes bairros contam-se mesmo entre os mais problemáticos
da cidade, do ponto de vista da segurança urbana. A sensação de declínio económico e
insegurança surge ainda reforçada pelo tratamento inadequado dos espaços públicos. Refirase ainda que apesar das “ilhas” terem uma presença limitada, quando em confronto com
outras zonas da cidade, é possível identificar alguns núcleos, designadamente na envolvente à
Praça da Corujeira e nas proximidades da estação de Contumil.
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Não obstante reunir um grande número de constrangimentos, a ARU da Corujeira beneficia
igualmente de diversos atributos que poderão, a prazo, proporcionar oportunidades de
transformação urbana. A ARU encontra-se nas proximidades de algumas das principais vias de
acesso à aglomeração do Porto, tornando-se deste modo um território atrativo do ponto de
vista da fixação de investimentos de dimensão variável, sobretudo num contexto de crescente
saturação da oferta situada em localizações mais centrais. Este atributo surge reforçado pela
presença de espaços de grande dimensão, devido ao encerramento de diversas unidades
industriais e logísticas. Edifícios como o antigo matadouro e a ex-Companhia do Cobre, entre
outros, encontram-se particularmente adequados à fixação de novas atividades.

3.2. Objetivos a prosseguir
Tendo em consideração a caraterização da área e os critérios utilizados para a sua delimitação,
e não perdendo de vista as orientações programáticas inscritas no PEDU, e em particular no
PARU, os objetivos estratégicos identificados para uma futura operação de reabilitação urbana
são os seguintes:

1. Qualificar e tornar mais inclusivo este território, melhorando as condições de vida e de
bem-estar da população residente e reforçando a sua capacidade de atrair e fixar novos
habitantes, utilizadores e visitantes
A qualificação física do edificado dos bairros sociais que não foram ainda objeto de
intervenção, constitui uma dimensão crucial deste objetivo, a qual terá que ser
acompanhada por um tratamento adequado dos espaços públicos, tornando-os espaços
de convivialidade e de abertura ao meio envolvente e à cidade, e por medidas de caráter
social. Estas últimas deverão centrar-se na melhoraria da empregabilidade dos residentes
através do aumento das qualificações, do apoio ao empreendedorismo (nomeadamente
social) e da diminuição do grau de desencorajamento dos desempregados. Igualmente
determinante será a intervenção orientada para a garantia de acesso a uma educação de
qualidade, sobretudo no caso dos mais jovens, decisiva para combater o fenómeno de
imobilismo social.
Apesar dos bairros sociais constituírem o contexto de desfavorecimentos social com mais
expressão na ARU da Corujeira, a articulação entre intervenções físicas e sociais deverá
estender-se a outras tipologias com problemas de habitabilidade e salubridade,
igualmente presentes na área. Por outro lado, a operacionalização dos objetivos de uma
futura Operação de Reabilitação Urbana (ORU) conduzirá inevitavelmente ao reforço das
dinâmicas urbanas com reflexos no mercado residencial, pelo que deverão ser previstas
medidas direcionadas ao arrendamento a custos acessíveis, naquela que deverá ser uma
estratégia de reforço do mix residencial da ARU. Deverá ainda ser estimulado o reforço da
oferta de equipamentos e serviços de proximidade, dado o declínio observado neste
domínio ao longo das últimas décadas, e que se revela igualmente decisivo para a
atratividade global deste território.
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2. Promover a interação territorial, socioeconómica e cultural com a restante cidade,
anulando efeitos de segregação espacial e de estigmatização
Dadas as especificidades do contexto territorial da ARU da Corujeira, muito marcadas pela
presença de barreiras físicas, o reforço da integração territorial implica sobretudo
melhorar o acesso a outros pontos da cidade e da AMP. A atenuação dos efeitos das
barreiras decorrentes de grandes infraestruturas deverá ser concretizada, sobretudo,
através de novas ligações e de uma melhoria considerável da oferta de transportes
públicos. Deverá ser garantida a ligação às principais centralidades e aos interfaces
multimodais existentes ou previstos de escala urbana e metropolitana, e ser dada
particular atenção à frequência dos serviços e adequação dos trajetos às necessidades dos
que estudam, trabalham ou recorrem a serviços noutros pontos da cidade e da Área
Metropolitana. Esta abordagem deverá colocar igualmente grande ênfase na circulação no
interior da própria ARU, que em diversos locais apresenta um tecido urbano que dificulta
muito esta mesma circulação, quer viária, quer pedonal e ciclável.
Para reduzir os desequilíbrios existentes importará igualmente promover a beneficiação de
espaços públicos, nomeadamente de espaços verdes e vazios urbanos, melhorando a
qualidade ambiental e paisagística e criando novas amenidades que sejam elas próprias,
fatores de atração supralocal.

3. Atrair atividades económicas, sociais e culturais, criando um novo polo funcional
Tal como referido anteriormente, a ARU da Corujeira apresenta como principais
especificidades no contexto do Porto, uma elevada taxa de desemprego, uma débil
diversidade funcional mas também uma elevada concentração de espaços que configuram
grandes oportunidades para a fixação de novas atividades económicas sociais e culturais,
como é o caso de antigas unidades industriais desativadas. Ou seja, trata-se de um
território que reúne simultaneamente sérias dificuldades, mas também um forte potencial
de atratividade empresarial e de equipamentos públicos
Uma política de reabilitação urbana que procure tirar partido das oportunidades existentes
deverá privilegiar o aproveitamento das muitas edificações que outrora albergaram um
tecido industrial próspero, mas que atualmente se encontram desativadas para captar
novas atividades, designadamente, ligadas aos centros de conhecimento e de inovação
que atualmente se tendem a concentrar na zona central e ocidental da cidade, mas
também de muito do investimento estrangeiro que atualmente procura localizações no
Porto.
Paralelamente importará acautelar uma aposta forte ao nível da formação e valorização da
população ativa residente, reforçando a empregabilidade das comunidades locais e a
possibilidade destas participarem ativamente nas novas dinâmicas de desenvolvimento
económico, social e cultural. A presença do Instituto de Emprego e Formação Profissional
deverá constituir simultaneamente um fator de coesão e de inovação do tecido social e
empresarial existente na área.
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4. Envolver os atores locais em torno de uma estratégia de atuação clara e fomentar
complementaridades e sinergias entre as intervenções
Este objetivo centra-se na transversalidade da intervenção pública, apostando na
interação sistemática entre os agentes envolvidos na ORU como forma de superação das
abordagens meramente setoriais. Deverá ser privilegiado o desenvolvimento das redes
existentes, de modo a serem evitadas sobreposições face ao trabalho já desenvolvido por
um grande número de instituições. Propõe-se reforçar a emancipação das populações
através de um trabalho de envolvimento ativo em ações de cidadania que envolvam
múltiplas dimensões, da educação à ação social, da habitação ao emprego. Dadas as
características socioeconómicas da população residente na ARU da Corujeira, deverão ser
implementadas ações inovadoras no âmbito do empreendedorismo social, de uma
formação profissional orientada para a articulação entre as carências existentes e as
expectativas profissionais da população desempregada, do apoio aos idosos e do
acompanhamento dos jovens em domínios como a estabilidade do percurso escolar, as
problemáticas familiares, o envolvimento em atividades culturais e desportivas e as
questões da segurança urbana. Nesse sentido, a implementação da futura Operação de
Reabilitação Urbana deverá não apenas incluir um mecanismo de debate sistemático que
reúna os principais atores locais como envolver a população em geral nos processos de
transformação urbana com recurso a múltiplos instrumentos.
A ARU de Campanhã-Estação apresenta, face aos territórios tradicionalmente objeto de
intervenções de reabilitação urbana, diversas particularidades. O seu tecido urbano não se
apresenta fortemente consolidado, nem revela uma herança patrimonial dotada de valores
arquitetónicos ou simbólicos marcantes. Pelo contrário, a presença de infraestruturas de
transporte pesado e a elevada concentração de bairros sociais e de unidades industriais
desativadas remetem para uma realidade distante dos modelos de atratividade caraterísticos
dos centros históricos. Trata-se, contudo, de uma realidade que oferece outro tipo de
atributos, nomeadamente oportunidades acrescidas de “reinvenção” dos tecidos urbanos
centradas na inovação e na coexistência entre elementos patrimoniais e novas funções
urbanas.
4. DELIMITAÇÃO DA ÁREA ABRANGIDA
O limite da ARU Corujeira é definido:
─ a norte pela rua da Ranha e a Estrada da Circunvalação (N15);
─ a nascente pela Estrada da Circunvalação (N15) e o IC29;
─ a poente pela VCI (IC23), rua de Contumil, rua do Giestal, rua Fonte de Contumil; rua
Avelino Ribeiro, rua das Linhas de Torres, Via Férrea, rua de Vila Cova, e rua da Ranha;
─ a sul pela VCI (IC23) e a Estrada da Circunvalação (N15).
A ARU tem uma área territorial de, aproximadamente, 226 hectares, em que o espaço público
ocupa cerca de 32 hectares. Foram identificados na área delimitada, 80 quarteirões. A
delimitação está representada graficamente na figura 63 e na Peça Gráfica 1, anexa.
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Fig. 62 Planta do limite da Área de Reabilitação Urbana da Corujeira
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5. QUADRO DE BENEFÍCIOS FISCAIS E DE OUTROS INCENTIVOS À REABILITAÇÃO
Na delimitação de área de reabilitação urbana, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 13º e
da alínea a) do artigo 14º do RJRU, o município está obrigado a definir “os benefícios fiscais
associados aos impostos municipais sobre o património, designadamente o imposto municipal
sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT),
nos termos da legislação aplicável”.
5.1. Impostos Municipais
5.1.1. Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)
De acordo com o Artigo 45.º, n.º 1 e 2 a) do EBF, alterado pela LOE/2018,
Ficam isentos de IMI os prédios urbanos objeto de reabilitação urbana, pelo período de 3 anos
a contar do ano, inclusive, da conclusão das obras de reabilitação, desde que:
- sejam objeto de intervenções de reabilitação de edifícios promovidas nos termos do RJRU
aprovado pelo DL n.º 307/2009, de 23/10, ou do regime excecional do Decreto -Lei n.º
53/2014, de 8/04;
E
- em consequência da intervenção o respetivo estado de conservação esteja dois níveis acima
do anteriormente atribuído e tenha, no mínimo, um nível bom nos termos do disposto no
Decreto -Lei n.º 266 -B/2012, de 31 de dezembro;
E
- sejam cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica aplicáveis aos
edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto -Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, alterado
pelo Decreto -Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, sem prejuízo do disposto no artigo 6.º do
Decreto -Lei n.º 53/2014, de 8 de abril.
O reconhecimento da intervenção de reabilitação para efeitos de aplicação dos benefícios
fiscais deve ser requerido conjuntamente com a comunicação prévia/pedido de licença da
operação urbanística.
A comunicação do reconhecimento ao serviço de finanças da área de situação do prédio cabe à
câmara municipal, no prazo máximo de 20 dias a contar da data de determinação de estado de
conservação resultante das obras ou da emissão da certificação energética, se esta foi
posterior.
Este regime não é cumulativo com outros benefícios fiscais de idêntica natureza, não
prejudicando, porém, a opção por outro mais favorável.
Procedimento para reconhecimento da isenção:
- Certificação da execução da ação de reabilitação urbana pela entidade licenciadora;
- Certificado de cumprimento dos requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica
aplicáveis aos edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto -Lei n.º 118/2013, de 20 de
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agosto, alterado pelo Decreto -Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, sem prejuízo do disposto
no artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 53/2014, de 8 de abril
- Determinação do nível de conservação do prédio antes do início e no termo das ações de
reabilitação.
5.1.2. Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)
De acordo com o Artigo 45.º, n.º 1 e 2 b) e c) do EBF, alterado pela LOE/2018
Ficam isentos de IMT:
- as aquisições de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente
inicie as respetivas obras no prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição;
- a primeira transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a arrendamento
para habitação permanente ou, quando localizado em área de reabilitação urbana, também a
habitação própria e permanente;
Desde que:
- sejam objeto de intervenções de reabilitação de edifícios promovidas nos termos do RJRU
aprovado pelo DL n.º 307/2009, de 23/10, ou do regime excecional do Decreto -Lei n.º
53/2014, de 8/04;
E
- em consequência da intervenção o respetivo estado de conservação esteja dois níveis acima
do anteriormente atribuído e tenha, no mínimo, um nível bom nos termos do disposto no
Decreto -Lei n.º 266 -B/2012, de 31 de dezembro;
E
- sejam cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica aplicáveis aos
edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto -Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, alterado
pelo Decreto -Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, sem prejuízo do disposto no artigo 6.º do
Decreto -Lei n.º 53/2014, de 8 de abril.
O reconhecimento da intervenção de reabilitação para efeitos de aplicação dos benefícios
fiscais deve ser requerido conjuntamente com a comunicação prévia/pedido de licença da
operação urbanística.
A comunicação do reconhecimento ao serviço de finanças da área de situação do prédio cabe à
câmara municipal, no prazo máximo de 20 dias a contar da data de determinação de estado de
conservação resultante das obras ou da emissão da certificação energética, se esta foi
posterior.
Este regime não é cumulativo com outros benefícios fiscais de idêntica natureza, não
prejudicando, porém, a opção por outro mais favorável.

Procedimento para reconhecimento da isenção:
- Certificação da execução da ação de reabilitação urbana que compete à entidade
licenciadora;
- Determinação do nível de conservação do prédio antes do início e no termo das ações de
reabilitação.
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- Certificado de cumprimento dos requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica
aplicáveis aos edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto -Lei n.º 118/2013, de 20 de
agosto, alterado pelo Decreto -Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, sem prejuízo do disposto
no artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 53/2014, de 8 de abril

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