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RESUMO 

 
O estudo intitulado “As intervenções Urbanísticas e a Qualidade de Vida No Centro 

Histórico do Porto (1975-2012): Políticas do CRUARB e da SRU – Sociedade Porto Vivo”, 
foca a qualidade de vida urbana dos habitantes do Centro Histórico da cidade do Porto e a 
sua relação com as intervenções urbanísticas realizadas naquele período, com particular 
incidência desde 2004 (data de criação da SRU, Porto Vivo). 

Da análise global das intervenções urbanísticas da última década no centro histórico 
do Porto, o atual modelo aplicado pela SRU, Sociedade Porto Vivo é mais eficaz, embora 
peque por insuficiências de orçamento (local, nacional e europeu), 2 milhões de euros anuais 
e por alguma preocupação demasiado economicista por vezes em detrimento de algumas 
preocupações sociais e também culturais. A previsão de recuperação “total” do edificado em 
30 anos será difícil de atingir ao ritmo atual, mas pelo anterior modelo do CRUARB 
demoraria teoricamente cerca de 280 anos. 

 Os resultados dos inquéritos permitem verificar que os residentes manifestam um 
apreço generalizado pelo Centro Histórico onde vivem, apesar de terem uma menor 
valorização da qualidade de vida do local comparativamente à da sua qualidade de vida 
pessoal. Em paralelo, manifestaram pouca satisfação em relação às intervenções urbanísticas 
por parte da autarquia nos últimos anos e, apesar de reconhecerem as qualidades do local, 
consideram que estão insuficientemente potenciadas.  

A autarquia pretende atrair novos públicos para habitar designadamente os edifícios 
devolutos e estimular dinâmicas culturais no sentido de melhorar o nível sócio-cultural das 
populações aí residentes (com grandes carências a esse nível), bem como favorecer a atração 
de comércio e serviços em coexistência e também em correlação com o desenvolvimento do 
turismo e atividades de lazer. Por outro lado, melhorar as acessibilidades e condições de 
trânsito, nomeadamente pelo atravessamento para Gaia pelo tabuleiro inferior da Ponte D. 
Luís, bem como o estacionamento, que é insuficiente e com condições de preços mensais não 
muito atrativos, e os transportes públicos, designadamente a acessibilidade ao Metro.  

Apesar de algumas melhorias, os números sobre a degradação do edificado e 
estruturas viárias, da perda constante (e envelhecimento) de população, percentagem de fogos 
devolutos, níveis de desemprego, os problemas de tráfego, transportes e estacionamento entre 
outros aspetos, revelam que há muito para fazer no sentido de melhorar a qualidade de vida 
urbana, no quadro do desenvolvimento sustentável. Recentes intervenções em quatro 
quarteirões estão em fase de conclusão (no caso do Corpo da Guarda, existem dificuldades 
nas vendas), pelo que ainda não foi testada. Destaca-se como principais problemas a Lei do 
arrendamento (com rendas antigas), as partilhas indivisas e mais recentemente a crise. 

Concursos públicos internacionais de ideias (como o da frente ribeirinha) acabaram 
por ficar “na gaveta” por falta de financiamento, vontade política ou criatividade. Nunca foi 
lançado um concurso para o centro Histórico de onde pudessem surgir novas ideias criativas 
que ajudassem a desenvolver mais rápida e eficazmente esta zona da cidade numa perspetiva 
contemporânea e vanguardista. 

 
 
 

Palavras-chave: Qualidade de vida; perceção da qualidade de vida urbana; intervenções 

urbanísticas; Centro Histórico do Porto. 
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ABSTRACT 

 
The study entitled "Urban interventions and Quality Life in Porto’s Historic Centre 

(1975-2012): the CRUARB and Porto Vivo Society (SRU) Policies", focuses on urban 
quality of life of the inhabitants of Porto’s Historic Centre and their relationship to urban 
interventions during that period, with a particular focus since 2004 (date of establishment of 
the SRU, Porto Vivo). 

Global analysis of urban interventions of the last decade in the historic center of Porto, 
the current model used by SRU, Society Porto Vivo is more effective, although admittedly 
from inadequacies in the budget (local, national and European), of EUR 2 million and some 
concern too economistic sometimes at the expense of some social and also cultural concerns. 
The forecast recovery "total" of the building in 30 years will be difficult to achieve at the 
current rate, but the previous model CRUARB theoretically take about 280 years. 

 The survey’s results show that residents expressed a widespread appreciation for the 
History Center where they live, while having a lower valuation of the local quality of life 
compared to their personal quality of life. In parallel, little satisfaction related to urban 
interventions by the municipality in recent years are expressed and, despite recognizing the 
qualities of the place, people’s feelings are insufficiently enhanced. 

The municipality aims to attract new audiences to inhabit particular the derelict 
buildings and encourage cultural dynamics to improve the socio-cultural level of the people 
living in there (with large gaps at this level), and to promote the attraction of trade and 
services in coexistence and also in correlation with the development of tourism and leisure 
activities. On the other hand, improve accessibility and traffic conditions, including the Gaia 
crossing to the lower tray D. Luis I Bridge and the parking, which is insufficient and with 
conditions not very attractive monthly rates, and public transport, in particular accessibility 
to the Metro. 

Despite some improvements, the numbers on the degradation of buildings and road 
structures, the constant loss (and aging) population, percentage of unoccupied homes, 
unemployment, problems of traffic, transport and parking among others, show that there 
much to do to improve the quality of urban life in the context of sustainable development. 
Recent interventions into four quarters are nearing completion (in the case of the Body Guard, 
there are difficulties in sales), so it has not been tested. Stands out as the main problems of 
the Tenancies Act (with antique lace), the undivided shares and more recently the crisis. 

International tenders for ideas (like the riverfront) ended up "in the drawer" for lack 
of funding, political will or creativity. Never a tender was launched for the history center 
could arise where new creative ideas that helps to quickly and efficiently develop this area 
of the city in a contemporary and avant-garde perspective. 

 
 

keywords: Quality of life; urban quality of life perception; urban interventions; Porto 

historic center.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. ENQUADRAMENTO DO TRABALHO 

 

A intensa e crescente transformação social, económica e política vivida pela 

sociedade contemporânea tem sido tema de debate internacional no quadro de um novo 

modelo de desenvolvimento urbano sustentável, o que implica novas formas de organização 

espacial e social das cidades e, consequentemente, nos planos e projetos de intervenção 

urbana (Cota e Couto, 2010).  

As necessidades de renovação e revitalização colocaram-se com maior expressão, na 

Europa, a partir de meados dos anos 80 do século XX, com o envelhecimento das grandes 

áreas de construção do pós-guerra, com o declínio das velhas zonas industriais e portuárias, 

ou ainda, com a crescente degradação dos centros históricos de várias cidades europeias, 

incluindo o centro histórico da cidade do Porto (Matos, 2007).  

Trata-se de áreas urbanas de grande centralidade metropolitana, sendo de todo o 

interesse “recuperá-las para a cidade”, com vista a melhorar os usos tradicionais (habitação 

e comércio) e a criar, diversificar ou alargar a outras funções (e.g., serviços, lazer, turismo, 

desporto), devidamente articuladas com as políticas sociais e de renovação urbana 

adequadas.( Peixoto, 2003) defende que os centros históricos constituem um elemento central 

de uma nova sintaxe do espaço urbano, um instrumento privilegiado de análise da dialética 

urbana da permanência e mudança da cidade como um todo.  

Os núcleos históricos consolidados propiciam autênticos “laboratórios de ensaio” 

urbanístico onde é possível experimentar métodos de planeamento e gestão com alguma 

flexibilidade e ”reinventar cenários urbanos marcados pela renovação das edificações 

existentes ou por novas estruturas, bem como dos espaços públicos e por programas 

arquitetónicos emergentes, ou seja, onde se torna possível implementar as políticas 

ambientais e urbanísticas tão fortemente reclamadas pela opinião pública.” Mas para além 

das pré-existências, é também da complexidade destas intervenções que deriva do seu caráter 

de exceção, da importância estratégica que assumem muitas vezes para a reconstrução da 

própria imagem da cidade, e que a cidade quer projetar, ultrapassando largamente a escala 

local. Neste sentido, trata-se não só de potencializar a melhoria da qualidade de vida dos 
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cidadãos como de dotar de infraestruturação que lhe permita tornar-se competitiva no ranking 

das cidades. 

Para além duma intervenção global nos Centros Históricos ocorrem, por vezes, 

intervenções de grande escala que alteram significativamente a “imagem” da cidade, bem 

como as suas vivências. É disso exemplo o que vem sendo descrito como ''efeito-Bilbau'', a 

propósito do impacto do Museu Guggenheim na cidade basca; é um modelo sinónimo de 

''progresso'', tentador, que mesmo as cidades mais pequenas ambicionam reproduzir. Assim, 

como reflexo de significativas mudanças económicas e dos sistemas de produção e sob as 

crescentes preocupações ecológicas e sociais, varios cenários urbanos foram sendo total ou 

parcialmente (re)criados, não só nos Centros Históricos das cidades, como noutras áreas mais 

ou menos circunscritas e por vezes mais periféricas das cidades, como são exemplos o caso 

dos Brownfield Sites ou Recuperações de Zonas Urbanas em obsolescência, o Parque Expo 

em Lisboa, o porto de Boston, as Docklands de Londres, a Aldeia Olímpica de Barcelona ou 

a Rive Gauche de Paris, que materializam estratégias de renovação à escala metropolitana.  

Em termos europeus existem diferenças significativas nos processos de 

desenvolvimento dos Centros Históricos das cidades, por exemplo, a maioria das cidades 

alemãs sofreram enormes destruições na primeira Guerra Mundial, mas sobretudo na 

Segunda Guerra com bombardeamentos intensos, que alteraram os seus “naturais” 

crescimentos, tal como por exemplo os casos de Londres, Bruxelas, Roterdão, Kiev, 

Varsóvia, etc. No caso de Varsóvia, o Centro Histórico ficou totalmente destruído, tendo sido 

reconstruído no pós-guerra mantendo as caraterísticas originais, embora não tenha sido 

adotado o mesmo critério nas zonas contíguas ao denominado Centro Histórico. 

No quadro nacional, comparativamente com a maioria dos países europeus, as 

sucessivas guerras ou convulsões sociais ao longo dos séculos e especialmente pelo facto de 

não ter sofrido diretamente com as Guerras Mundiais, fez com que chegasse aos nossos dias 

uma boa parte do património arquitetónico edificado ao longo do tempo, ou em relação a 

Lisboa e algumas zonas do sul, desde o terramoto de 1755. No entanto, ao nível das 

intervenções urbanísticas realizadas, salienta-se a da zona oriental de Lisboa. Atestando uma 

profunda transformação física e funcional da paisagem urbana em menos de uma década, o 

recinto da Expo 98 - atualmente designado por Parque das Nações -, a área residencial 

envolvente - Vila Expo -, a ponte Vasco da Gama, a gare do Oriente e o parque do rio Trancão 



3 
 

vieram conferir nova centralidade à área, mas com uma repercussão mais abrangente 

propiciando à cidade de Lisboa uma significativa projeção internacional e um motivo de 

orgulho local e nacional (Busquets, 1998).  

O tema das reconversões de Núcleos Históricos no contexto do desenvolvimento 

sustentável de áreas urbanas, devidamente enquadradas com as políticas sociais e 

económicas, tem sido amplamente debatido por todo o mundo, principalmente no que 

respeita à importância das intervenções na melhoria e requalificação das cidades em termos 

arquitetónicos, mas sobretudo no importante reflexo que têm na qualidade de vida dos 

cidadãos (residentes, comerciantes ou prestadores de serviços) e, (in)diretamente nos fluxos 

turísticos.  

A construção sempre representou uma das tarefas mais importantes em que os 

arquitetos estiveram envolvidos ao longo dos séculos e sobretudo a partir de meados/finais 

do século XX, altura em que a noção da importância do Património histórico foi evoluindo. 

A qualidade do espaço para habitar para uma população urbana crescente e a renovação do 

stock habitacional existente nesse  contexto, foram temas centrais para os quais a sociedade 

em geral e, os arquitetos em particular, dirigiram a sua atenção. 

O significado dos Espaços “Livres” (públicos e privados) e do Edificado e a sua 

perceção pelo indivíduo, incluindo os fatores culturais, sociais, económicos e ecológicos que 

caracterizam o desenho urbano e a construção, são objeto de debate na atualidade. De facto, 

na Sociedade da Informação de hoje, com a cada vez mais ténue distinção entre o habitar, o 

trabalho e o lazer, as qualidades do espaço em que cada um vive ganham importância. Por 

outro lado, a estrutura dos pequenos agregados familiares tradicionais, que dominou as 

décadas passadas tornou-se hoje, numa entre muitas outras modalidades de agregados 

particulares, surgindo novas combinações de agregados e novos modos de habitar que 

desafiam os princípios de projeto e gestão da habitação herdados do passado. As 

desigualdades locais, regionais e globais, na distribuição e consumo de recursos também se 

refletem na forma de habitar. As áreas em estudo oferecem oportunidades para novos usos 

(mistos) e para a redefinição criativa das qualidades do espaço construído e do espaço 

público, sem fomentar a concentração monofuncional. Em paralelo, os edifícios antigos ou 

mais recentes pedem estratégias de renovação inteligentes, no sentido de dar resposta às 

necessidades presentes, alterando ou não o seu caráter. 
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A "arquitetura média" no nosso país, para além das "normais" restrições da produção 

em massa e dos tipos estandardizados, tem de lidar com trabalho pouco qualificado, custos 

de produção relativamente elevados, preços de venda relativamente elevados (embora 

ultimamente com a crise a habitação de gama média e baixa tenha sofrido um decréscimo 

considerável), num mercado pouco exigente, ainda que nos últimos anos a legislação tenha 

sido progressivamente alterada para uma situação demasiado burocrática em muitos casos, 

por vezes labiríntica, que prejudica a atividade económica no geral e frequentemente sem 

benefícios na qualidade da arquitetura ou do desenho urbano.  

A somar a isto, por vezes o deficiente planeamento resulta num espaço público pouco 

estruturado e qualificado. Combater as grandes assimetrias ao nível do parque habitacional e 

a desadequação entre os programas funcionais e as necessidades dos seus habitantes, devem 

ser prioridades da política nacional, sob pena de, sem desenvolvimentos significativos, se 

agudizarem tensões sociais que são já bem visíveis nos bairros degradados e nas periferias 

das grandes cidades portuguesas, e neste caso, na cidade do Porto.  

Hoje em dia, a tradicional oposição entre cidade e campo vem perdendo sentido: não 

se fala da cidade europeia tradicional, nem da visão da paisagem; os principais problemas 

que se colocam ao seu crescimento sustentado põem-se à escala metropolitana num 

enquadramento regional e não só. A cidade deixa de ser uma entidade com fronteiras 

definidas e estruturas rígidas, o que implica a projeção, numa vasta escala territorial; contudo 

é esta expansão, materializada na urban sprawl1, a multiplicação tentacular dos subúrbios, 

de grande impacto ambiental e sociológico, que agudiza os problemas de mobilidade e 

ameaça, a sustentabilidade da própria cidade, como referem vários autores. 

Sendo o território um bem limitado, experiências como as da Holanda, - um país onde 

a exiguidade territorial e o défice habitacional são particularmente sentidos - têm 

demonstrado as vantagens da concentração da habitação em zonas urbanas, por oposição à 

sua disseminação em urbanização dispersa, cabendo às cidades o papel de se renovarem, 

reconvertendo antigas infraestruturas e requalificando os vazios urbanos dos seus limites, 

que com potencialidades de regeneração, emergem como território de grande valor por ser 

passível de ser densificado. 

                                                 
1 Extensão construída das grandes periferias, traduzida por expansão ‘‘mancha de óleo''.  
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Em relação aos Núcleos Históricos, parece haver unanimidade quanto à sua 

preservação a questão é também nestes casos como tratá-los em termos de estratégia, numa 

perspetiva multidisciplinar medindo os impactos na população residente e também nos 

visitantes.  

Embora na cidade do Porto tenhamos vindo a assistir a uma progressiva desertificação 

do centro da cidade, no Centro Histórico a política “oficial” consistiu na fixação das 

populações já aí residentes, mantendo na maioria dos casos os edifícios para a habitação e 

nos pisos térreos das ruas principais o Comércio, nomeadamente nas artérias ligadas ao 

Turismo. Na prática houve uma vontade de deslocar as populações qua já aí residiam para 

outras zonas, numa tentativa de atrair outros “públicos”, mas sem a vontade dos primeiros os 

efeitos são relativos, cingindo-se sobretudo às artérias principais como a Rua Mouzinho da 

Silveira, Rua das Flores, Marginal ao rio, etc. 

O estudo da inserção de programas em Operações de Regeneração Urbana tem duas 

componentes fundamentais, a física e a sociológica, permitindo a estruturação de modelos de 

intervenção que, quando implementados de acordo com estratégias de gestão adequadas, 

contribuem para o desenvolvimento sustentável das zonas onde essas operações se inserem. 

Deste modo, é necessário considerar alguns fatores, como a diversificação das populações 

residentes, a reconversão dos edifícios (nomeadamente para o setor terciário) e o facto de a 

habitação ser já dominante. No entanto, deve ser acompanhada de uma política que permita 

combater a especulação (que a valorização imobiliária de espaços anteriormente 

desvalorizados ocasiona) e que vise contrariar tendências de marginalização e exclusão social 

- os ghettos - de ricos ou pobres. A Câmara Municipal (CMP), enquanto gestora e também 

proprietária de cerca de 4% do edificado tem responsabilidade social acrescida na orientação 

deste processo. 

As necessidades e exigências mudaram e é fundamental explorar o modo como temas 

sociais, económicos e políticos estão relacionados, com o desenho de espaços e lugares 

urbanos. Será que estamos condenados à desertificação do centro histórico, enquanto a 

construção de áreas residenciais periféricas se expandem e cingem ao condomínio fechado? 

Devemos restaurar velhas tipologias de edifícios e/ou encontrar novos modelos de habitação? 

São apenas as exigências do mercado, com uma regulamentação “labiríntica” a ditar a cidade 

construída? Serão as questões ecológicas ou de mobilidade que a limitam? 
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Este trabalho tem como objeto de estudo o Centro Histórico do Porto, ou seja, a área 

Medieval, correspondente ao Burgo intramuralhas. Será também enquadrada na zona para 

além da antiga Muralha Fernandina, a zona oitocentista: a Baixa e a cidade no seu todo, bem 

como o seu enquadramento local, regional, nacional e internacional.  

Teve como base de partida a observação da “clareira” aberta com as demolições em 

meados do século XX, na encosta da Ribeira e que teve nos anos 80 do século passado não 

uma intervenção abrangente para aquela área, mas 4 intervenções “avulsas” de autores 

diferentes (CRUARB, Arq. António Moura e Virgínio Moutinho) que apesar disso 

visualmente (para quem olha de Gaia) dão uma sensação relativamente integrada em relação 

ao tecido pré construído e com importância na imagem da cidade. No entanto essas 

intervenções foram fruto de atitudes diferentes: Construir igual ao antigo, no edifício branco 

do infantário, mais alto na encosta (tal como em Varsóvia do pós-Guerra), “parecido com o 

antigo”, com materiais recentes no casario amarelo e bordeaux na base da encosta e construir 

com uma linguagem contemporânea nos 2 edifícios mais a nascente e no elevador de ferro. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

Com este trabalho pretende-se abordar o Centro Histórico do Porto nas temáticas do 

Urbanismo, do Património e da Sociologia. A perspetiva de tornar o desenho urbano mais 

sensitivo socialmente e reforçar a atenção do papel social da arquitetura e do planeamento, 

bem como a preservação e valorização da nossa herança arquitetónica e cultural, são temas 

fundamentais para a criação e gestão eficiente das nossas cidades nos anos vindouros. Por 

outro lado, o interesse crescente em medir a satisfação dos habitantes assume um caráter 

ainda mais importante quando identificamos, através da literatura, que esta se reflete uma 

imagem da realidade na sociedade, na economia, no turismo, ou seja, em inúmeros aspetos 

da vida de uma cidade. 

Neste trabalho o urbanismo será encarado inicialmente, na sua vertente de 

instrumento de diagnóstico, análise e crítica. Os temas relacionados com o Património e o 

Urbanismo bem como as políticas sociais, confrontadas com as questões relacionadas com a 

Qualidade de Vida, serão ponto de partida para a abordagem da globalização, marginalização, 

cidadania e criação de novas estruturas institucionais que possam atuar entre diferentes 



7 
 

modelos de desenvolvimento urbano e também regional e numa análise mais ampla, num 

contexto europeu, em que se define um papel de cada cidade e a sua vocação. 

Em termos gerais, este trabalho pretende avaliar as intervenções de 

recuperação/requalificação urbanística da zona Histórica do Porto, no quadro das políticas 

sociais e económicas e o seu impacto na qualidade de vida das populações residentes. Com 

base na análise de um conjunto de conceitos inerentes aos indicadores de qualidade de vida 

urbana, os habitantes do centro histórico da cidade do Porto sentem, convivem e refletem 

patamares de satisfação, visíveis nos diversos indicadores. 

Para além de estudar os avanços realizados em termos de intervenção urbanística e 

arquitetónica, pretende-se com este estudo tentar contribuir para a procura de soluções nas 

operações de reestruturação urbanas, enquanto fator potencializador de inovação e 

diversificação, de integração social, do centro aglutinador e dinamizador. Deste modo, pondo 

em evidência o contributo fundamental que um desenho eficaz do Espaço Público e do 

Espaço Construído, bem como a conflitualidade/equilíbrio entre Antigo e Moderno, o 

Passado e o Presente a pensar no Futuro, numa perspetiva de desenvolvimento concertado 

das áreas metropolitanas. Em termos específicos pretende-se: 

a) identificar e avaliar os projetos urbanísticos de recuperação/reabilitação recentes, 

sobretudo nos últimos 10 anos no centro histórico do Porto, no quadro dos modelos 

de cidade, planeamento e ordenamento do território vigentes; 

b) medir a qualidade de vida subjetiva com base em inquéritos à população e 

entrevistas a agentes responsáveis pelo planeamento e gestão urbana da CMP;  

c) medir os índices de satisfação dos domínios de vida, em particular no que respeita 

às intervenções urbanísticas ocorridas recentemente; e  

d) contribuir para a procura de soluções nas operações de reestruturação urbanas, com 

algumas sugestões para o futuro, no sentido de melhorar as qualidades físicas e 

humanas desta área de estudo e consequentemente da Qualidade de Vida Urbana. 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Para uma melhor organização, esta tese encontra-se organizada em 6 capítulos. No 

capítulo de Introdução é feita uma breve descrição preliminar que permite uma visão global 



8 
 

do trabalho, onde se encontram apresentados os motivos para a escolha do tema, as questões 

de partida, os objetivos e as metodologias utilizadas.  

No Enquadramento Teórico aborda-se, através de uma revisão bibliográfica, a 

Qualidade Urbanística no âmbito do Desenvolvimento Sustentável. No capítulo 2 apresenta-

se o tema Qualidade de Vida, onde se contextualiza o seu conceito e aparecimento, seguida 

de uma exposição sobre as metodologias de avaliação da qualidade de vida urbana e, por 

último, da perceção da qualidade de vida urbana. São ainda abordadas questões relativas à 

qualidade de vida urbana na sua relação com o planeamento urbanístico, assim como a 

respetiva monitorização, em particular do Sistema de Monitorização da Qualidade de Vida 

Urbana da Câmara Municipal do Porto.  

O capítulo 3 enquadra o centro histórico do Porto no contexto da Europa e do mundo 

mas também na sua relação com a Área Metropolitana do Porto. Segue-se uma caracterização 

em termos das condições e recursos naturais e do meio humano, nas suas diversas 

componentes, e nos antecedentes urbanísticos.  

O capítulo 4 aborda a metodologia adotada neste estudo através da definição do 

modelo conceptual, da definição da estratégia da tese, da elaboração do inquérito, dos 

procedimentos de amostragem e recolha de dados, e das técnicas de análise dos dados.  

No capítulo 5 são apresentados e discutidos os resultados tendo por base a 

metodologia adotada.  

O último e sexto capítulo, Conclusão, descreve a validação dos objetivos inicialmente 

propostos, sumariando as principais conclusões e algumas recomendações para o futuro. 
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2. A QUALIDADE URBANÍSTICA NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

2.1. A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DE VIDA URBANA   

 

A multiplicidade de componentes que integram o conceito de Qualidade de Vida 

(QdV) (Quality of Life - QoL) tem conduzido ao aparecimento de variados estudos nos mais 

diversos lugares, temas e grupos específicos de população. As cidades são feitas por pessoas 

e para as pessoas, e neste sentido os habitantes deverão dispor de qualidade de vida em vários 

âmbitos para viverem satisfeitos em diversos níveis e envolvidos por várias razões para aí 

permanecerem.  

As considerações sobre a QdV têm recentemente emergido na literatura internacional 

relacionada com indicadores e programas de sustentabilidade. Contudo existe pouco 

consenso no conceito, o que é relevante na formulação e aplicação prática dos indicadores e 

reforça a importância dos indicadores de sustentabilidade como ferramentas que podem ser 

usadas no envolvimento dos cidadãos no quadro do desenvolvimento sustentável. 

A QdV urbana assume uma importância elevada no contexto atual, interagindo o fator 

social e económico, que se reflete na saúde, na economia e nas condições ambientais que 

afetam o desenvolvimento humano.  

 

2.1.1. Conceitos de Qualidade de Vida  

 

O conceito de qualidade de vida é multidimensional, complexo e dinâmico e interliga 

diversas abordagens e problemáticas. A definição geral refere-se ao bem-estar dos cidadãos 

e à qualidade do ambiente que os envolve e onde vivem.  

O conceito QdV surge na década de 60, num contexto onde prevalecia uma corrente 

essencialmente economicista que analisava o crescimento económico das sociedades através 

da evolução do respetivo PIB, correspondendo aos bens e serviços gerados, tornando-se, 

assim, num indicador da riqueza produzida e distribuída, que traduzia o crescimento 

económico, mas não contemplava diversos aspetos fundamentais que permitissem analisar o 

desenvolvimento de uma sociedade (Santos e Martins, 2002). Ao longo das décadas de 70 e 
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80, esse conceito sofreu influência das diversas transformações sociais, nomeadamente em 

termos ambientais. O reconhecimento das desigualdades dentro e entre cidades impulsionou 

o desenvolvimento de análises multivariadas sobre a pobreza e as periferias urbanas ganham 

mais relevância.  

A partir da década de 90, “as análises de competitividade impõem-se sobre as da 

qualidade de vida e são sobretudo direcionadas para a caracterização dos espaços ou para 

abordagens aos grupos “excluídos” (Marques, 2002) embora a discussão acerca da qualidade 

de vida urbana ganhe especial relevância internacional ao nível político e académico, como 

expressão de uma preocupação mundial relativo às consequências sociais e ambientais do 

acelerado processo de urbanização ocorrido durante as décadas anteriores. Neste sentido, o 

foco passou do indivíduo para a cidade e todas as pessoas inseridas no meio urbano.  

Hoje em dia, os temas relacionados com a QdV têm um grande interesse social, 

nomeadamente devido ao envelhecimento da população(em muitos países), aos intensos 

processos migratórios a nível mundial e às novas preocupações ambientais e são questões 

com fortes implicações nas sociedades urbanas contemporâneas (Ribeiro, 2011).  

 

2.1.2. A avaliação da Qualidade de Vida  

 

A tendência da concentração das populações em cidades e o reconhecimento de que o 

processo de urbanização, por vezes intenso e desordenado, é indutor de um conjunto de 

problemas e de disfunções cuja influência nas condições de vida dos cidadãos importa 

conhecer e avaliar (Santos e Martins, 2002, 2007b).  

A QdV pode ser avaliada através de indicadores objetivos e subjetivos e/ou na 

combinação de ambos. A QdV subjetiva reflete a perceção ou satisfação dos indivíduos 

relativamente à vida que têm, sendo normalmente avaliada através de indicadores 

intangíveis, incomparáveis e instáveis, dado que se baseiam na perceção, satisfação ou bem-

estar de cada individuo. A escala de Likert2 é frequentemente utilizada como a principal 

técnica para medir a QdV subjetiva, embora também possa ser avaliada em termos 

                                                 
2 A escala de Likert é uma das mais utilizadas em inquéritos e em pesquisas de opinião em que os inquiridos especificam o seu grau de 

concordância relativamente a determinada caraterística. O formato típico varia de 1 a 5 em que 1 – não concordo totalmente; 2 – não 

concordo parcialmente; 3 – indiferente; 4 – concordo parcialmente; 5 – concordo totalmente.  
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individuais relativamente à satisfação da vida em geral. Das (2008) refere a necessidade de 

perceber o bem-estar subjetivo dos indivíduos através da avaliação direta das reações 

emocionais e cognitivas em relação à vida que possuem, bem como em relação a 

determinados domínios da vida.  

A QdV objetiva representa as condições de vida tangíveis ou externas (Das, 2008; Foo, 

2000; Senlier et al., 2009; Tesfazghi et al., 2010), normalmente medidas com indicadores 

objetivos que, por sua vez, são condições de vida tangíveis, comparáveis e estáveis. Estes 

indicadores são quantitativos e frequentemente usados na avaliação de aspetos da vida 

concretos, podendo estar associados a condições sociais, económicas e ambientais, e usam 

domínios tangíveis para a medir, tal como a educação, saúde, transportes, condição social, 

poluição do ar, poluição da água, espaços verdes, gestão de resíduos, rendimento das famílias 

e consumo, habitação e economia (Santos et al., 2007b). 

         Apesar da maioria dos estudos indicarem para a fraca relação entre indicadores 

objetivos e subjetivos (Das, 2008; McCrea et al., 2006) existem alguns que apontam para 

uma relação forte (Brereton et al., 2008; Santos et al., 2007). A combinação do conhecimento 

objetivo com as perceções individuais é muito importante para um melhor conhecimento e 

uma realista avaliação das condições da QdV.  

A multidimensionalidade do conceito de qualidade de vida tem contribuído para o 

aparecimento de diversos estudos. Western e McCrea (2007) resumiram os modelos usados 

em pesquisa empírica de QdV subjetiva e o modelo concetual foi aplicado no estudo da 

qualidade de vida urbana na pesquisa do grau de satisfação acerca do ambiente, o que inclui 

a previsão do grau de satisfação em domínios urbanos a partir de avaliações subjetivas, 

permitindo, uma ligação das características objetivas do ambiente urbano e as avaliações 

subjetivas das pessoas. O modelo concetual de qualidade de vida urbana subjetiva bottom up, 

normalmente incorpora modelos de satisfação em domínios da vida urbana, como satisfação 

da vizinhança, da comunidade e regional e também de subdomínios urbanos como a 

segurança da vizinhança, amizade com os vizinhos, serviços, etc.. Os modelos top-down 

partem da satisfação pessoal no ambiente urbano e outros domínios da QdV, e refletem as 

diferenças individuais nas avaliações subjetivas. 

Santos e Martins (2007) e (Veenhoven, 2000, 2002) apontam outras duas questões 

quando se analisa a QdV: a primeira está interligada com as necessidades dos indivíduos 
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intimamente relacionadas com o contexto social, político e cultural em que vivem, com uma 

variabilidade expressiva dessas necessidades, tanto em termos temporais (as necessidades de 

hoje não são, as mesmas do passado) como em termos territoriais. A segunda refere-se à 

caracterização de um espaço no que concerne bens e serviços existentes: a QdV é medida em 

função da existência desses recursos e também, da sua acessibilidade e facilidade de 

utilização. Paralelamente o nível de satisfação da população que recorre a esses bens e 

serviços. 

A avaliação da qualidade de vida urbana (QdVU) assenta em três âmbitos de análise: 

i) os aspetos materiais e imateriais da QdV, que dizem respeito às necessidades básicas, (e.g., 

habitação, abastecimento de água, saúde); ii) os aspetos individuais e os coletivos, sendo os 

primeiros mais relacionados com a condição económica, pessoal e familiar e as relações 

pessoais, enquanto as componentes coletivas estão mais relacionadas com os serviços básicos 

e serviços públicos e a relação com a sociedade; iii) os aspetos objetivos e subjetivos da 

qualidade de vida. 

Os aspetos a ter em consideração para qualquer estudo de qualidade de vida urbana, 

devem abranger a economia, a habitação, o ambiente, as infraestruturas, o campo social e o 

político. Os indicadores deverão ter em consideração a conjuntura e o contexto em que se 

encontra a cidade em analise e os objetivos a atingir.   

Em termos económicos, a performance de uma sociedade é o fator mais importante que 

influencia a perceção individual de QdV, onde se incluem o ambiente propício ao negócio, 

taxa de desemprego, inflação, etc, especialmente nos países em vias de desenvolvimento. 

Ao nível da habitação os indicadores mais utilizados incluem a capacidade para a 

aquisição de casa, a sua qualidade, a existência de espaço verde, o nível de congestionamento, 

etc. 

No que respeita ao ambiente, a qualidade do ar, da água e do ruído, biodiversidade, 

consumo de energia e desperdícios, surgem relacionados com o bom nível ambiental e a 

saúde e bem-estar.  
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Em relação às infraestruturas inclui-se os transportes públicos3, estradas, rede 

ferroviária, tecnologias de informação e comunicação, sistema de saneamento, etc. Em 

termos sociais, relaciona-se com a educação, saúde, cultura, recreação, segurança, riqueza do 

sistema social e participação da comunidade. 

A nível político é mais difícil de definir: são incluídos os níveis de liberdade e de 

participação ativa no processo político. Algumas cidades recorreram à taxa de voto como um 

indicador.  

 

2.1.3. A perceção dos cidadãos na avaliação da Qualidade de Vida  

 

O indicador “satisfação com a vida”, tem sido utilizado sobre perceção subjetiva da 

qualidade de vida, como o testemunho individual das condições de vida, embora se reconheça 

a sua independência de circunstâncias objetivas e a influência dos níveis de aspirações, 

expectativas e comparações sociais e temporais (Pinto, 2006, 2007). 

O objetivo analítico com o grau de satisfação com os vários domínios da vida consiste 

em mostrar como cada um avalia os vários domínios da sua vida, para, se verificar o grau de 

satisfação com a vida em geral, tentando entender como se estrutura a perceção pessoal da 

QdV (Pinto, 2007).  

Em termos metodológicos, a avaliação do nível de satisfação dos indivíduos é baseada 

em inquéritos e entrevistas através dos quais as opiniões de natureza subjetiva são recolhidas 

de forma direta (Dissart e Deller, 2000). Assim é possível detetar a perceção das pessoas 

relativamente às diferentes componentes da QdV e servem de instrumento para atuação das 

políticas e decisões públicas (Veenhoven, 2000, 2002). 

Rocha (2011) refere que a localização é o critério mais utilizado, seguindo-se a idade 

e o género dos inquiridos, existindo três modalidades usuais de recolha de informação: 

entrevista pessoal, entrevista por telefone ou inquérito (Vasconcelos e Guedes, 2007)3.  

De acordo com Mattar (1999) cit in Vasconcelos e Guedes (2007), o inquérito (ao invés 

da entrevista) exerce uma menor pressão para as respostas, exceto no caso da entrega  pessoal, 

                                                 
3 Outro indicador relevante da qualidade de vida urbana é mobilidade dos seus utentes. A maioria das nossas cidades se confronta com um 

problema relativo à equação quanto maior é o índice de motorização da população, menor é o índice da sua própria mobilidade, avaliado 

de acordo com as potencialidades daquela motorização. Realmente, o círculo vicioso que conduz à progressiva e intensa utilização do 

transporte individual em detrimento do transporte público, tem como contrapartida uma quebra na qualidade de vida urbana. 
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permitindo maior sinceridade dos inquiridos. Normalmente as respostas às questões são 

cruzadas com variáveis demográficas e socioecónomicas e, que permitem conclusões 

associadas a grupos específicos (idade, profissão, etnicidade) dos residentes ou utilizadores 

dos centros urbanos (Santos e Martins, 2007b).  

Recentemente, Santos (2011) utilizou pela Web 2.0 e aplicou um inquérito online para 

avaliar a qualidade de vida. A solução passa por encontrar soluções simples para que mais 

pessoas possam participar e exercer o seu direito à cidadania. 

 

2.2. A QUALIDADE DE VIDA NO PLANEAMENTO URBANÍSTICO   

 

A competitividade entre os centros urbanos na captação de investimentos e de 

recursos humanos qualificados, associada a uma maior consciencialização e exigência por 

parte dos cidadãos com as suas condições de vida, tem levado a que os diversos aspetos 

associados à qualidade de vida sejam uma preocupação central das administrações públicas 

aos diversos níveis, local, regional e (inter)nacional no ranking das cidades em que cada uma 

deveria ter apostas estratégicas que se refletissem nessas relações e competitividade inter-

regionais o internacionais. 

Á escala mundial verifica-se uma tendência da concentração das populações nas 

cidades e consequente redução das zonas rurais, com reflexo na desertificação do interior no 

caso português. A isto acresce o processo de urbanização, muitas vezes intenso e 

desordenado, com um conjunto de problemas e de disfuncionamentos com influência nas 

condições de vida dos cidadãos. À medida que o mundo se converteu numa “aldeia-global”, 

os lugares sofreram transformações e definiram-se novas hierarquias de cidades. Se por um 

lado, existem as chamadas cidades globais como Nova Iorque, Londres, Moscovo ou Tóquio, 

que detêm um forte poder financeiro e um elevado poder político-económico desempenhando 

a função de nó mundial, por outro lado, existem as metrópoles regionais, de importância 

continental, com alguma relevância económica e função de nó de comunicação como por 

exemplo, Chicago, São Paulo e Buenos Aires, Joanesburgo, Banguecoque e Singapura. Um 

terceiro e último nível hierárquico compreende as capitais nacionais, onde estão incluídas as 

duas metrópoles portuguesas, Lisboa e Porto, sendo que o Porto estará nesse limbo. 
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Ao mesmo tempo que as cidades se tentam afirmar como centros de riqueza e de 

poder, estas surgem como os contextos espaciais em que se revelam alguns aspetos negativos 

associados às sociedades desenvolvidas tais como a degradação ambiental, a exclusão social, 

a perda de valores sociais/morais a insegurança, os congestionamentos de trânsito, etc.  

O fenómeno urbano em Portugal quadruplicou na segunda metade do século XX, 

manifestando-se em três etapas: até ao final do século XIX prevalecia a cidade onde o centro 

assumia grande importância; entre os anos 20 e 60 do século XX, investiu-se nos transportes 

coletivos que asseguravam as deslocações centro-periferia e favoreceu-se a expansão para as 

periferias.  

Mais recentemente aumentou o fenómeno de urbanização associado a um 

crescimento extensivo marcado pela forte mobilidade individual (também devido à 

construção das auto-estradas), com os fluxos que passam a ser em todos os sentidos 

(Marques, 2005). Apesar da taxa de urbanização de Portugal em 2000 ter crescido para 

valores superiores a 50%, continuamos a ser um, dos países da Europa, com a taxa de 

urbanização mais baixa. (Marques, 2005). 

Em Portugal, a generalidade dos subsistemas urbanos caracterizam-se por serem 

organizados em torno de um único centro urbano, com capacidade de estruturar áreas de 

influência, do qual dependem um número significativo de centros urbanos de ordem 

“inferior”. A geografia dos subsistemas urbanos coloca em evidência as áreas metropolitanas 

de Lisboa e Porto que assumem, fortes relações de trocas com centros periféricos. Por 

exemplo, Lisboa tem em seu torno uma coroa que reflete os processos de suburbanização dos 

últimos 50 anos, que com as áreas mais dinâmicas do ponto de vista demográfico do país e 

que contrasta com um núcleo correspondente à cidade de Lisboa onde são nítidos ritmos 

demográficos negativos (Marques, 2005). No Porto o processo é idêntico ainda que não tão 

vincado. 

Salgueiro (2005) afirma que o processo de urbanização no nosso país não originou 

uma “metropolização” das cidades mas influenciou o aparecimento de pequenos centros 

urbanos e a evolução de outros para cidades médias. No território nacional as cidades 

distribuem-se sobretudo, numa mancha litoral de Braga a Setúbal e pelo litoral algarvio. 

Apesar desta visão, a crescente bipolarização das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, 

com particular incidência sobre a histórica Centralidade e centralização política da capital, 
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agravando como já foi dito, as assimetrias nacionais em prejuízo de grande parte da 

população portuguesa, dificultando a coesão nacional. O restante território, sobretudo o 

interior, é marcado por uma crescente desertificação que parece agravar-se à medida que os 

anos e as crises económicas se sucedem, aumentando o êxodo populacional. 

Gaspar e Simões (2006) referem que o processo de urbanização e concentração 

urbana em Portugal se verificou tardiamente, originando uma pressão sobre as cidades, 

criando a necessidade de expandir perímetros urbanos, originado movimentos de renovação 

e reabilitação urbana. Contudo, este processo, não seguiu em muitos casos, o melhor 

caminho, conduzindo a muitas disfunções e a alguns desastres urbanos.  

Em Portugal, a evolução da legislação urbanística portuguesa e dos instrumentos de 

Ordenamento do Território evidencia uma clara incorporação de temas da agenda da 

sustentabilidade ambiental urbana a várias níveis, desde a integração das diretivas europeias 

na legislação nacional à aplicação da legislação urbanística. Recorde-se a existência de 

instrumentos estratégicos nacionais (como o POLIS XX) e comunitários ( a “dimensão 

urbana das Politicas Comunitárias para o período 2007-2013”) e ainda a “Renewed EU 

Sustainable Development Strategy” (RSDS) adotada pelo Conselho Europeu em Junho de 

2006) que elegem a qualidade de vida como a principal preocupação. Em particular, a RSDS 

– 2006, define como objetivo estratégico a identificação e o desenvolvimento de “actions to 

enable the EU to achieve continuous improvement of quality of life both for current and for 

future generations“.  

Por outro lado, evidenciam-se os problemas da própria organização do Estado 

português, em particular ao nível da Administração Pública (central e local), relacionados 

com o planeamento e na difícil gestão de múltiplos interesses públicos, traduzidos pela 

desarticulação entre os diversos organismos do Estado, e que fragilizam a sua posição face a 

interesses privados, mas também a questão da morosidade da administração no âmbito da 

legislação urbanística, em particular dos licenciamentos e Planos de Ordenamento do 

Território (ainda que nalguns casos estejam em curso Reformas Administrativas).  

Os principais desafios do sistema de planeamento para melhorar o ambiente urbano, 

entendido como que relacionando a qualidade de vida das pessoas com os processos que 

geram e que enformam a cidade atual, são de índole político, administrativo e técnico. 

Políticamente, o principal desafio que se impõe é o da integração de políticas setoriais 
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económicas, sociais e ambientais, através do reforço de instrumentos de planeamento locais 

e de reestruturações orgânicas do funcionamento do governo. Administrativamente impõe-

se a reorganização dos procedimentos administrativos ligados à legislação urbanística, de 

forma a agilizar os processos e a descomprimir a administração. Do ponto de vista técnico é 

necessária a generalização da prática do plano contínuo, e de formas inovadoras de 

planeamento colaborativo, estratégico, de multicritério, entre outros.  

A aposta na Qualificação Urbanística, obriga-nos a reconhecer que os valores 

investidos no setor da Construção, correspondentes à qualidade urbanística são, marginais na 

avaliação da construção civil e das obras públicas. Além dos indicadores socioeconómicos, 

são hoje reconhecidos indicadores no setor da construção e obras públicas (e.g., 

enquadramento paisagístico, tratamento de áreas publicas, traçado urbano, reabilitação de 

áreas degradadas, enquadramento ambiental, acessibilidades e transportes, proximidade de 

serviços de primeira necessidade), bem como indicadores com influência na gestão 

urbanística (e.g., níveis de transparência e de contratualização entre cidadãos promotores e 

administração, clarificação de políticas públicas de acesso à qualidade urbanística). Devido 

por vezes, a um deficiente planeamento integrado, parte dos investimentos com a qualidade 

urbanística pontualmente efetuados, traduzem-se em obras de cosmética, ou de manutenção 

cara, ou sem sustentabilidade e com benefícios duvidosos. Por isso, as intervenções 

urbanísticas não produzem no País, a riqueza nem o bem-estar que deveriam esperando que 

um dia venha a ser uma prioridade nacional. 

Segundo Myers (2007), uma elevada QdV estimula altos salários e imigração da 

população, fatores que o autor indica como importantes para o desenvolvimento de centros 

económicos. A aglomeração de investimentos leva a que atividades económicas procurem 

expandir-se gerando um crescimento urbano acelerado, aumento da oferta de emprego e do 

custo de vida, bem como mais procura por infraestruturas e serviços – em termos de 

quantidade e qualidade. Deste modo, a relação entre a qualidade de vida, crescimento das 

atividades económicas e crescimento urbano exige um cuidado planeamento urbano como 

medidor dessa relação, como previsão dos impactos negativos, procurando maximizar o 

“bem-estar” da população. No contexto atual de crise e estagnação económica em que 

vivemos essa relação é cada vez mais difícil. 
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A constatação de que “velhos problemas” como por exemplo as desigualdades sociais 

persistem e que, a estes, se vêm somar “novos problemas”, alguns fruto da crise portuguesa 

e europeia, como a degradação de recursos, da segurança social, a insegurança, as migrações 

pendulares, constituem novos desafios ao desenvolvimento urbano. 

A utilização de instrumentos que permitam identificar, medir e acompanhar a 

evolução da QdV, a partir dos quais seja possível aprofundar o conhecimento sobre as causas 

ou processos que determinam as situações atuais, revestem-se de uma inegável importância 

para técnicos e políticos envolvidos na definição da ação pública. 

Nos últimos anos as condições de vida da população melhoraram consideravelmente. 

Torna-se necessário ter em consideração que as cidades propriamente ditas viram diminuir a 

sua população residente, enquanto o seu crescimento “administrativo” se processou 

fundamentalmente, nas respetivas áreas periféricas que, na maioria dos casos, não são 

grandes modelos de qualidade de vida social e urbana. Verifica-se assim, que uma boa parte 

da população portuguesa não vive em cidades, propriamente ditas, mas nos seus dormitórios. 

É também de salientar que nos últimos anos muitas cidades resolveram (ou estão em 

vias de resolver) questões fundamentais para o seu funcionamento, como é o caso do 

saneamento básico e outras infraestruturas. Por outro lado, muitos dos processos de 

requalificação urbana são dirigidos, sobretudo, ao “miolo” das cidades, na generalidade e aos 

respetivos centros históricos e/ou a denominada “Baixa” o que é importante do ponto de vista 

da qualidade urbana no entanto insuficiente.  

As intervenções de requalificação urbana inserem-se, em muitos casos, em anteriores 

processos de salvaguarda patrimonial das respetivas cidades. O processo de identificação do 

país passa também pela identificação dos símbolos e das pessoas que as habitam.  

No contexto contemporâneo, em que a sustentabilidade se tornou uma necessidade, e 

em que a arquitetura e o urbanismo se revelam fundamentais, surge um potencial para a 

realização de ações de grande impacto, apesar de ser retardado pela crise económica. Abre-

se também o mercado da arquitetura verde e certificada, assim como o da reabilitação de 

edifícios e monumentos. Para os edifícios antigos privados, a legislação poderia flexibilizar-

se mais, no sentido da viabilização ou facilitação dos alvarás para a realização de obras de 

recuperação bem como em facilidades fiscais. 
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2.3. A MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA URBANA   

 

Os indicadores das perceções, comportamentos, avaliações subjetivas e níveis de 

satisfação dos variados aspetos/componentes da vida urbana, de acordo com McCrea et al. 

(2005), são úteis mas limitados, pois não podem, por si só, mostrar a importância dos 

atributos do ambiente e vida urbana. 

Nas últimas décadas, muitas cidades, regiões e países desenvolveram sistemas de 

monitorização da qualidade de vida urbana que têm em consideração os interesses e as 

necessidades dos cidadãos. O sistema com maior cobertura encontra-se na Europa – Urban 

Audit system da Eurostats, que monitoriza a qualidade de vida de muitos países com mais de 

300 indicadores. Este sistema tem a intenção explícita (e ambígua) de abranger os principais 

aspetos da qualidade de vida (e.g. demografia, habitação, saúde, crime, mercado de trabalho, 

administração local, qualificações educacionais, ambiente, clima, padrões de mobilidade, 

infraestruturas de sociedade da informação e culturais) (Feldman, 2009).  

O Sistema de Monitorização da Qualidade de Vida Urbana da CMP (SMQVU-Porto) 

foi desenvolvido sob a coordenação do Gabinete de Estudos e Planeamento da CMP e com 

a colaboração do Centro de Estudos Macroeconómicos e Previsão da Faculdade de Economia 

do Porto, e financiado pelo Programa Operacional da Região do Norte, medida 1.4 – 

Valorização e Promoção Regional e Local, em articulação com o projeto URBAN AUDIT – 

Assessing the Quality of Life Europe’s Cities, promovido pela União Europeia em 1998. O 

SMQVU-Porto constitui um instrumento de apoio às atividades municipais, bem como uma 

plataforma de diálogo entre os atores urbanos e para o envolvimento dos cidadãos (melhor 

informação publica e diálogo entre os atores urbanos). O objetivo central consiste em 

promover o acompanhamento sistemático de um conjunto de dinâmicas em domínios que, 

(in)diretamente influenciam as condições de vida num centro urbano (rendimento, habitação, 

mercado de trabalho, atividade económica, educação, ambiente, cultura e lazer, etc.), assim 

como em fundamentar políticas e medidas de intervenção destinadas a melhorar 

sustentadamente a QdV(Martins e Santos, 2003; Santos e Martins, 2002, 2007a, 2007b).   

O sistema de análise de QdV proposto baseia-se em 4 grandes domínios (Figura 2.1): 

i) Condições ambientais, relacionado com o ambiente, aspetos naturais e físicos da cidade, 

nomeadamente espaços verdes, clima, ruido, qualidade do ar, qualidade da água balnear, 
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recursos naturais, infraestruturas básicas: Condições materiais coletivas, relativas a 

equipamentos e infraestruturas relacionadas com as condições de vida na cidade, nas áreas 

culturais, desportivas, de ensino, de saúde, de assistência social, transportes, comércio e 

serviços, ou seja, as condições existentes na cidade, comuns para todos e que condicionam, 

naquelas áreas, a sua vivência. Também as condições económicas, pretendem analisar a 

cidade enquanto centro de atividade, nomeadamente ao nível do rendimento e consumo, 

mercado de trabalho, habitação e dinamismo económico. Por fim a Sociedade, que integra os 

indicadores relacionados com a dimensão social da cidade e ao relacionamento entre as 

pessoas, ou seja, as escolhas individuais e a participação dos cidadãos, nomeadamente a 

dinâmica cultural, educação, saúde, segurança, participação cívica, e problemas sociais. 

 
Figura 2.1 – Domínios e áreas temáticas do Sistema de Monitorização da qualidade de vida 

urbana na cidade do Porto (adaptado de Martins e Santos, 2003). 

Para cada um dos domínios foram selecionados indicadores de natureza quantitativa, 

agrupados em áreas temáticas. Essa análise visa caracterizar as diversas dimensões 

associadas ao conceito de QdV na cidade e permite a realização de um diagnóstico sobre o 

Porto. 

O sistema assenta em duas abordagens complementares: A abordagem objetiva, assente 

num conjunto de indicadores quantificáveis, e a abordagem subjetiva, baseada na opinião dos 

residentes alvo de inventários no que respeita à QdV no Porto.  
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No quadro de uma abordagem objetiva, o modelo operacional para a análise e avaliação 

da QOL, inclui a definição de 4 domínios (Condições Ambientais, Condições Materiais e 

Coletivas, Condições Económicas, Sociedade, como é indicado no quadro 2.1) e 25 áreas 

temáticas, bem como um painel de 70 indicadores quantitativos e a identificação de 200 

variáveis básicas. O sistema conta com a colaboração ao nível institucional no fornecimento 

de bases de dados, assim como a aplicação de software específico para a gestão da 

informação. 

No quadro de uma abordagem subjetiva, os inventários realizados permitem a perceção 

dos residentes em relação `QdV (1º inventário realizado em 2003, para um total de 2400 

entrevistados).   
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3. CASO DE ESTUDO: O CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DO PORTO 

 

3.1. ENQUADRAMENTO 

 

3.1.1. Enquadramento português na Europa e no Mundo  

 

Pela sua situação geográfica, entre a Europa e a África, apesar de ser um país pequeno, 

Portugal possui uma situação política favorável no contexto da política externa, como país 

membro da União Europeia (e do Euro), da ONU, da NATO, da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos 

(CELAC), ainda que nem sempre devidamente aproveitada. Por outro lado, a língua 

portuguesa é a 6ª mais falada no mundo e a 5ª mais utilizada na internet, apenas ultrapassada 

pela inglesa, chinesa, espanhola e japonesa. Esta pesquisa mostra que cerca de 82,5 milhões 

de utilizadores usam o português para navegar na internet, e que numa década, entre 2000 e 

2010, o número de utilizadores que usam o português registou uma surpreendente expansão 

de 990%.  

Por contraponto, é um país geograficamente periférico o que dificulta, 

nomeadamente, os transportes de pessoas e bens comparativamente ao resto da Europa. Sobre 

as importações e exportações trazem um custo e tempo acrescidos; sobre os fluxos turísticos 

hoje, nomeadamente com as companhias aéreas “low cost”, as distâncias passaram a ser 

percecionadas em termos de custo e tempo e não em quilómetros.  

Dada a atual conjuntura económica, com consequências ao nível da emigração, 

sobretudo de jovens, mas também do decréscimo de nascimentos, Portugal, em termos 

demográficos, perderá 1 milhão de habitantes nos próximos 15 anos (sobretudo jovens), com 

as consequências que isso trará se politicamente nada for feito. 

Numa perspetiva de intervenção urbanística/arquitetónica entre duas atitudes distintas 

a de restaurar o existente ou a de destruir o existente e fazer de novo, tentando focar também 

as conflitualidades entre o antigo e o novo gostaria de fazer novamente uma breve referência 

ao caso do Parque Expo, onde se fez uma ''reconquista'' da margem do Tejo (e quem dera à 

cidade do Porto obter uma ínfima fração desse orçamento para intervir na necessitada zona 

histórica do Porto!). Outras intervenções a haviam precedido: a exposição do Mundo 
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Português de 1934 em Belém,  mais tarde, nas décadas de 80 e 90, a reconversão da Central 

Tejo e da Gare Marítima de Alcântara e do Centro Cultural de Belém para fins culturais, e 

dos armazéns da Doca de Santo Amaro para fins recreativos. No caso da Expo 98, a diferença 

foi magnitude da escala de intervenção e variedade programática, bem como na projeção e 

mediatização e nas somas astronómicas que a sua concretização envolveu. Evitou-se a 

repetição do erro sevilhano (o falhanço da operação Cartuja 93 - Parque Tecnológico no 

seguimento da Expo Sevilha 92), com a aposta nos usos mistos e a introdução de habitação, 

que se saldou por um sucesso, apesar de algumas dúvidas sobre o espaço arquitetónico e 

sociologicamente equilibrado e equilibrante na sua relação com a envolvente, como uma 

pequena ilha exclusiva aberta apenas para o rio, em vez do grande motor de integração dos 

degradados bairros contíguos conotados com um parque habitacional carenciado. 

A inclusão da Habitação em casos como o da Expo fomenta o combate à concentração 

exclusiva de atividades terciárias os pólos tecnológicos, os parques temáticos ou as grandes 

superfícies comerciais. 

No caso da Península Ibérica, e apesar do processo de recuperação dos centros 

históricos das maiores cidades não estar ainda completamente consolidado, também é 

verdade que o debate arquitetónico se vem distinguindo por uma renovada atenção à cidade 

no contexto alargado e metropolitano, pela necessidade da arquitetura e do desenho urbano 

de intervirem em âmbitos marginais ou periféricos, como por exemplo no Minho e o Vale do 

Ave, linha de Sintra e margem sul, ou a Ria de Abando (Pais Basco) ou parte da Catalunha. 

As cidades Portuguesas apresentam várias zonas “residuais”, sejam industriais, 

portuárias ou ferroviárias (semi)desativadas ou (semi)abandonadas, com um futuro incerto. 

Em certa medida, a zona contígua à área de estudo, é um destes casos, a partir da Ponte D. 

Luis I até ao freixo na zona ribeirinha (tal como uma boa parte da zona oriental), que sempre 

foi bastante esquecida, poderiam e deviam ser objeto de estudo e de intervenção, por exemplo 

unindo o programa polis da zona marginal de Gondomar até ao Centro Histórico. De resto, 

logo imediatamente a seguir à muralha Fernandina para nascente é visível a partir da encosta 

das Fontaínhas e diferença do nível de intervenção ou falta dela. Para ocidente a partir de 

Miragaia até ao mar, com os arranjos da marginal e as próprias leis do mercado a situação é 

francamente mais favorável. 
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Na década de 70 surgiram novas políticas e movimentos ambientalistas e 

paralelamente novas tecnologias que provocaram a desafetação de infraestruturas de 

transportes, terminais rodoferroviários, ou zonas industriais em decadência e surgiram além 

do caso referido da Parque Expo, por exemplo, o plano de Matosinhos Sul, e propostas para 

Cacilhas e Almada, Barreiro e Setúbal, Aveiro e Estarreja, Espinho e Rio Tinto, que 

testemunham a importância das estratégias e de uma política de regeneração concertada, a 

nível mais localizado e integrados a nível nacional, com os planos de ordenamento do 

território. 

 O papel da Habitação enquanto agente de Regeneração Urbana deve ser enquadrado, 

mais do que em operações imobiliárias, em estratégias de planeamento que permitam uma 

eficiente criação e gestão do habitat urbano, corrigindo os graves desequilíbrios 

socioeconómicos das regiões e que, promovendo o seu desenvolvimento sustentável, ponham 

termo à atual realidade paisagística e arquitetónica nacional. De referir ainda a questão do 

centralismo do país e as desigualdades de investimentos que historicamente sempre foram a 

favor da capital em detrimento do resto do país, tal como nos tempos do império o que faz 

com que Portugal seja hoje um dos países com mais desigualdades regionais (e também 

sociais) da Europa. 

 

3.1.2. Área Metropolitana e Região Norte 

 

O grande Porto, localizado no Noroeste de Portugal, na região Douro Litoral, está 

rodeado das sub-regiões do Cávado e Ave a Norte, Tâmega a Este, a Sul pelo Entre-Douro e 

Vouga e a Oeste pelo Oceano Atlântico, onde desagua o rio Douro na foz. O Porto, sede do 

município com 41,66km2 de área para uma população de 237.559 habitantes (INE, 2011), é 

considerada uma cidade global, sendo capital de distrito do Porto, da Área Metropolitana e 

da região Norte, sub-região do Grande Porto, constituído administrativamente por 154 

freguesias (eram 242), repartidas em 16 concelhos (Arouca, Espinho, Gondomar, Maia, 

Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Porto, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, Santo 

Tirso, São João da Madeira, Trofa, Vale de Cambra, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de 

Gaia. Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do 
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Conde e Vila Nova de Gaia) (Figura 3.1), formam entre si um aglomerado urbano, com 

1.316.045 habitantes, o segundo maior de Portugal.  

 
Figura 3.1 – Enquadramento geográfico da Área Metropolitana do Porto no Norte de 

Portugal. 

Originariamente, o povo do Porto, berço da Nação, foi de ocupação visigótica, terra 

do granito e de arquitetura austera por contraponto ao sul de ocupação árabe, terra do calcário, 

do sol e do calor.  

Em 1980, o Porto juntamente com a região norte eram a 4ª zona mais industrializada 

da Europa, sendo nos dias de hoje uma das zonas mais pobres da União Europeia e, no 

panorama nacional, das que detém os piores índices de PIB. Sendo que as principais razões 

consideradas para esta situação, são nomeadamente: 

a) a globalização que trouxe novas competitividades económicas (e não só), que fazem 

com que, por exemplo, os produtos chineses sejam vendidos a preços muito inferiores 

comparativamente aos produtos portugueses, aumentando as dificuldades e 

insolvências de muitas empresas nacionais; 

b) A crise económica de Portugal com a perda de competitividade, perda de poder 

económico, desemprego, perda de dinamismo económico, insolvências sucessivas, 

perdas nos investimentos, emigração, etc 

c) a integração europeia, com a quebra de barreiras alfandegárias e abertura ao exterior, 

acrescido ao facto de nos anos 90 as ajudas europeias nem sempre terem sido 
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convenientemente aplicadas na modernização das empresas ou por falta de visão ou 

por falta de fiscalização. Por exemplo, no caso da agricultura e pescas, a Europa 

pagou para não se produzir, aumentando a nossa dependência do exterior; 

d) o tradicional centralismo e egocentrismo político da Capital (que vem desde tempos 

imemoriais) perante o resto do país, que faz com que haja acentuadas assimetrias 

regionais, não só na distribuição dos dinheiros públicos e nos investimentos, 

nomeadamente em infraestruturas, como também no nível de vida (expresso pelo 

PIB), numa clara e injusta falta de solidariedade nacional do poder central, que teima 

em não perder alguns vícios de quando era a “Capital do Império”. 

e) por fim, a nível autárquico, a falta de voz perante o poder central e uma certa falta de 

visão estratégica, local, nacional e internacional, num mundo cada vez mais 

competitivo e que exigiria respostas de visão mais alargada no “ranking” das cidades. 

A nível nacional, poderíamos dar alguns exemplos como: propor-se um TGV 

Lisboa/Madrid, quando do Porto a Vigo se demora 3 horas para perfazer 125 km. A 

Casa da Música (mesmo com as habituais “derrapagens” orçamentais) teve um custo 

aproximado ao do Pavilhão de Portugal (que não tem uso) que é apenas mais um 

edifício na enorme área do Parque Expo, ou a Ryan Air que felizmente acabou por 

fazer mais pelo turismo do Porto do que qualquer política do Turismo de Portugal ou 

a autarquia. Sobre o Turismo, há 15 anos, 41% do turismo de estrangeiros ia para o 

Algarve, 23% para Lisboa, 21% para a Madeira e apenas 15% para o resto do país 

(incluindo Açores), números que felizmente foram sendo atenuados em boa parte 

graças às referidas companhias aéreas “low cost”. 

Na área Metropolitana do Porto, o caso de reconversão da área de Matosinhos-sul terá 

sido, uma oportunidade deficientemente aproveitada, pelos programas propostos e sua 

organização, pelo tratamento dos espaços públicos, pelo edificado, etc., No caso de 

Matosinhos, o processo de densificação da malha ortogonal da frente Atlântica, ocorreu com 

a quase total erradicação de interessantes vestígios da indústria conserveira. O plano, tardio, 

de Matosinhos Sul (da responsabilidade do Arq. Álvaro Siza) reduz-se praticamente à 

condição de refrear a especulação imobiliária, impondo índices de ocupação no 

preenchimento de uma quadrícula herdada, per si bastante ordenada. Com evidentes 

indefinições programáticas iniciais, a desarticulação do plano com os outros dois projetos 
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vizinhos, o Passeio Marítimo de Matosinhos (da responsabilidade do Arq. Souto Moura) e a 

sua extensão natural, a Frente do Parque da Cidade (da responsabilidade do Arq. Solá 

Morales), patenteia a ausência de uma convincente estratégia de desenvolvimento integrado 

de toda a zona metropolitana do Porto, e onde as intervenções pontuais dos arquitetos não 

parecem minimizar este caso (como outros) parece uma oportunidade perdida. 

Mais do que a articulação com o edificado tradicional do centro de Matosinhos, os 

novos blocos de apartamentos caros de Matosinhos Sul, parecem querer competir, numa 

lógica de promoção imobiliária, com os da Foz do Douro do lado sul; mas em que diversas 

relações urbanas, nomeadamente pedonais, são negligenciadas, talvez porque "os edifícios 

altos tendem a ser mais satisfatórios para pessoas com dinheiro e outros recursos cujas vidas 

estão cheias de oportunidades para além da sua comunidade local”. 

 

3.1.3. O Município do Porto 

 

O município do Porto, como foi referido tem cerca de 41,66 km2 de área total, para 

uma população de 237.559 habitantes (INE, 2011), pode ser dividido em termos territoriais 

nalgumas “subzonas” identitárias: o Centro Histórico, a Baixa, a Zona Oriental, as Antas 

(como uma nova centralidade de origem residencial mas recentemente como um pólo 

também de serviços alternativa à da Boavista), a zona norte (entre a VCI e a circunvalação, 

que delimita o concelho), a Boavista, a zona Ocidental e o Parque da Cidade. 

Com o PDM aprovado há 8 anos, sem debate público, apenas se concretizou uma das 

UOPG (Unidades Operativas de Planeamento e Gestão) previstas. Sobre o edificado, de 

registar as afirmações do ex-Presidente da Câmara, Dr. Rui Rio, que afirmou que “no Porto 

não se constrói em altura”, como se isso fosse impeditivo da qualidade arquitetónica ou 

urbanística. A título de reflexão de referir casos como a Parque Expo Lisboa ou a Zona de 

La Défense, em Paris ou a zona nova na Diagonal de Barcelona. 

Pelos dados do Censo 2001, o Porto possuía cerca de 45.500 alojamentos arrendados, 

cerca de 48% do total de alojamentos existentes. Neste conjunto incluem-se os 13.500 fogos 

municipais (40 bairros) onde vivem 17% da população e que acrescem 13500 pessoas a 

viverem em ilhas e 6500 em bairros operários. 
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Sobre os bairros camarários dispersos por toda a cidade, construídos a maior parte no 

período do Estado Novo, foram intervencionados em parte nos últimos anos, melhorando as 

suas condições, mas não deixam de ser uma espécie de guetos fechados sobre si mesmos, 

sendo um problema de difícil resolução. No caso do Bairro S. João de Deus (Areosa) foi 

demolido, tal como no caso do Aleixo que segue a mesma política. 

Sobre as denominadas “ilhas” da cidade, ou seja, espaços interiores de quarteirões 

ocupados ao longo do século XX, com construções precárias e mesmo muitas vezes sem 

saneamento básico, é uma questão que não sofreu alterações significativas e também de 

complexa resolução. 

A cidade perdeu nos últimos anos cerca de 40000 habitantes e a periferia ganho 93000 

mas a construção de novos fogos subiu de 113000 para 125000 (Miragaia e Sé perderam 35% 

da população nos anos 90 a que aí permanece é cada vez mais envelhecida). O parque 

habitacional cresceu de 413 mil para 530 mil sobretudo pelas freguesias da zona ocidental e 

Paranhos e pela periferia, o que representa um investimento de cerca de 10 milhões de euros 

na habitação (fora conservações, remodelações e restauros) 

Cerca de 34 % do emprego da área Metropolitana concentra-se no Porto, segundo o 

INE, cerca de 200 mil, dos quais cerca de 115 mil residem noutros concelhos; ainda que tenha 

perdido 18% nos últimos anos, nomeadamente pela descentralização industrial, de 

armazenamento, de transporte e também do comércio nomeadamente porque as grandes 

superfícies se instalaram noutros municípios já fora da cidade. As unidades de comércio 

situadas no Centro, apresentam sinais evidentes de declínio, apesar do surgimento, de alguns 

“espaços-âncora” (Via Catarina, FNAC e lojas de várias cadeias internacionais...). Nesta área 

central é evidente uma tendência de substituição do comércio de proximidade à residência 

por um comércio de proximidade ao emprego. Sobre a mobilidade registam-se diariamente 

(dias úteis cerca de 1,16 milhões de viagens da cidade para outros concelhos (36% do total 

da AMP), dos quais 576 mil em automóvel (com um crescimento de 55% nos anos 90) numa 

cidade de 40km2, com uma rede viária pouco densa e com o transporte público a representar 

28% das deslocações. O tempo médio é de 17Km/h. 

No parque habitacional da baixa e Centro Histórico regista-se um desinvestimento 

essencialmente de arrendamento (76%), com consequente degradação do edificado. 



29 
 

No que concerne os projetos de arquitetura privados a avaliar pela Câmara Municipal, 

de verificar alguns excessos burocráticos, bem como a sua morosidade, apesar de algumas 

melhorias; trata-se também de um mal nacional a que acresce o excesso de legislação 

relativamente aos mesmos. Em 30 anos passou-se da falta de legislação para o excesso de 

legislação em muitos casos, o que prejudica claramente as atividades económicas locais e 

nacionais. 

De registar ainda há alguns anos a deslocalização de algumas universidades situadas 

na baixa da cidade, nomeadamente para o polo periférico de S. João, que dariam ocupação e 

vida a muitos prédios devolutos no centro da cidade, que sofre um processo de desertificação 

há décadas, com a migração das populações para zonas mais periféricas. 

O caso do Corte Inglês querer implantar-se no Porto e por incompatibilidades 

negociais com o Município acabou por optar por Vila Nova de Gaia, de onde sobressaíram 

algumas incongruências no discurso do ex-executivo camarário. 

Por fim, de referir a falta de apoio do Município para com as iniciativas culturais de 

índole privada, demonstrando uma falta de sensibilidade em prejuízo da população e do 

turismo e também com reflexo económicos. 

Sobre os transportes coletivos, a rede dos STCP oferece uma rede que genericamente 

cobre a totalidade da área urbana e com muitos veículos de combustível não poluente, 

manifestando uma política de preocupação ambiental. Por outro lado, reduziram o número 

de carreiras e aumentaram o preço dos bilhetes. Como positivo temos a manutenção da linha 

marginal do elétrico, ainda que os fins sejam sobretudo turísticos. 

Sobre o Metro, verifica-se um atraso no aumento da linha por falta de vontade política 

do poder central. Sobre as linhas existentes, de sublinhar o excesso de zonas em que não é 

subterrâneo, o que significa cruzamentos, semáforos e por vezes mesmo acidentes, com 

implicações evidentes na redução da velocidade média. Vários autarcas da área metropolitana 

já se manifestaram também desfavoravelmente em relação a essa situação, ainda que, tendo 

em consideração o facto de que cada quilómetro subterrâneo tem um custo superior ao 

mesmo na superfície.  

A título de exemplo, uma deslocação de Matosinhos às Antas (cerca de 7/8 km) 

demora aproximadamente 50 minutos, sendo que de automóvel particular, a mesma se perfaz 

em 15 minutos, de onde se conclui que uma melhor conceção do Metro teria potenciado uma 
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maior utilização do mesmo em detrimento do automóvel, revelando-se assim uma 

oportunidade que poderia ser mais bem aproveitada e otimizada. 

Em relação às estruturas viárias e tratamento dos espaços públicos, diria que, em 

termos globais, há falta de arborização em muitas praças, mas sobretudo nas ruas (quando a 

largura o permite), o que lhes conferiria uma qualidade visual muito mais interessante na 

maioria dos casos. 

No que concerne os pavimentos, há que lamentar a opção da C.M.P. no uso de cubo de granito 

(11x11) ou cimento nos passeios e praças fora do centro histórico em vez de calcário, com 

origem oitocentista na “calçada portuguesa”, de resto, substituída de muitas ruas e praças 

como foi o caso da Av. dos Aliados. 

Em termos visuais, o branco do calcário reflete a luz (a do dia e a das luzes artificiais 

à noite) enquanto, o cinzento do granito confere à cidade uma imagem mais pesada, soturna, 

austera e fria à imagem das cidades do norte da Europa, em vez de uma imagem 

Atlântica/Mediterrânica. Se para alguns arquitetos mais o argumento consiste no facto de a 

norte do Porto a pedra dominante ser o granito e por isso o seu uso, não deixa de ser irónico 

que o granito usado na Avenida dos Aliados tenha sido importado. 

Relativamente aos espaços verdes têm 10m2/hab o que é considerado insatisfatório 

para os standards europeus; na zona oriental, os recentemente criados têm uma utilização 

muito relativa, sendo o complexo Monte Aventino, nas Antas e a Quinta do Covelo (com as 

suas diferenças) de conceção discutível. No caso do Parque da Cidade que se estende até ao 

mar (caso raro em parques urbanos), é de lamentar que a relação deste com a praia tenha sido 

“cortada” com uma elevação de terreno, bem como, um viaduto (em vez de um túnel), 

deixando permanecer na praia um muro de suporte e uma plataforma em cimento e que se 

liga a uma marginal de Matosinhos de conceção estética e funcional discutíveis mas sobre o 

qual não me alongarei neste estudo.  

Sobre a mobilidade, no que concerne o trânsito automóvel, não querendo alargar em 

inúmeras situações de deficiente conceção, gostaria de realçar apenas a descoordenação de 

inúmeros semáforos, o que revela que quando são colocados, em muitos casos se verifica a 

sua deficiente utilidade, e normalmente não são alterados, ainda que isso não implique um 

custo. 
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Pode aparentemente parecer uma situação secundária, mas se pensarmos que a 

construção de um túnel para evitar um cruzamento para poupar alguns minutos, tem um custo 

elevado, um semáforo mal sincronizado também faz perder minutos e otimizá-lo é gratuito. 

Esses minutos perdidos a multiplicar pela maioria dos semáforos da cidade fazem com que 

todos os cidadãos percam muito tempo desnecessário (e paciência) ao fim do ano, que se 

quiséssemos analisar apenas pela perspetiva economicista representariam um prejuízo de 

muitos milhões de euros. 

De salientar há uns anos a construção do Museu de Serralves, o teatro do Campo 

Alegre e mais tarde a Casa da Música qua vieram trazer uma nova dinâmica cultural à cidade 

com benefícios também nos fluxos turísticos e na economia. 

Há cerca de 6 anos foi lançado um concurso público internacional de arquitetura de 

ideias para a frente Ribeirinha da cidade do Porto, que inclui a área da zona histórica, cujas 

ideias não saíram do papel, nem foram aproveitadas ideias para incluir no PDM. Um facto 

preocupante é o de o Porto continuar a perder população, bem como, atividade económica - 

comércio e serviços – com o consequente desemprego. 

Em contraponto de saudar que o município participou em diversas redes de 

cooperação, tais como as Eurocidades, o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, a 

Conferência de Cidades do Arco Atlântico, entre outras, as quais têm vindo igualmente a 

constituir plataformas para um trabalho de promoção externa da Cidade.  

 

3.2. O CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DO PORTO  

 

O Centro Histórico tem 49 hectares e 9334 habitantes (INE, 2011) distribuídos por 4 

freguesias: Sé, S. Nicolau, Vitória e Miragaia e abrange a malha urbana medieval consolidada 

e inserida na muralha fernandina, do século XIV, correspondente ao Burgo intramuralhas 

incluindo o quarteirão e Passeio das Virtudes, a Torre e Igreja dos Clérigos, a Rua 31 de 

Janeiro, o Teatro Nacional de São João, o Antigo Edifício do Governo Civil e, ainda, a Ponte 

D. Luís I e a Igreja e Mosteiro da Serra do Pilar em Vila Nova de Gaia.  

Esta área classificada alberga quarteirões das freguesias de Miragaia, Sé, São Nicolau, 

Vitória e Santo Ildefonso, sendo que a Área de Proteção à Zona Património Mundial 

compreende, a Norte, os quarteirões periféricos da Avenida dos Aliados, a Praça de Carlos 
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Alberto, o Jardim do Carregal, Miragaia, Monchique e Fontainhas; a Sul do Rio Douro, os 

armazéns de Vinho do Porto na zona ribeirinha de Vila Nova de Gaia (Figura 3.2). 

 
Figura 3.2 – Vista do centro histórico do Porto a partir de Gaia.  

O Centro Histórico do Porto Património Mundial é constituído por 83 quarteirões, 

agrupados em 10 operações, de forma a possibilitar um maior detalhe na produção e análise 

de informação, totalizando 1796 parcelas. O número total de parcelas foi contabilizado no 

decurso do primeiro levantamento, efetuado durante o ano de 2008, tendo em vista a 

produção de um diagnóstico do estado de conservação, ocupação e funcionalidade que 

sustentasse a elaboração do Plano de Ação, parte integrante do Plano de Gestão do Centro 

Histórico do Porto (PGCHP).  

Neste estudo serão também abordadas a zona para além da antiga Muralha Fernandina, 

a zona oitocentista - a Baixa -, o mais recente pólo, sobretudo de serviços da Boavista e a 

cidade no seu todo, ao nível do enquadramento local, regional, nacional e internacional. 

O Centro Histórico do Porto apresenta quatro momentos topográficos bem definidos 

(Figura 3.3), a margem do Douro, o declivoso vale do Rio da Vila (hoje, o eixo 

Mouzinho/Flores) e as duas colinas, da Sé e da Vitória. Um quinto momento, que resulta de 

uma ação vigorosa e deliberada da vontade humana, é o corte aberto no maciço granítico do 

que outrora constituía o morro da Cividade, e que deu origem à chamada Avenida da Ponte, 

cenário de múltiplos projetos mas ainda sem solução urbana.  

Do ponto de vista paisagístico, o Centro Histórico do Porto apresenta peculiaridades 

invulgares. A panorâmica vista da margem esquerda do Douro ou da Serra do Pilar é a de 

uma colmeia laboriosamente edificada. 
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Figura 3.3 - Representação do modelo topográfico do terreno (adaptado de CMP, 2009). 

O CHP assenta sobre uma base litológica predominantemente granítica. Os granitos 

e xistos sendo rochas de natureza siliciosa dão origem a solos tipicamente ácidos, 

desenvolvendo-se sobre eles uma flora denominada acidófila. Os solos encontram-se 

repartidos em várias classes embora predominem os antrossolos, com forte influência 

antropogénica na sua formação e que sofreram uma modificação profunda por soterramento 

de horizontes originais em consequência da atividade humana, e os cambissolos, que se 

caracterizam por possuir horizontes de diagnóstico espessos, de forte agregação e com 

elevado teor de matéria orgânica, apresentando de uma forma geral, aptidão moderada para 

a agricultura. 

 

3.2.1. Caracterização demográfica 

A análise dos dados populacionais e demográficos provenientes dos censos da 

população (INE, 1981, 1991, 2001 e 2011) e de estudos efetuados sobre a ARUCHP permite 

verificar uma acentuada perda de população que ocorre desde a década de 40 do séc. XX. No 

período entre 1981 e 2001 a perda de população foi da ordem dos 53%, passando de 27.961 

para 13.218 habitantes. O mais recente recenseamento geral da população, realizado em 

2011, confirma esta tendência embora de forma menos acelerada comparativamente com o 

período 1991-2001 (Figura 3.4), sendo que atualmente residem 9934 habitantes no centro 

histórico.  
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Figura 3.4 – Evolução da população residente no período 1991, 2001 e 2011 (Fonte: INE, 

2011).  

Ao declínio demográfico junta-se o envelhecimento da população do centro histórico 

e os baixos níveis de qualificação académica, segundo dados do INE para 2011. Em termos 

gerais, no CHP cerca de 27% da população apresenta idade superior a 65 anos, sendo que a 

freguesia da Sé apresenta maior peso da população nesta faixa etária (Figura 3.5). O índice 

de dependência de idosos entre 2001 e 2011 diminuiu nas freguesias de Vitória (-2,6%) e da 

Sé (0,5%) mas apresentou tendência inversa nas restantes freguesias, com um agravamento 

de cerca de 2,1% e 1,1% nas freguesias de Miragaia e São Nicolau, respetivamente.   

 
Figura 3.5 – Distribuição da população residente em 2011 segundo o grupo etário (Fonte: 

INE, 2011).   
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No Núcleo Histórico, em 2011, cerca de 62,3% da população residente possuía o 

Ensino Básico (apenas 14,7% com o ensino básico do 3º ciclo completo) e 23,9% não tinha 

qualquer formação, apesar de 9,6% frequentarem o ensino secundário e 4,2% o ensino 

superior. Ao nível administrativo, esta tendência mantém-se apesar do destaque da freguesia 

de Miragaia por apresentar maior peso da população com ensino superior (35,6%) e menor 

peso de pessoas sem habilitações (19,1%) (Figura 3.6).  

 
Figura 3.6 – Distribuição da população residente em 2011 segundo o grau de instrução 

(Fonte: INE, 2011).  

O fenómeno de desertificação e do envelhecimento da população verifica-se 

acentuadamente no Núcleo Histórico do Porto, e resulta, entre outros fatores, das diversas 

operações de realojamento da sua população em bairros sociais, devido às intervenções 

promovidas pelo Estado e pela Autarquia, ao longo do séc. XX.  

O número de alojamentos familiares clássicos acompanhou a tendência de diminuição 

da população, verificando-se uma diminuição de cerca de 7% entre 1981 e 1991, ou seja, de 

8.549 para 7.975 no total, que permanece em 2001 embora de forma menos acentuada, 

contabilizando-se 7350 alojamentos familiares para aquele ano. Este facto é acompanhado 

por uma situação de verdadeiro abandono e estagnação do mercado imobiliário no núcleo 

central da cidade. No entanto, a análise do número de fogos concluídos em construções novas 

para habitação familiar da Zona Histórica do Porto evidencia a retoma de algum dinamismo 

do próprio mercado imobiliário. 
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3.2.2. Setores de atividade económica e emprego 

 

A antiguidade do desenvolvimento urbano do CHP deve-se, em grande medida, a uma 

localização excecional, na proximidade do vale do Douro e do Oceano Atlântico. Situando-

se na convergência de diversas rotas internacionais, o CHP atraiu ao longo dos séculos um 

grande número de atividades económicas, tais como a construção naval, sobretudo nos 

seculos XIV e XV, e as atividades de armazenagem a expandirem-se nas proximidades da 

Alfândega. O comércio alcançou uma escala global, tirando partido do prestígio internacional 

do vinho do Porto. No século XIX, a bolsa de valores e a maioria dos bancos e companhias 

de seguros do Porto concentram-se no centro histórico que, no século XX, conheceu o 

declínio de que a degradação do edificado e a marginalização social constituem as faces mais 

visíveis. Acompanhando a expansão urbana, as atividades financeiras transferiram-se para a 

Baixa e, posteriormente para a Boavista. A construção do Porto de Leixões e o encerramento 

da Alfândega impulsionaram a transferência de serviços relacionados para outros concelhos. 

O comércio ficou reduzido a pequenos estabelecimentos.  

Os quatro os setores-chave da atividade económica desta área geográfica são atividades 

criativas, alojamento hoteleiro, comércio a retalho e restauração, que representam 47% do 

total de empresas e 27% do número total de trabalhadores.  

O grupo das atividades criativas no centro histórico alberga 281 empresas, 

representando 7% do total do setor. No que respeita às empresas de alojamento hoteleiro da 

Zona Histórica, registaram-se apenas 51 empresas, em 2010, enquanto no caso do comércio 

a retalho foram registadas 383 empresas. Nota-se o efeito negativo dos espaços comerciais 

na periferia da cidade e em concelhos limítrofes sobre o comércio tradicional. A área da 

restauração representa 8% do total de empresas no centro histórico, detendo um total de 290 

empresas.  

Estão presentes um conjunto de instituições com âmbitos de intervenção diversos: 

escolas ligadas às artes, Teatro de S. João, Alfândega do Porto, Instituto Português de 

Fotografia, Santa Casa da Misericórdia, Porto Vivo, SRU, Fundação para o Desenvolvimento 

da Zona Histórica do Porto, Fundação da Juventude, Associação de Bares da Zona Histórica 

do Porto, Instituto do Vinho e da Vinha, Associação Comercial do Porto, Porto Tours, 
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Fundação Guerra Junqueiro, Ordem dos Arquitetos, IPSS’s que orientam a sua ação para o 

trabalho com a população local, e algumas coletividades locais.  

De um modo geral, as instituições e empresas da zona desenvolvem a sua atividade de 

forma relevante, embora de forma isolada e desarticulada, desperdiçando-se sinergias e 

oportunidades ao nível da visibilidade, que seja relevante, eficaz, rentável e aberto ao 

mercado. 

De acordo com o Portal Estatístico de Informação Empresarial4, no centro histórico 

existiam 2.159 empresas em 2010 (cerca de 8% do total de empresas no concelho), face às 

1.427 empresas identificadas em 2003 (PGCHP, 2010). A relação entre o número de 

empresas constituídas e extintas em 2010 foi positiva, da ordem das 1,53 empresas criadas 

por cada uma extinta. Em termos específicos, a freguesia da Vitória destaca-se pelo lado 

positivo (2,22 empresas criadas por cada uma extinta) enquanto Miragaia se destaca pelo 

lado negativo (0,92 empresas criadas por cada uma extinta).  

O volume de micro empresas representa 53% do total de empresas do CHP e o número 

de micro empresas cresceu no Núcleo Histórico cerca de 3% em 2009, face a 2006. O volume 

de micro, pequenas e médias empresas representava 59% na Zona Histórica, em 2009, e o 

volume de negócios situava-se nos 793,5M€, representando 7% do total do concelho do 

Porto, registando um incremento de 8% face ao valor registado em 2006. 

De acordo com os censos de 2001, apenas 5% da população ativa da cidade residia no 

Núcleo Histórico, o que corresponde a 45% do total de residentes nesta zona. Por sua vez, a 

população empregada representava 84% da população ativa para a mesma área geográfica. 

Os empregados no comércio representavam a maior fatia, numa proporção de 20%, seguidos 

dos trabalhadores nas indústrias transformadoras (15%). Relativamente às profissões mais 

presentes, contavam-se os trabalhadores não qualificados (26%), seguidos do pessoal dos 

serviços e vendedores (22%) e dos operários e artífices (15%). A proporção de empregados 

por conta de outrem atingia no CHP a proporção de 85%. Segundo o Portal Estatístico de 

Informação Empresarial, o número de trabalhadores no CHP totalizava os 12.019, em 2009, 

o que representa 11% do total da cidade.  

 

 

                                                 
4 www.estatisticasempresariais.mj.pt  

http://www.estatisticasempresariais.mj.pt/
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3.2.3. Edificado 

 

O edificado nesta zona vem sendo reservado primordialmente à Habitação (ainda que 

exista algum comércio nas principais vias), relegado para segundo plano outro tipo de 

funcionalidades, nomeadamente nas construções pré-existentes e na construção de outro tipo 

de equipamentos culturais e comerciais ou infraestruturas de transportes e telecomunicações. 

Por exemplo, o elevador dos Guindais que liga a cota baixa junto ao tabuleiro inferior da 

Ponte D. Luís, à cota alta nas imediações da Praça da Batalha, não tem ligação ao metro do 

Porto. Por sua vez as estações de metro mais próximas das cotas baixas (Ribeira, Barredo, 

Lada, S. Bento da Vitória e Miragaia), são as da estação de S. Bento ou junto ao mosteiro da 

Serra do Pilar em Vila Nova de Gaia, ambas a cerca de 800 metros/1 km com uma diferença 

de cota acentuada o que não favorece significativamente algumas das áreas em questão. O 

recente teleférico também não atenua esta dificuldade pelo custo e distância.  

Na Ribeira do Porto houve um processo de demolições levado a cabo nos anos 40/50 

do século XX pela CMP, nomeadamente na freguesia da Lada, na frente ribeirinha e na 

encosta contígua, abrindo nessa zona, uma autêntica clareira na escarpa entre o rio e a Sé, 

entretanto suspenso por falta de verbas para dar continuidade à ideia, bem como por 

influência da indignação e pressão de alguma opinião Pública e de alguns intelectuais de 

relevo na cidade na época; ao mesmo tempo verificava-se um processo acentuado de 

degradação do Parque Habitacional, além do facto, de que esta zona não era “bem vista” 

socialmente, facto que de resto se mantém nos nossos dias. 

Mais tarde o problema da sobrelotação populacional do Centro Histórico com o 

realojamento de parte da população residente para outros bairros da cidade, nomeadamente 

o do Aleixo (hoje com processo de demolição).  

Nas últimas décadas esta zona (tal como a baixa e a cidade no seu todo) tem vindo a 

perder população para as zonas periféricas da cidade e áreas suburbanas. Como 

consequência, hoje a população da zona está envelhecida, 50% dos prédios estão em mau 

estado de conservação, 17% estão devolutos e 35% parcialmente devolutos, num total de 

52% (PGCHP, 2010).  
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Em relação aos espaços públicos, dir-se-ia que, no global, esse trabalho foi sendo 

feito satisfatoriamente na forma, mas insuficiente em relação às necessidades. Ainda que 

teoricamente seja sempre um trabalho ilimitado em função da exigência e orçamento.  

Sobre o edificado, apesar das melhorias, esse processo revelou-se lento e dispendioso 

e foi alterada a política em 2004 com a extinção do CRUARB e da Fundação para o Centro 

Histórico. A política foi então a de recuperação dos edifícios (dos quais a CMP é proprietária 

de menos de 5% - 463 fogos na Área de Reabilitação Urbana) mantendo os residentes 

(temporariamente realojados até à conclusão das obras) para de novo manter os 

arrendamentos (como regra não era possível a venda dos imóveis).  

Dos 1.796 edifícios incluídos nesta ARU, 443 apresentavam-se em bom estado de 

conservação, sem necessidade de intervenção; 649 em médio estado e 575 em mau estado 

(Figura 3.7). A estes números juntavam-se 78 em ruína e 51 edifícios com obra em decurso. 

Constata-se, desta forma, que 27,5% do total de edifícios estava em bom estado de 

conservação ou em obras de recuperação, pelo que, os restantes 72,5% necessitavam de obras 

de intervenção médias, profundas ou de reconstrução.  

 

 
Figura 3.7 – Estado de conservação do centro histórico do Porto (adaptado de CMP, 2009). 
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A área da Ribeira/Barredo era a que apresentava um maior número de edifícios em 

bom estado, em larga medida, consequência do processo de reabilitação de que esta área foi 

alvo nas décadas de 70, 80 e 90. Em contraste, as áreas da Vitória e Sé eram as que suscitavam 

mais preocupações dadas o elevado número de edifícios em mau estado e ruína. Em termos 

de área de construção, os edifícios em mau estado e ruína representavam 33,8% do total. 

No que se refere ao estado da ocupação, no Centro Histórico do Porto estima-se que 

17% do edificado esteja integralmente devoluto, encontrando-se totalmente ocupado em 

quase metade dos seus edifícios. Se a este número juntarmos o valor da ocupação parcial, 

poderemos afirmar que 83% deste território está ativo. Embora em nenhum dos casos o 

número de edifícios desocupados seja igual ou superior aos habitados, a área da Sé é a que 

demonstra ter um maior nível de edifícios desabitados, sendo a Ribeira/Barredo e Vitória as 

áreas mais ocupadas. 

A função mais comummente presente no edificado é a de habitação nos pisos 

superiores com atividade comercial no rés-do-chão, representando esta tipologia mais de 

50% do edificado (Figura 3.8).  

 

 
Figura 3.8 – Ocupação funcional do centro histórico do Porto (adaptado de CMP, 2009).   
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3.2.4. Equipamentos e Transportes 

 

As peculiaridades físicas e históricas do CHP, designadamente a transformação da 

sua população residente, têm consequências muito significativas no que respeita a 

equipamentos de apoio. O decréscimo e o envelhecimento populacionais vieram atenuar 

eventuais carências do passado no que respeita ao apoio às camadas etárias mais jovens, 

enquanto cresceu a procura de equipamentos por parte das populações idosas. 

Nos meios urbanos, as alterações nas estruturas familiares têm conduzido a mudanças 

a nível social e educativo. No que diz respeito às creches tem vindo a registar-se uma 

evolução favorável deste indicador entre 1995 e 2001, sendo mais notória no centro histórico 

devido a uma quebra populacional nestas áreas em paralelo a um aumento ligeiro de lugares. 

Em relação à oferta pública e privada, em 2001 havia 14% de lugares em creches 

públicas, 29% em estabelecimentos privados e os restantes 57% em instituições particulares 

de solidariedade social. Note-se que, em 2001, não existia oferta privada no centro histórico 

e em contrapartida, na zona ocidental era nula a capacidade em equipamentos públicos. 

As zonas da cidade que se encontram melhor servidas em termos de jardins-de-

infância são o centro histórico e a Baixa dado que a quebra populacional acentuada 

compensou a redução efetiva verificada ao nível da capacidade existente.  

Considerando as tendências demográficas, nomeadamente no que respeita em termos 

de envelhecimento contínuo, os equipamentos que garantam o acolhimento dos mais velhos, 

em lares e centros de dia, bem como a prestação de serviços de apoio domiciliário ganham 

particular relevância. Analisando a dotação neste tipo de equipamentos na cidade do Porto 

entre 1995 e 2001, verifica-se um aumento ligeiro na oferta deste tipo de equipamento mais 

notório no centro histórico. Em 2011 existem em funcionamento naquela zona 12 instituições 

de apoio social que dão resposta aos problemas da população residente nesta área, sendo 4 

delas na freguesia da Sé, 3 na freguesia da Vitória e S. Nicolau e 2 na freguesia de Miragaia.  

Face à tendência marcada de envelhecimento populacional, é de prever um aumento 

das necessidades em termos de serviços de saúde, designadamente ao nível dos cuidados 

primários e continuados. 

Ao nível dos equipamentos educativos da cidade, a Carta Educativa do Porto 

considera que a falta de salas de aula é uma situação temporária que não se prolongará, para 
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além do ano letivo 2015/16, mas não deixa de exigir uma atuação imediata. Em relação aos 

novos centros educativos, as soluções a implementar deverão corresponder a soluções que 

possam ser adaptáveis às alterações que se vierem a verificar. Deve ser reforçada a 

capacidade do parque escolar no mais curto espaço de tempo, o que quer dizer que a 

construção de novos centros educativos não é uma solução de curto prazo. A prioridade será 

requalificar e/ou ampliar as instalações escolares existentes e reconverter edifícios que 

possam ser adaptáveis para acolher salas de atividade e/ou salas de aula. É o caso dos 

edifícios escolares do Ministério da Educação que disponham de espaços subaproveitados. 

O centro histórico, pelas características físicas específicas dos seus edifícios, não 

dispõe de piscinas ou pavilhões desportivos. Esta área é servida, neste contexto, pelos 

equipamentos existentes nas outras zonas da cidade. Existem “outras instalações 

desportivas”, de menores dimensões. Verificam-se, em algumas áreas, carências ao nível de 

espaços desportivos / lúdicos de apoio à infância. 

Relativamente aos transportes, dada a irregularidade do relevo, a distância para o metro 

e para a estação ferroviária mais próxima (S. Bento) torna-se relativamente longa e os STCP 

não têm vias de rodagem “BUS” naquela zona que está estrangulada de trânsito devido ao 

atravessamento para Gaia pelo tabuleiro inferior da Ponte de D. Luís, bem como, a ligação 

ascendente à Avenida dos Aliados pelo Largo dos Lóios ter um estrangulamento viário que 

provoca constantes engarrafamentos. Para atenuar esse problema há um plano de pormenor 

da SRU - Porto Vivo nesse eixo Mouzinho-Flores com obras neste momento a decorrer 

(designadamente de alterações nos sentidos do trânsito) 

Em relação ao descongestionamento do tabuleiro inferior da Ponte D. Luís, passará 

pelo estudo do local e na medida do possível “desviar” o trânsito automóvel para a Ponte do 

Infante ( menos congestionada), o que implica em ambos os casos a coordenação com a 

Câmara Municipal de Gaia. 

Atualmente existem dois parques de estacionamento principais, o da Praça do Infante 

e o da Alfândega, para além do estacionamento do quarteirão das Cardosas e da Praça Duque 

da Ribeira. Em relação ao da Praça do Infante (subterrâneo), concessionado à CarParks, os 

preços variam entre 64€ mensais para residentes, 96€ diurnos (sem distinção entre 

trabalhadores e empresas) e 160€ para 24 horas. Na Alfândega o estacionamento é a céu 

aberto e os preços mensais variam desde 25€ mensais para residentes e 62€ para não 
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residentes. Um preço de estacionamento mais reduzido para empresas e trabalhadores 

poderia ser um estímulo à captação de atividades económicas do local.  

 

3.2.5. Turismo  

 

O Porto é um destino de turismo inserido sobretudo na vertente cultural, embora 

muitas vezes inscrito em lógicas de city break e de touring cultural (maioritariamente de 3 

dias, segundo o Turismo do Porto e Região Norte), com capacidade de alojamento de 7700 

pessoas, a maioria portugueses seguidos dos espanhóis. Os principais focos de atratividade 

são: as Caves do Vinho do Porto (90%), o Património Arquitetónico (83%), as compras 

(80%), Museus (56%), vida noturna (51%), Cruzeiro no Douro (38%). 

 Atualmente, o centro histórico e, particularmente, a sua frente ribeirinha, ganhou 

uma nova atratividade e tem um papel crucial no desenvolvimento da economia da cidade e 

da região duriense, na sua vertente turística. 

Um estudo realizado no âmbito de uma parceria entre a APTUR (Associação 

Portuguesa de Turismologia), o ISCET e a ATC/Portotours, que pretendeu aferir a imagem 

do Porto como destino turístico urbano, revelou que a qualidade da experiência turística na 

cidade é globalmente boa, apesar de alguns aspetos menos positivos que merecem a 

consideração dos responsáveis das autarquias do Porto e de Gaia, que gerem as duas zonas 

históricas do destino Porto (Dias, 2012).  

A maioria dos inquiridos concorda que o centro histórico merece a distinção de 

Património da Humanidade da Unesco, particularmente no que refere ao nível do património 

existente (muralhas, monumentos, panoramas), mas também de características que se 

prendem com a simpatia e hospitalidade, o baixo preço (destino económico), a 

gastronomia/restauração/vinhos e caves, o clima, entre outros. Por outro lado, os principais 

problemas identificados pelos turistas são relativos a (Dias, 2012): o estado de degradação 

do património, a má qualidade da informação turística, particularmente ao nível da 

sinalização e dos horários de funcionamento dos serviços, a dificuldade de mobilidade 

automóvel e pedonal, nomeadamente ao nível do tráfego e da morfologia do terreno (ruas 

íngremes e bastante declivosas) e ainda à limpeza (sujidade, falta de limpeza das ruas, 

poluição). 
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De destacar, como é já foi referido neste estudo, o papel das companhias aéreas 

lowcoast para o resto da Europa e do incremento dos cruzeiros Turísticos no Rio Douro (por 

exemplo da Douro Azul) nomeadamente com Turistas dos EUA e Canadá. Por fim de referir 

as obras de melhoramento do terminal de receção de cruzeiros do Porto de Leixões(em curso) 

e o crescimento também deste segmento. 

  

3.2.6. Principais Constrangimentos e Fatores Apelativos  

 

Apesar do inquestionável potencial do centro histórico do Porto, este padece de falta 

de dinamismo para o qual em muito contribui o esvaziamento económico e estrutural dos 

habitantes para outras zonas da área metropolitana. Ao centro degradado associa-se a 

concentração de populações socialmente vulneráveis a pobreza e a exclusão social, marcadas 

pelo envelhecimento, baixos níveis de qualificação profissional e escolar, precariedade do 

emprego, florescimento de atividades da economia informal, elevado nível de desemprego, 

ou ainda por trajetórias marginalizadoras no mundo da droga e da prostituição. A 

toxicodependência e o tráfico de estupefacientes, ao retirarem de forma precoce os jovens 

das escolas, contribuem para a falta de formação que dificulta mais tarde a entrada no 

mercado de trabalho, dado o baixo nível de qualificações que detêm e as características que 

desenvolvem, arrastando-os para o desemprego e o mundo da criminalidade. A frequente a 

falta de formação traduz-se na falta de emprego, que por sua vez leva à falta de habitação.  

A consciência generalizada das diferentes organizações presentes na zona, sobre os 

reais problemas que afetam esta zona tão rica, a nível de património e tão pobre se tivermos 

em conta as condições de vida da população e o estado de uma parte significativa do 

edificado, leva a que muitas instituições orientem as suas atividades para as questões de 

caráter social e para apoio social a grupos vulneráveis e classes desfavorecidas.  

A degradação do edificado tem constituído um grande obstáculo ao desenvolvimento 

e recuperação da zona, uma vez que, o elevado número de prédios devolutos, 

independentemente de todas as atividades levadas a cabo por organizações públicas e 

privadas, desincentiva a procura de habitação e a atração de atividades para a zona. Dos 1796 

edifícios (com 3000 habitações vazias para um total de 9314 moradores) 17% estão em ruína 

e 32% em mau estado de conservação, 73% necessitam de obras, e cerca de metade estão 
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parcialmente devolutos e 41% das infraestruturas (arrumamentos, entre outras) necessitam 

de intervenção. A migração é também fruto das restantes envolventes da zona, sem existir 

um comércio tradicional impulsionador, e com a degradação social existente, dá-se a 

migração da população para outros pontos da cidade ou área metropolitana. Os preços de 

venda (1499€/m2) são superiores à média da cidade, tal como o arrendamento 7,2€/ m2. 

Apesar do aumento do turismo e do investimento em oferta hoteleira, o desemprego local 

aumentou 12%.  

A degradação do edificado provoca uma sensação de insegurança muito grande, que 

se torna demovedor de vontades de permanecer na zona, bem como um facto dissuasor de 

atrair novos residentes. Se aliarmos a migração, a obsolescência do comércio tradicional, a 

insegurança, deparamo-nos com um dos principais triângulos constrangedores do 

desenvolvimento daquela área. Apesar de existirem alguns “nichos de excelência” em 

estabelecimentos de alfarrabistas, ourivesaria, papelaria, pronto-a-vestir e acessórios, não são 

ainda uma realidade suficiente para dinamizar a zona, bem como são um comércio muito 

próprio e especializado, não sendo ainda um comércio acessível à grande maioria da 

população residente. Na sua maioria ainda existe um comércio descaraterizado, com uma 

imagem de “antigo”, desadaptado para as dinâmicas de mercado, por exemplo seria 

importante a existência de restaurantes e outros estabelecimentos estarem abertos ao fim de 

semana e em horários alargados. Se “abdicarmos” um pouco do núcleo reduzido de empresas 

com potencial e especializadas, o comércio da zona de ação é descaracterizado, sem 

capacidade de atração de novos públicos, turistas ou mesmo moradores. É nesta forma que o 

comércio tradicional se transforma em constrangimento para as instituições, pois não 

possibilitam ser um apoio envolvente, que daria algum ânimo e capacidade de ajuda com 

novos públicos para a zona.  

Com estas constatações pouco abonatórias, uma parte da oposição camarária critica 

os preços especulativos que esta estratégia provoca e o fraco índice de vendas e que estes 

deviam ser custos controlados e acessíveis à generalidade da população, acusando este 

modelo de “um fracasso” (apesar da versão contrariada por parte dos responsáveis da CMP). 

Dos documentos estratégicos aprovados em 2005 e 2009 que incidiam sobre 719 edifícios, 

foram assinados 139 acordos de reabilitação entre ASRU e os proprietários, tendo-se iniciado 

101 dessas intervenções.  
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De referir quatro quarteirões intervencionados: o da Praça Carlos Alberto, o Largo 

Duque da Ribeira (Figura 3.9), Corpo da Guarda (Figuras 3.10 e 3.11) e o das Cardosas (no 

Centro Histórico) (Figura 3.12), estes dois últimos, ainda com obras em curso, tiveram custos 

elevados e as vendas vão em fraco ritmo. Foram retirados os logradouros no interior do 

quarteirão, criada uma praça interior com estacionamento subterrâneo com acesso a partir de 

um prédio demolido, será um caso “cobaia” que levanta dúvidas e que poderia ser aplicado 

pontualmente e nunca como regra.  

 

 
Figura 3.9 – Largo Duque da Ribeira. 
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Figura 3.10 – Quarteirão do Corpo da Guarda.  
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Figura 3.11 – Intervenções no Campo da Guarda: em cima na Rua Mouzinho da Silveira 

(antes à esquerda, depois à direita) e em baixo na Rua Corpo da Guarda (antes à esquerda, 
depois à direita). 

 
Figura 3.12 – Quarteirão das Cardosas (adaptado de CMP, 2009). 
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3.3. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS  

 

A área do Centro Histórico é, porventura, a área mais estudada e projetada da cidade 

do Porto. Tem sido ao longo de vários anos objeto de difíceis trabalhos de 

restauro/recuperação, bem como palco de novas construções, sobretudo nos anos 80, como 

foram os projetos Urbanísticos dos Arquitetos António Moura, Virgínio Moutinho e José 

Gigante, sob a coordenação do Arq. Losa. Este processo de recuperação/valorização 

culminou com a classificação em 1992 de “Património Mundial” pela Unesco e foi da 

responsabilidade do Centro de Recuperação Urbanística e Arquitetónica da Ribeira e Barredo 

(CRUARB), atualmente extinto e subdividido em duas entidades também geridas pela CMP. 

O centro histórico da cidade do Porto possui uma estrutura urbana de base medieval 

com exemplares monumentais de diversas épocas mas com grande transformação 

oitocentista nos exemplares residenciais. Reaproveitando as bases construídas existentes, 

foram surgindo novas tipologias habitacionais5 e, já no princípio do século XX, o centro 

histórico passou por um processo de sobreocupação habitacional e dos logradouros para 

abrigar os trabalhadores que procuravam habitações baratas e próximas das unidades 

industriais recém-instaladas na cidade. São desenvolvidos, nessa época, planos para ordenar 

o grande crescimento demográfico da cidade, não apenas no centro histórico, mas também 

nas áreas periféricas. 

 

3.3.1. Reabilitação urbana anterior a 2004 

 

De acordo com a legislação que vigorou até à pouco tempo, o congelamento das 

rendas desde 1948 provocou uma evidente degradação do parque habitacional devido a falta 

de manutenção. 

O Plano Diretor Municipal (PDM) da Cidade do Porto, datado de 1962, delimitou 

uma área no centro urbano, designada “Zona de Interesse Arquitetónico”, que correspondia 

praticamente ao atual CHP, excluindo-se apenas uma parte menor situada entre a Rua de 31 

de Janeiro e a Rua do Loureiro, até à Batalha, mas incluindo a parte baixa de Miragaia. O 

                                                 
5 Com crescimento em altura e profundidade no mesmo lote urbano característico (profundo e com frente estreita), e a casa portuense tinha 

ainda, paredes estruturais de alvenaria de pedra (quase sempre granítica) e divisões em taipa. 
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regulamento deste plano estabelecia as normas, limites e regras a seguir em caso de novas 

construções ou modificações das existentes, pois “trata-se de zonas da cidade de estimado 

valor patrimonial que deverão integrar-se no ambiente urbano local e respeitar as 

características da arquitetura tradicional”. 

Em 2006, entrou em vigor o novo PDM no qual o CHP integra um conjunto de áreas 

da cidade designadas de “Áreas Históricas” (art.º 9º, do Regulamento), “que interessa 

preservar e qualificar”, de caráter misto com predominância de habitação. A intervenção nos 

edifícios existentes deve “ter como regra a conservação dos mesmos” (art.º 11º, n.º 1) e são 

admitidas “obras de reconstrução sempre que justificadas pela degradação construtiva e ainda 

a construção de novas edificações quando se destinam a substituir os edifícios” que 

constituam “uma intrusão arquitetónica ou urbanística de má qualidade e que seja 

desqualificadora da imagem do conjunto urbano onde se insere.” (art.º 12.º, n.º 2).  

O mesmo Plano estabelece que, no art.º 80.º e seguintes, a apreciação das operações 

urbanísticas, na Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística (ACRRU), que 

inclui o Centro Histórico do Porto, terá em conta o Sistema de Informação Multicritério da 

cidade (SIM-Porto), destinado, entre outros objetivos, a “ponderar o interesse para a cidade 

das operações urbanísticas” propostas para a ACRRU e a estabelecer condições às mesmas, 

tendo como uma das principais finalidades, “A salvaguarda e a valorização do património, 

que constitui elemento essencial da identidade urbana e cultural do Porto”. 

A vulgarmente denominada Avenida da Ponte conheceu dezenas de estudos 

urbanísticos. Após a inauguração da Ponte de Luís I (1886) e mesmo antes da chegada da 

via-férrea ao centro da cidade (que implicou a demolição do Convento de S. Bento, 

substituído pela estação ferroviária com o mesmo nome), o município começou a preocupar-

se com o problema da sua abertura. Seguiram-se estudos mais ou menos desenvolvidos, 

nomeadamente do autor do projeto para a abertura da Avenida dos Aliados, o urbanista inglês 

Barry Parker, de M. Piacentini, G. Muzio e mesmo de Ezequiel de Campos. Nenhuma destas 

propostas foi concretizada. 

Depois das demolições do tecido urbano e da escavação para o rasgamento daquela 

avenida, no início dos anos 50 do século XX, o assunto viria a ser retomado. No PDM de 

1962 apresentou-se uma solução de fortíssimo impacto local e de difícil exequibilidade, razão 

porque nunca teve a aprovação do Estado. 



51 
 

Em 1968, a Câmara Municipal encarregou o Arq. Siza Vieira de desenvolver um 

projeto para a Avenida, tendo este proposto uma solução que contemplava a edificação no 

lado nascente da mesma (Figura 3.13). Apesar de ter chegado a uma fase muito avançada 

também este projeto não teve continuidade. A última tentativa, também de Siza Vieira, 

encomendada pela Porto 2001, teve até agora o mesmo desfecho. Obedeceu a um programa 

que deveria compreender a construção de estacionamento, habitação (48 fogos), comércio, 

museu e mercado, numa área bruta de 29 000 m2, dos quais cerca de 45% destinavam-se a 

estacionamento (com capacidade para 370 veículos).  

 
Figura 3.13 – Estudo prévio para a requalificação da Av. Afonso Henriques (2000 – Arq. 

Siza Vieira) (adaptado de CMP, 2009). 

 

Com a revolução de 1974, inicia-se um processo mais específico para melhoria dessa 

área, já em avançado processo de degradação física e social. Cria-se o Comissariado para a 

Recuperação Urbanística da Área Ribeira/Barredo (CRUARB) e a Fundação para o 

Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto (FDZAP), que iniciou o processo de 

recuperação do edificado que contribuiu par ao processo de candidatura a Património 

Mundial da UNESCO, conseguido em 1996, com o patrocínio do IGESPAR (Instituto de 

Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico) e com a sua legislação especial. Nesse 

período foi política do CRUARB, gerido com dinheiros autárquicos recuperar cerca de 600 

edifícios “avulso”, bem como, o tratamento dos espaços públicos ao longo dos 29 anos da 

sua atividade.  
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O centro histórico do Porto é Património Mundial reconhecido pela UNESCO desde 

19966, agregando um conjunto de características excecionais de grande interesse patrimonial, 

paisagístico e cultural, que lhe concede uma elevada capacidade de atração de visitantes e 

turistas ao longo do ano.  

Em 2001 com a Capital Europeia da Cultura verificou-se um excecional investimento 

nas infraestruturas com novas acessibilidades e estacionamentos. Atualmente, o centro 

histórico, em particular a sua frente ribeirinha, desempenha um papel crucial no 

desenvolvimento da economia da cidade e da região duriense.  

 

3.3.2. Reabilitação urbana a partir de 2004 (PORTO VIVO, SRU) 

 

Atualmente, a estratégia de reabilitação urbana do município ultrapassa as fronteiras 

do Centro Histórico do Porto, estendendo-se à Baixa da cidade, onde entretanto se haviam 

também acumulado problemas idênticos aos que afetaram o centro histórico. Em simultâneo, 

a filosofia subjacente ao processo alterou-se. De uma intervenção limitada no território e 

suportada quase exclusivamente no investimento público, passou-se a outra forma de atuação 

em que a intervenção privada adquiriu um papel preponderante.  

Em 2004, o Governo reconheceu a preocupante desertificação do centro tradicional 

da cidade do Porto e suas nefastas implicações para o equilíbrio urbanístico, económico, 

cultural e social e estabeleceu a definição de um projeto de reabilitação da Baixa do Porto 

“… que se traduza numa profunda intervenção de sentido estruturante em matérias de 

valorização e requalificação urbana, melhoria da qualidade de vida da população, reocupação 

residencial do centro, dinamização de atividades culturais, melhor mobilidade e segurança, 

viabilização da oferta turística da cidade e revitalização do comércio caracterizador da Baixa 

…”. Considerando que a CMP assumiu como prioridade a reabilitação da Baixa do Porto, a 

concretizar através de um organismo específico…; e que “…dada a complexidade das 

situações a solucionar, a sua dimensão e o impacte social e económico no País, se justifica 

que o processo de reabilitação urbana da Baixa Portuense tenha, excecionalmente, o 

                                                 
6 A 5 de Dezembro de 1996, o Centro Histórico do Porto foi incluído pela UNESCO na Lista do Património Mundial, atendendo a que “A 

autenticidade do tecido urbano do Porto é total, testemunhando mais de mil anos de ocupação com intervenções sucessivas que foram 

deixando a sua marca. Os edifícios eclesiásticos são outros tantos testemunhos da sua história.”  



53 
 

envolvimento direto da administração central”, pelo que, na sequência da entrada em vigor 

do Regime Jurídico Excecional de Reabilitação Urbana, autorizou que o INH (atual IHRU) 

participasse na Porto Vivo, SRU — Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense, 

S. A. (in Despacho conjunto n.º 561/2004 publicado no Diário Da República — II SÉRIE Nº 

207 de 2 de Setembro de 2004), com a missão de promover iniciativas conjuntas entre o setor 

público e a iniciativa privada para recuperação do património. 

Este processo pretendia, viabilizar a utilização segura e saudável do centro medieval. 

Cada plano ou procedimento, definiu especificidades, para intervir naquela zona, com 

características de ocupação e níveis de degradação diferenciados, propondo desde a 

desobstrução demográfica até à criação de uma imagem de cidade turisticamente atrativa. As 

ações representaram, para os edifícios intervencionados, orientações de projeto que 

oscilavam entre uma manutenção mais cuidada das suas características materiais e 

funcionais, até à renovação completa dos interiores e a manutenção mais ou menos cuidadosa 

das fachadas.  

“A dimensão e o estado de degradação do edificado da Baixa do Porto, devido, 

sobretudo, ao congelamento das rendas desde 1948, a par da sua classificação como 

Património Mundial, justificam a comparticipação da Administração Central nos seus custos 

de reabilitação, bem como em permitir, à cidade, condições de acesso a financiamentos, que 

o município atualmente não dispõe por estar, há muito tempo, esgotada a sua capacidade de 

endividamento. 

Estas razões justificam que a SRU da Baixa Portuense assuma a natureza jurídica de 

uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos através de uma participação do 

INH em 60% do capital, que corresponde a 3,6 milhões de euros”(SRU,2004) 

Com a elaboração do Masterplan7 para a Revitalização Urbana e Social da Baixa do 

Porto, foi definida uma estratégia territorial que delimitou seis Áreas de Intervenção 

Prioritária (AIP), situadas nos eixos norte-sul e nascente-poente da Baixa, que se tornaram 

espaços preferenciais de ação. Esta intervenção da SRU iniciou-se, no CHP, por duas 

unidades de intervenção: os quarteirões Mouzinho/Flores e Infante, que têm em comum o 

facto de a reabilitação do edificado ter sido assumida integralmente pela iniciativa dos 

                                                 
7 http://www.portovivosru.pt/sub_menu_2_1.php  

http://www.portovivosru.pt/sub_menu_2_1.php
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proprietários (maioritariamente privados) e que, nesta altura, apresentam um grau de 

realização superior a 80%. 

Na ARU do Centro Histórico, constituída por mais de 80 quarteirões, inscrevem-se 

duas AIP: a AIP do Infante e a AIP Sé Vitória. O Quarteirão das Cardosas, que ainda se 

integra na área Património Mundial, insere-se na AIP dos Aliados. No conjunto dos 22 

quarteirões aí situados, com Documentos Estratégicos (DE) aprovados entre 2005 e 2009, 

nos termos do DL 104/2004, de 7 de Maio, foram celebrados 139 acordos de reabilitação 

(AR) entre a Porto Vivo, SRU e os respetivos proprietários ou contratos de reabilitação com 

privados. Em consequência desses acordos de reabilitação, iniciaram-se 101 obras de 

reabilitação, das quais 70 profundas e 21 médias. 

No Morro da Sé, a operação abrange 11 quarteirões, dois dos quais já tinham sido 

reabilitados no âmbito do Projeto-Piloto Urbano do Bairro da Sé (1984-88); os nove restantes 

constituem unidades de intervenção com documentos estratégicos aprovados. A área bruta 

construída total do edificado no Morro da Sé atinge os 65.000m2, distribuídos por 227 

edifícios, dos quais 60% necessita de obras profundas ou médias. 

Além de duas parcerias com privados, refira-se o Programa de Realojamento de 29 

prédios, que contempla a criação de 67 fogos para arrendamento social. Este projeto, orçado 

em 6 M€, é financiado pelo Banco Europeu de Investimento.  

Outros dois projetos – a ampliação do Lar de 3ª Idade existente, aumentando em 50% 

a sua capacidade, e a qualificação do espaço público entre a Rua de D Hugo, o Largo do 

Colégio e a Rua da Bainharia/Rua dos Mercadores, recentemente concluída, orçados em 2,85 

M€, são comparticipados em 1,35 M€ pelo QREN. 

No âmbito das atribuições conferidas pelo novo Regime Jurídico de Reabilitação 

Urbana, a Câmara Municipal incumbiu a SRU de elaborar um “Projeto Preliminar de 

Conversão da Zona de Intervenção Prioritária (ZIP) em Áreas de Reabilitação Urbana”, que 

foi aprovado a 22 de Fevereiro de 2011. Este estabelece os termos da conversão da Zona de 

Intervenção Prioritária em sete áreas de reabilitação e o respetivo faseamento temporal para 

a sua constituição, até finais de 2014, e o prazo máximo de quinze anos para a sua execução. 

Assim, é de prever que a reabilitação urbana da Baixa esteja concluída em 2030.   

 

3.3.3. Acordos de Reabilitação (AR) com proprietários e parcerias com privados 
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Nos termos do Decreto-Lei 104/2004, de 7 de Maio (Regime Jurídico Excecional de 
Reabilitação Urbana), após a aprovação dos Documentos Estratégicos para cada Unidade de 
Intervenção, os proprietários eram notificados da mesma aprovação, para acordar os termos 
da reabilitação dos respetivos prédios, mediante a celebração de um acordo de reabilitação, 
no qual se estipulavam as obras a levar a efeito, os respetivos prazos e demais cláusulas 
apropriadas a cada caso concreto. Em muitos casos, não foi possível obter acordo e, sem 
acordo de reabilitação formal, os proprietários iniciaram processos de licenciamento da 
operação urbanística e as obras de reabilitação preconizadas no respetivo Documento 
Estratégico. 

A metodologia do Regime Jurídico Excecional de Reabilitação Urbana pressupõe um 
processo sistemático e contínuo para toda a unidade de intervenção (no caso da Porto Vivo, 
SRU, um quarteirão), que se inicia no Documento Estratégico e termina na licença de 
utilização do prédio reabilitado. 

As parcerias com privados envolvem 35 edifícios, divididos por quatro quarteirões e 
quatro operações: Cardosas, Corpo da Guarda, Banharia e Pelames. Estas operações foram 
consideradas estratégicas pela SRU, porque podem dar origem a novas dinâmicas nas áreas 
onde se localizam. A SRU interveio nestes casos, quer enquanto proprietária de algumas das 
parcelas, quer porque teve que expropriar alguns prédios para viabilizar as intervenções.  

No Quarteirão das Cardosas, há um parceiro privado associado à intervenção. Este 
quarteirão tem uma localização privilegiada na Baixa da cidade, e a estratégia para a sua 
reabilitação implicava uma profunda operação de saneamento do seu interior, com a 
demolição de construções secundárias para a construção de um parque de estacionamento (já 
em funcionamento) e uma praça de utilização pública, com entradas a partir do exterior. Para 
além deste estacionamento subterrâneo, com capacidade para 335 lugares, criam-se assim 19 
unidades comerciais e 50 unidades destinadas a habitação. 

Na operação do Quarteirão do Corpo da Guarda, a SRU era proprietária de 4 prédios 
e os 7 edifícios restantes pertenciam a privados, de modo que a repartição de custos e 
proveitos foi decidida entre todos, com base nas suas propriedades. Foi lançado um concurso 
público de empreitada para a execução das obras que estão atualmente em faze avançada e 
com dificuldades nas vendas e cuja conceção não foi ainda testada. 

Nas parcerias existentes na operação do Morro da Sé, está incluído um investimento 
com recurso a fundos comunitários, que compreende os seguintes projetos: i) a criação de 
uma Residência de Estudantes para 120 utentes, no quarteirão da Banharia, resultado de uma 
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parceria com um consórcio privado, selecionado a partir de um concurso público; integra 
vinte e dois edifícios com 7 000 m2 e que são pertença da Porto Vivo, SRU. O investimento 
total é de 6,5 M€, dos quais o QREN comparticipa 2,5 M€; e ii) a criação de uma Unidade 
de Alojamento Turístico, com 49 quartos, no quarteirão dos Pelames, também resultante de 
uma parceria com um consórcio privado, selecionados a partir de um concurso público; 
integra seis edifícios com 3 500 m2 e que são pertença da Porto Vivo, SRU. O investimento 
previsto é de3 M€, dos quais o QREN comparticipa metade 1,5 M€. 

A Zona de Intervenção Prioritária (ZIP) da SRU foi delimitada com base numa análise 
multicritério realizada sobre dados estatísticos, no levantamento da concentração das 
oportunidades e das áreas onde a degeneração económica, social e urbana se faz sentir com 
maior intensidade. Assim, definiu-se uma Zona de Intervenção Prioritária, que representa 
cera de 500 hectares e que é uma parte da Área Crítica de Reconversão e Recuperação 
Urbanística (ACRRU), com 1000 hectares. Posteriormente, e para uma intervenção a médio 
prazo, foram delimitadas Áreas de Intervenção Prioritárias, dentro da ZIP: Aliados, Carlos 
Alberto, Infante, Poveiros/ S. Lazaro, República e Sé/ Vitória. 

 

 
Figura 3.14 – Área de intervenção prioritária (Fonte: Porto Vivo SRU, 2010).  

 

3.3.4. Concurso de ideias para a revitalização da frente ribeirinha do Porto na Zona de 

Intervenção Prioritária (ZIP) 



57 
 

A 15 de Maio de 2007, SRU lançou o Concurso Internacional de Ideias para a 

Revitalização da Frente Ribeirinha do Porto na Zona de Intervenção Prioritária (ZIP), que 

constitui uma das áreas de Ação Especial do processo de Reabilitação Urbana, identificadas 

no Masterplan. Candidataram-se cerca de 2000 participantes ao concurso, de todo o mundo, 

e que se traduziram em 40 propostas recebidas, das quais foram admitidas 36, oriundas de 14 

países. Em Fevereiro de 2008 foram anunciados os vencedores do concurso. As ideias das 

propostas vencedoras poderão ser incorporadas em planos que servirão de guia à atuação de 

entidades públicas e privadas. 

A Frente Ribeirinha estende-se por cerca de 3,5 km ao longo da margem direita do 

rio Douro, entre a Rua D. Pedro V e a Ponte Maria Pia. A sua área é de aproximadamente 

336.000m2 e representa cerca de 7% da Zona de Intervenção Prioritária (ZIP). Abrange parte 

da área classificada como Património Mundial, tem o Douro como valor ambiental, 

paisagístico e meio de acessibilidade e assume-se como a porta de entrada para a Região do 

Vale do Douro. O seu potencial terrestre e aquático é enorme. Assim, reúne condições de 

procura turística e de lazer, para as quais é necessário garantir uma resposta efetiva.   

Para a frente fluvial entre a Ponte de Luís I e o início da plataforma da Alfândega, a 

proposta vencedora, para além de ter em conta a reabilitação do edificado, recuperou a ideia 

de um atravessamento à cota baixa no Douro, exclusivamente para trânsito pedonal, e a 

criação de um acesso mecânico entre Miragaia e as Virtudes. 

 

3.3.5. Plano de Gestão do Centro Histórico do Porto  

 

Em 5 de Dezembro de 2008, a Câmara Municipal apresentou o Plano de Gestão do 

Centro Histórico do Porto Património Mundial (PGCHP). Este documento elaborado e 

coordenado pela SRU, teve o contributo de diferentes divisões municipais e de empresas 

consultoras. 

A elaboração do PGCHP constitui um imperativo de salvaguarda sustentável da 

herança patrimonial, para além de se apresentar como um marco de reflexão partilhada sobre 

o importante contributo deste recurso para a valorização da dinâmica local, metropolitana, 

regional, nacional e internacional (PGCHP, 2010). Propondo uma visão integrada do Centro 
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Histórico do Porto, com base nas suas potencialidades e desafios, o Plano de Gestão centrou-

se nos seguintes objetivos estratégicos: 

a) preservar, conservar e restaurar o património edificado e requalificar o espaço público 

do CHP, Património Mundial;  

b) mobilizar os utilizadores atuais e futuros (residentes, trabalhadores, visitantes, 

estudantes e investidores) daquela área na defesa e promoção do seu valor 

patrimonial, sensibilizando para a sua participação na proteção, preservação e 

promoção;  

c) contribuir para a potenciação turística no Centro Histórico do Porto. 

d) estimular a criação de um polo criativo que se inspire o património cultural 

envolvente. Ainda que, por exemplo neste caso, o Palácio das Artes, Fundação da 

Juventude, que poderia ser um edifício “âncora” terá sido insuficientemente 

aproveitado e mesmo o “Hard Club” instalado no Mercado Ferreira Borges não 

conseguiu “arrastar” um pouco mais de movimento da baixa para o Centro Histórico. 

e) reforçar o papel do rio Douro enquanto elemento essencial de relação, vivência e 

comunicação entre as duas margens do Porto Património Mundial. 

O Plano de Gestão pretende mobilizar agentes da administração pública, investidores, 

proprietários e residentes. A estrutura organizativa da Unidade de Gestão de Área Urbana, 

monitorizará as vertentes física e socioeconómica e as suas mudanças, tanto positivas como 

negativas, de forma a tornar esta área da cidade num polo de atração. 

Para alcançar os objetivos acima mencionados, o PGCHP estabeleceu um plano de 

ação dividido em cinco eixos: dois transversais ( Proteção, Preservação, Restauro e 

Valorização e além disso o Envolvimento da População) e três temáticos (Turismo, Indústrias 

Criativas, Rio Douro). 

O programa estratégico que correspondente à Operação de Reabilitação Urbana da 

ARU do Centro Histórico do Porto traça os objetivos mobilizadores dos agentes e as 

orientações necessárias, de modo a tentar inverter o processo de declínio em que esta área 

tem caído. O processo de recuperação deverá ter em conta prazos realistas. Neste sentido, 

será importante: estabelecer critérios e metodologias de trabalho destinados à defesa e à 

conservação dos bens patrimoniais, para que a atividade de licenciamento urbanístico e a 

realização de obras de requalificação dos edifícios pelos privados se tornem mais ágeis e 
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produtivas; dar solução aos problemas urbanísticas não resolvidas; promoverer estratégias 

para este processo de reabilitação urbana que estimulem e facilitem a intervenção dos 

privados. 

 

3.3.6. Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico do Porto (ARUCHP) 

 

A zona histórica encontra-se alvo de reabilitação ao nível do edificado e espaço 

publico, que visa a melhoria da qualidade do ambiente urbano de modo geral, mas também 

porque constitui um importante fator de reforço da capacidade de atração de investimento, 

novos moradores, novas empresas, fluxos turísticos e públicos.  

De acordo com o n.º 1, do artigo 14º do RJRU, “A delimitação das áreas de 

reabilitação urbana (...) é da competência da assembleia municipal, sob proposta da câmara 

municipal.” Assim, a CMP deliberou aprovar o “Projeto Preliminar de Conversão da Zona 

de Intervenção Prioritária em Áreas de Reabilitação Urbana” e encarregar a Porto Vivo, 

Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa do Porto, S.A. de elaborar, de forma faseada, os 

projetos de sete Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), cobrindo na sua totalidade a Zona de 

Intervenção referida. De entre as sete ARU delimitadas, a programação prévia que a primeira 

ARU a ser definida seria a do Centro Histórico do Porto, que coincide com a área inscrita na 

Lista do Património Mundial da Unesco. 

O limite da ARU corresponde, na sua quase totalidade, ao limite da área classificada 

como Centro Histórico do Porto, equiparada a Monumento Nacional. Incluiu-se ainda a parte 

do quarteirão localizado entre a Rua das Taipas e Francisco Rocha Soares, exterior à área 

classificada. Os limites da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico do Porto são: 

Rua do Dr. António de Sousa Macedo, Campo dos Mártires da Pátria, Rua S. Filipe de Nery, 

Rua dos Clérigos, Praça da Liberdade e Rua de 31 de Janeiro (a norte); Praça da Batalha, Rua 

de Augusto Rosa, Muralha Fernandina e Ponte Luís I (a nascente); Rio Douro (a sul); Escadas 

do Caminho Novo, Rua de Francisco da Rocha Soares e Passeio das Virtudes (a poente).  

Em termos de política pública municipal, a regeneração urbana do Centro Histórico e 

da ACRRU aparece no contexto territorial como uma área relativamente problemática 

relativamente às características dos indivíduos: detêm uma elevada predominância de 

população desempregada e população idosa. Os indivíduos com o ensino superior têm uma 



60 
 

fraca representatividade, assim como a população estrangeira (brasileiros, angolanos, 

moçambicanos, cabo verdianos, são tomenses, guineenses, timorenses ou macaenses), não 

revela grande presença. Mas neste contexto genericamente desfavorável, o Centro Histórico 

não é homogéneo: os quarteirões à volta da Rua de Mouzinho da Silveira, rua de S. João, rua 

da Banharia, rua do Loureiro, ao longo do Cais da Ribeira, rua da Reboleira, são os que 

apresentam as populações residentes mais fragilizadas socialmente. 

Há uma forte incidência na classe intermédia na “Baixa” e na classe mais alta nas 

proximidades da Rotunda da Boavista, da Avenida de França, da Rua da Boavista, da Praça 

da Galiza e entre a Praça do Marquês e a Praça Francisco Sá Carneiro. Por toda a ACRRU 

evidenciam-se quarteirões mais problemáticos, veja-se nomeadamente os quarteirões 

definidos pela rua Cinco de Outubro; rua Álvares Cabral, rua dos Bragas, rua da Boavista, 

rua Duque de Loulé, rua de São Victor, rua do Bonfim, Isto significa que qualquer 

intervenção pública nesta área deve atender à diversidade social do território. 

Globalmente, o Porto tem uma forte concentração de edifícios com necessidade de 

reparação no Centro Histórico e por toda a área central, concentração que se vai dispersando 

à medida que nos afastamos do Centro Histórico. Os quarteirões com maior défice 

infraestrutural nos alojamentos estão no Centro Histórico e na área oriental da cidade. A 

Baixa do Porto neste capítulo está um pouco melhor. 

No Centro Histórico do Porto, com uma dimensão de 49 hectares e cerca de 1800 

prédios, 34% do edificado encontra-se em mau ou muito mau estado de conservação, 

necessitando de intervenções muito profundas, e outros 51% requerem pequenas e médias 

reparações, segundo dados de 2010. Cerca de 41% da área pública necessita de intervenções 

médias e profundas, consistindo em obras de iniciativa municipal, direcionadas para a 

renovação das infraestruturas viárias, modernização e regularização de pavimentos, 

beneficiação de mobiliário urbano, qualificação ambiental dos espaços coletivos e maior 

segurança dos utilizadores. 

Em termos territoriais, o edificado em condições razoáveis de conservação, mas com 

níveis de sobrelotação razoáveis a que se associa uma baixa presença de alojamentos não 

clássicos, manifesta-se por toda a cidade, sobretudo na área central da cidade (na ACRRU). 

Assim, as necessidades de reparação e de infraestruturação são elevadas e é necessário 

resolver os problemas de ocupação sobrelotada e a presença de alojamentos não clássicos. 
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Encontram-se predominantemente no Centro Histórico, na área mais central da ACRRU e na 

área oriental da cidade. No norte da cidade e no setor ocidental esta classe corresponde muitas 

vezes a bairros sociais ou áreas degradas contíguas a esses bairros.  

Em termos sociológicos, as fracas as condições habitacionais (fracas condições do 

edificado com alojamentos sobrelotados e alojamentos familiares não clássicos) associam-se 

a níveis razoáveis de envelhecimento, com desemprego elevado e níveis de escolaridade 

baixos, manifestam-se alargadamente pelo Centro Histórico. A ACRRU concentra-se em 

algumas áreas, nomeadamente em torno da rua de Almada, rua José Falcão, rua Sá de 

Noronha e rua de Cedofeita. Para ocidente, na praça Gomes Teixeira (Leões), na área 

envolvente à rua de Miguel Bombarda, rua da Torrinha e rua da Boavista e setor oriental: 

entorno da estação de Campanhã (os quarteirões entre a rua do Bonfim e a rua do Freixo, 

inclusive), a escarpa dos Guindais, os quarteirões da Rua de São Victor, da rua Alexandre 

Herculano, da rua das Fontainhas; área envolvente à rua de S. Roque da Lameira, e a leste da 

Avenida Fernão Magalhães Esta classe manifesta-se também na quase totalidade dos bairros 

sociais da cidade. 

 

3.3.7. Programa estratégico 

 

A instituição do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, de zonas históricas e de 
áreas críticas de reconversão e recuperação urbanísticas, pelo D.L. n.º 104/2004, de 7 de 
Maio, representou uma alteração das políticas de reabilitação urbana em Portugal ao procurar 
integrar, pela primeira vez, todas as componentes do problema da reabilitação, desde o 
urbanismo à política fiscal, criando instrumentos para esse fim.  

O D.L. n.º 104/2004 de 7 de Maio consagra a possibilidade dos municípios 
constituírem Sociedades de Reabilitação Urbanas (SRUs), com poderes de autoridade e 
polícia administrativa (e.g., expropriações, licenciamento, realojamentos, fiscalização das 
obras de reabilitação, entre outras), dentro das zonas de intervenção delimitadas, pelas 
respetivas SRUs, sendo a intervenção acompanhada de um documento estratégico.  

O Município do Porto, pôs em prática essa nova orientação, com o apoio do Instituto 
Nacional da Habitação (atual IHRU). Em fevereiro de criou a Porto Vivo, SRU, como já foi 
referido, com a missão de conduzir o processo na Área Crítica de Recuperação e de 
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Reconversão Urbanística (ACRRU) do Porto, a área central da cidade, constituída por 8 
freguesias num território com cerca de 1000 hectares.  

Entre a constituição da SRU, em2004, e a sua instalação, inicia-se a elaboração de 
um projeto estratégico, designado de Masterplan, que define os objetivos a atingir para a 
reabilitação da Baixa do Porto e define as prioridades para uma estratégia territorial: 
primeiro, a definição da Zona de Intervenção Prioritária, uma área que tem cerca de metade 
da dimensão da ACRRU do Porto, onde se concentravam os maiores problemas de 
reabilitação do edificado; seguido da criação de Áreas de Intervenção Prioritárias (AIP), 
escolhidas para, na fase inicial do processo, concentrar os esforços da organização. 

A SRU elegeu cinco quarteirões-piloto para neles testar a aplicação do D.L. n.º 
104/2004, de 7 de Maio. Em três casos, Carlos Alberto, Infante e Eixo-Mouzinho-Flores, as 
taxas de realização atingidas nunca foram inferiores a 80%; até ao momento, nos dois últimos 
as intervenções foram da iniciativa de particulares. No momento decorrem obras de 
requalificação daquele eixo, transformando a rua das flores numa via pedonal e permitindo 
o trânsito automóvel a quem sobe a Rua Mouzinho da Silveira a Sá da Bandeira, com um 
investimento de 8 Milhões de euros. 

 No total, a SRU está a intervir em 34 quarteirões (32 Unidades de Intervenção), com 
graus atuais de realização diversos, mas em contínuo crescimento. 

A 23 de Outubro de 2009 aquele regime legal foi substituído pelo novo Regime 
Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU), regulado pelo D.L. n.º 307/2009, de 23 de Outubro, 
que introduz um leque de procedimentos mais vasto e complexo que o anterior, passando o 
Município a definir princípios de iniciativa e de monitorização periódica das operações por 
parte do município. 

O RJRU deixa de ser excecional e de estar limitado a zonas históricas e a ACRRU e 
passa a ser o regime jurídico de reabilitação urbana em áreas de reabilitação urbana. 
Entendendo-se estas como “a área territorialmente delimitada que, em virtude da 

insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos 

equipamentos e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, designadamente no que 

se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade, justifique 

uma intervenção integrada, podendo ser delimitada em instrumento próprio ou corresponder 

à área de intervenção de um plano de pormenor de reabilitação urbana.” 
No novo RJRU estão bem definidos os instrumentos de execução. Por exemplo, está 

contemplada a possibilidade de executar obras coercivas, sem ter que recorrer ao 
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procedimento da Lei dos Solos; estabeleceu-se um regime transitório, com a duração de cinco 
anos, para que os municípios convertessem as zonas de intervenção das sociedades de 
reabilitação urbana constituídas ao abrigo do Decreto-Lei nº 104/2004, de 7 de Maio, em 
uma ou mais áreas de reabilitação urbana; e clarificou-se a possibilidade de reestruturação da 
propriedade e a possibilidade de recurso à expropriação. 

O programa “Sim Porto “pretende flexibilizar a legislação para incentivo à 
reabilitação. Paralelamente pretende-se recorrer a fundos de investimento imobiliário, em 
vez das parcerias público-privadas (com mais custos e mais tempo). O programa JESSICA 
da GGD e BPI criou um Fundo de Desenvolvimento Urbano(FDU) de 178 e 82 milhões de 
euros respetivamente para apoiar projetos sustentáveis. Paralelamente o IRU (Incentivos à 
Reabilitação Urbana) disponibiliza financiamentos pelo Banco Europeu de Investimento. No 
que diz respeito ao investimento total (público e privado), há uma estimativa com base no 
custo de obra apresentado nos processos de licenciamento apresentados à Porto Vivo, SRU, 
no âmbito da respetiva área de intervenção (Quadro 3.1). 

 
Quadro 3.1 –Estimativa anual do investimento total da Porto Vivo, SRU.  

 

 
 

Com base na estimativa do custo de obra apresentada nos processos de licenciamento da 

Câmara Municipal do Porto para as freguesias que compõem a ACRRU, há igualmente uma 

estimativa do investimento total (público e privado) relativamente aos anos de 2011 e 2012. 

(Quadro 3.2).  
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Quadro 3.2 – Estimativa do investimento total da Porto Vivo, SRU para os anos de 2011 e 

2012.  

 
 

A estes dados, podemos acrescentar as transações dos processos relativos ao Exercício dos 

Direitos de Preferência (2007-2012) e a Estimativa do Investimento no âmbito do 

RECRIA,RECRIPH e SOLARH (2005-2012), permitindo melhor apurar a estimativa de 

investimento privado, de forma a confrontar este com o investimento público da ACRRU 

entre 2005 e 2012 (Quadro 3.3). A consulta do documento “Delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico do Porto em Instrumento Próprio” 

(http://www.portovivosru.pt/pdfs/DEL_ARU_CHP_JUN_2012.pdf), apresenta uma 

estimativa orçamental da intervenção pública e privada estimada para um período de 15 anos. 

 

Quadro 3.3 –Investimento global na ACRRU do Porto (Fonte: Porto Vivo, SRU, 2013).  

 
 

http://www.portovivosru.pt/pdfs/DEL_ARU_CHP_JUN_2012.pdf
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4. METODOLOGIA DOS INQUÉRITOS 

 

A metodologia adotada neste estudo consistiu na avaliação da qualidade de vida urbana 

e a perceção do impacto das intervenções urbanísticas dos últimos 10 anos ao nível das 

freguesias que constituem o centro histórico da cidade do Porto através da realização de um 

inquérito à população e de entrevistas a agentes com intervenção direta no planeamento e 

gestão daquele espaço geográfico, no sentido de estudar a perceção dos cidadãos da sua 

qualidade de vida na sua relação com as intervenções urbanísticas no centro histórico.  

O modelo conceptual adotado na avaliação da qualidade de vida no centro histórico do 

Porto assenta numa abordagem subjetiva, sustentada pela realização de um inquérito aos 

residentes do centro histórico. O estudo procura enquadrar-se no conceito introduzido por 

Foo (2000), definido como “individuals overall satisfaction with life”. Em termos analíticos 

a abordagem metodológica desenvolvida assenta na conceptualização defendida por 

Hancock (2000) da QdV nas dimensões qualitativas e quantitativas, que se desenvolvem a 

nível individual ou coletivo.  

A QdV aqui entendida diz respeito a condições objetivas em que decorre a vida 

quotidiana, referindo-se também ao bem-estar dos indivíduos nas várias dimensões da vida, 

quando inseridos em determinados contextos (Pinto, 2007), em particular no que respeita às 

intervenções urbanísticas dos últimos 10 anos no centro histórico.  

Neste quadro, perceber como indivíduos e grupos constroem e estruturam uma 

determinada noção de qualidade de vida, capaz de avaliar de forma valorativa o quadro e as 

condições de vida em todos os domínios pessoais e do meio envolvente, em particular no que 

respeita às intervenções urbanísticas decorridas na última década no centro histórico do 

Porto, tornou-se uma dimensão fundamental do objeto desta pesquisa. Deste modo, o 

conceito de qualidade de vida é entendido como um processo dinâmico, já que implica uma 

relação constante entre os indivíduos e o sistema de oportunidades e constrangimentos, com 

uma capacidade avaliativa geradora de graus variados de satisfação (Pinto, 2007).  

Torna-se, assim, importante avaliar a forma como os indivíduos percecionam a sua 

qualidade de vida através do grau de satisfação, quer em relação aos vários domínios da vida 

quer em relação à vida em geral.  
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Numa primeira fase são identificadas as dimensões de análise a considerar, através de 

intensa revisão bibliográfica e entrevistas efetuadas a agentes diretamente ligados ao 

planeamento urbanístico, que servirão de apoio à elaboração do inquérito a realizar aos 

cidadãos ou grupos de interesse.  

A segunda fase consiste na avaliação subjetiva (qualitativa) da qualidade de vida 

através da operacionalização da avaliação da QdVU, nomeadamente através da realização de 

um inquérito. 

A opinião dos indivíduos em relação ao seu nível de satisfação com os diversos e 

variados domínios da qualidade de vida urbana foi sistematizada e avaliada na terceira fase 

do estudo, com recurso a técnicas de análise estatística, o que permitiu o agrupamento dos 

inquiridos em grupos homogéneos e a sua caracterização económica e social (Santos e 

Martins, 2007b).  

 

4.1.  ESTRUTURA DO INQUÉRITO 

 

No sentido de avaliar a perceção da qualidade de vida urbana no que respeita às 

intervenções urbanísticas efetuadas no centro histórico do Porto nos últimos 10 anos e o grau 

de satisfação pessoal foi elaborado um inquérito através de um inquérito elaborado com base 

nas orientações de Marques (2002, 2004), que pretendeu avaliar a perceção dos indivíduos 

residentes no CHP sobre diferentes variáveis da QdV.  

Os inquéritos, num total de 280, foram realizados presencialmente a moradores das 

quatro freguesias da Zona Histórica do Porto (Miragaia, Sé, S. Nicolau e Vitória) mas 

também a uma percentagem reduzida de trabalhadores dos setores de comércio e serviços 

locais.  

A avaliação dos níveis gerais de satisfação dos indivíduos assentou principalmente na 

avaliação do nível de satisfação dos indivíduos nos seguintes domínios: i) o local de 

residência; ii) o modo de vida em geral; iii) as relações sociais e; iv) as intervenções 

urbanísticas decorrentes ao longo dos últimos 10 anos no centro histórico do Porto. O 

inquérito incluiu 49 atributos de caráter subjetivo e objetivo da QdVU (Quadro 4.1) e foi 

estruturado de modo a facilitar a leitura e a compreensão por parte dos inquiridos (Anexo 1). 
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A resposta dos inquiridos foi medida usando uma escala que varia desde 1 a 5 em que 1 – 

insatisfeito; 2 – pouco satisfeito; 3 – satisfeito; 4 – muito satisfeito; e 5 - muito satisfeito.  

 

Quadro 4.1 – Sumário das características dos principais itens considerados no inquérito 

(continua).  

Domínio Temática Indicador/critério 

Caracterização 
pessoal 
 
  

  Grupo etário 
 Sexo 
  Nível de escolaridade 
  Função exercida 
  Agregado familiar 
 Local de residência  

Noção de 
qualidade de 
vida 

Qualidade de vida e 
satisfação social 

O local onde vive 

Qualidade de vida em geral 

Caracterização 
social 

Condições 
ambientais 

Ambiente envolvente 
Serviços de água 
Recolha seletiva de resíduos 
Espaços verdes existentes 
Limpeza 
Níveis de poluição 

Serviços e 
equipamentos 

Oferta de serviços de saúde 
Serviços de educação 
Serviços de apoio social 
Oferta de comércio existente 
Instalações e animação desportiva 
Oferta de cultura e lazer 
Oferta de bibliotecas e museus 

Habitação e trabalho 
Oferta de habitação 
Custo de vida 
Oportunidades de trabalho 

Transportes e 
mobilidade 

Transportes públicos 
Oferta de estacionamento 
Facilidades de deslocação automóvel 

 Espaço Publico e 
Imagem Urbana 

Estado das ruas 
Conservação dos edifícios 
Possibilidade de passear 
Centros cívicos 
Prestígio do local 
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Quadro 4.1 – Sumário das características dos principais itens considerados no inquérito 
(continuação). 

Domínio Temática Indicador/critério 

Caracterização 
social 

Cidadania e 
Governança 

Gestão autárquica 
Civismo das pessoas 
Segurança 
Relação de vizinhança 
Intervenção na vida politica local 
Informação 

 

Relativamente ao local de residência, foram considerados os domínios temáticos das 

condições ambientais, serviços e equipamentos, habitação e mercado de trabalho, transportes 

e mobilidade, espaço público e imagem urbana, cidadania e governança.  

O nível de satisfação relativamente às condições ambientais passa pela satisfação 

relativamente a serviços e equipamentos que promovam uma cidade sustentável 

ambientalmente, em particular no que respeita ao ambiente envolvente à habitação, aos 

espaços verdes existentes, aos serviços de água, aos níveis de limpeza urbana, a recolha 

seletiva de resíduos e os níveis de poluição existentes. Estes fatores podem condicionar a 

qualidade de vida dos cidadãos e a relação que os indivíduos mantêm com o espaço 

ambiental.  

A oferta de espaços verdes numa cidade, principalmente os jardins e parques, 

proporcionam espaços de usufruto, de recreio e lazer, favorecendo a convivência social. Por 

outro lado, são espaços que quebram ou rompem a malha urbana favorecendo as condições 

ambientais (qualidade do ar, clima urbano, permeabilização do solo, etc.) contribuindo desta 

forma para um ordenamento urbano mais sustentável. A qualidade ambiental passa também 

Modo de vida 

Modo de vida em 
geral Tipo de vida 

Relações sociais 

Família 
Vizinhos 
Amigos 
Colegas de trabalho 

Planeamento e 
gestão 
urbanística 

Intervenções 
urbanísticas 

Intervenções urbanísticas em espaços públicos 
Intervenções urbanísticas em edifícios 

Ambiente 
envolvente 

Políticas sociais 
Capacidade de emprego 
Capacidade de captação de empresas de comércio e 
serviços 
Gestão urbanística 
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pela oferta de um conjunto de infraestruturas e serviços básicos, nomeadamente a oferta de 

água e a recolha seletiva de resíduos. Os serviços e os níveis de qualidade da limpeza urbana 

contribuem não só para a salubridade, mas também para a imagem urbana e para a saúde 

pública em geral. Os níveis de poluição existentes resultantes da atividade humana, quer seja 

o ruído ou a qualidade do ar, interferem negativamente na qualidade de vida dos cidadãos e 

tem importantes impactos principalmente na saúde dos indivíduos. 

Assim, a satisfação com a maior ou menor proximidade a serviços e equipamentos pode 

proporcionar aos cidadãos as condições e desenvolvimento das suas capacidades individuais 

e/ou do seu bem-estar coletivo. A satisfação com a oferta dos serviços de saúde remete para 

a prestação de cuidados de saúde imprescindíveis à sobrevivência e ao bem-estar dos 

indivíduos. Os serviços de educação condicionam o desenvolvimento social e económico e 

devem ajustar-se às dinâmicas urbanas, de forma a satisfazerem as necessidades dos 

indivíduos e reforçarem as liberdades de escolha. Os serviços de apoio social (creches, jardins 

de infância, lares e centros de dia) oferecem uma resposta às necessidades dos indivíduos e 

das famílias. Por outro lado, a oferta de comércio permite a satisfação de necessidades de 

consumo mais ou menos comuns. A oferta de equipamentos de animação desportiva permite 

a prática de diversas modalidades desportivas e a sua proximidade pode estimular a atividade 

física generalizada, crucial à saúde dos indivíduos. A oferta de cultura e lazer deve contribuir 

para diversificar as oportunidades na ocupação dos tempos livres e de lazer. A oferta de 

bibliotecas e museus contribui para a difusão cultural e do conhecimento.  

No domínio dos serviços e equipamentos foram avaliados os níveis de satisfação 

relativamente à oferta de: serviços de saúde; serviços de educação; serviços de apoio social; 

comércio existente; instalações desportivas; de cultura e lazer; bibliotecas e museus. Em 

termos de políticas públicas, este domínio pode dar importantes informações relativamente 

aos níveis de satisfação dos serviços dominantemente públicos. 

A habitação e o trabalho são dois aspetos fulcrais para os indivíduos desenvolverem a 

suas capacidades e as suas liberdades. A habitação é uma componente essencial para o 

desenvolvimento dos indivíduos, como tal uma oferta habitacional a nível local que satisfaça 

as necessidades dos indivíduos é essencial para a qualidade de vida urbana e dos indivíduos, 

pois segundo Marques (2004) a “habitação é vivida e é nesta dimensão que se constrói a sua 

própria identidade e a sua função social.” Por outro lado, “o trabalho “ocupa hoje em dia um 
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lugar ou uma função central nas ligações sociais e na realização individual. A falta de 

emprego é um dos principais fatores de desintegração social e de desregulação individual”.  

A satisfação com a oferta de emprego local introduz consequências positivas na 

qualidade de vida não só a nível urbano mas também como do próprio indivíduo. Neste 

âmbito, a satisfação com a habitação e o trabalho baseia-se em dois vetores de análise: 1. A 

oferta de habitação local 2. As oportunidades de trabalho local. Em termos complementares 

avalia-se a disponibilidade dos indivíduos para mudar de local de residência tendo em vista 

um melhor emprego.  

Os transportes e mobilidade no quotidiano dos indivíduos assumem um papel 

fundamental, porque estes proporcionam a deslocação dos indivíduos de casa para o trabalho, 

e para atividades de consumo, lazer e cultura. Hoje em dia, um grande número de cidades 

defronta-se com problemas graves de circulação e congestionamento de tráfego. Se por um 

lado, as necessidades de deslocação dos indivíduos, de bens e serviços, têm vindo a aumentar, 

por outro lado, assiste-se a uma utilização massificada do automóvel, com consequências 

negativas em termos ambientais mas também de escoamento do próprio tráfego.  

Os transportes públicos e as redes viárias proporcionam a mobilidade coletiva dos 

cidadãos e interferem positivamente a nível ambiental. A oferta de táxis faculta a nível urbano 

um serviço de transportes de passageiros de um local específico e sem horários. A satisfação 

com a facilidade de deslocação automóvel remete para o uso de transporte individual e para 

a capacidade de deslocação que os cidadãos detêm a nível urbano. Assim, o domínio dos 

transportes e mobilidade assenta em três vetores analíticos: i) a oferta de transportes públicos; 

ii) estacionamento; iii) a facilidade de deslocação automóvel. Com o crescimento urbano este 

domínio é cada vez mais importante na avaliação da qualidade de vida dos indivíduos. 

O espaço público é o local de convivência e fomento de relações sociais. A imagem 

urbana é um quadro que se constrói a partir de vários elementos que podem condicionar a 

satisfação com determinadas áreas urbanas. A satisfação com o espaço público pode passar 

pelo estado de conservação das ruas, pela sua limpeza e qualidade estética, (entre outros), 

tudo contribuindo para a qualidade de vida dos indivíduos. A construção de uma imagem 

urbana satisfatória aos olhos dos indivíduos pode passar pela conservação dos edifícios, 

principalmente as suas fachadas, mas também pela qualidade e visibilidade dos espaços de 

encontro cívico. Assim, o domínio do espaço público e imagem urbana assenta a sua 
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avaliação em cinco vetores de análise: i) o estado de conservação das ruas; ii) as condições 

para passear (percursos pedonais); iii) a oferta de centros cívicos (espaços públicos de 

encontro); iv) a conservação de edifícios; e v) o prestígio do local. Aqui o espaço público 

aparece enquanto proporcionador de convívio e de bem-estar social, logo como fator 

condicionador da qualidade de vida. 

No desenvolvimento das cidades e regiões, a participação na vida política local e a 

capacidade de intervenção da sociedade civil são duas componentes fundamentais da 

participação cívica (Martins e Santos, 2003). Deste modo, é preciso avaliar a capacidade ou 

as oportunidades dos indivíduos para participarem nas decisões locais e na construção de um 

futuro concertado que vá ao encontro dos múltiplos interesses.  

Em termos de cidadania é fundamental um clima de civismo, que favoreça um bem-

estar social e uma boa convivência das pessoas. Embora as relações de vizinhança possam 

ser cada vez mais brandas, ter boas relações com os vizinhos pode contribuir para um 

primeiro patamar de governança local. Por outro lado, problemas de segurança e 

criminalidade podem condicionar a qualidade de vida em determinados contextos urbanos. 

Assim, no domínio da cidadania e governança problematiza-se a satisfação em cinco vetores 

de análise: a gestão autárquica; o civismo das pessoas; a segurança; as relações de vizinhança; 

a possibilidade de intervenção na vida política local. Este domínio traz importantes 

informações para o debate da QdV. 

No sentido de avaliar o conceito de qualidade de vida e o significado que a qualidade 

de vida tem para os inquiridos, procurou-se determinar o grau de satisfação em relação ao 

local de residência, bem como da qualidade de vida em geral, na sua relação com a perceção 

dos inquiridos relativamente ao conceito de QdV.  

No que respeita ao modo de vida em geral procurou-se avaliar o nível de satisfação 

relacionado com o tipo de vida de vida em geral e as relações sociais, na sua relação com a 

família, os vizinhos, os amigos e os colegas de trabalho.  

Em termos de planeamento e gestão autárquica, procurou-se determinar o nível de 

satisfação dos inquiridos no que refere às intervenções urbanísticas decorrentes ao longo dos 

últimos 10 anos no centro histórico, em espaços públicos e em edifícios, e na sua relação com 

o contexto atual, na sua relação com as políticas sociais, a capacidade de emprego, a 

capacidade de captação de empresas de comércio e serviços e a gestão urbanística. 
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4.2. AMOSTRAGEM E PROCEDIMENTOS DE RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS 

 

O desenho da estratégia de amostragem implementado teve como principal objetivo a 

recolha de dados representativos da população residente no centro histórico do Porto. Neste 

sentido foi adotado o esquema de amostragem baseado no método de amostragem aleatório.  

O trabalho de campo foi desenvolvido entre Janeiro e Agosto de 2012 e envolveu uma 

população de 280 indivíduos inquiridos através do método presencial.  

O estudo teve por base, ainda, um conjunto de informação secundária que pretendia no 

final caracterizar a população do centro histórico e atualizar a informação existente. Assim, 

foram recolhidos dados populacionais e demográficos, edificado e habitação, sectores de 

atividade económica, entre outros.  

Para efeitos de organização e tratamento de dados foram utilizados os programas 

Excel e STATISTICA v10 (StatSoft). Os resultados obtidos são apresentados, através da 

utilização de representações gráficas para que se consiga ter uma maior aproximação à 

realidade.   

A estratégia adotada neste estudo combina métodos de análise quantitativos e 

qualitativos. A vantagem do uso em simultâneo de métodos quantitativos e qualitativos em 

estudos de QdVU tem vindo a ser amplamente reconhecido.  

A avaliação subjetiva da QdV e o grau de satisfação dos indivíduos relativamente aos 

domínios da vida identificados tiveram por base a aplicação de estatísticas descritivas. A 

análise dos dados recolhidos passou pela análise de cada variável isoladamente, de forma 

descritiva e sempre que possível, procurando fazer uma análise bivariada em que se estudam 

as relações entre duas ou mais variáveis, como por exemplo a perceção global da QdVU dos 

inquiridos consoante o grupo etário e a localização da residência.  
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5.  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 A análise dos inquéritos elaborados aos moradores e trabalhadores no comércio e 

serviços, respondidos maioritariamente por indivíduos do sexo feminino (57%), permitiu 

verificar uma população envelhecida em todas as freguesias, maioritariamente com idade 

entre os 45 e 65 anos (37%) seguido dos maiores de 65 (28%), verificando-se um maior peso 

dos idosos na freguesia da Sé (Figura 5.1).  

 
Figura 5.1 – Distribuição da população inquirida por freguesia segundo o grupo etário (%). 

 

A população apresenta baixos níveis de instrução, em que a maioria apresenta estudos 

ao nível do 6% ano (24%), do 4º ano (23%) e do 9º ano de escolaridade (20%), embora ainda 

cerca de 4% do total de inquiridos não saiba ler e/ou escrever (Figura 5.2). No entanto, cerca 

de 11% dos inquiridos apresentam formação académica ao nível superior e pós-graduada.  

0

5

10

15

20

25

30

35

Miragaia São Nicolau Sé Vitória

(%)

15-24 25-45 45-65 >65



74 
 

 
Figura 5.2 – Distribuição da população inquirida por freguesia segundo o grau de instrução 

(%).  

Ao nível do mercado de trabalho, parte significativa da população não trabalha (43%), 

seja devido à situação de desemprego ou a título da reforma, verificando-se um maior peso 

nas freguesias de Miragaia, Sé e Vitória (Figura 5.3). A maioria da população inquirida é 

trabalhadora por conta de outrem (39%).   

 
Figura 5.3 – Distribuição da população inquirida por freguesia segundo a função exercida 

(%).  

Os agregados familiares são tendencialmente reduzidos, a maior parte constituídos 

por duas (39%) e 3 pessoas (27%) (Figura 5.4).  
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 Figura 5.4 – Distribuição da população inquirida por freguesia segundo o agregado 

familiar (%).  

Ao nível da caracterização pessoal os inquiridos identificam-se sobretudo com a 

família (29%) e a profissão (25%), esta última é valorizada sobretudo nas freguesias de 

Miragaia e Vitória, seguido do local de nascimento (19%) (Figura 5.5). Apenas cerca de 1% 

dos inquiridos mostraram mais importante o seu nível de instrução.  

 
Figura 5.5 – Distribuição da população inquirida por freguesia segundo a caracterização 

pessoal (%). 

Perceber as conceções dos sujeitos sobre qualidade de vida em geral significa, de 

algum modo, perceber os fatores que estruturam a perceção subjetiva da sua própria 
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qualidade de vida e o modo como a avaliam. A multiplicidade, a complexidade e a 

subjetividade associada ao conceito de qualidade de vida remete para uma ambiguidade e 

indefinição igualmente presentes na associação de uma diversidade de dimensões que 

caracterizam a qualidade de vida por parte dos inquiridos. Relativamente aos níveis de 

satisfação manifestados pelos inquiridos em relação aos vários domínios da sua vida, pode 

verificar-se que os inquiridos encontram-se pouco satisfeitos a satisfeitos, verificando-se essa 

tendência em todas as freguesias (Figura 5.6).  

 

 
 

Figura 5.6 – Satisfação com os vários domínios da vida agrupados por freguesia (%). 

 

Quando considerados os 3 domínios de maior e menor satisfação, ainda que cruzados 

com as mesmas variáveis, parecem espelhar uma realidade mais uniforme e independente 

das variáveis consideradas (Quadro 5.1). Os 3 domínios de maior satisfação repetem-se quase 

uniformemente pelas diferentes zonas de residência, escalões etários e classes sociais, 

evidenciando que os níveis de satisfação mais elevados estão relacionados com a oferta 

cultural através do acesso a bibliotecas, museus, …, com o prestígio do local, a oferta de 

comércio e serviços, e o ambiente envolvente. Os 3 domínios de menor satisfação prendem-
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se maioritariamente com as intervenções na vida política local, mas também com a falta de 

estacionamento, a falta de oportunidade de trabalho e a deficiente conservação dos edifícios.  

 

Quadro 5.1 – Domínios de maior e menor satisfação por área de residência e idade. 

Freguesia Fatores de menor satisfação Fatores de maior satisfação 

Miragaia  Intervenção na vida politica 
local 

 As oportunidades de trabalho 
 Estacionamento 
 Conservação dos edifícios 
 Gestão da autarquia 
 As facilidades de deslocação 

automóvel 

 Oferta de bibliotecas, … 
 O prestígio do local 
 A oferta de comércio e serviços 

existentes 
 A possibilidade de 

passear/percursos pedonais 
 Ambiente envolvente 

S. Nicolau  Intervenção na vida politica 
local 

 Estacionamento 
 As oportunidades de trabalho 
 A conservação dos edifícios 
 A facilidade de deslocação 

automóvel 

 Oferta de bibliotecas, … 
 O prestígio do local 
 A oferta de comércio e serviços 

existentes 
 Ambiente envolvente  
 A possibilidade de 

passear/percursos pedonais  
Sé  Intervenção na vida politica 

local 
 Estacionamento 
 A conservação dos edifícios 
 As oportunidades de trabalho 
 A facilidade de deslocação 

automóvel 

 Oferta de bibliotecas, … 
 A limpeza 
 A oferta de comércio e serviços 

existentes 
 Os serviços de educação 
 As relações de vizinhança  

Vitoria  Intervenção na vida politica 
local 

 Estacionamento 
 As oportunidades de trabalho  
 A conservação dos edifícios 
 A facilidade de deslocação 

automóvel 

 Oferta de bibliotecas, … 
 O prestígio do local 
 As relações de vizinhança  
 Ambiente envolvente  
 A oferta de comércio e serviços 

existentes 

 

Em relação ao grau de satisfação com o local onde vivem, verifica-se que a maioria 

das pessoas está satisfeita por viver na Zona Histórica (22%), mas não tão satisfeitas em 

relação à sua Qualidade de Vida em geral (11%) (Figuras 5.7 e 5.8). 
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Figura 5.7 – Grau de satisfação da população inquirida por freguesia quanto ao local onde 

vive (%).  

 
Figura 5.8 – Distribuição da população inquirida por freguesia segundo a qualidade de vida 

em geral (%).  

Se por um lado as representações sobre o conceito de qualidade de vida traduzem a 

multiplicidade de dimensões que o próprio conceito acarreta, por outro, deixam transparecer 

uma certa homogeneidade relativa à noção e ao significado “qualidade e vida” que os 

habitantes da zona histórica parecem ter interiorizado. Quanto ao tipo de vida, de um modo 

geral, em todas as freguesias os inquiridos estão satisfeitos (36,8%) a pouco satisfeitos 

(24,6%), com exceção da freguesia de S. Nicolau em que os inquiridos se mostraram 
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satisfeitos a bastante satisfeitos (Figura 5.9). Ao nível das relações sociais, os inquiridos 

demonstram bastante ou muita satisfação pela família, seguida dos amigos e dos colegas de 

trabalho (Figura 5.10).  

 
Figura 5.9 – Grau de satisfação relativamente ao tipo de vida por local de residência (%). 

 
Figura 5.10 – Grau de satisfação relativamente às relações sociais (%). 

O grau de satisfação relativamente às intervenções urbanísticas em espaços públicos 

é mediano (Figura 5.11), situação generalizada em todas as freguesias. Contrariamente, no 

que respeita às intervenções urbanísticas em edifícios, os inquiridos demonstram um baixo 

grau de satisfação (Figura 5.12). 
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Figura 5.11 – Grau de satisfação relativamente às intervenções urbanísticas em espaços 

públicos por local de residência (%).  

 
Figura 5.12 – Grau de satisfação relativamente às intervenções urbanísticas em edifícios 

por local de residência (%).  

Estes resultados quando correlacionados com o grau de satisfação relativamente a 

gestão urbanística no centro histórico demonstram que existe um pessimismo geral no que 

respeita às atuais políticas sociais (Figura 5.13), à capacidade de emprego (Figura 5.14), de 

captação de empresas (Figura 5.15) e em termos urbanísticos em geral (Figura 5.16).  
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Figura 5.13 – Grau de satisfação pelas políticas sociais por freguesia (%). 

 
Figura 5.14 – Grau de satisfação relativamente à capacidade de emprego por 

freguesia (%). 
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Figura 5.15 – Grau de satisfação relativo à capacidade de captação de empresas de 

comércio e serviços por freguesia (%). 

 
Figura 5.16 – Grau de satisfação relativo à gestão urbanística por freguesia (%). 

De um modo geral, a população do centro histórico encontra-se envelhecida e com 

baixos níveis de instrução, maioritariamente trabalhadores por conta de outrem, embora se 

verifique um elevado peso da população não ativa, devido à situação de desemprego ou a 

título da reforma, acompanhando as tendências gerais do município.  

Relativamente ao grau de satisfação com o local onde vivem, verifica-se que a 

maioria das pessoas está satisfeita por viver na Zona Histórica embora não tão satisfeitas em 

relação à sua Qualidade de Vida em geral (11%).  
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A população identifica-se sobretudo com a família e a profissão, e manifesta um nível 

de satisfação baixo relativamente aos vários domínios da vida. Os domínios de maior 

satisfação repetem-se quase uniformemente pelas diferentes zonas de residência, escalões 

etários e classes sociais, evidenciando que os níveis de satisfação mais elevados estão 

relacionados com a oferta cultural através do acesso a bibliotecas, museus, …, com o 

prestígio do local, a oferta de comércio e serviços, e o ambiente envolvente. Os domínios de 

menor satisfação prendem-se maioritariamente com as intervenções na vida política local, 

mas também com a falta de estacionamento, a falta de oportunidade de trabalho e a deficiente 

conservação dos edifícios.  

Quanto ao tipo de vida, de um modo geral, os inquiridos estão satisfeitos a pouco 

satisfeitos. Ao nível das relações sociais, os inquiridos demonstram bastante ou muita 

satisfação pela família, seguida dos amigos e dos colegas de trabalho.  

O nível de satisfação relativamente às intervenções urbanísticas em espaços públicos 

é mediano embora baixo no que respeita às intervenções urbanísticas em edifícios. Os 

resultados evidenciam um pessimismo geral no que respeita às atuais políticas sociais, à 

capacidade de emprego, de captação de empresas e em termos urbanísticos. Esta situação 

pode ser, nos dias de hoje, generalizada ao nível do município e, mesmo, do país devido ao 

contexto de crise económica e social.  
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6. CONCLUSÕES  

Na análise do Centro Histórico do Porto pretendeu-se dar especial enfoque às 

questões arquitetónicas e sociológicas, numa perspetiva da qualidade de vida urbana com o 

intuito de contribuir para a sua melhoria. 

Sob o ponto de vista sociológico, no centro histórico do Porto verificam-se 

genericamente problemas de falta de formação da população, envelhecimento e carências 

económicas, tráfego de droga e elevada percentagem de desemprego, o que confere àquela 

área uma imagem de um certo “estigma social”, o que dificulta a atratividade de outras franjas 

da sociedade para escolha daquela zona para habitar bem como na captação de atividades 

económicas de comércio e serviços (a que acrescem problemas do estado geral do edificado 

e espaços públicos, de estacionamento, transportes e outros), influenciando nos baixos 

padrões de qualidade de vida. 

Numa zona que tem vindo a perder população desde há décadas e com a aceleração 

dessa perda nos últimos 10 anos, com 17% dos prédios devolutos e 35% dos prédios 

parcialmente devolutos, o que representa mais de metade do total, seria de primordial 

importância captar novos públicos, com o intuito de dinamizar aquela área e melhorar o 

panorama urbanístico.  

Sendo a área classificada de Património Mundial da UNESCO e com os crescentes 

fluxos turísticos (potenciados recentemente pelas companhias aéreas “low cost”), poderão 

ser uma base de alavancagem na melhoria das condições socioeconómicas e arquitetónicas 

do local, ainda que insuficientes por si só.  

Sob o ponto de vista arquitetónico, se olharmos a Ribeira do Porto, desde a margem 

Sul, de Gaia, verificamos que entre a Praça da Ribeira e a Ponte de D. Luís, o casario 

frontalmente ao rio é a meio interrompido por demolições efetuadas em meados do século 

XX, quando as perspetivas sobre o património eram outras e na época as demolições só foram 

interrompidas sobretudo por falta de condições económicas (apesar de algumas vozes 

dissonantes na época). 

Já nos anos 80, por iniciativa do então CRUARB, tomou-se a iniciativa de construir 

aquela “clareira” entre o rio Douro e a Sé que é hoje uma imagem de marca sobre a cidade. 

Sob a coordenação dos Arquitetos Loza, António Moura e Virgínio Moutinho, 

curiosamente assistimos a três tipos de atitudes diferenciadas: um casario recuado em relação 
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ao muro à mesma cércea, de cor amarela e bordeaux, com materiais atuais para a época 

(betão, caixilharias de alumínio, etc.), com uma linguagem quase a imitar o antigo, mas 

vendo-se que era moderno, mais acima um edifício branco (onde funciona um infantário), 

onde se construiu um idêntico ao que existiu antes das demolições e ao lado um edifício 

(junto ao túnel), com uma linguagem contemporânea, sem nada a ver com a arquitetura 

existente (cobertura plana e longos envidraçados) (Figura 6.1). Estes três exemplos de atitude 

arquitetónica sobre como construir em espaços vazios em áreas urbanas consolidadas e no 

caso do Centro Histórico Património Mundial poderia remeter-nos para uma reflexão mais 

ampla mas, em todos os casos, a atitude deve ser contemporânea em termos arquitetónicos e 

uma perspetiva vanguardista. Podemos assistir a vários tipos de respostas na Europa do pós-

guerra quando se intervencionaram cidades, vilas e aldeias que tinham sido bombardeadas e 

muitas delas com centros históricos (e.g., Varsóvia, Berlim, Frankfurt, entre outros).  

 
Figura 6.1 – Imagem do centro histórico do Porto visto de Vila Nova de Gaia. 

Sobre o edificado existente no pós 25 de Abril de 1974, sob a tutela do CRUARB, e 

da Fundação para o Centro Histórico, a política era a de recuperação dos edifícios “casa a 

casa”, sobretudo com financiamentos autárquicos, sendo que, uma das regras era a de 

manutenção das populações residentes e os edifícios não poderiam ser vendidos, mas apenas 

alugados (a autarquia era proprietária de cerca de 5% dos edifícios e agora 4%). 

Recentemente com o desaparecimento do CRUARB e criação SRU – Sociedade 

Porto Vivo, parceira da Câmara, passou-se a estudar “quarteirão a quarteirão” e negociar com 

os privados, com o sentido de os estimular à recuperação dos edifícios, sendo que, para o 

caso, as soluções devem passar por parcerias, aluguer, venda e em último recurso a 

expropriação, com algumas facilidades logísticas, no apoio ao crédito, impostos (IMI e IMT), 

projetos, aconselhamento jurídico, entre outros.  
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Assim, a SRU – Sociedade Porto Vivo, sucessora do CRUARB, passou a ter 

fundamentalmente o papel, de estudo, projeto, mediação / negociação com os privados, no 

sentido de agilizar e acelerar o processo de recuperação urbanística da ARU do Centro 

Histórico. Nesta perspetiva, a Câmara Municipal tem cada vez menos o papel de “investidor” 

direto no edificado, ainda que esse papel não tenha desaparecido. 

Como é referido na entrevista com o Eng.º Rui Quelhas, administrador executivo da 

SRU – Sociedade Porto Vivo, o investimento público seria sempre insuficiente dados os 

enormes custos que este tipo de operações exige e muito menos com um orçamento público 

anual apenas de 2 milhões de euros (60% do Estado e 40% da Autarquia).  

As quatro intervenções mais emblemáticas de recuperação de quarteirões inteiros são: 

as Cardosas, Corpo da Guarda, Largo Duque da Ribeira e Carlos Alberto (este fora do Centro 

Histórico), entre outras, que podem ser opções em situações pontuais e com soluções 

diferenciadas, mas não como regra geral de intervenção. 

Genericamente, os espaços públicos vão sendo valorizados satisfatoriamente em 

termos de desenho urbano mas o que foi feito é insuficiente. Verificam-se problemas de 

estacionamento, nos transportes e de tráfego, designadamente devido ao atravessamento para 

Gaia pelo tabuleiro inferior da Ponte D. Luís. Neste aspeto particular decorrem obras no eixo 

Mouzinho-flores no edificado e nos arruamentos com alterações nos sentidos viários que 

deverão atenuar esta situação (por exemplo quem Sobe a rua Mouzinho da Silveira em vez 

de virar à esquerda para os Aliados (via Largo dos Lóios passará a seguir em frente para Sá 

de Bandeira).  

No global, dir-se-ia que há melhorias mas em ritmo lento (agravado agora pela crise) 

e que o potencial da cidade, no seu todo e no Centro Histórico, poderia e deveria ir mais 

rápido e mais longe.  

É imprescindível que sejam integradas as intervenções públicas conjugadas com as 

privadas no edificado, para que sejam atingidos os objetivos: a) revitalização e requalificação 

urbana, com benefício para os espaços públicos e melhoramento das condições de 

acessibilidade e de transporte de bens e pessoas; b) dinamização das atividades económicas, 

designadamente as que estão ligadas ao turismo e ao lazer, à criatividade urbana, à cultura, 

ao comércio e aos serviços de proximidade; c) atração de novos residentes, melhoria das 

condições de vida e de habitação dos habitantes atuais e trabalhadores; d) valorização do 
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património, de caráter medieval e inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO, 

nomeadamente na proteção e conservação da paisagem urbana, dos espaços verdes e 

monumentos. 

Poderíamos dizer que não só na cidade do Porto como a nível nacional, a lei do 

arrendamento (com lentas atualizações das rendas antigas), faz com que os proprietários (e 

logicamente também os inquilinos), não tenham rendimentos suficientes para uma 

recuperação mais efetiva dos imóveis. Paralelamente as rendas indivisas são frequentemente 

outro problema, principalmente quando há vários herdeiros dum imóvel e vontades diferentes 

agravados à regressão ou pelo menos estagnação do mercado imobiliário, o que provoca 

inação ou muitas vezes abandono dos imóveis. 

Os imóveis recuperados nos últimos anos (nomeadamente em artérias principais 

como a Rua Mouzinho da Silveira), com uma política também direcionada a vendas no 

mercado de classe alta também se tem revelado pouco eficaz como se pode verificar na 

dificuldade que estão a ter nas vendas sobretudo na habitação)  

Para além das obras de reabilitação dos edifícios e dos espaços públicos, a Zona 

Histórica requer ações imateriais diversas, que a revitalizem e ajudem a promover a sua 

imagem, não só de cariz mais “popular”, mas também mais erudito na tentativa de beneficiar 

vários públicos da Área Metropolitana e também turistas. 

Como foi dito na metodologia, além da pesquisa bibliográfica e entrevistas, foram 

realizados inquéritos presenciais, de onde da análise dos dados, em linhas gerais se conclui 

que a população residente manifestou satisfação com o ambiente existente, mas insatisfação 

geral em relação às intervenções urbanísticas, com reflexos na Qualidade de Vida, de onde 

se conclui um potencial daquela zona insuficientemente potenciado. Para além da 

recuperação do edificado e dos espaços públicos, a Câmara Municipal sendo proprietária de 

cerca de 4% dos edifícios poderia rentabilizar o edificado através de arrendamento quer para 

habitação quer para atividades económicas a custos um pouco mais reduzidos e proporcionar 

mais incentivos fiscais (para além da isenção de IMI), no sentido de revitalizar aquela área. 

Paralelamente tentar “estender” o recente fenómeno da “movida” da Baixa até esta zona e 

criar uma zona de lazer no atual parque de estacionamento da Alfândega sobre o rio que 

funcione como “âncora” na dinamização diurna e noturna da zona ribeirinha. 
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Pela política da SRU, seria desejável um reforço dos orçamentos anuais, numa 

tentativa de pelo investimento público acelerar também o investimento privado. Em termos 

gerais, mas sobretudo em áreas mais desfavoráveis, como o “miolo” do morro da Sé, da 

Vitória ou de Miragaia ter mais preocupações sociais designadamente na redução dos preços 

de venda e arrendamento (também pelo sistema cooperativo), não só como benefício da 

população residente, como na captação de outras pessoas não só para a habitação, como para 

a captação de comércio e serviços, no sentido de contrariar o que se tem passado até ao 

momento: a média dos imóveis colocados à venda, desde a jurisdição da SRU, tem preços 

superiores aos da média da cidade do Porto (a realidade não é a mesma em relação aos 

imóveis sob a jurisdição da FDZHP). 

Procurar construir mais estacionamento a preços reduzidos, nomeadamente para 

habitantes e trabalhadores daquela área, melhorar os transportes públicos (eventualmente 

equacionar uma estação de Metro à Cota alta antes da entrada na Ponte D. Luís), e tal como 

se promoveu há 6/7 anos um concurso público internacional de ideias para a frente ribeirinha, 

que ficou na gaveta, por dificuldades orçamentais e falta de vontade ou sensibilidade política, 

fazer o mesmo para todo o centro histórico, de resto como por princípio para múltiplas outras 

situações. Desse modo e a custos muito reduzidos, o poder público pode encontrar formas 

criativas, contemporâneas e com qualidade estética (designadamente ao nível do desenho 

urbano), para intervir sobre um território Classificado Património mundial de uma forma 

vanguardista e que deve ser valorizado, com implicações favoráveis para a Cidade, região e 

país e com implicações sociais, económicas, culturais e turísticas com impacto na 

sustentabilidade e na Qualidade de Vida. 
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Anexo 1 – Inquérito  

 
I – CARACTERIZAÇÃO PESSOAL 
 

1. Idade   _______ 
2. Freguesia ____________ 

3. Sexo   Masculino      Feminino   
4. Nível de escolaridade 

 
Nenhum, não sabe ler nem escrever  
Nenhum, mas sabe ler e escrever  
4 anos de escolaridade  
6 anos de escolaridade  
9 anos de escolaridade  
12 anos de escolaridade  
Licenciatura ou bacharelato  
Pós-graduação, Mestrado ou Doutoramento  

 
5. Função que exerce atualmente 

 
Estudante   
Trabalhador por conta própria   
Trabalhador por conta de outrem  
Não trabalha  

 
6. Número de pessoas do agregado familiar  _________ 

 
II – INSERÇÃO SOCIAL E ECONÓMICA  

1. Se tivesse de dizer o que melhor o/a caracteriza, o que diria em primeiro lugar? 
 

O nome da entidade onde trabalha/estuda  
O local onde nasceu  
A família a que pertence  
A sua profissão  
O seu nível de instrução  
O quarteirão ou a freguesia onde reside  
Outra, qual? 

 
2. Qualidade de vida e satisfação social 

 
Qual o grau de satisfação por viver no local onde vive? _____ (escala de 0 a 10) 
 
Como classifica a sua qualidade de vida? _____ (escala de 0 a 10) 
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Qual o grau de satisfação relativamente a alguns aspetos do local onde vive (assinalar com X) 

 In
sa

tis
fe

ito
 

Po
uc

o 
Sa

tis
fe

ito
 

Sa
tis

fe
ito

 

B
as

ta
nt

e 
Sa

tis
fe

ito
 

M
ui

to
 

Sa
tis

fe
ito

 

1. O ambiente envolvente          
2. A possibilidade de passear / percursos pedonais          
3. A oferta de comércio existente          
4. A oferta de cultura e lazer          
5. Os serviços de água e saneamento          
6. Transportes públicos          
7. Oferta de estacionamento          
8. A oferta de serviços de saúde          
9. A recolha seletiva de resíduos          
10. Os serviços de educação          
11. As instalações e a animação desportiva          
12. Os espaços verdes existentes          
13. A informação disponibilizada pela autarquia          
14. Praças / espaços de lazer          
15. O estado das ruas          
16. A gestão da Autarquia          
17. A conservação dos edifícios          
18. Os serviços de apoio social (centros de idade, lares)          
19. A limpeza          
20. O civismo das pessoas          
21. A oferta de bibliotecas, museus e monumentos          
22. A segurança          
23. A oferta de habitação          
24. As oportunidades de trabalho          
25. As facilidades de deslocação automóvel          
26. O custo de vida          
27. Os níveis de poluição existentes          
28. O apreço pelo local          
29. As relações de vizinhança          
30. Intervenção na vida política local          

 
3. Qual o grau de satisfação relativamente ao tipo de vida que leva? (assinalar com X) 

Nada satisfeito   
Pouco satisfeito   
Satisfeito   
Bastante satisfeito   
Muito satisfeito   
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4. Qual o grau de satisfação relativamente a: (assinalar com X) 
 

 Insatisfeito Pouco 
satisfeito Satisfeito Bastante 

satisfeito 
Muito 
satisfeito 

A sua família          
Os seus vizinhos          
Os seus amigos          
Os seus colegas de trabalho          

 
 
III – GESTÃO URBANÍSTICA 
 

1. Qual o grau de satisfação relativamente às intervenções urbanísticas nos últimos 10 anos:  
 
Em espaços públicos? _____ (escala de 0 a 10) 
Em edifícios? _____ (escala de 0 a 10) 

 
 

2. Qual o grau de satisfação relativamente a: (assinalar com X) 
 

 Insatisfeito Pouco 
satisfeito Satisfeito Bastante 

satisfeito 
Muito 
satisfeito 

Políticas sociais          
Capacidade de emprego          
Capacidade de captação de empresas de 
comércio e serviços 

         

Gestão urbanística          
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Anexo 2 – Entrevistas  

 

No âmbito da presente tese foram realizadas várias entrevistas com vista a esclarecer 

várias informações no domínio do desenvolvimento urbanístico da cidade do Porto, em 

particular no centro histórico do Porto, bem como tentar compreender vários pontos de vista 

sobre a problemática relacionada com a qualidade de vida em ambiente urbano. Deste modo 

foram entrevistados(as):  

a) Arqº Rui Loza, Diretor do CRUARB (Comissariado para a Renovação da Área 

Ribeira/Barredo), entre 1990 e 2003, entrevista realizada em 2003;  

b) Arqº António Moura, Coordenador do CRUARB, entre 1975 e 2003, e autor de 

vários Projetos na Zona Histórica, entrevista realizada em 2003;  

c) Dr. António José Praça, Ex-Diretor da FDZHP (Fundação para o 

Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto), entrevista realizada em 2003;  

d) Dr. Paulo Cutileiro, ex-Vereador da Educação Juventude e Desporto da Câmara 

Municipal do Porto e Assessor do Ministro da Defesa, entrevista em 2004;  

e) Engª Margarida Mesquita Guimarães, Coordenadora do CRUARB até 2003 e 

desde 2004 na SRU, Porto Vivo, duas entrevistas realizadas, uma em 2004 e 2012;  

f) Arqº Francisco Sousa Rio, Arquiteto da Câmara Municipal do Porto na Divisão 

do Património, entrevista em 2012;  

g) Arqº Paulo Valença, Coordenador na SRU, Porto Vivo, entrevista em 2004;  

h) Engº Rui Quelhas, Admninistrador executivo da SRU, Sociedade Porto Vivo, 

entrevista em 2012.  

As entrevistas e a síntese das entrevistas aqui apresentadas são da total 

responsabilidade do autor.  

 

Entrevista conjunta com os arquitetos Loza e António Moura  

Na entrevista realizada em 2003 com os Arq. Loza, na qualidade e Diretor do 

Comissariado para a Renovação Urbana da Área Ribeira/Barredo (CRUARB) desde 1990, e 

Arq. António Moura, na qualidade de coordenador do CRUARB desde 1975, foram 

apontadas as insuficiências de financiamento por parte da Câmara Municipal do Porto, que 
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justificavam a lentidão do processo de recuperação de edificado, bem como dos espaços 

públicos, na altura. 

O Arquiteto Moura explicou a intervenção feita na clareira do Morro da Lada, onde 

dois dos projetos são da sua autoria, dos anos 1980. Disse “ se fosse hoje teria feito de outra 

maneira”, nomeadamente em relação ao elevador que liga a cota do rio à Sé, que neste 

momento de encontra avariado e tem um “porteiro” que vai transportando as pessoas nos dois 

sentidos sobretudo turistas no verão. Entre outros problemas a ligação ao terreiro da Sé é 

feita por baixo dum edifício branco sobranceiro ao rio (onde funciona um infantário) e que 

passa por um portão num terreno privado, que quando o senhorio o fecha os transeuntes não 

podem subir para a Sé, tendo de voltar para trás ou para uma via lateral. 

Na altura foi explicada a intenção de mudar de estratégia por parte da CMP, já a 

antever a extinção do CRUARB e a criação da SRU, sociedade Porto vivo e foi explicada a 

alteração, que se anunciava na  forma de intervir  sobre aquele território e a prevista tanto na 

estrutura, como nas formas de o financiar, referindo que deixaria de se estudar “casa a casa” 

para passar a “quarteirão a quarteirão”, falando da retirada do miolo, para criação de uma 

praça com estacionamento subterrâneo que mais tarde se viria a aplicar no quarteirão da 

Cardosas. 

Entrevista a Dr. António Praça 

Em entrevista ao Dr. António Praça (médico de profissão), na qualidade de ex-diretor 

da Fundação para o Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto (FDZHP), referiu não estar 

a acompanhar as problemáticas arquitetónicas e urbanísticas com detalhe, mas sobretudo  

questões imobiliárias na prespetiva de venda de edifício e algumas questões sociais que iam 

surgindo avulso. 

De referir que as competências da FDZHP formam sendo sucessivamente reduzidas 

e hoje confinem-se quase apenas a finalizar o processo de vendas em curso devido a 

empréstimos pendentes. 

 

Entrevista a Dr. Paulo Cutileiro 

Em entrevista ao Dr. Paulo Cutileiro, Vereador da Educação, Juventude e Desporto 

da Câmara Municipal do Porto e assessor do Ministro de Defesa, em 2004, referiu os 

problemas de cariz social de que a área em questão carece. Por uma lado pelo baixo nível 
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socioeconómico da população residente, com baixos níveis de instrução, altas taxas de 

desemprego e perda progressiva de população nessa altura e que se veio a agravar nos últimos 

anos. 

Neste contexto referiu ser das áreas de cidade onde era mais difícil a autarquia intervir 

sob o ponto de vista social e sociológico. 

Apontou o tráfego de droga e o envelhecimento dos residentes como dois dos 

principais problemas bem como a dificuldade em captar novos públicos, para a habitação, 

mas também para os serviços algum Comércio para aquela zona da cidade. 

 

Entrevista a Engª Margarida Guimarães 

Foram realizadas duas entrevistas à Engª Margarida Guimarães, coordenadora na 

SRU, Porto Vivo em 2004 tinha explicado o projeto Atlante onde foram estudadas as cidades 

Património Mundial, Porto, Guimarães, Évora, Angra do Heroísmo, Santiago de Compostela 

e Lugo.  

Explicou o processo histórico dos 28 anos do CRUARB e da SRU, já aqui abordado 

no essencial (por exemplo que antes só se podia arrendar e agora o objetivo primordial é 

vender)e ainda, a legislação especial do “Património Mundial” e as condições especiais de 

financiamento pelo BEI (Banco Europeu de Investimentos). Foi explicado que a CMP detém 

40% do capital da SRU e o Estado 60%. 

Informou que o primeiro quarteirão a ser intervencionado foi o de Carlos Alberto e 

que de momento estão a reabilitar 30 prédios mostrando bastante otimismo quanto às 

perspectivas de vendas. 

A questão do concurso internacional de arquitetura para a frente ribeirinha, realizado 

há uns 5 anos não ter passado do papel e não terem sido dali retiradas ideias, foi justificado 

pela falta de condições económicas , mas também falta de vontade política. 

 

Entrevista a Arq. Francisco Sousa Rio 

O Arqº Francisco Rio, que atualmente desempenha funções na Câmara Municipal do 

Porto, manifestou-se veementemente contra as políticas do executivo camarário nas suas 

políticas urbanísticas (e não só), tanto em relação à Zona Histórica, como também à cidade 

no geral, acusando as recentes recuperação de “fachadismo”, voltado para a especulação 
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imobiliária, voltado para o grande capital com fatores de exclusão das populações locais por 

razões económicas. 

Abordou o PDM, dizendo que este foi desvirtuado e mostrando descontemtamento 

pelos projetos do Bolhão, Mercado do Bom Sucesso, parque da Cidade, Palácio, entre outros. 

Achou também que o exemplo do quarteirão das Cardosas não irá resultar e que 

repetições do mesmo serão um desperdício de dinheiros púbicos. 

 

Entrevista a Dr. Arq. Paulo Valença 

O Arqº Paulo Valença, na qualidade de Coordenador da SRU, Porto Vivo em 2004, 

esteve responsável pelas intervenções no morro da Sé, como ZIP(Zona de intervenção 

prioritária),que na realidade, aparenta ser a zona de mais difícil melhoria, devido às suas 

características.  

Foi focado em particular o futuro funcionamento do quarteirão-âncora do Corpo da 

Guarda e os projetos de um Hotel de quatro estrelas com 80 quartos, de uma residência de 

estudantes e um Lar de Terceira Idade, bem como a indefinição relativamente à Av. da Ponte. 

Foi também explicado a forma como será requalificado o eixo Mouzinho-Flores e as suas 

alterações no tráfego.  

Não manifestou particulares preocupações em relação à segurança naquela zona, 

mostrando-se otimista em relação ao futuro. 

 

Entrevista a Eng. Rui Quelhas 

O Engº Rui Quelhas, atual Diretor executivo da Porto Vivo, explicou que a SRU tem 

um orçamento anual de cerca de 2Milhões de Euros e s Sua missão principal é intermediar, 

estimular os privados e agilizar as iniciativas privadas em vez de ser o principal investidor. 

Afirmou que a recuperação total do centro Histórico custaria 2,5.000 Milhões de 

euros, e desse modo e que desse modo apenas com dinheiros públicos demoraria uma 

eternidade. 

A esse propósito referiu que o CRUARB em 28 anos recuperou apenas 10% da zona 

histórica justificando, que esse modelo não tinha viabilidade e por isso a alteração para o 

modelo atual. 
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Falou do Masterplan que tem como objetivos primordiais a sustentabilidade e não 

especificamente a reabilitação. 

Elogiou o PDM como se fosse “feito para 30 milhões de pessoas” e desvalorizou os 

problemas de criminalidade nesta área. 

Explicou os juros favoráveis do BEI, de empréstimos a 30 anos e que em alguns caso 

como o morro da Sé se procura o arrendamento social por contraponto por exemplo ao 

quarteirão das Cardosas mais especulativo, evedenciando diferentes abordagens em função 

do território em estudo, como uma espécie de “diferentes receitas”para as especificidades do 

território. 

Foram enunciados outros assuntos já enunciados neste estudo bem como alguns 

detalhes que não justificam mais alongamentos. 
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Anexo 3 – Dados estatísticos 
 

Categoria Indicador 
Miragaia 

São 

Nicolau 
Sé Vitória 

(nº) (%) (nº) (%) (nº) (%) (nº) (%) 

Grupo etário 

15-24 6 7.9 10 11.1 1 2.1 6 9.0 
25-45 21 27.6 25 27.8 10 21.3 19 28.4 
45-65 29 38.2 31 34.4 20 42.6 24 35.8 
>65 20 26.3 24 26.7 16 34.0 18 26.9 

Sexo 
Masculino 32 42.1 41 45.6 19 40.4 29 43.3 
Feminino 44 57.9 49 54.4 28 59.6 38 56.7 

Grau de instrução 

Nenhum, não sabe ler nem escrever 0 0.0 3 3.3 1 2.1 1 1.5 
Nenhum, mas sabe ler e escrever 3 3.9 2 2.2 1 2.1 0 0.0 

4 anos de escolaridade 16 21.1 21 23.3 9 19.1 18 26.9 
6 anos de escolaridade 19 25.0 20 22.2 11 23.4 16 23.9 
9 anos de escolaridade 17 22.4 14 15.6 12 25.5 13 19.4 

12 anos de escolaridade 14 18.4 18 20.0 11 23.4 12 17.9 
Licenciatura ou bacharelato 5 6.6 9 10.0 3 6.4 5 7.5 
Pós-graduação, Mestrado ou 

Doutoramento 2 2.6 3 3.3 0 0.0 2 3.0 

Função exercida 

Estudante  3 3.9 6 6.7 1 2.1 3 4.5 
Trabalhador por conta própria  9 11.8 13 14.4 4 8.5 7 10.4 

Trabalhador por conta de outrem 31 40.8 39 43.3 15 31.9 24 35.8 
Não trabalha 33 43.4 32 35.6 27 57.4 29 43.3 

Agregado familiar 

1 10 13.2 14 15.6 9 19.1 11 16.4 
2 29 38.2 36 40.0 19 40.4 24 35.8 
3 21 27.6 24 26.7 11 23.4 20 29.9 
4 14 18.4 13 14.4 7 14.9 11 16.4 

> 5 2 2.6 3 3.3 1 2.1 1 1.5 

Caracterização pessoal 

O nome da entidade onde 
trabalha/estuda 5 6.6 7 7.8 3 6.4 4 6.0 

O local onde nasceu 14 18.4 17 18.9 8 17.0 14 20.9 

A família a que pertence 20 26.3 29 32.2 16 34.0 15 22.4 

A sua profissão 21 27.6 21 23.3 9 19.1 19 28.4 

O seu nível de instrução 0 0.0 1 1.1 2 4.3 1 1.5 
O quarteirão ou a freguesia onde 

reside 6 7.9 3 3.3 1 2.1 5 7.5 

outra 9 11.8 12 13.3 8 17.0 9 13.4 

Grau de satisfação com o local 
onde reside 

1 2 2.6 2 2.2 1 2.1 2 3.0 
2 3 3.9 5 5.6 2 4.3 3 4.5 
3 6 7.9 9 10.0 3 6.4 5 7.5 
4 10 13.2 11 12.2 7 14.9 7 10.4 
5 20 26.3 26 28.9 10 21.3 18 26.9 
6 12 15.8 12 13.3 9 19.1 9 13.4 
7 7 9.2 10 11.1 5 10.6 8 11.9 
8 5 6.6 10 11.1 3 6.4 7 10.4 
9 6 7.9 6 6.7 4 8.5 4 6.0 
10 5 6.6 3 3.3 3 6.4 4 6.0 
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Categoria Indicador 
Miragaia São Nicolau Sé Vitória 

(nº) (%) (nº) (%) (nº) (%) (nº) (%) 

Grau de 
satisfação com a 
qualidade de vida 

em geral 

1 1 1.3 2 2.2 1 2.1 1 1.5 
2 3 3.9 5 5.6 2 4.3 2 3.0 
3 7 9.2 10 11.1 5 10.6 5 7.5 
4 19 25.0 17 18.9 10 21.3 13 19.4 
5 20 26.3 24 26.7 10 21.3 18 26.9 
6 10 13.2 13 14.4 7 14.9 10 14.9 
7 8 10.5 8 8.9 7 14.9 7 10.4 
8 5 6.6 7 7.8 3 6.4 6 9.0 
9 2 2.6 3 3.3 1 2.1 3 4.5 

10 1 1.3 1 1.1 1 2.1 2 3.0 

Ambiente 
envolvente 

Insatisfeito 5 6.6 3 3.3 2 4.3 4 6.0 
Pouco Satisfeito 11 14.5 18 20.0 10 21.3 16 23.9 

Satisfeito 23 30.3 30 33.3 18 38.3 18 26.9 
Bastante 
Satisfeito 27 35.5 32 35.6 15 31.9 20 29.9 

Muito Satisfeito 10 13.2 11 12.2 7 14.9 9 13.4 

A possibilidade 
de passear 
(percursos 
pedonais) 

Insatisfeito 6 7.9 7 7.8 6 12.8 7 10.4 
Pouco Satisfeito 17 22.4 15 16.7 11 23.4 13 19.4 

Satisfeito 20 26.3 22 24.4 10 21.3 25 37.3 
Bastante 
Satisfeito 23 30.3 36 40.0 18 38.3 18 26.9 

Muito Satisfeito 10 13.2 10 11.1 2 4.3 4 6.0 

A oferta de 
comércio 

existente e 
serviços 

Insatisfeito 8 10.5 3 3.3 7 14.9 7 10.4 
Pouco Satisfeito 16 21.1 14 15.6 8 17.0 10 14.9 

Satisfeito 19 25.0 25 27.8 12 25.5 23 34.3 
Bastante 
Satisfeito 22 28.9 37 41.1 15 31.9 20 29.9 

Muito Satisfeito 11 14.5 11 12.2 5 10.6 7 10.4 

A oferta de 
cultura e lazer 

Insatisfeito 15 19.7 13 14.4 10 21.3 9 13.4 
Pouco Satisfeito 26 34.2 24 26.7 14 29.8 23 34.3 

Satisfeito 20 26.3 34 37.8 17 36.2 18 26.9 
Bastante 
Satisfeito 10 13.2 14 15.6 5 10.6 14 20.9 

Muito Satisfeito 5 6.6 5 5.6 1 2.1 3 4.5 

Os serviços de 
água e 

saneamento 

Insatisfeito 9 11.8 12 13.3 4 8.5 7 10.4 
Pouco Satisfeito 10 13.2 15 16.7 10 21.3 15 22.4 

Satisfeito 25 32.9 36 40.0 15 31.9 20 29.9 
Bastante 
Satisfeito 27 35.5 24 26.7 16 34.0 18 26.9 

Muito Satisfeito 5 6.6 3 3.3 2 4.3 7 10.4 

Transportes 
públicos 

Insatisfeito 10 13.2 11 12.2 2 4.3 9 13.4 
Pouco Satisfeito 22 28.9 16 17.8 10 21.3 15 22.4 

Satisfeito 23 30.3 39 43.3 15 31.9 23 34.3 
Bastante 
Satisfeito 18 23.7 20 22.2 17 36.2 14 20.9 



106 
 

Muito Satisfeito 3 3.9 4 4.4 3 6.4 6 9.0 
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Categoria Indicador 
Miragaia São Nicolau Sé Vitória 

(nº) (%) (nº) (%) (nº) (%) (nº) (%) 

Estacionamento  

Insatisfeito 31 40.8 36 40.0 25 53.2 34 50.7 
Pouco Satisfeito 25 32.9 30 33.3 10 21.3 15 22.4 

Satisfeito 15 19.7 21 23.3 7 14.9 13 19.4 
Bastante 
Satisfeito 5 6.6 9 10.0 4 8.5 4 6.0 

Muito Satisfeito 0 0.0 2 2.2 0 0.0 1 1.5 

Oferta de 
serviços de saúde  

Insatisfeito 10 13.2 11 12.2 4 8.5 7 10.4 
Pouco Satisfeito 23 30.3 22 24.4 15 31.9 20 29.9 

Satisfeito 25 32.9 40 44.4 18 38.3 22 32.8 
Bastante 
Satisfeito 14 18.4 14 15.6 8 17.0 13 19.4 

Muito Satisfeito 4 5.3 3 3.3 2 4.3 5 7.5 

Recolha seletiva 
de resíduos 

Insatisfeito 8 10.5 5 5.6 9 19.1 9 13.4 
Pouco Satisfeito 17 22.4 28 31.1 6 12.8 14 20.9 

Satisfeito 18 23.7 25 27.8 14 29.8 19 28.4 
Bastante 
Satisfeito 28 36.8 30 33.3 15 31.9 21 31.3 

Muito Satisfeito 5 6.6 2 2.2 3 6.4 4 6.0 

Os serviços de 
educação 

Insatisfeito 5 6.6 4 4.4 7 14.9 6 9.0 
Pouco Satisfeito 19 25.0 22 24.4 11 23.4 14 20.9 

Satisfeito 20 26.3 33 36.7 17 36.2 27 40.3 
Bastante 
Satisfeito 28 36.8 28 31.1 7 14.9 18 26.9 

Muito Satisfeito 4 5.3 3 3.3 5 10.6 2 3.0 

As instalações e 
animação 
desportiva 

Insatisfeito 17 22.4 16 17.8 10 21.3 11 16.4 
Pouco Satisfeito 29 38.2 36 40.0 15 31.9 25 37.3 

Satisfeito 19 25.0 24 26.7 15 31.9 18 26.9 
Bastante 
Satisfeito 9 11.8 11 12.2 5 10.6 9 13.4 

Muito Satisfeito 2 2.6 3 3.3 2 4.3 4 6.0 

Os espaços 
verdes existentes 

Insatisfeito 18 23.7 15 16.7 9 19.1 12 17.9 
Pouco Satisfeito 30 39.5 35 38.9 16 34.0 24 35.8 

Satisfeito 18 23.7 25 27.8 14 29.8 19 28.4 
Bastante 
Satisfeito 7 9.2 14 15.6 4 8.5 10 14.9 

Muito Satisfeito 3 3.9 1 1.1 4 8.5 2 3.0 

A informação 
disponibilizada 
pela autarquia 

Insatisfeito 17 22.4 23 25.6 10 21.3 18 26.9 
Pouco Satisfeito 29 38.2 36 40.0 17 36.2 23 34.3 

Satisfeito 19 25.0 24 26.7 15 31.9 15 22.4 
Bastante 
Satisfeito 9 11.8 8 8.9 3 6.4 8 11.9 

Muito Satisfeito 2 2.6 1 1.1 2 4.3 3 4.5 

Estado das 
praças/espaços de 

lazer 

Insatisfeito 22 28.9 25 27.8 11 23.4 15 22.4 
Pouco Satisfeito 32 42.1 33 36.7 16 34.0 24 35.8 

Satisfeito 14 18.4 18 20.0 14 29.8 19 28.4 
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Bastante 
Satisfeito 5 6.6 13 14.4 5 10.6 6 9.0 

Muito Satisfeito 3 3.9 1 1.1 1 2.1 3 4.5 

O estado das ruas 

Insatisfeito 19 25.0 26 28.9 10 21.3 19 28.4 
Pouco Satisfeito 29 38.2 35 38.9 17 36.2 25 37.3 

Satisfeito 19 25.0 17 18.9 15 31.9 18 26.9 
Bastante 
Satisfeito 7 9.2 10 11.1 4 8.5 5 7.5 

Muito Satisfeito 2 2.6 2 2.2 1 2.1 0 0.0 

Categoria Indicador 
Miragaia São Nicolau Sé Vitória 

(nº) (%) (nº) (%) (nº) (%) (nº) (%) 

A gestão 
autárquica 

Insatisfeito 30 39.5 27 30.0 11 23.4 23 34.3 
Pouco Satisfeito 31 40.8 37 41.1 17 36.2 25 37.3 

Satisfeito 10 13.2 16 17.8 13 27.7 10 14.9 
Bastante 
Satisfeito 4 5.3 9 10.0 5 10.6 9 13.4 

Muito Satisfeito 1 1.3 1 1.1 1 2.1 0 0.0 

A conservação 
dos edifícios 

Insatisfeito 30 39.5 34 37.8 21 44.7 28 41.8 
Pouco Satisfeito 19 25.0 25 27.8 12 25.5 18 26.9 

Satisfeito 14 18.4 22 24.4 9 19.1 12 17.9 
Bastante 
Satisfeito 10 13.2 8 8.9 4 8.5 7 10.4 

Muito Satisfeito 3 3.9 1 1.1 1 2.1 2 3.0 

Os serviços de 
apoio social 

Insatisfeito 16 21.1 14 15.6 9 19.1 12 17.9 
Pouco Satisfeito 30 39.5 36 40.0 16 34.0 30 44.8 

Satisfeito 17 22.4 25 27.8 14 29.8 16 23.9 
Bastante 
Satisfeito 11 14.5 13 14.4 7 14.9 7 10.4 

Muito Satisfeito 2 2.6 2 2.2 1 2.1 2 3.0 

A limpeza 

Insatisfeito 8 10.5 10 11.1 4 8.5 7 10.4 
Pouco Satisfeito 18 23.7 15 16.7 13 27.7 14 20.9 

Satisfeito 30 39.5 30 33.3 18 38.3 26 38.8 
Bastante 
Satisfeito 19 25.0 30 33.3 6 12.8 15 22.4 

Muito Satisfeito 5 6.6 5 5.6 6 12.8 5 7.5 

O civismo das 
pessoas 

Insatisfeito 15 19.7 15 16.7 10 21.3 11 16.4 
Pouco Satisfeito 26 34.2 30 33.3 17 36.2 29 43.3 

Satisfeito 26 34.2 28 31.1 15 31.9 18 26.9 
Bastante 
Satisfeito 6 7.9 16 17.8 4 8.5 8 11.9 

Muito Satisfeito 3 3.9 1 1.1 1 2.1 1 1.5 

A oferta de 
bibliotecas, 
museus e 

monumentos 

Insatisfeito 2 2.6 1 1.1 1 2.1 2 3.0 
Pouco Satisfeito 7 9.2 13 14.4 4 8.5 3 4.5 

Satisfeito 17 22.4 20 22.2 7 14.9 15 22.4 
Bastante 
Satisfeito 30 39.5 33 36.7 17 36.2 25 37.3 

Muito Satisfeito 20 26.3 23 25.6 18 38.3 22 32.8 

A segurança Insatisfeito 14 18.4 10 11.1 8 17.0 14 20.9 
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Pouco Satisfeito 25 32.9 35 38.9 14 29.8 20 29.9 
Satisfeito 28 36.8 34 37.8 18 38.3 21 31.3 
Bastante 
Satisfeito 8 10.5 9 10.0 7 14.9 11 16.4 

Muito Satisfeito 1 1.3 2 2.2 0 0.0 1 1.5 

A oferta de 
habitação 

Insatisfeito 4 5.3 11 12.2 9 19.1 10 14.9 
Pouco Satisfeito 20 26.3 25 27.8 14 29.8 18 26.9 

Satisfeito 25 32.9 27 30.0 12 25.5 24 35.8 
Bastante 
Satisfeito 15 19.7 19 21.1 11 23.4 12 17.9 

Muito Satisfeito 2 2.6 8 8.9 1 2.1 3 4.5 

As oportunidades 
de trabalho 

Insatisfeito 32 42.1 35 38.9 20 42.6 30 44.8 
Pouco Satisfeito 18 23.7 26 28.9 13 27.7 18 26.9 

Satisfeito 15 19.7 15 16.7 8 17.0 11 16.4 
Bastante 
Satisfeito 10 13.2 13 14.4 6 12.8 8 11.9 

Muito Satisfeito 1 1.3 1 1.1 0 0.0 0 0.0 

Categoria Indicador 
Miragaia São Nicolau Sé Vitória 

(nº) (%) (nº) (%) (nº) (%) (nº) (%) 

As facilidades de 
deslocação 
automóvel 

Insatisfeito 26 34.2 30 33.3 15 31.9 23 34.3 
Pouco Satisfeito 22 28.9 34 37.8 14 29.8 20 29.9 

Satisfeito 18 23.7 17 18.9 13 27.7 18 26.9 
Bastante 
Satisfeito 10 13.2 9 10.0 4 8.5 5 7.5 

Muito Satisfeito 1 1.3 2 2.2 1 2.1 1 1.5 

O custo de vida 

Insatisfeito 14 18.4 17 18.9 11 23.4 12 17.9 
Pouco Satisfeito 34 44.7 32 35.6 18 38.3 26 38.8 

Satisfeito 15 19.7 25 27.8 14 29.8 17 25.4 
Bastante 
Satisfeito 12 15.8 14 15.6 3 6.4 11 16.4 

Muito Satisfeito 1 1.3 2 2.2 1 2.1 1 1.5 

Os níveis de 
poluição 
existentes 

Insatisfeito 11 14.5 14 15.6 8 17.0 13 19.4 
Pouco Satisfeito 18 23.7 23 25.6 15 31.9 18 26.9 

Satisfeito 31 40.8 34 37.8 16 34.0 20 29.9 
Bastante 
Satisfeito 14 18.4 17 18.9 6 12.8 13 19.4 

Muito Satisfeito 2 2.6 2 2.2 2 4.3 3 4.5 

O prestígio do 
local 

Insatisfeito 2 2.6 3 3.3 2 4.3 1 1.5 
Pouco Satisfeito 11 14.5 14 15.6 8 17.0 13 19.4 

Satisfeito 18 23.7 23 25.6 15 31.9 18 26.9 
Bastante 
Satisfeito 33 43.4 39 43.3 20 42.6 23 34.3 

Muito Satisfeito 12 15.8 12 13.3 2 4.3 13 19.4 

As relações de 
vizinhança 

Insatisfeito 5 6.6 6 6.7 5 10.6 6 9.0 
Pouco Satisfeito 18 23.7 22 24.4 13 27.7 15 22.4 

Satisfeito 32 42.1 31 34.4 17 36.2 23 34.3 
Bastante 
Satisfeito 15 19.7 22 24.4 7 14.9 14 20.9 
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Muito Satisfeito 6 7.9 9 10.0 5 10.6 9 13.4 

A intervenção na 
vida política 

local 

Insatisfeito 53 69.7 59 65.6 26 55.3 44 65.7 
Pouco Satisfeito 21 27.6 29 32.2 19 40.4 22 32.8 

Satisfeito 2 2.6 1 1.1 1 2.1 1 1.5 
Bastante 
Satisfeito 0 0.0 0 0.0 1 2.1 0 0.0 

Muito Satisfeito 0 0.0 1 1.1 0 0.0 0 0.0 

Grau de 
satisfação 

relativamente ao 
modo de vida 

Insatisfeito 9 11.8 6 6.7 6 12.8 7 10.4 

Pouco Satisfeito 20 26.3 21 23.3 12 25.5 16 23.9 
Satisfeito 30 39.5 33 36.7 16 34.0 24 35.8 
Bastante 
Satisfeito 15 19.7 23 25.6 10 21.3 11 16.4 

Muito Satisfeito 2 2.6 7 7.8 3 6.4 9 13.4 

A sua família 

Insatisfeito 1 1.3 1 1.1 2 4.3 0 0.0 
Pouco Satisfeito 4 5.3 4 4.4 5 10.6 6 9.0 

Satisfeito 16 21.1 21 23.3 12 25.5 17 25.4 
Bastante 
Satisfeito 43 56.6 45 50.0 20 42.6 26 38.8 

Muito Satisfeito 13 17.1 22 24.4 8 17.0 18 26.9 

Os seus vizinhos 

Insatisfeito 12 15.8 13 14.4 9 19.1 14 20.9 
Pouco Satisfeito 18 23.7 20 22.2 14 29.8 15 22.4 

Satisfeito 29 38.2 30 33.3 15 31.9 25 37.3 
Bastante 
Satisfeito 16 21.1 24 26.7 8 17.0 10 14.9 

Muito Satisfeito 1 1.3 3 3.3 1 2.1 3 4.5 

Categoria Indicador 
Miragaia São Nicolau Sé Vitória 

(nº) (%) (nº) (%) (nº) (%) (nº) (%) 

Os seus amigos 

Insatisfeito 0 0.0 1 1.1 0 0.0 0 0.0 
Pouco Satisfeito 13 17.1 20 22.2 7 14.9 11 16.4 

Satisfeito 17 22.4 27 30.0 13 27.7 15 22.4 
Bastante 
Satisfeito 32 42.1 31 34.4 15 31.9 27 40.3 

Muito Satisfeito 14 18.4 11 12.2 12 25.5 14 20.9 

Os seus colegas 
de trabalho 

Insatisfeito 2 2.6 4 4.4 1 2.1 1 1.5 
Pouco Satisfeito 12 15.8 19 21.1 13 27.7 15 22.4 

Satisfeito 27 35.5 29 32.2 14 29.8 24 35.8 
Bastante 
Satisfeito 24 31.6 25 27.8 9 19.1 13 19.4 

Muito Satisfeito 11 14.5 13 14.4 10 21.3 12 17.9 

Grau de 
satisfação das 
intervenções 

urbanísticas em 
espaços públicos 

1 2 2.6 4 4.4 2 4.3 5 7.5 
2 3 3.9 6 6.7 2 4.3 2 3.0 
3 11 14.5 15 16.7 5 10.6 9 13.4 
4 14 18.4 20 22.2 10 21.3 17 25.4 
5 23 30.3 24 26.7 14 29.8 14 20.9 
6 15 19.7 13 14.4 6 12.8 8 11.9 
7 5 6.6 6 6.7 4 8.5 4 6.0 
8 2 2.6 1 1.1 3 6.4 3 4.5 
9 1 1.3 0 0.0 0 0.0 1 1.5 
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10 0 0.0 1 1.1 1 2.1 0 0.0 

Grau de 
satisfação das 
intervenções 

urbanísticas em 
edifícios 

1 7 9.2 14 15.6 6 12.8 6 9.0 
2 2 2.6 4 4.4 2 4.3 9 13.4 
3 11 14.5 10 11.1 9 19.1 15 22.4 
4 23 30.3 24 26.7 14 29.8 14 20.9 
5 16 21.1 13 14.4 7 14.9 12 17.9 
6 9 11.8 12 13.3 4 8.5 4 6.0 
7 4 5.3 9 10.0 3 6.4 4 6.0 
8 3 3.9 2 2.2 1 2.1 2 3.0 
9 0 0.0 1 1.1 1 2.1 0 0.0 
10 1 1.3 1 1.1 0 0.0 1 1.5 

Políticas sociais 

Insatisfeito 14 18.4 17 18.9 12 25.5 12 17.9 
Pouco Satisfeito 34 44.7 32 35.6 18 38.3 26 38.8 

Satisfeito 15 19.7 25 27.8 14 29.8 17 25.4 
Bastante 
Satisfeito 12 15.8 13 14.4 3 6.4 11 16.4 

Muito Satisfeito 1 1.3 3 3.3 0 0.0 1 1.5 

Capacidade de 
emprego 

Insatisfeito 30 39.5 39 43.3 17 36.2 30 44.8 
Pouco Satisfeito 37 48.7 37 41.1 19 40.4 29 43.3 

Satisfeito 9 11.8 10 11.1 10 21.3 8 11.9 
Bastante 
Satisfeito 0 0.0 2 2.2 1 2.1 1 1.5 

Muito Satisfeito 0 0.0 1 1.1 0 0.0 0 0.0 

Capacidade de 
captação de 
empresas de 
comercio e 

serviços 

Insatisfeito 26 34.2 18 20.0 13 27.7 23 34.3 
Pouco Satisfeito 32 42.1 33 36.7 17 36.2 25 37.3 

Satisfeito 12 15.8 24 26.7 12 25.5 15 22.4 
Bastante 
Satisfeito 5 6.6 13 14.4 5 10.6 3 4.5 

Muito Satisfeito 1 1.3 2 2.2 0 0.0 1 1.5 

Gestão 
urbanística 

 

Insatisfeito 21 27.6 31 34.4 16 34.0 26 38.8 
Pouco Satisfeito 33 43.4 40 44.4 17 36.2 28 41.8 

Satisfeito 16 21.1 14 15.6 8 17.0 10 14.9 
Bastante 
Satisfeito 6 7.9 3 3.3 5 10.6 3 4.5 

Muito Satisfeito 0 0.0 2 2.2 1 2.1 0 0.0 
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