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Resumo 

Nos últimos anos, tem-se verificado um crescente interesse pela avaliação da 

qualidade cénica da paisagem, motivado por problemas de cariz ambiental e de gestão 

de território, associados a uma tomada de consciência da importância da paisagem para 

a qualidade de vida da sociedade. O presente estudo tem como objetivos comparar 

duas metodologias de avaliação distintas, uma com base na preferência expressa pelo 

público e outra com base em parâmetros técnicos; perceber a importância do 

envolvimento da sociedade civil no decorrer dos processos; e identificar padrões de 

preferência pública, tendo como base o processo participativo aplicado no âmbito da 

proposta de MasterPlan para o Vale do Leça. O processo participativo, para além de 

permitir avaliar a paisagem e inferir sobre as preferências do público, tem uma função 

vital de sensibilização da comunidade. Isto porque, o rio Leça – considerado um dos 

mais poluídos da Europa -  tem associados graves problemas de pressão antrópica 

devido, essencialmente, à intensa atividade industrial que originou um território 

desordenado.  

Tendo em conta que ambas as metodologias de avaliação foram aplicadas com 

sucesso, foi possível estudar as mais valias de cada uma. Recorrendo à análise 

estatística, foi utilizado um modelo de correlação que permitiu compreender quais os 

atributos da paisagem que determinam a preferência do público. Para além disso, foi 

avaliada a influência de diversos contextos na preferência pública, através da 

setorização da amostra. 

Foi gerado um conjunto de informação que pode ser utilizado na gestão da 

paisagem, para atuar com maior objetividade na conservação dos elementos que são 

valorizados e na mitigação dos que contribuem para a diminuição da qualidade cénica. 

Por último, foi possível inferir sobre particularidades que o público aprecia, permitindo 

traduzir as suas vontades para o espaço em causa, na futura proposta de MasterPlan.  

 

Palavras-chave: avaliação da paisagem, participação pública, qualidade cénica, 

perceção, planeamento, rio Leça. 
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Abstract 

In recent years, there has been a growing interest in assessing the scenic quality 

of the landscape, motivated by environmental and landscape management problems, 

associated with an awareness of the importance the landscape has for the quality of life. 

The present study aims to compare two distinct evaluation methodologies, one based on 

the preference expressed by the public and the other based on technical parameters; 

understand the importance of the involvement of the public in decision-making process; 

and identify public preference patterns, based on public participation applied under the 

MasterPlan proposal for the Vale do Leça. The participatory process, in addition to 

allowing the evaluation of the landscape and inferring on the preferences of the public, 

has a vital community awareness function. This is because Rio Leça – considered one 

of the most polluted in Europe – has serious problems associated with anthropic 

pressure due, essentially, to the intense industrial activity that has led to a lack of land 

use planning.  

Given that both evaluation methodologies were successfully implemented, it was 

possible to study the added value of each. Resorting to statistical analysis, a correlation 

model was used to understand which landscape attributes determine the preference of 

the public. In addition, the influence of various contexts on public preference was 

evaluated, through descriptions made by various groups of the sample of survey 

respondents. 

A set of information that can be used in landscape management was generated 

in order to act with greater objectivity in the conservation of the elements that are valued 

and in the mitigation of those that contribute to the reduction of the scenic quality. Lastly, 

it was possible to infer on the characteristics the public appreciates, allowing them to 

translate their wills into the landscape in question, in the future MasterPlan proposal. 

 

Keywords: landscape assessment, public participation, scenic quality, 

perception, landscape planning, rio Leça.  
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Nota Introdutória 

 O presente relatório foi desenvolvido no âmbito do estágio realizado no Atelier 

LRC | Arquitetura Paisagista - um gabinete que se dedica à realização de trabalhos de 

arquitetura paisagista em todas as suas vertentes: Projeto, Coordenação e Fiscalização, 

Planeamento Urbano e Ordenamento do Território, trabalhando em diferentes escalas 

e numa abordagem multidisciplinar.  

O trabalho, desenvolvido ao longo de 6 meses em contexto de estágio (tendo 

sido grande parte, dadas as circunstâncias, em teletrabalho), apresenta como objetivo 

principal estudar o envolvimento da população, através de um processo participativo, na 

avaliação da paisagem, neste caso, aplicado ao projeto “MasterPlan - Vale do Leça”. 

Este projeto surge de uma lógica de intermunicipalidade e decorre do Acordo de 

Cooperação entre a Área Metropolitana do Porto e os municípios de Santo Tirso, 

Valongo, Maia e Matosinhos para a realização do Estudo Prévio para a qualificação e 

valorização do Corredor do rio Leça. 
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1 Introdução 

 

1.1   Apresentação do tema 

 A noção de paisagem acompanha a nossa existência desde que o homem e a 

sua sobrevivência dependem da relação que ele estabelece com o meio onde se insere. 

Desde sempre.  

É um conceito complexo que tem sido objeto de estudo de diversas áreas de 

conhecimento, tanto no campo científico, como artístico, humano e social. E tal como a 

relação entre o homem e o meio se alteram, também o conceito de paisagem tem 

evoluído ao longo da história, permitindo entender estas alterações e diferentes 

correntes de pensamento. 

A Convenção Europeia da Paisagem, assinada em Florença em 2000, define-a 

como “uma parte do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo carácter 

resulta da ação e da interação de fatores naturais e/ou humanos” (art.1º, Conselho da 

Europa, 2000). 

Esta definição aproxima o observador da paisagem, afirmando que esta 

depende de um sujeito e resulta de uma sensível interação deste com o território onde 

se enquadra.  

Assim sendo, para além das características mais objetivas da paisagem, que 

incluem elementos naturais e antrópicos, visualmente identificáveis, existe a vertente 

subjetiva que se relaciona com a perceção e resulta sempre de uma relação entre 

observador e observado.  

Deste modo, a paisagem resulta também dos significados que lhe são atribuídos 

pelos diversos observadores que com ela interagem ao longo do tempo, através de 

estímulos sensoriais e mecanismos de perceção. “(...) é cada vez mais o resultado de 

um conjunto de funções biológicas, valores históricos, culturais, de uso e de identidade, 

que vão muito além daquilo que se vê.” (Panagopoulos, 2009).  

Consequentemente, diferentes paisagens evocarão sentimentos diferentes em 

diferentes sujeitos e a avaliação da paisagem fica dependente dessa ligação que, 

instantaneamente, se estabelece. 
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Neste sentido, perceber que paisagens são mais e menos valorizadas, e porque 

o são, torna-se fundamental para apoiar decisões de planeamento. Permite 

fundamentar melhor as ações a seguir, desenvolver estratégias de proteção e 

valorização ambiental e garantir que todas as modificações na paisagem não 

influenciam negativamente a sua qualidade. 

“A qualidade da paisagem é hoje reconhecida pela sociedade para garantir a 

qualidade de vida da população, principalmente ao nível da saúde e do bem-estar” 

(Andresen, 1984) e, nos últimos anos, tem-se assistido a uma mudança que reflete uma 

maior consciência ambiental entre o público em geral. 

Para além disto, é cada vez mais reconhecido que as dimensões económica e 

ambiental não podem ser dissociadas da dimensão sociocultural. Torna-se fulcral 

desenvolver estratégias integradas que possibilitem o envolvimento da sociedade em 

geral no processo de decisão, desde as fases mais iniciais de avaliação da qualidade e 

planeamento, até à implementação das opções. 

Desta forma, e só assim, o cidadão comum é impactado de forma positiva pelas 

intervenções realizadas, as opções tomadas têm mais aceitação social e fica garantido 

que a paisagem é efetivamente gerida e mantida de acordo com a vontade e 

necessidades daqueles que vão realmente usufruir dos espaços. 
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1.2  Problemática 

A problemática deste trabalho traduz-se nas seguintes questões: Por um lado, 

quais os melhores métodos de avaliação da paisagem e como conseguimos envolver 

as perceções do cidadão comum no desenvolvimento dos projetos? Por outro, será que 

as perceções do público em geral vão ao encontro das opiniões de especialistas em 

matéria de paisagem? E ainda, porque é que alguns espaços nos fazem sentir bem e 

outros não; e que fatores e contextos influenciam as nossas perceções numa avaliação 

da paisagem?  

A consciencialização das populações sobre a importância da atuação sobre o rio 

Leça é um dos maiores desafios atualmente enfrentados pela equipa do MasterPlan, 

pelo que o processo de participação pública é considerado fundamental para a 

sustentação da proposta a realizar. 

A relevância do trabalho desenvolvido prende-se com o facto de permitir aplicar 

metodologias de avaliação da paisagem de uma área específica e refletir sobre a 

importância dos processos participativos, para que a população integre o 

desenvolvimento e o processo de decisão. 
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1.3  Objetivos 

Um dos objetivos deste trabalho consiste em perceber quais os melhores 

métodos de avaliação da paisagem como forma de envolvimento da sociedade civil; e, 

se possível, identificar um conjunto de princípios que possam servir de base a futuras 

propostas de intervenção. 

Pretende-se comparar duas metodologias distintas de avaliação e perceber se 

as perceções do cidadão comum vão ao encontro das opiniões de especialistas na 

matéria.  

Outro objetivo fundamental é identificar padrões de preferência pública, através 

de um processo participativo, no âmbito da proposta de MasterPlan para o Vale do Leça. 

Procura-se analisar os parâmetros e atributos da paisagem com maior 

significado e preponderância para a população e perceber como diversos fatores e 

contextos influenciam as perceções. 

Importa, ainda, referir um conjunto de objetivos secundários: 

 Analisar casos de estudo de natureza semelhante ao MasterPlan do Vale do 

Leça; 

 Caracterizar a área de estudo a diversos níveis, analisando as suas principais 

oportunidades e ameaças;  

 Estudar diversos métodos de participação pública; 

 Estudar diversos métodos de avaliação da qualidade da paisagem; 

 Avaliar o que deve ser tido em consideração na futura proposta do MasterPlan. 
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1.4  Metodologia 

A metodologia está organizada 

em 4 fases (Figura 1). 

A sequência de etapas começa 

com a fase 1, onde se realizou uma 

revisão bibliográfica e caracterizou a 

área de intervenção. Foram analisados 

vários estudos e metodologias 

associados tanto à avaliação da 

paisagem como à participação pública. 

Para a caracterização da área de 

intervenção (o Vale do rio Leça), 

desenvolveu-se um enquadramento a 

nível geográfico e histórico-cultural. 

Num segundo momento, na fase 

2, recolheram-se os dados, para aferir a 

opinião no que diz respeito à qualidade 

visual da paisagem ao longo do rio Leça, 

com base em dois métodos distintos.  

Por um lado, uma abordagem baseada na preferência expressa pelo público 

através de um processo participativo e, por outro, uma metodologia de especialistas 

onde a avaliação foi feita com base em parâmetros técnicos. Para a abordagem 

participativa foi definido como instrumento de recolha de dados o preenchimento de dois 

questionários à base de imagens; e para a abordagem profissional foi elaborada uma 

tabela com diversos critérios de avaliação. Os dados obtidos nos inquéritos foram 

traduzidos em matrizes de Excel e sujeitos a análise estatística. Os valores obtidos pelo 

preenchimento da tabela foram sujeitos a comparação com os restantes. 

Na fase 3 procedeu-se à análise dos resultados dos dois métodos. Em primeiro 

lugar, através da análise da avaliação das 30 fotografias de paisagens do vale do Leça 

apresentadas no primeiro inquérito, feita pelas duas metodologias, compararam-se as 

questões que são consideradas relevantes para a comunidade em geral com as 

evidenciadas pelo método dos especialistas. Em segundo lugar, com base em análises 

de correlação, estudou-se a influência de diversos atributos da paisagem na perceção 

pública. E por último, com base nos dados sociodemográficos obtidos com o segundo 

     Fig.1 Metodologia de trabalho | fonte: elaboração própria 
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inquérito, foi feita uma setorização da amostra em diversas categorias e investigou-se a 

influência de diversos contextos na avaliação realizada pelo público. 

Na fase 4, após apurados os resultados realizou-se a reflexão e discussão dos 

mesmos para perceber quais as principais conclusões alcançadas e que dados devem 

ser tidos em consideração na elaboração da futura proposta do MasterPlan. 
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2 Revisão Bibliográfica 

 

2.1   Paisagem e Perceção 

 “…landscape is composed of not only of what lies before our eyes but what lies within our heads.”  

D.W. Meinig (1979). 

 

O acentuado crescimento urbano a que temos assistido e, de um modo geral, as 

alterações na economia mundial, resultaram em mudanças aceleradas na paisagem e 

as transformações negativas tornaram-se inevitáveis.  

Em contrapartida, há uma clara preocupação em estabelecer uma relação 

equilibrada entre as necessidades sociais, as atividades económicas e o ambiente. A 

deterioração dos habitats naturais tem ganho relevância e cada vez mais se abordam 

questões relacionadas com a gestão de recursos e o desenvolvimento sustentável.   

Sendo as paisagens verdadeiras heranças naturais e culturais, e sabendo que se 

assiste a uma grande perda de diversidade e identidade, estas questões são 

fundamentais e a paisagem requer proteção e gestão também nesse contexto de 

preocupação com as gerações futuras. 

A Convenção Europeia da Paisagem surge neste sentido e fez com que a nível 

europeu a Paisagem tenha vindo a ser gradualmente reconhecida como elemento 

fundamental, com importantes funções de interesse público em diversos campos. 

(Conselho da Europa, 2000). 

O conceito de paisagem é complexo e tem evoluído ao longo do tempo, e talvez por 

ser um objeto de estudo desta natureza, é grande parte das vezes mencionada como 

um mero cenário ao qual se associam principalmente aspetos físicos.  

No entanto, para além dessas características mais facilmente identificáveis, a 

Paisagem está carregada de significados simbólicos das nossas sociedades e imbuída 

de muitas outras dimensões para além da física. É reflexo dos valores sociais, dos 

padrões culturais, dos processos naturais e de todas as mudanças que se desenvolvem 

continuamente através do tempo e do espaço. Devia ser encarada enquanto um todo, 

onde as várias componentes são indissociáveis (Bulcão, 2005), porque se trata de um 
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caso onde o conjunto é indubitavelmente mais valioso que a soma dos elementos que 

o constituem. 

Quando se fala em paisagem fala-se também de uma dimensão percetiva e de 

um conjunto de interações que, ao longo do tempo, se vão estabelecendo entre 

observador e o observado (Gomes, 2011).   

A perceção é um processo ativo no qual a informação apreendida através dos 

sentidos é organizada e interpretada. Sempre foi central como mecanismo de 

sobrevivência, porque permite que consigamos interpretar e dar valor a um determinado 

lugar e reagir ao meio que nos rodeia.  É um mecanismo seletivo, dinâmico, interativo e 

individual (Lee, 1973); influenciado pelas experiências e contextos de cada um. 

Posto isto, diferentes paisagens vão evocar diversos sentimentos em diferentes 

observadores que reagem e são influenciados pelos seus próprios valores. Ou seja, 

embora a paisagem possua qualidades intrínsecas, a forma como o sujeito a vai 

percecionar e a informação que tem, condiciona o juízo e a interpretação que forma 

sobre ela.  

 

2.2   Qualidade e Avaliação da Paisagem  

 “…a qualidade da paisagem refere-se à organização harmoniosa dos vários elementos da paisagem, 

naturais e humanos, que produzem uma resposta estética no observador.”  

Andresen (1984). 

 

Os problemas ambientais, a má utilização do território e, consequentemente, a 

degradação da paisagem levaram a um aumento de preocupação com estas causas. 

Para além disto, a procura de paisagens valorizadas tem vindo a suscitar interesse 

crescente da sociedade, principalmente, desde que se tornou evidente a sua relação 

com a qualidade de vida da população, ao nível da saúde e do bem-estar. A qualidade 

e a avaliação da paisagem têm merecido atenções especiais, nomeadamente desde 

finais dos anos sessenta, data onde é lançada nos EUA a primeira lei ambiental de 

grande âmbito (National Environmental Policy Act), obrigando a incluir a qualidade visual 

como um factor a considerar nas avaliações de propostas. 

A qualidade da paisagem deriva de uma interação entre as suas características 

biofísicas e os processos percetivos, as vivências e conhecimentos do observador 

(Hanna, 1999 e Canter, 1996). Por sua vez, a avaliação da paisagem é o processo para 
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determinar essa qualidade, através de critérios de classificação. É fundamental para os 

processos de decisão ao nível da conservação, da gestão e do planeamento. 

A história da avaliação da paisagem está intimamente ligada à estética, que tem 

sido objeto de estudo filosófico provavelmente desde o início do pensamento humano. 

A pergunta simples “o que é a beleza?” ganhou diversificadas respostas e surgiram dois 

principais paradigmas - um que a considera inerente ao objeto (objetivista) e outro que 

a considera dependente de quem a vê (subjetivista) (Maulan et al., 2006). 

Consequentemente, a questão “quem deve ser responsável pela avaliação da 

paisagem?” revelou algumas divergências e há uma falta de consenso em torno desta 

temática, constatada pela quantidade de métodos e abordagens publicadas. Estas 

formam um espetro em que os extremos são representados, por um lado, pelas 

metodologias de especialistas que utilizam atributos físicos da paisagem e, por outro, 

avaliações feitas com base na perceção do público (MLURI, 2000). 

Sensivelmente até ao século XVIII, a teoria vigente foi a objetivista, segundo a 

qual a qualidade da paisagem existe independentemente da perceção e interpretação 

do observador e advêm da tradução das componentes biofísicas em parâmetros formais 

como cor, textura e variedade, por exemplo, assumindo desta forma que são indicadores 

universais de qualidade. Este paradigma influenciou o desenvolvimento de modelos 

como o Visual Resource Management, adotado por agências de gestão e planeamento 

nos Estados Unidos, que surge já na segunda metade do século XX. 

O empirista britânico John Locke foi o primeiro a mudar o pensamento corrente 

e a associar à beleza qualidades tanto objetivas como subjetivas, e foi Kant quem 

estabeleceu a lógica filosófica para a compreensão da estética como um fenómeno 

totalmente subjetivo.  

A filosofia estética de Kant tem paralelos próximos com as teorias de avaliação 

da paisagem baseadas em perspetivas evolucionárias, como a teoria do habitat de 

Orians (1980, 1986), a teoria “Prospect - Refuge” de Appleton (1975, 1988), a teoria 

afetiva de Ulrich (1983, 1986) e a teoria do processamento de informação de Kaplan 

(1982, 1987,1989). Ou seja, parte do princípio que a perceção humana da qualidade 

cénica é amplamente influenciada pela evolução humana e que está enraizada em 

princípios de sobrevivência e bem-estar. De acordo com esta visão, a qualidade da 

paisagem resulta não só das suas características intrínsecas, mas também do indivíduo, 

da sua experiência de vida e da relação que estabelece com a paisagem. 
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A abordagem dos especialistas, que assenta na ideia que a qualidade é um 

atributo intrínseco da paisagem física, tem sido criticada por se focar excessivamente 

nos componentes da paisagem individualmente, contrariando a ideia de R. Kaplan e S. 

Kaplan (1989) de que a preferência por paisagens é sobre organização de espaço, mais 

do que sobre elementos individuais. A sua falha fundamental reside, paradoxalmente, 

na sua subjetividade inerente, principalmente, por se basear, grande parte das vezes, 

na avaliação de um único avaliador, fazendo com que os resultados careçam de rigor 

científico, por não serem passíveis de análise estatística rigorosa. 

Por outro lado, o método das preferências do público, como depende das 

respostas de várias pessoas, aumenta a validade do estudo e oferece um método 

estatisticamente rigoroso. Os resultados tornam-se na voz coletiva que reflete as 

preferências da comunidade em geral, sendo automaticamente útil a ações de 

planeamento, por aumentar a probabilidade de sucesso das propostas. 

No entanto, o paradigma subjetivo não é desprovido de fragilidades. Ao contrário 

do método dos especialistas, que requer apenas uma pessoa para realizar a avaliação 

e, certamente, menos tempo, as ações de participação públicas envolvem muito mais 

recursos. Para além disto, é uma abordagem criticada por poder apresentar elevada 

carga de subjetividade e por, frequentemente, os inquiridos terem dificuldade em 

exprimir sentimentos que estão na base das escolhas manifestadas. 

Conclui-se que a subjetividade é constantemente apontada como um problema 

neste campo e é claramente um entrave à construção de uma sólida base tórica que dê 

validade a estes trabalhos. No entanto, seria importante entender que os estudos 

objetivos, neste caso, só se podem centrar na análise de elementos da paisagem, ao 

passo que para entender as reações à paisagem e as preferências, os subjetivos são a 

única alternativa.  

É preciso reconhecer que a qualidade depende tanto dos elementos da 

paisagem como dos processos percetuais que estes suscitam no observador e, assim 

sendo, a avaliação da paisagem deveria ser feita com base numa combinação bem-

sucedida entre as duas abordagens.  

A procura do método universal de avaliação da paisagem tem de ser 

abandonada, pois não existe. O valor vai sempre ser o reflexo de critérios e objetivos 

dos trabalhos a desenvolver (Silva,1999). 
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2.3   Participação Pública  

 “O que adiciona legitimidade a uma decisão não é só a substância da decisão, mas também a 

perceção de que o processo em que essa decisão foi tomada foi justo, transparente e democrático. “ 

Sanoff (2008). 

 

É cada vez mais reconhecido que a componente social desempenha um papel 

de especial relevância no planeamento (Loures et al., 2008, Faga, 2006, Christensen et 

al., 1996 e Grumbine, 1994) e esta temática não é nova. Porém, só a partir dos anos 

setenta do século XX, é que a problemática da participação pública adquiriu maior 

destaque. Facto relacionado com a crescente insatisfação pública e maior consciência 

ambiental (Abbott, 1996 e DeSario e Langton, 1987), mas também com o surgimento de 

métodos de avaliação da qualidade da paisagem participativos, mencionados 

anteriormente.   

Sendo um dos objetivos da Arquitetura Paisagista criar qualidade de vida para a 

comunidade, entender as relações que se estabelecem entre as pessoas e o meio que 

as rodeia e incluir o público no desenvolvimento dos processos deve constituir um fator 

essencial a ter em conta, para criar espaços mais bem conseguidos. No fundo, envolver 

o público na manutenção e desenvolvimento da qualidade das suas próprias paisagens, 

criando um sistema muito mais bem suportado e estruturado. 

A International Association for Public Participation define Participação Pública 

como “qualquer processo que envolva o público na resolução de problemas e na tomada 

de decisão e que utilize os contributos do público para melhorar as decisões”. 

É um procedimento que dá a possibilidade de envolver as comunidades desde 

a fase de conceção, planeamento, até à implementação das decisões e a avaliação dos 

resultados dos projetos implementados. Baseia-se no princípio de que qualquer 

ambiente funciona melhor se os cidadãos forem envolvidos na sua criação e 

manutenção em vez de só serem tratados como consumidores passivos (Sanoff, 2000). 

Existem diversas abordagens que se distinguem normalmente consoante o 

papel dos atores, de passivo a ativo, e do número de envolvidos, de restrito a alargado.  

Por um lado, existe um tipo de metodologias que não promove um processo de 

debate entre os participantes visando apenas troca de informação unidirecional para 

transmissão de informação, obtenção de informação ou promoção. Por outro lado, há 

metodologias interativas que são usadas para encorajar um debate construtivo, 

focando-se na partilha de informação e procura de soluções de forma coletiva. Do 
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primeiro método são exemplos as exposições, relatórios, cartas informativas, 

questionários e entrevistas; do segundo os workshops, grupos de trabalho, mesas 

redondas, simulações e visitas a espaços (Alves, 2001). 

Embora todas as abordagens apresentadas possuam vantagens e 

desvantagens verifica-se que os workshops e as entrevistas diretas são as técnicas 

mais frequentemente utilizadas (Loures, 2011 e Vasconcelos, 2001), por serem aquelas 

que são consideradas mais efetivas e adequadas aos objetivos que se pretendem 

alcançar (Viegas, 2012). Reconhece-se, ainda, face às diversificadas funções das 

metodologias, que a aplicação combinada de vários tipos pode resultar em potenciais 

benefícios. 

Os processos participativos permitem analisar outras questões para além das 

que os técnicos introduzem, e contribuem para a constituição de uma base social mais 

forte. A população possui um conhecimento mais profundo acerca dos recursos e 

desafios de um lugar em particular; são expostas a outras fontes de informação; e, 

evidentemente, têm mais vontade que os projetos tenham sucesso caso sejam 

envolvidos na sua criação.  

Um projeto que inclua estes processos tem maior qualidade para responder e 

superar as necessidades encontradas e evita que a população tenha de lidar com 

problemas não identificados previamente (Mahdavinejad et al., 2011).  

Fica assim manifesta a importância da sua introdução no processo de 

planeamento e gestão da paisagem e o papel de especial destaque que pode 

desempenhar ao nível da aceitação de propostas e projetos.  

Apesar das mudanças que foram sendo introduzidas, durante as últimas 

décadas, quer a nível político, quer a nível da atitude pública, há ainda uma série de 

obstáculos a um processo de tomada de decisão mais participativo.  

A não concretização deste pressuposto deve-se a vários constrangimentos, 

sendo os principais: baixos índices de confiança por parte da população nos decisores; 

falta de transparência; escolha de métodos de participação desadequados e ineficazes; 

população movida por interesses pessoais; e excessivo caráter técnico dos documentos 

disponibilizados para discussão.  

Independentemente destes problemas ainda existentes importa, acima de tudo, 

promover a prática de processos participativos de uma forma séria, garantindo que se 

refletem os interesses e as preocupações das pessoas e das entidades envolvidas.  
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3 Caracterização e Contextualização  

 

3.1   Área de Estudo 

 O rio Leça inicia o seu percurso à cota de 531 metros, no Monte de Santa Luzia, 

na freguesia de Monte Córdova, em Santo Tirso. Atravessa quatro concelhos - Santo 

Tirso, Valongo, Maia e Matosinhos - ao longo de 44,8 km, até desaguar no porto de 

Leixões.  

Tem como principais afluentes as ribeiras de Pisão e Balinha, em Santo Tirso; 

as ribeiras de Tabãos, Junqueira e Leandro, em Valongo; a ribeira do Arquinho, na Maia; 

a ribeira de Picoutos, em Matosinhos; e ainda a ribeira da Asprela, em Paranhos, no 

Porto. 

Em termos administrativos, pertence à região hidrográfica RH2 que engloba as 

bacias hidrográficas dos rios Cávado, Ave e Leça (APA, 2012). A sua bacia hidrográfica 

abrange uma área superficial de 189,9 km2 e é delimitada a norte pela bacia do rio Ave 

e a sul pela do Douro. Apresenta um amplo setor de baixas altitudes, sendo de referir 

que as áreas de altitude inferior a 200m correspondem a 85% da área total de bacia. 

(Velhas, 1991). 

O rio Leça é conhecido pelas suas cheias, um fenómeno muito frequente, como 

consequência do regime pluviométrico (precipitação média com valores entre 900 e 

2400 mm), de factores relacionados com a morfologia da área e formas de ocupação do 

espaço e de implantação de determinadas estruturas que podem provocar um risco 

acrescido (Velhas, 1991). 

Os relatos mais antigos apresentam-no como “um rio bucólico, calmo que corria 

por entre bouças, milheirais e humedecia férteis várzeas “, atravessado por pontes de 

valor histórico, pontuado por moinhos, azenhas e açudes que conferiam um carácter 

rural. (CMM, s.d). 

Chegados ao século XIX, com a construção do porto de Leixões, a foz 

artificializa-se e, principalmente a partir da década de 50 do século XX, a paisagem do 

rio Leça sofre grandes transformações. Tal como refere Helena Madureira (2015), 

assiste-se a uma progressiva perda de importância da atividade agrícola enquanto 

atividade económica, que fez a sociedade distanciar-se do rio e das suas margens 
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férteis. Paralelamente, as rápidas expansões urbanas juntamente com a intensa 

atividade industrial implantada junto ao rio e nos seus principais afluentes, deram origem 

a um território desordenado, a uma paisagem degradada e fizeram com que o Leça 

fosse considerado um dos rios mais poluídos da Europa. 

A paisagem do Leça caracteriza-se por ser muito heterogénea, pondo em 

evidência a complexidade do território. A alternância entre vale aberto e vale encaixado, 

cria zonas muito distintas com taxas de declive e tipologias de ocupação do solo 

variadas.  

Apresenta um primeiro troço de forte inclinação, encaixado entre as encostas na 

serra da Agrela e do Penedo, onde circula por entre diversos povoados rurais.   

Na veiga de refojos de Ave, assim como em Alfena e Santa Cruz do Bispo, passa 

a ser um vale amplo, de declive pouco acentuado, onde solos aluvionares resultam em 

condições mais favoráveis à prática agrícola. Predomina a agricultura de regadio que 

tem como base as culturas forrageiras anuais milho e azevém, produzidas em grandes 

parcelas. No entanto, para além deste tipo de produção, é possível observar pequenas 

áreas de agricultura de subsistência constituídas por hortas e pomares privados. 

Embora a agricultura seja o factor de afirmação histórica e cultural deste vale, é 

o uso florestal que, hoje em dia, domina a bacia do rio Leça. Ainda é possível observar 

vestígios de um sistema agroflorestal tradicional, o sistema campo-bouça, sendo as 

maiores áreas florestais constituídas principalmente por povoamentos mistos irregulares 

de Eucalipto (Eucalyptus globulus) e Pinheiro-Bravo (Pinus pinaster). A tipologia 

florestal está frequentemente presente no cume de pequenos montes e nas encostas 

do vale do Leça com declive mais acentuado (CIBIO e AMPorto, 2009), tal como 

acontece nas zonas de Milheirós e da Ponte do carro, por exemplo. 

À medida que se desloca para jusante, as áreas agrícolas reduzem 

drasticamente, o vale perde o seu carácter agrícola e rural e passa a ser marcado por 

núcleos urbanos e periurbanos fortemente industrializados. 

A importância do Rio Leça como elemento gerador de riqueza e de paisagem 

está também reportada ao nível do património construído e dos diversos elementos de 

valor cultural e arquitetónico que reúne (AMP, 2018). Para além dos lugares de culto, 

das quintas, das pontes e dos muros, engloba um incomensurável legado patrimonial, 

resultante da industrialização, que ainda é evidente nas dezenas de moinhos e azenhas 

que pontuam todo o curso do rio. 
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A paisagem encontra-se morfológica, funcional e visualmente ligada ao curso do 

rio Leça, que com o traçado sinuoso e com a presença de meandros associados a 

planícies aluviais, é constituído por solos tanto com aptidão agrícola como com vocação 

florestal. (Araújo, 2013). É um espaço de transição entre zonas rurais e urbanas, de 

proximidade a um elevado número de residentes, com excelentes oportunidades de 

qualificação e valorização ao qual é necessário devolver o seu valor ecológico e social. 

 

 

3.2   Projeto - MasterPlan do Vale do Leça 

3.2.1   Âmbito e Conceito 

 O Projeto do MasterPlan decorre do Acordo de Cooperação entre a Área 

Metropolitana do Porto e os Municípios da bacia do rio Leça para a realização do Estudo 

Prévio para a Qualificação e Valorização do Corredor do rio Leça, estabelecido em 30 

de novembro de 2018 no Conselho Metropolitano do Porto. 

Sabendo que o rio Leça atravessa territórios em que se faz sentir grande pressão 

antrópica, tal como referido, o MasterPlan surge enquanto elemento de planeamento 

que representa as estratégias, medidas de proteção e a definição de áreas de 

salvaguarda.  

O conceito deste projeto tem como base a consideração do Leça como Corredor 

Verde e Parque Agrícola. 

Deverá ser entendido como Corredor Verde por ser uma estrutura 

predominantemente linear, de dimensão variável, que assegura o funcionamento dos 

sistemas ecológicos e integra as atividades humanas do presente e do passado, 

constituindo sistemas diversificados no uso e que tem por elementos constituintes 

fundamentais a arborização, o solo, a água, a biodiversidade e o próprio homem. (Costa, 

2015) 

O conceito de Parque Agrícola é aplicado por ser uma área exterior destinada ao 

cultivo, localizada em meios rurais e periurbanos, de uso público/privado, “cuja estrutura 

é constituída por um território agrícola nos quais estão presentes elementos agrícolas - 

redes de percursos, sistemas de irrigação, elementos vegetativos e estruturas 

arquitetónicas.” (Nunes, 2014). 



FCUP 
A aplicação da participação pública na avaliação da paisagem 

O caso do MasterPlan do Vale do Leça 
  16 

 

Desta forma, podem estabelecer-se diversas sinergias entre os sistemas produtivos, 

sistemas de conservação e áreas de recreio e lazer, numa visão integrada que gera 

imensas mais-valias. Esta estratégia de valorização e recuperação da Paisagem 

traduzir-se-á na permanência das populações rurais em coabitação com as populações 

urbanas, oferecendo-se distintos modos de vida e de produção de riqueza. Para além 

disto, os custos ambientais associados à produção agrícola serão reduzidos; os espaços 

verdes de qualidade e ecologicamente equilibrados serão preservados; e os valores 

culturais e patrimoniais serão honrados e transmitidos às gerações futuras. 

 

3.2.2   Objetivos 

O objetivo principal do MasterPlan é a definição espacial do Corredor Verde do Leça, 

com indicação de estratégias de recuperação de linhas de água, de tipologias de uso 

do solo e de percursos pedonais e cicláveis. 

Para além do objetivo fundamental, pretende maximizar as áreas permeáveis e 

preservar os solos RAN e REN; propor medidas de valorização o património e de 

ordenamento dos espaços florestais; mitigar o impacto de novos elementos de elevado 

impacto visual (autoestrada, zonas industriais) na paisagem; promover o turismo 

sustentável, o recreio e o lazer, e incentivar a prática de desportos nos espaços de uso 

público associados às margens da linha de água. 

 

3.2.3   Metodologia 

A metodologia do projeto MasterPlan foi organizada pelo gabinete em 4 fases 

distintas. Apesar de em contexto de estágio ter acompanhado apenas um dos 

momentos da Fase 2 (Participação Pública), apresenta-se de seguida uma descrição 

sumária de cada uma das etapas.  

 Fase 1 (junho 2019 – setembro 2019): Fase de Diagnóstico e Matriz 

Estratégica, para a definição do conceito do MasterPlan e espacialização do 

Corredor Verde do Leça; 

 Fase 2 A (outubro 2019 – janeiro 2020) – Fase de Situação de Referência para 

aferição do limite de intervenção através de contributos de técnicos e definição 

de áreas de salvaguarda;  
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 Fase 2 B (janeiro 2020 – abril 2020) – Fase de Participação Pública com 

realização de workshops com alunos das escolas secundárias e técnicos dos 4 

concelhos envolvidos; 

 Fase 3 – Fase de Proposta Preliminar do MasterPlan, com definição de 

tipologias de uso do solo e atividades, aferição das áreas de proteção nível 1 e 

2; 

 Fase 4 – Fase de Proposta Final do MasterPlan, com cartografia, relatório, 

linhas de ação e cronograma de ação. 
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Tab.1 Avaliação da Qualidade Cénica do método Visual Resource Management  

4 Aplicação dos Métodos / Recolha de Dados 

 

4.1   Método dos Especialistas 

A metodologia dos especialistas aplicada neste trabalho teve como base a 

Avaliação de Qualidade Cénica definida no Visual Resource Management (B.L.M., 

1980), um modelo de planeamento desenvolvido pelo Bureau of Land Management - 

agência do Departamento do Interior dos Estados Unidos, fundada em 1946, 

responsável pela administração e gestão de terras públicas.   

Este processo de avaliação da qualidade cénica parte da premissa que todos os 

terrenos têm importância, mas as áreas com maior variedade e composição mais 

harmoniosa têm maior valor paisagístico. Assume também que os elementos antrópicos 

presentes numa paisagem não têm de necessariamente diminuir o seu valor cénico, ou 

seja, que as avaliações devem evitar qualquer preconceito contra as modificações feitas 

pelo homem. 

Cada paisagem analisada recebe uma classificação A, B ou C (19 pontos ou 

mais; 12 a 18 pontos; 11 pontos ou menos, respetivamente), que é determinada usando 

sete fatores: relevo, vegetação, água, cor, cenário adjacente, raridade e modificações 

culturais (tal como evidenciado na tabela 1). 
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Tab.1 (continuação) Avaliação da Qualidade Cénica do método Visual Resource Management  

 

  

De acordo com os critérios usados neste método, o Relevo torna-se mais 

interessante à medida que se torna mais íngreme ou mais acidentado. A Vegetação é 

avaliada com base na variedade de padrões, formas e texturas, assim como elementos 

ou detalhes impressionantes que acrescentem valor à paisagem (árvores monumentais, 

etc.). A Água é classificada de acordo com o grau em que domina a cena. Na Cor, os 

principais fatores considerados são a variedade, o contraste e a harmonia. O Cenário 

Adjacente é avaliado consoante o grau de influência na qualidade visual da paisagem. 

O fator Raridade permite dar importância a características cénicas mais escassas que 

se destaquem de alguma forma na região considerada. As Modificações Culturais e 

adição de estruturas são avaliadas consoante o seu grau de impacto, tanto podem 

prejudicar na forma de uma intrusão negativa ou complementar e melhorar a qualidade 

cénica da paisagem em causa. 

 Como resultado da medição dos fatores descritos e expostos na tabela 1, cada 

uma das 30 fotografias ficou com um valor atribuído, explicado e analisado no capítulo 

5 (Análise de Resultados). 
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4.2   Método da Preferência do Público 

O Processo de Participação Pública teve quatro sessões, ao longo do mês de 

janeiro, uma em cada município abrangido pelo MasterPlan, para facilitar a deslocação 

dos participantes.  

 Santo Tirso (Centro Interpretativo do Monte Padrão) | 21 de janeiro; 

 Matosinhos (Paços do concelho e Parque Ecológico do Monte de São Brás) | 23 de 

janeiro; 

 Maia (Quinta dos Cónegos) | 28 de janeiro;  

 Valongo (Centro Cultural de Alfena) | 30 de janeiro.  

Foram convidados a integrar este processo pessoas singulares e coletivas que 

direta ou indiretamente se relacionam com o vale do Leça, nomeadamente, técnicos da 

administração pública, empresas municipais, associações locais, proprietários de 

moinhos e quintas e jovens que vivem e estudam nas proximidades do Leça. Desta 

forma, a participação no processo foi variada, integrou diferentes classes etárias, 

conhecimento técnico e interesses; e possibilitou recolher um conjunto vasto de dados 

que completou a análise de situação de referência e apontou ações e estratégias a 

integrar na proposta do MasterPlan. 

Todas as sessões seguiram a mesma lógica que consistiu em manhãs com 

grupos de jovens alunos de vários anos de escolaridade e escolas diferentes, e tardes 

com grupos de adultos técnicos e responsáveis de empresas ou outras entidades 

relacionadas com o rio Leça.  

Em primeiro lugar foi feita uma apresentação dos objetivos, área de intervenção 

e metodologia do MasterPlan, bem como uma explicação do método participativo e da 

importância da colaboração dos intervenientes no processo de desenvolvimento do 

projeto.  

Numa segunda fase, os participantes responderam a dois inquéritos, sendo o 

primeiro à base de projeção de fotografias e o segundo em suporte de papel com 

perguntas abertas e fechadas.  

Ao longo dos anos, a validade do uso das fotografias como elemento para 

avaliação da qualidade da paisagem gerou opiniões divergentes (Carlson, 1977). 

Contudo, vários outros estudos provam a sua validade no processo de avaliação, 

permitindo contrariar a ideia que são meios pouco fiáveis para a classificação das 

preferências do público (Daniel e Boster, 1976; Dearden, 1981; Coeterier, 1983; 
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Dearden, 1984; Steinitz, 1990; Lothian, 2000; Wherret, 2000; Arriaza et al., 2004). Canãs 

et al. (2009) e Tveit (2009), referem algumas vantagens da sua utilização como, por 

exemplo, a rapidez do trabalho efetuado e os custos reduzidos que comporta, quando 

comparadas com a avaliação realizada na paisagem real. É com base neste 

pressuposto da validade das fotografias que o método continua a ser aplicado em 

diversos trabalhos de diferentes autores. No caso do MasterPlan, a cobertura fotográfica 

utilizada tentou abranger diversas zonas da área de intervenção com o intuito de 

representar toda diversidade de paisagens existentes. 

 No primeiro inquérito (anexo A), foram projetadas 30 fotografias e foi pedido a 

cada inquirido que indicasse, para cada uma, um valor (de 1 a 5) tendo em conta o seu 

grau de preferência e que referisse aspetos positivos e/ou negativos associados às 

imagens.  

O segundo inquérito (anexo B), para além de obter informação sobre as 

preferências e opiniões de cada participante acerca de fatores mais específicos (por 

exemplo, tipos de margem, tipologias florestais, qualidade da água, etc.), teve como 

objetivo obter dados relacionados com o perfil demográfico e a relação com o rio Leça. 

Foram preenchidos um total de 158 inquéritos, em que 56,6% dos inquiridos 

eram do sexo feminino e 42,8% do masculino, havendo uma distribuição relativamente 

equilibrada.  

A faixa etária mais representada, com 52,2%, foi a de indivíduos até aos 18 anos, 

constituída pelos grupos de escolas; 42,7% tinham idades entre os 35 e os 64 anos de 

idade, correspondendo às faixas etárias que atualmente preenchem os cargos da 

administração pública em Portugal. As faixas etárias entre os 19 e os 34 anos e mais de 

65 anos tiveram pouca representatividade (1,9% e 3,1%, respetivamente).  

No que diz respeito à escolaridade, 37,7% dos inquiridos frequentam o ensino 

básico; 18,9% frequentam o nível secundário; 27,7% eram titulares de licenciatura; 

13,8% possuíam o grau de mestrado ou pós-graduação e 1,9% eram doutorados. 

Em relação à área de residência, 25,9% das pessoas pertenciam ao concelho 

de Santo Tirso, 22,8% de Valongo, 22,2% da Maia e 29,1% de Matosinhos. A maioria 

dos inquiridos, 57,9%, vive em centros urbanos; 34,6% em arredores de centros urbanos 

e apenas 7,5% em meio rural. No entanto, relativamente a esta questão, é de notar que 

existe uma certa incoerência no sentido em que, uma grande parte dos inquiridos, 

sobretudo da faixa etária jovem, responde ser de áreas urbanas, mas quando 
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questionados sobre o seu local de residência referem características do mundo rural. 

Com isto, fica provado que existe pouco conhecimento acerca do conceito de rural, 

principalmente pelos mais jovens, o que faz com que os valores percentuais obtidos 

possam não traduzir a realidade da amostra.  
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Tab.2 Resultados da preferência do público | fonte: elaboração própria 

Tab.3 Avaliação da Qualidade Cénica - modelo Visual Resource Management | fonte: elaboração própria 

5 Análise dos Resultados 

 

5.1   Comparação dos dois métodos 

Os dados obtidos no inquérito 1, recolhidos durante as sessões públicas, foram 

traduzidos em matrizes de Excel e sujeitos a análise estatística. Foi calculada a média 

da avaliação feita pelos 158 inquiridos para cada uma das 30 fotografias e cada uma 

ficou com um valor entre 1 e 5, sendo 5 o valor mais positivo (tabela 2).  

 

Resultados da Preferência do Público 
  

Classificação  1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 

Pontuação  4.77 4.68 4.42 4.27 4.24 4.24 4.19 4.19 3.98 3.97 3.96 3.94 3.89 3.85 3.85 

Fotografia  10 7 11 22 28 23 26 2 20 25 1 3 12 24 16 

                                

Classificação  16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º 25º 26º 27º 28º 29º 30º 

Pontuação  3.70 3.69 3.66 3.57 3.52 3.45 3.41 3.16 3.12 3.09 2.88 2.84 2.29 2.28 1.47 

Fotografia  18 27 4 9 6 8 15 21 17 19 14 29 30 13 5 

 

 

Relativamente ao método dos especialistas, foi atribuída uma pontuação para 

cada um dos 7 fatores de Avaliação de Qualidade Cénica que, quando somados, 

permitiram obter um valor total para cada uma das 30 paisagens presentes no inquérito 

1 (tabela 3).  

 

Aplicação da Avaliação da Qualidade Cénica do modelo VRM 
  

FATORES 
FOTOGRAFIAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Relevo 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 

Vegetação 4 5 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 1 1 3 

Água 0 0 0 0 1 3 5 4 0 5 4 0 0 0 0 

Cor 3 4 4 3 1 3 3 3 1 3 4 2 1 1 3 

Cenário Adjacente 4 1 5 0 0 0 3 0 1 3 2 1 0 0 0 

Raridade 4 1 4 1 1 2 4 1 1 3 3 1 1 1 1 

Modificações Culturais 2 1 2 -1 -3 0 0 -3 -1 0 1 -1 -3 0 -3 

Total 18 13 21 7 5 13 21 9 6 19 18 7 1 5 6 

 



FCUP 
A aplicação da participação pública na avaliação da paisagem 

O caso do MasterPlan do Vale do Leça 
  24 

 

Tab.3 (continuação) Avaliação da Qualidade Cénica - modelo Visual Resource Management | fonte: elaboração própria 

FATORES 
FOTOGRAFIAS 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Relevo 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 

Vegetação 4 4 1 4 4 3 4 1 2 4 4 2 5 0 1 

Água 4 1 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 3 

Cor 3 4 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 1 

Cenário Adjacente 1 0 0 2 3 0 3 2 0 1 1 3 5 1 0 

Raridade 3 1 1 1 4 1 3 5 2 2 1 2 5 3 1 

Modificações Culturais -1 -1 -1 -1 2 0 1 2 0 0 1 -1 1 -3 -4 

Total 15 10 9 11 18 7 15 15 7 16 11 11 20 8 3 

 

 

A média da pontuação das 30 fotografias obtida no método da preferência do 

público é de 3.62 (em 5), que se pode considerar uma qualidade visual média-alta. Há 

apenas três fotografias (10%) com classificação abaixo de 2.5 e há oito (26,7%) acima 

de 4 valores, o que significa que, em geral, o público está satisfeito com as paisagens 

apresentadas.  

 O método VRM divide em 3 categorias as classificações obtidas: a categoria de 

qualidade mais elevada corresponde a fotografias com valor igual ou superior a 19; a 

categoria de qualidade intermédia corresponde aos valores entre 12 e 18; e a categoria 

de qualidade mínima às fotografias com valor igual ou inferior a 11. 

Neste caso, há apenas 4 fotografias (13,3%) na categoria A, 9 fotografias (30%) 

na B e a maioria (56,7%) na categoria inferior. A média da pontuação resultante da 

aplicação deste método é 11.53, o que significa que está no limite da categoria B. 

 

Resultados da Metodologia dos Especialistas 

                                

Ordem  1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 

Fotografia  7 3 28 10 20 11 1 25 22 23 16 6 2 27 26 

Pontuação  21 21 20 19 18 18 18 16 16 15 15 13 13 11 11 
                               

Categoria  A B   
                                

Ordem  16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º 25º 26º 27º 28º 29º 30º 

Fotografia  19 17 18 8 29 24 21 12 4 15 9 14 5 30 13 

Pontuação  11 10 9 9 8 7 7 7 7 6 6 5 5 3 1 
                               

Categoria  C 

De seguida, apresentam-se algumas constatações importantes, decorrentes da 

análise dos resultados e de opiniões dos participantes ouvidas ao longo das sessões. 

Tab.4 Resultado da Avaliação da Qualidade Cénica, por categorias | fonte: elaboração própria 
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As três fotografias com pior classificação 

são as mesmas em ambos os métodos (fig.2). A 

fotografia nº5, de acordo com a preferência do 

público, foi a pior classificada, com 1,47 valores; 

e no método VRM obteve 5 pontos. A nº13 teve 

2,28 valores na avaliação por preferência 

pública e totalizou apenas 1 ponto no VRM. A nº 

30 obteve 2,29 na avaliação do público e 3 

valores no método dos especialistas. A todas se 

associam problemas de poluição das linhas de 

água, falta de manutenção e abandono. A nº5 

pela presença bem visível em primeiro plano e, 

consequentemente mais impactante, de lixo nas 

margens despertou especialmente a atenção do 

público. A fotografia nº13, pelo impacto negativo 

visual do cenário adjacente e pela falta de água 

e presença menos notória de vegetação que as 

outras duas foi a pior classificada no método dos 

especialistas. 
  

 

A fotografia nº29 do porto de Leixões 

(fig.3) foi também das piores classificadas do 

público, que lhe associa inevitavelmente 

características negativas pelo impacto ambiental 

que a artificialização da foz causa. Apesar desta 

associação feita pelo público, como se trata de 

qualidade visual, no método VRM não é das 

piores classificadas, totalizando 8 pontos. 

Com apreciação negativa em comum 

nos dois métodos há também a mencionar a 

fotografia nº14 (fig.4). O público associa perigo 

à falta de manutenção evidente, o método VRM 

atribui-lhe baixa classificação, essencialmente, 

por ter poucos pontos nos critérios cor e 

vegetação, pela falta de variedade. 

Fig.2 Fotografias com classificação mais negativa  
fonte: LR – Arquitetura Paisagista 

Fotografia nº5 | 1,47 -  público; 5 - VRM 

Fotografia nº13 | 2,28 – público | 1 - VRM 

Fotografia nº30 | 2,29 – público | 3 - VRM 

Fig.3 Fotografia nº29 | 2,84 – público | 8 - VRM
fonte: LR – Arquitetura Paisagista

 

Fig.4 Fotografia nº14 | 2,88 – público | 5 - VRM
fonte: LR – Arquitetura Paisagista
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Relativamente às paisagens com 

classificação mais positiva, a avaliação de 

qualidade cénica realizada com o método VRM 

permitiu incluir na categoria A quatro fotografias: 

a nº7 e a nº3 com 21 pontos, a nº28 com 20 

pontos e a nº10 com 19 pontos (fig.5).  

A pontuação atribuída deve-se, 

principalmente, à presença de água e à falta de 

elementos antrópicos prejudiciais nas 

fotografias nº7 e nº10; à influência positiva do 

cenário adjacente na fotografia nº3; à 

vegetação monumental na fotografia nº28; e ao 

fator raridade, que apesar de atribuído a todas, 

foi especialmente valorizado na fotografia nº28, 

por ilustrar a mata de Valinhas, mata autóctone 

onde estão presentes exemplares classificados.  

As fotografias nº10 e nº7 são também as 

favoritas do público, com 4,77 e 4,68 valores, 

respetivamente. Ambas ilustram cenários 

naturais, onde a presença da água domina 

completamente a paisagem e se associa a 

sensações diferentes consoante a velocidade 

do seu movimento. A mais votada foi a do 

espelho de água, que transmite calma, 

serenidade e reflete o cenário envolvente. 

 

A fotografia nº3, apesar de altamente valorizada no método dos especialistas, 

no de preferência pública obtém apenas 3,94 valores, possivelmente, por ser um cenário 

mais comum nesta região. Por outro lado, a fotografia nº28, reconhecida pelo método 

VRM é também bem classificada pelo público, com 4,24 valores, em grande parte, por 

ser um espaço de lazer frequentado e conhecido pela maioria dos inquiridos e por ser 

de conhecimento geral da população desta zona a importância ecológica desta área. 

  

Fig.5 Fotografias incluídas na categoria A do VRM  
fonte: LR – Arquitetura Paisagista 

Fotografia nº3 | 3.94 – público | 21 - VRM 

Fotografia nº7 | 4,68 – público | 21 - VRM 

Fotografia nº10 | 4,77 – público | 19 - VRM 

Fotografia nº28 | 4,24 – público | 20 - VRM 
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Depois das fotografias nº7 e nº10 já 

mencionadas, a nº11 (fig.6) foi a terceira 

classificada do método de preferência pública. 

Para além da água, neste caso é importante 

assinalar também a presença de alguns 

moinhos antigos recuperados, nomeadamente, 

o moinho do Monte Leça, no concelho de 

Matosinhos.  

O património cultural é valorizado por 

ambos os métodos. Para além da fotografia dos 

moinhos recuperados que totalizou 18 pontos, a 

fotografia nº1 (fig.6), do Mosteiro de Leça do 

Balio na Maia, foi igualmente das mais bem 

classificadas da metodologia VRM com os 

mesmos 18 pontos. A fotografia nº23 (fig.6), do 

Castro do Monte Padrão em Santo Tirso, obteve 

15 pontos na metodologia dos especialistas, 

principalmente pelo fator raridade, e foi também 

das preferidas do público com 4,24 valores.  

 

 

Importa ainda referir que as fotografias 

de espaços de lazer e recreio, parques de 

merendas e, no geral, zonas verdes de 

usufruto público, são mais valorizadas pelo 

público do que pelo método VRM, tal como se 

pode ver nas fotografias nº2 e nº26 (fig.7), onde 

os valores da preferência pública, neste caso 

4.19, estão muito mais acima da média, do que 

o da metodologia dos especialistas, neste caso 

13 e 11 pontos, respetivamente.  

 

 

Foto nº2 | 4,19 – público | 13 - VRM

Foto nº26 | 4,19 – público | 11 - VRM

Fig.6 Paisagens com património cultural 
fonte: LR – Arquitetura Paisagista 

Fotografia nº1 | 3,96 – público | 18 - VRM 

Fotografia nº23 | 4,24 – público | 15 - VRM 

Fig.7 Espaços de lazer e recreio 
fonte: LR – Arquitetura Paisagista

Fotografia nº11 | 4,42 - público | 18 - VRM  
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Os parques infantis (fig.8) são também 

mais reconhecidos pela apreciação do público, 

onde totaliza 3,66 valores, do que pela 

metodologia dos especialistas, onde soma 

apenas 7 pontos.  Este valor pode ter sido 

influenciado pelo facto de uma parte 

considerável da amostra serem crianças e 

jovens que, à partida, são os frequentadores 

mais habituais deste tipo de espaços. 

 

De uma maneira geral, às paisagens 

onde estão presentes indústrias, como o caso 

da fotografia nº17 (fig.9), o público associa 

qualidades negativas. O que significa que, por 

mais que se trate de avaliação de qualidade 

visual e por mais que, neste caso o impacto não 

seja assim tão notório, pela vegetação e pelas 

cores claras da construção, é inevitavelmente 

ligada pelo público a poluição e vista como uma 

construção intrusiva em cima do rio. Em 

contrapartida, a fotografia nº15 (fig.10) onde é 

bem visível a autoestrada a cortar a paisagem é 

muito mais valorizada pelo público, 

provavelmente, pelos benefícios que lhe são 

associados. O método VRM, que avalia fatores 

tendo em conta estritamente a qualidade visual, 

contraria a opinião do público e atribui maior 

pontuação à nº17, 10 pontos, e apenas 6 pontos 

à nº10. 

  

Fig.10 Fotografia nº15 | 3,41 - público | 6 - VRM 
fonte: LR – Arquitetura Paisagista

Fig.9 Fotografia nº17 | 3,12 - público | 10 - VRM 
fonte: LR – Arquitetura Paisagista

Fig.8 Fotografia nº4 | 3,66 - público | 7 - VRM  
fonte: LR – Arquitetura Paisagista 
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5.2   Análise da influência de atributos da paisagem na 

perceção pública 

Um dos objetivos deste trabalho consiste em, para além de identificar padrões 

de preferência pública, analisar que atributos mais influenciam a perceção pública e, 

consequentemente, têm mais significado e preponderância na avaliação de qualidade 

visual da paisagem. 

Para tal, optou-se por uma estratégia que permite medir atributos da paisagem 

diretamente nas fotografias e relacionar essas características com o valor expresso na 

apreciação feita pelo público. Ou seja, explicar as preferências da população através da 

caracterização da paisagem. 

 A apreciação do público já é sabida e cada uma das 30 fotografias do inquérito 

1 já têm associado um valor de 1 a 5 calculado anteriormente, através da média da 

avaliação feita pelos inquiridos nas sessões de participação (tabela 2, pág.23).  

A estratégia de medição dos atributos definiu-se tomando como ponto de partida 

os estudos Arriaza et al. (2004) e Acar et al. (2006). Foi criada uma tabela com vários 

parâmetros que se pretendiam analisar e uma escala de medição desses parâmetros, 

nalguns casos qualitativa e noutros quantitativa (tabela 5).  

Critérios para medição de atributos 

 PONTUAÇÃO 
ATRIBUTOS 

 0 1 2 3 

Área com água 0-25% 25-50% 50-75% 75-100% 

Movimento da água sem movimento com algum movimento com muito movimento - 

Qualidade da água má média boa - 

Área com vegetação 0-25% 25-50% 50-75% 75-100% 

Tipo de Vegetação sem vegetação herbácea e arbustiva arbustiva e arbórea arbórea 

Relevo quase plano ligeiramente ondulado algo montanhoso 
montanhas 
dominam 

Textura - Suave média áspera 

Diversidade de cores - Pouca média muita 

Elementos antrópicos positivos nenhum com algum impacto com muito impacto - 

Elementos antrópicos negativos nenhum com algum impacto com muito impacto - 

Grau de naturalidade 
elementos  

antrópicos dominam 
proporções  

semelhantes 
antrópicos  

pouco presentes 
elementos  

naturais dominam 

 

Tab.5 Critérios para medição de atributos de paisagem | fonte: elaboração própria 
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Através da tabela criada, avaliou-se a intensidade de cada um dos componentes 

percebidos nas 30 fotografias, tal como demonstrado na tabela 6. 

ATRIBUTOS 
FOTOGRAFIAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Área com água 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Movimento da Água - - - - 1 1 2 1 - 1 2 - - - - 

Qualidade da água - - - - 0 1 2 1 - 2 1 - - - - 

Área com vegetação 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 0 3 1 

Tipo de Vegetação 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3 2 1 1 2 1 

Relevo 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 

Textura 3 2 2 1 3 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 

Diversidade de cores 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 

Elem. antrópicos positivos 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Elem. antrópicos negativos 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 2 0 2 

Grau de naturalidade 2 2 2 0 2 1 3 1 2 3 1 2 0 3 1 

Avaliação Pública 3,96 4,19 3,94 3,66 1,47 3,52 4,68 3,45 3,57 4,77 4,42 3,89 2,28 2,88 3,41 

 

ATRIBUTOS 
FOTOGRAFIAS 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Área com água 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Movimento da Água 1 - 2 - - - - - - 1 - - - 1 1 

Qualidade da água 1 - 1 - - - - - - 2 - - - 1 0 

Área com vegetação 2 2 1 3 2 3 3 1 3 3 3 1 3 0 0 

Tipo de Vegetação 3 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1 3 0 1 

Relevo 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

Textura 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 

Diversidade de cores 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 

Elem. antrópicos positivos 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 

Elem. antrópicos negativos 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 

Grau de naturalidade 1 1 1 1 2 3 2 1 3 3 1 2 3 0 0 

Avaliação Pública 3,85 3,12 3,70 3,09 3,98 3,16 4,27 4,24 3,85 3,97 4,19 3,69 4,24 2,84 2,29 

 

Os parâmetros relacionados com áreas foram medidos através de uma das 

funcionalidades do AutoCAD; o movimento e a qualidade da água, o relevo, a textura e 

a cor foram facilmente avaliados através do visionamento das fotografias; o tipo de 

vegetação foi classificado consoante os estratos dominantes; os elementos antrópicos, 

tanto positivos como negativos, foram avaliados de acordo com a presença e impacto 

Tab.6 Medição dos atributos de paisagem | fonte: elaboração própria 
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visual na paisagem; e, por último, o grau de naturalidade foi classificado tendo em conta 

a dominância dos fatores naturais sobre os antrópicos, sendo tanto maior quanto maior 

essa preponderância. 

Por fim, para descobrir a influência de cada atributo e a contribuição de cada 

componente na perceção da qualidade visual, foi realizada uma análise de correlação 

que permitiu obter um coeficiente de correlação (r) para cada uma das variáveis. 

Os coeficientes de correlação são métodos estatísticos para medir relações entre 

variáveis. Permitem entender como uma variável se comporta num cenário onde a outra 

varia e identificar se existe alguma relação entre a variabilidade de ambas, 

quantificando-a. O grau de correlação é expresso através de valores situados entre -1 

e 1. Quando se aproxima de 1, há uma relação linear positiva, ou seja, nota-se um 

aumento no valor de uma variável quando a outra também aumenta. Quando o 

coeficiente se aproxima de -1 é uma correlação negativa, o que significa que quando o 

valor de uma aumenta o da outra diminui. Um coeficiente de correlação próximo de zero 

indica que não há relação entre as duas variáveis, e quanto mais se aproximam de 1 ou 

-1 mais forte é a relação. 

Neste caso, a relação entre as diferentes variáveis está expressa na tabela 7. O 

coeficiente de correlação de cada variável e a influência dos atributos da paisagem na 

apreciação pública (objeto de estudo) estão destacados na primeira coluna. 

  
Avali.  

pública 
Área 
água 

Mov.da  
água 

Quali. 
da água 

Área  
veg. 

Tipo  
veg. 

Relevo Textura 
Div. de 
cores 

Antr. 
pos. 

Antr. 
neg. 

Grau  
nat. 

Avali. pública 1.000            

Área água 0.180 1.000           

Mov. da água 0.460 0.083 1.000          

Quali. da água 0.863 0.222 0.222 1.000         

Área veg. 0.401 -0.222 -0.132 0.614 1.000        

Tipo de veg. 0.493 -0.079 0.000 0.571 0.512 1.000       

Relevo -0.113 -0.108 0.553 -0.289 -0.108 -0.055 1.000      

Textura 0.049 -0.141 0.391 0.161 0.371 0.443 0.320 1.000     

Div. de cores 0.027 -0.181 0.375 0.083 -0.272 -0.129 0.374 0.022 1.000    

Antr. Pos. 0.423 0.117 0.289 -0.077 0.050 0.279 0.167 0.201 0.122 1.000   

Antr. Neg. -0.756 0.000 -0.445 -0.843 -0.716 -0.652 0.024 -0.379 0.183 -0.447 1.000  

Grau de nat. 0.385 -0.102 0.121 0.702 0.712 0.543 0.102 0.428 -0.235 -0.113 -0.668 1.000 

Tab.7 Análise de correlação | fonte: elaboração própria 
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De acordo com estes resultados, a qualidade visual da paisagem aumenta, 

significativamente com um grau de correlação muito forte, e tal como esperado, com a 

qualidade da água (r≈0,9). Por outro lado, diminui consideravelmente (r≈-0,8) com o 

aumento da presença de elementos antrópicos negativos como estradas, postes de 

eletricidade, indústrias e evidências da artificialização do rio.   

A análise de correlação sugere também o tipo de vegetação e o movimento da 

água como factores a considerar, com um grau de correlação moderado (r≈0,5), para 

explicar a qualidade da paisagem. Por outras palavras, a preferência visual é 

diretamente proporcional ao aumento do movimento da água assim como ao aumento 

da dominância do estrato arbóreo, possivelmente por introduzir o factor escala na 

paisagem através de planos verticais. 

A percentagem de vegetação, o grau de naturalidade e os elementos antrópicos 

positivos, apesar de terem um grau de influência mais fraco (r≈0,4), são também fatores 

a considerar. É interessante notar que os elementos antrópicos positivos – como, por 

exemplo, modificações culturais resultantes da prática agrícola, a presença de quintas, 

moinhos e elementos de usufruto público - em oposição aos negativos, melhoram a 

perceção da paisagem. O coeficiente obtido para o grau de naturalidade reforça a ideia 

anterior e permite demonstrar que os elementos antrópicos não têm de, 

necessariamente, diminuir o seu valor cénico e que as modificações feitas pelo homem 

podem também introduzir elementos que valorizem a paisagem, pois, caso contrário, 

teria sido obtido um valor muito mais elevado neste parâmetro, que demonstraria, 

claramente, que a paisagem é mais reconhecida quando dominam expressivamente os 

elementos naturais. 

O facto de as variáveis relacionadas com a vegetação terem valores de 

correlação consideravelmente mais baixos que o parâmetro qualidade da água permite 

também inferir que, sem esforços neste âmbito de melhoria dos recursos hídricos e 

recuperação das linhas de água, a presença de vegetação, por mais que esteja bem 

desenvolvida e com variedade de estratos, não é suficientemente forte para aumentar 

a qualidade visual da paisagem e para melhorar a perceção pública a este nível. 

No que diz respeito aos restantes parâmetros, o valor de correlação encontrado 

é desprezível. Em relação aos atributos cor, textura e relevo isto acontece, 

provavelmente, por não haver muita variação nas paisagens avaliadas. Quanto à área 

ocupada por água, seria expectável que a avaliação da paisagem visual realizada pelo 

público fosse influenciada por este factor, o que não acontece neste caso (r≈0,2), 
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presumivelmente, pelo facto de a fraca qualidade geral da água fazer automaticamente 

o cenário tornar-se visualmente pouco apelativo. Isto é, o aumento da área com água, 

como esta é de baixa qualidade, aumenta também a área na fotografia com 

propriedades negativas e faz baixar a apreciação feita sobre essa paisagem.  
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5.3   Análise da influência de contextos na perceção pública 

Para avaliar a influência de diversos contextos na perceção pública, a amostra 

foi setorizada em várias categorias e foi usado o segundo inquérito onde os participantes 

avaliaram - classificando de 1 a 5 e justificando - cenários mais específicos, 

nomeadamente, tipos de trilhos, tipologias florestais, qualidade visual da água, 

movimento da água e tipos de margens. 

Com os dados relacionados com o perfil demográfico dos inquiridos, criaram-se 

4 contextos a avaliar: a tipologia de espaço onde reside (rural vs. urbano); o género 

(masculino vs. feminino); a idade (jovem vs. adulto); e diferentes graus de escolaridade 

(desde o ensino básico ao doutoramento). 

Através da análise feita, foi possível concluir que não há diferenças significativas 

entre as respostas dos inquiridos do sexo feminino e masculino, ou seja, que não há 

influência do contexto género. Relativamente à influência do espaço de residência, 

contrariamente aos resultados de outros estudos (Lyons, 1983; Wellman e Buyhoff, 

1980), neste caso, não teve influência nas perceções e as respostas entre os inquiridos 

das zonas com características mais rurais e mais urbanas são semelhantes.  

No que diz respeito aos outros dois contextos, idade e grau de escolaridade, 

foram encontradas diferenças significativas nas respostas que é importante explicitar. 

As crianças e jovens preferem cenários mais construídos (fig.11, 12 e 13) e dão 

pontuações muito mais elevadas a este tipo de imagens do que os adultos. 

  

Fig.11 Trilho regularizado 
Jovens - 3,75 | Adultos - 2,87 
fonte: LR – Arquitetura Paisagista 
 

Fig.12 Queda de água 
Jovens - 4,13 | Adultos – 3,76   
fonte: LR – Arquitetura Paisagista 
 

Fig.13 Rio entre muros de betão 
Jovens - 3,51 | Adultos – 2,03   
fonte: LR – Arquitetura Paisagista 
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É atribuída extrema importância ao fator segurança e à possibilidade de usufruir 

dos espaços, tal como se pode comprovar pelas descrições que a generalidade das 

crianças e jovens faz:  

 Descrições do trilho regularizado afastado do rio com vedação de proteção (fig.11): “trilho agradável; 

calmo; relaxante; bem pavimentado; espaço aberto; caminho bem definido, pavimento com proteção; 

bom caminho”.  

 Descrições da queda de água em ambiente mais construído (fig.12): “relaxante; bom aproveitamento 

de espaço; movimento calmo e bonito; boa harmonia; paisagem agradável”.  

 Descrições do rio com muros de betão em ambas as margens (fig.13): “seguro; margem limpa com 

área verde; organizado; seguro e chamativo; boa segurança; dá para passear”. 

Para além de preferirem cenários mais construídos, os inquiridos das faixas 

etárias mais jovens (até 18 anos) associam às áreas mais naturalizadas (fig.14, 15 e 16) 

falta de segurança e falta de manutenção, como se pode ver pelas descrições feitas 

acerca destas imagens e pela pontuação baixa que atribuem, sempre inferior à média 

da classificação realizada pelo grupo adulto. 

 

 Descrições do trilho mais naturalizado (fig.14): “falta de proteção; perigoso para andar de bicicleta; 

pouca proteção; antigo e perigoso; demasiada vegetação; caminho desorganizado; bonito, mas 

perigoso; difícil acesso; falta de espaço de lazer” 

 Descrições da água em movimento em ambiente naturalizado (fig.15): “não tem passeio; perigoso; não 

tem onde andar; agitação da água, não tem passeios visíveis, muito movimentado; correntes”.  

 Descrições das margens naturalizadas (fig.16): “muitas pedras; não dá para andar; possibilidade de 

cheias; local perigoso; margens desorganizadas; confuso; pouco seguro; falta ponte; é preciso cortar 

ervas; falta de segurança; falta organização”.  

Com o aumento do grau de escolaridade aumentam as preocupações de caráter 

ecológico. Há uma clara valorização e apreciação das espécies autóctones, como se 

Fig.14 Trilho naturalizado 
Jovens - 3,08 | Adultos – 4,09 
fonte: LR – Arquitetura Paisagista 
 

Fig.15 Água em movimento 
Jovens – 3,87 | Adultos – 4,48   
fonte: LR – Arquitetura Paisagista 
 

Fig.16 Margens naturalizadas 
Jovens - 3,01 | Adultos – 4,18   
fonte: LR – Arquitetura Paisagista 
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pode verificar nas figuras 17, 18 e 19, onde a classificação atribuída às florestas de 

carvalhos aumenta com o aumento do grau de escolaridade e a classificação da floresta 

de eucalipto é inversamente proporcional à escolaridade dos inquiridos. 

 Descrições dadas por inquiridos com grau de escolaridade mais elevado às figuras 17 e 18: “floresta 

autóctone; diversidade; floresta apropriada; qualidade; biodiversidade e maturidade; tranquilidade; 

espécies de muito valor; património natural; futuro; potencial; recuperação da floresta; revitalização”  

 Descrições dadas por inquiridos com grau de escolaridade mais elevado à figura 19: “incêndios; 

monocultura; negócio; destruição; desordenamento; desorganização; limita biodiversidade; não é 

apropriada; exóticas; alto risco; prejudicial; degradação de solos; limita biodiversidade” 

 

Para terminar, há também a mencionar que com 

o aumento do grau de escolaridade há, em geral, um 

aumento da importância atribuída a questões como 

qualidade da água e naturalização do curso do rio. À 

fotografia onde a água tem boa qualidade visual (fig.20) 

são associados conceitos como “transparência e 

translucidez”. É valorizada a “existência de vegetação”, o “fundo 

do rio visível”, a presença de uma “área natural” com “galeria 

ripícola e biodiversidade”. Por outro lado, a pontuação 

atribuída à fotografia com água de má qualidade (fig.21) 

baixa com o aumento do grau de escolaridade. Ou seja, 

apesar de os restantes também a descreverem 

maioritariamente como “suja, turva e poluída”, não lhe 

atribuem classificação tão baixa, o que significa que os 

inquiridos com formação académica mais elevada são 

quem valoriza mais negativamente este fator.  

Fig.17 Floresta de carvalhos 

3,92 | 3,63 | 4,68 | 4,80 | 4,67 * 
fonte: LR – Arquitetura Paisagista 
 

Fig.18 Floresta de sobreiros 

3,12 | 2,97 | 4,25 | 4,30 | 4,33 * 

fonte: LR – Arquitetura Paisagista 
 

Fig.19 Floresta de eucalipto 

3,19 | 2,47 | 1,50 | 1,47 | 1,67 * 
fonte: LR – Arquitetura Paisagista 
 

Fig.20 Boa Qualidade Visual da Água 

4,09 | 3,75 | 4,14 | 4,19 | 4,00 * 
fonte: LR – Arquitetura Paisagista 
 

Fig.21 Má Qualidade Visual da Água 

2,76 | 2,03 | 2,07 | 2,21 | 1,33 * 
fonte: LR – Arquitetura Paisagista 
 

* Classificação do menor para maior grau de escolaridade (básico | secundário | licenciatura | mestrado | doutoramento) 
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6 Discussão e Conclusão 
 

A importância da paisagem como valor natural e cultural com relevância para a 

economia e para a qualidade de vida da sociedade é hoje amplamente reconhecida. 

Como tal, a sua valoração e avaliação são aspetos fundamentais a considerar em 

termos de planeamento e gestão. A estética é estudada desde os tempos clássicos e o 

saber o que torna uma paisagem particularmente bela e o porquê tem indagado imensos 

estudiosos, e ainda não há uma resposta unificadora sobre estes temas. A falta de 

consenso reflete-se em várias teorias e 

diversas metodologias de avaliação de 

qualidade da Paisagem, no entanto, 

destacam-se dois paradigmas principais – um 

baseado na preferência do público e outro que 

assenta em parâmetros técnicos – que foram 

os utilizados e comparados na realização 

deste trabalho. 

 Tendo em conta os objetivos da 

presente investigação e a premissa usada 

como ponto de partida, importa referir que: 

No que se refere à análise 

comparativa da qualidade visual da paisagem, 

considerando por um lado os dados obtidos 

através das sessões participativas e, por 

outro, a avaliação cénica seguindo o método 

Visual Resource Management verifica-se que, 

de acordo com a opinião do público, a 

qualidade da paisagem em estudo é, em 

média, consideravelmente alta e superior à 

classificação obtida através da realização 

da metodologia dos especialistas.  

Foi atribuído um grau de semelhança 

com base na classificação dos dois métodos (alto quando a classificação entre os dois 

métodos difere apenas em 3 ou menos níveis; grau de semelhança médio quando difere 

Tab.8 Comparação entre os Dois Métodos 
fonte: elaboração própria 
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entre 3 e 7 níveis; e baixo quando difere em mais de 7 níveis) para facilitar a comparação 

entre os resultados dos dois métodos. As diferenças são pouco significativas, sendo 

importante mencionar que as paisagens com classificação mais negativa são 

exatamente as mesmas em ambos os métodos (assinaladas a vermelho na tabela 8) e 

a maioria das mais valorizadas (assinaladas a azul na tabela 8) também são 

concordantes nos dois paradigmas, tendo grau de semelhança alto.  

Às de classificação baixa associam-se problemas de fraca qualidade da 

água, falta de manutenção, abandono e impacto negativo do cenário adjacente. 

As mais valorizadas ilustram cenários maioritariamente naturalizados com 

presença de água e vegetação bem desenvolvida ou onde os elementos 

antrópicos presentes influenciam positivamente o cenário. O património, como 

elemento histórico da presença do Homem no território, é reconhecido por ambos os 

métodos como um fator positivo, por outro lado, os espaços de lazer e recreio são muito 

mais valorizados pelo público do que pelo método dos especialistas. Conclui-se, desta 

forma, que o método da participação pública, para além de permitir concretizar 

uma avaliação da paisagem, se torna especialmente relevante na medida em que 

permite perceber as preferências da comunidade e particularidades que o público 

aprecia que devem ser tidas em conta nos projetos. 

Com este estudo pretendeu-se também, recorrendo à análise estatística, 

compreender quais as características da paisagem que estão associadas às 

preferências do público e analisar, através das descrições e comentários feitos pela 

população, a existência de padrões de preferência com base em diversos contextos 

(género, idade, nível de escolaridade e local de residência). 

De acordo com os resultados, a qualidade da água é a variável mais 

preponderante na preferência do público, desempenhando um fator fundamental 

na determinação da qualidade visual da paisagem. Desta forma, as estratégias de 

intervenção devem visar este âmbito de proteção e recuperação das linhas de água e, 

sabendo todo o historial do rio Leça associado a poluição, é essencial reunir esforços 

neste campo. Ficou demonstrado que enquanto a água tiver má qualidade, as 

preocupações com vegetação, contraste e cor – que são elementos que podem ser 

trabalhados pelos planeadores e projetistas – como são variáveis que tiveram menos 

influência, serão sempre insuficientes para melhorar significativamente a opinião das 

populações e qualidade cénica da paisagem do Vale do Leça. 
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Verificou-se que o público rejeita todas as situações relacionadas com a 

intervenção do Homem na paisagem de modo negativo, como estradas, postes de 

eletricidade, indústrias, evidências da artificialização do rio e o desenvolvimento e 

crescimento desorganizado do espaço. Por outro lado, os elementos antrópicos 

positivos como, por exemplo, modificações culturais resultantes da prática 

agrícola, moinhos e quintas melhoram a perceção da paisagem. Conclui-se, assim, 

que os elementos antrópicos não têm necessariamente de diminuir o valor cénico e esta 

informação deve ser utilizada na gestão da paisagem, de modo a intervir de forma mais 

direcionada, adotando medidas que visem minimizar o impacto que certas estruturas 

podem ter e integrar de forma adequada na paisagem e conservar elementos que 

podem valorizá-la. 

Relativamente aos diversos contextos, concluiu-se que não houve influência do 

género, ou seja, as respostas dos inquiridos do sexo feminino e masculino não 

apresentam diferenças significativas, nem da tipologia de espaço de residência. Quanto 

a este último, a diferença face ao expectável pode dever-se ao facto de os valores 

percentuais obtidos não traduzirem corretamente a realidade da amostra, como 

mencionado anteriormente. Para além disto, o facto de o vale do Leça, pertencente à 

Área Metropolitana do Porto, ser uma zona de transição entre rural e urbano e ter 

características de ambos os meios, que muitas vezes se misturam e confundem, faz 

com que também seja difícil considerar esta dicotomia tão assertivamente – princípio já 

defendido por alguns técnicos, nomeadamente, Álvaro Domingues, geógrafo segundo 

o qual não devia haver distinção entre estes conceitos: “A lei ainda diz que há uma 

divisão nítida entre o rural e o urbano. Isso é uma tontice.” (Dias, 2018).   

Salienta-se, face aos outros contextos estudados, que os jovens preferem 

cenários mais artificializados e atribuem extrema importância ao fator segurança 

e à possibilidade de usufruir dos espaços. As vivências dos jovens de hoje em dia 

são radicalmente diferentes das que o grupo adulto viveu enquanto criança e isso 

evidencia-se, claramente, na avaliação que fazem da paisagem. Esta questão faz refletir 

sobre a falta de contacto que têm com espaços naturais e sobre o tipo de espaços que 

são atualmente desenhados para esta faixa etária, muito construídos, com modos de 

utilização bem definidos e estruturados sem espaço para liberdade criativa. O aumento 

do grau de escolaridade reflete-se principalmente em mais preocupações de 

caráter ecológico, são dadas justificações plausíveis e constatados factos sobre estes 

tópicos que demonstram conhecimento de causa. Destacam-se, nomeadamente, as 

inquietações com a qualidade da água e com a naturalização do curso do rio e há uma 
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clara valorização da floresta autóctone em detrimento do eucaliptal que já domina uma 

parte significativa desta paisagem.  

Todos os objetivos deste trabalho foram cumpridos e os resultados obtidos e as 

informações fornecidas pela realização dos dois métodos de avaliação podem 

enriquecer o processo de tomada de decisão de modo a intervir mais objetivamente. 

Sem dúvida que o processo participativo trouxe imensas mais-valias ao 

desenvolvimento do projeto. O facto de, neste caso, ter sido realizado numa etapa 

intermédia permitiu melhorar a fase de análise e obter contributos propositivos e 

sugestões da comunidade em geral a tempo devido. A futura proposta sairá enriquecida 

porque, através de um processo transparente e de aprendizagem mútua, foram ouvidos 

todos os anseios do público e identificados factores que, de outro modo, não seriam tão 

facilmente reconhecidos. Foi promovida a sensibilização e mobilização da população e 

diminuíram-se muitos conflitos que frequentemente surgem em fases mais avançadas, 

por falta de informação. Outra clara vantagem a mencionar é a diversidade da 

amostragem utilizada. As sessões integraram público de todos os municípios 

abrangidos pelo plano, diferentes classes etárias, diferentes níveis de conhecimento 

técnico e variadíssimos interesses, o que fez com que os tópicos abordados fossem 

mais inclusivos e cobrissem praticamente todos os setores visados. 

A participação pública permite aumentar o sentido de responsabilidade 

social e saber as preferências da população, pelo que desempenha um papel 

importante ao nível do planeamento e desenvolvimento sustentável da paisagem. Os 

fatores adquiridos de caráter individual e alguns preconceitos que por vezes influenciam 

este tipo de avaliação podem ser atenuados pela avaliação técnica, realizada através 

da metodologia dos especialistas. 

Em suma, a aplicação de dois métodos de avaliação permitiu concluir que cada 

um tem as suas vantagens e desvantagens e que, sempre que possível, deve 

potenciarse a aplicação conjunta destas metodologias que, apesar de distintas, se 

complementam. 
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Anexo A - MasterPlan | Inquérito 1 

Anexo B - MasterPlan | Inquérito 2 

Anexo C - MasterPlan | Tratamento de Dados 

Anexo D - MasterPlan | Painéis 

Anexo E -  MasterPlan | Pesquisa 

Anexo F - MasterPlan | Fichas de Património 



FCUP 
A aplicação da participação pública na avaliação da paisagem 

O caso do MasterPlan do Vale do Leça 
49

Anexo A - MasterPlan | Inquérito 1

Enunciado do inquérito 1, realizado durante as sessões participativas que teve como base a 
projeção de imagens e classificação de 1 a 5, de acordo com a preferência de cada inquirido.

Parte da tabela dada aos inquiridos para avaliação de 1 a 5 das imagens projetadas.



30 fotografias projetadas.

Fotografia nº1- Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista

Fotografia nº2 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista
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Fotografia nº3 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista

Fotografia nº4 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista

FCUP 
A aplicação da participação pública na avaliação da paisagem 

O caso do MasterPlan do Vale do Leça 
51



Fotografia nº5 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista

Fotografia nº6 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista
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Fotografia nº7- Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista

Fotografia nº8 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista
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Fotografia nº9 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista

Fotografia nº10 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista
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Fotografia nº11 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista

Fotografia nº12 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista

FCUP 
A aplicação da participação pública na avaliação da paisagem 

O caso do MasterPlan do Vale do Leça 
55



Fotografia nº13 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista

Fotografia nº14 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista
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Fotografia nº15 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista

Fotografia nº16 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista
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Fotografia nº17 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista

Fotografia nº18 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista
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Fotografia nº19 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista

Fotografia nº20 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista
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Fotografia nº21 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista

Fotografia nº22 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista
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Fotografia nº23 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista

Fotografia nº24 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista
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Fotografia nº25 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista

Fotografia nº26 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista
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Fotografia nº27 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista

Fotografia nº28 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista
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Fotografia nº29 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista

Fotografia nº30 - Inquérito 1.
fonte: LR - Arquitetura Paisagista
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Anexo B - MasterPlan | Inquérito 2
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Enunciado do Inquérito 2

Perguntas do inquérito 2 utilizadas para caracterização sociodemográfica da amostra.
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Perguntas do inquérito 2 usadas para análise da influência de contextos
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Fotografias do preenchimento do inquérito 2, durante as sessões participativas.
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Anexo C - MasterPlan | Tratamento de Dados
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Fotografias das sessões de tratamento de dados realizadas na UTAD em colaboração com alunos 
de Arq. Paisagista da UTAD.

Exemplo de uma parte das tabelas Excel com a transcrição dos dados dos inquéritos 1 e 2.
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Anexo D - MasterPlan | Painéis

Colaboração na realização de diversos painéis relativos ao processo participativo.
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P 1
METODOLOGIA

L a u r a  r o l d ã o  c o s t a  |  F r e d e r i c o  m e i r e l e s  |  A n t ó n i o  a s c e n s ã o  |  m a t i l d e  p e r e i r a  |  A n t ó n i o  s o u s a  |  b e a t r i z  m a t e u s  |  c á t i a  c o r r e i a  |  c é l i a  c u n h a  |  d a n i e l a  s i l v a  |  i n ê s  c o s t a  |  l e a n d r o  c o r r e i a  |  r i c a r d o  m o u r a  |  s a b r i n a  r e g o

1

2

3

4

masterplan

preparação

implementação

tratamento de dados
O tratamento de dados iniciou-se com a recolha e 
registo de dados.

Posteriormente, elaboraram-se matrizes com base nas 

respostas dos inquéritos.

Seguiu-se a codificação que visa o tratamento 

estatístico de dados, criando categorias de resposta. 

Havendo questões abertas definiram-se temas que 

integram os diferentes tipos de respostas dadas. 

Por fim, os dados transcritos para as matrizes foram 

tratados no SPSS de modo a se obterem resultados 

representativos dos aspetos preferenciais relacionados 

com a paisagem do vale do rio Leça.

     2.2 Inquérito 2
Inquérito com diversas questões de escolha múltipla e resposta curta para avaliar a 

relação de cada participante com o Leça, nomeadamente, usos e preferências atuais. 

 2 - Preenchimento de Inquéritos
     2.1 Inquérito 1
Inquérito de caráter visual onde os inquiridos tinham como objetivo avaliar 30 

fotografias, numa escala de 1 a 5 de acordo com o seu grau de preferência. Também 

registavam pontos positivos e negativos referentes a cada fotografia / imagem. 

3 | Técnicos - Debate
No final das sessões, realizaram-se mesas redondas, onde os técnicos tiveram 

oportunidade de dar a sua opinião sobre cada tema em análise, visando dar 

contributos à proposta.

3 | Jovens - Desenho
No final de cada sessão, os mais jovens realizaram uma atividade mais apelativa e 

direcionada à sua faixa etária. Estimulava-se o seu lado criativo através de desenhos 

em esquisso, dando a conhecer os seus interesses a partir de fotografias referentes 

ao Rio Leça, contribuindo desta forma para a proposta.

1 - Apresentação do tema

Realizaram-se sessões direcionadas para técnicos e jovens em cada município a fim de obter dados que possam contribuir para melhor perceção de quais os elementos preferenciais relacionados com a paisagem. 

Os dados obtidos vão contribuir para a definição das linhas de ação fundamentais a preconizar no âmbito do MasterPlan.

As sessões foram realizadas em Santo Tirso, Valongo, Maia e Matosinhos, entre janeiro e fevereiro de 2020 da seguinte forma:

A elaboração dos questionários constitui uma fase crucial do 

desenvolvimento do processo de participação pública. Iniciou-se com a 

produção e organização de perguntas que permitiram avaliar o 

estado de conhecimento dos inquiridos sobre o tema em causa e 

identificar os principais usos associados ao rio Leça.

Para a realização dos inquéritos de caráter visual, foram 

selecionadas fotografias / imagens de diversos locais ao longo 

do vale do rio Leça  para permitir avaliar os aspectos preferenciais 

relacionados com a paisagem. As fotografias / imagens escolhidas 

foram posteriormente localizadas numa Planta Base.

seleção de fotografias E localização na planta baseelaboração de questões

O rio Leça nasce em Santo Tirso atravessando o vale 

encaixado entre as encostas na serra da Agrela e do 

Penedo. Neste percurso cria cascatas entre as suas 

margens mas, rapidamente, na Veiga de Refojos de 

Riba d’Ave passa a ser um vale amplo, de declive 

pouco acentuado, onde solos aluvionares permitem a 

prática da agricultura.

Também em Alfena e Santa Cruz do Bispo solos 

aluvionares e áreas pouco declivosas permitem a 

agricultura. Zonas encaixadas entre afloramentos 

rochosos voltam a aparecer em Milheirós e na Ponte 

do Carro, surgindo um grande e amplo vale em 

Guifões. Termina no porto de Leixões que no passado 

recente lhe roubou o sapal, artificializando-se a foz do 

rio.

Tendo sido vários os estudos realizados para o rio 

Leça desenvolve-se agora o “MasterPlan – Corredor 
do rio Leça” que deve ser entendido como um 

instrumento de planeamento que representa opções 

técnicas e estratégias e reflete no seu desenho a 

criatividade e princípios estéticos.

As grandes linhas de ação a integrar o MasterPlan são: 
a. Maximizar as áreas permeáveis revestidas com coberto vegetal e, sempre que possível, associar áreas de 

recuperação dos ecossistemas naturais (mata ripícola);

b. Preservar os solos RAN e áreas de máxima infiltração e zonas inundáveis, tal como áreas de escarpa ou de 

declives muito acentuados (REN);

c. Interpretar e propor um modelo urbano adequado que valorize o património construído na relação com a natureza;

d. Identificar e manter as estruturas construídas associadas à prática da agricultura presente e do passado (moinhos, 

caminhos, muretes) com valor arquitetónico e cultural;

e. Propor medidas de ordenamento dos espaços florestais contíguos numa perspetiva de defesa da floresta e das 

comunidades;

f. Prever medidas de enquadramento e mitigação do impacto de novos elementos de elevado impacto visual 

(autoestrada, zonas industriais) na paisagem.

g. Promover o turismo sustentável, o recreio e o lazer, atendendo a todas as classes etárias e estratos sociais;

h. Incentivar a prática de desportos nos espaços de uso público dando-se especial destaque ao estabelecimento de 

percursos pedonais e cicláveis associados às margens da linha de água
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P 4
AVALIAÇÕES POSITIVAS

DAS IMAGENS

No inquérito 1 os participantes indicaram para cada imagem o seu grau de preferência tendo por bases 5 classes (muito baixa, baixa, indiferente, alta e muito alta).
As imagens apresentadas correspondem às que obtiveram médias de preferência mais elevadas no inquérito 1, havendo um elevado número de participantes a 
classificar a sua preferência de alta e muito alta.
Infere-se a partir das imagens com maior média de preferência que os participantes privilegiam espaços naturalizados, com a presença de água “limpa”e de árvores, 
ordenados, bem mantidos/conservados e que remetem para valores culturais associados à paisagem do Leça (agricultura, moinhos).

As justificações dadas no inquérito 1 considerando os aspetos 
positivos associados a cada imagem foram agrupadas nos 
seguintes valores: a) estético, patrimonial, rural, qualidade de 
manutenção, ecológico, social e outros.

Considerando as respostas dadas pelos participantes em cada 
município são os fatores positivos associados aos valores estético 
e ecológico os que se destacam, seguindo-se os valores rural, 
patrimonial e social.

Matosinhos, Maia e Santo Tirso são os concelhos em que os 
valores estéticos apresentam grande peso na preferência que têm 
pelas imagens, enquanto Valongo destaca os valores ecológicos 
como sendo os mais representativos da preferência pela positiva 
das imagens.

A sequência da apresentação dos resultados faz-se de acordo com 
a sequência das ações de participação pública: Santo Tirso, 
Matosinhos, Maia e, por último Valongo.

ASPETOS POSITIVOS REFERIDOSCLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS

VALONGO

MAIA

MATOSINHOS

SANTO TIRSO
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45/46

39/41

10
imagem

07
imagem

11
imagem

22
imagem

28
imagem

RESULTADO FINAL 141/158
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muito baixa baixa indiferente alta muito alta
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VALOR PATRIMONIAL
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VALOR ECOLÓGICO
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VALOR SOCIAL

OUTROS

VALOR ESTÉTICO

VALOR PATRIMONIAL

VALOR RURAL

QUALIDADE DE MANUTENÇÃO

VALOR ECOLÓGICO

VALOR SOCIAL

OUTROS

MAIA

MATOSINHOS

SANTO TIRSO

FCUP 
A aplicação da participação pública na avaliação da paisagem 

O caso do MasterPlan do Vale do Leça 
72



L a u r a  r o l d ã o  c o s t a  |  F r e d e r i c o  m e i r e l e s  |  A n t ó n i o  a s c e n s ã o  |  m a t i l d e  p e r e i r a  |  A n t ó n i o  s o u s a  |  b e a t r i z  m a t e u s  |  c á t i a  c o r r e i a  |  c é l i a  c u n h a  |  d a n i e l a  s i l v a  |  i n ê s  c o s t a  |  l e a n d r o  c o r r e i a  |  r i c a r d o  m o u r a  |  s a b r i n a  r e g o

P 5
AVALIAÇÕES NEGATIVAS

DAS IMAGENS

As justificações dadas no inquérito 1 considerando os aspetos 
negativos associados a cada imagem foram agrupadas em sem 
valores: a) estético, patrimonial, rural, sem qualidade de 
manutenção, ecológico, social e outros.

Considerando as respostas dadas pelos participantes em cada 
município são os fatores negativos associados à má qualidade da 
manutenção os que se destacam, com exceção do município de 
Valongo que aponta a carência de valores ecológicos como a 
principal razão da não preferência.

Matosinhos, Maia e Valongo são os concelhos em que os valores 
estéticos correspondem à segunda maior justificação para a não 
preferência. Santo Tirso aponta dispersão nas justificações 
apresentando valores próximos as fundamentações relacionadas 
com sem valor estético, ecológico e outros.

No inquérito 1 os participantes indicaram para cada imagem o seu grau de não preferência tendo por bases 5 classes (muito baixa, baixa, indiferente, alta e muito alta).
As imagens apresentadas correspondem às que obtiveram menores médias de preferência no inquérito 1, havendo um elevado número de participantes a classificar a 
sua preferência de muito baixa e baixa.
Infere-se a partir das imagens com baixas médias de preferência que os participantes rejeitam espaços artificializados ou naturalizados onde a presença de água 
se associa contaminação, revelam desordem e estão mal mantidos/conservados, mesmo quando arborizados.

A sequência da apresentação dos resultados faz-se de acordo com 
a sequência das ações de participação pública: Santo Tirso, 
Matosinhos, Maia e, por último Valongo.

ASPETOS NEGATIVOS REFERIDOSCLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS
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Pesquisa realizada sobre “Paisagens Produtivas, Agroparques e Parques Rurais” e respetiva 
apresentação.

Anexo E - MasterPlan | Pesquisa
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M6 Moinho do Alves

Localização

Matosinhos

Santa Cruz do Bispo 

Época

Estado de conservação

Bom

Descrição

Função atual

Sede de escuteiros

Património | Vale do Leça

Categoria: MOINHOS

O Moinho do Alves localiza-se próximo da Ponte do Carro numa zona de terreno mais acidentado, predominantemente florestal.
Servia de habitação ao moleiro e à sua família. No primeiro piso havia quartos, sala, cozinha e, mais tarde, casa de banho. O 
piso térreo estava reservado para a moagem do cereal e possuía, para além dos engenhos, uma série de mobiliário e utensílios 
ligados à atividade. 
Atualmente o moinho encontra-se em bom estado, tendo sido recuperado para servir de sede a um grupo de escuteiros. (Dâmaso, 
2012)

Referências  
- Dâmaso, Pedro (2012) - Matosinhos e os moinhos do rio Leça, Faculdade de Letras, Universidade do Porto, Dissertação de Mestrado, Porto.

Regime de Classificação
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Anexo F - MasterPlan | Fichas de Património

Elaboração de 101 fichas de caracterização do Património Cultural do Vale do Leça.
Exemplo de uma ficha da categoria “Moinhos”
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P7 Ponte de Alvura

Localização

Maia

Milheirós

Rua de Alvura

Época

Século XIX

Estado de conservação

Bom

Descrição

Função atual

Circulação pedonal e automóvel

Património | Vale do Leça

Categoria: PONTES

A ponte de Alvura localiza-se próxima da Ponte do Leça e da Ponte do Arco e próxima dos Moinhos de Alvura que hoje já não 
servem a função atual, numa zona do rio onde a vegetação ripícola se encontra bem desenvolvida.
É uma construção em granito datada do século XIX, de tabuleiro plano assente num arco de volta inteira. (PDM, 2013)
Ainda hoje serve a população desta zona e integra uma das rotas do Caminho de Santiago.

Referências  
- Câmara Municipal da Maia. (2013). Plano Diretor Municipal – Património Edificado. Maia: Câmara Municipal da Maia.

Regime de Classificação
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Exemplo de uma ficha da categoria “Pontes”
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Q15 Quinta de Vila Verde

Localização

Santo Tirso

União de Freg. de Carreira e Refojos de Riba de Ave 

Rua de Vila Verde

Época

Estado de conservação

BomHabitação e produção

Século XVIII

Descrição

Função atual

Património | Vale do Leça

Categoria: QUINTAS

A Quinta de Vila Verde é uma propriedade privada cuja data de construção é contemporânea à Quinta da Casa do Casal que se 
situa próxima, a Norte. Enquadra-se numa zona maioritariamente agrícola com grandes plantações de vinha e apresenta um 
edifício com detalhes arquitetónicos como a passagem superior, que cruza a rua e dá acesso à quinta do outro lado, os muros e a 
ramada curva que cobre a rua e que está apoiada nos altos muros de granito que rodeiam a quinta. (AMP, 2009)
Atualmente, ainda conserva atividade agrícola e pecuária com prados de inverno usados para produzir forragem fresca para os 
animais.

Referências  
- AMP (2009) – Rede de Parques Metropolitanos na Grande Área Metropolitana do Porto. Relatório Final. Disponível em: http://portal.amp.pt/pt/1/ampc/210

Imóvel de Interesse Municipal

Regime de Classificação
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Exemplo de uma ficha da categoria “Quintas”
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R9 Capela de Nossa Senhora de Valinhas

Localização

Santo Tirso

Monte Córdova

Rua Nossa Senhora de Valinhas

Século XIX

Época

Estado de conservação

BomReligiosa

Descrição

Função atual

Património | Vale do Leça

Categoria: PATRIMÓNIO RELIGIOSO

A Capela de Nossa Senhora de Valinhas localiza-se numa zona de grande interesse paisagístico e cultural, próxima do Carvalhal 
de Valinhas, de vários moinhos e das quedas de Fervença.  É uma capela oitocentista de planta regular composta por nave, 
capela-mor e sacristia no lado esquerdo. A nave é antecedida por alpendre aberto, sustentado por pilares, tendo no interior púlpito 
em cantaria. (Jornal Cordovense, s.d.)
No interior pode admirar-se a imagem de Nossa Senhora da Misericórdia em madeira dourada e a sala de oração com cobertura 
de madeira. (CMST, s.d.)
Foi recentemente recuperada, estando em bom estado de conservação e todos os anos, a 8 de setembro, ainda se realiza neste 
lugar a romaria da Senhora de Valinhas.

Referências  
- Jornal o Cordovense (s.d.) Capela de Nossa Senhora da Misericórdia de Valinhas. Disponível em: https://jornalcordovense.com/?p=11011. Acedido em: 28 de maio de 2020
- CMST (s.d.) – Parque de Lazer de Nossa Senhora de Valinhas - Câmara Municipal de Santo Tirso. 
      Disponível em: https://www.cm-stirso.pt/viver/ambiente/espacos-verdes/parque-de-lazer-de-nossa-senhora-de-valinhas. Acedido em 28 de maio de 2020.

Imóvel de Interesse Municipal

Regime de Classificação
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Exemplo de uma ficha da categoria “Património Religioso”
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