
Resumo 

 

A presente investigação tem como propósito a identificação e a caracterização das 

diferentes perspectivas das políticas urbanas visando a reversão do declínio 

económico, social e físico das cidades. Para tal, a análise desenvolvida apoia-se na 

evolução e discussão dos modelos de regeneração urbana. 

Tomando como principal exemplo as tendências seguidas no Reino-Unido, verifica-se 

que o percurso cronológico da regeneração urbana aponta para uma dualidade de 

estratégias, desencadeadas por necessidades e interesses divergentes e conduzindo 

igualmente a resultados opostos. Assim, por um lado projectam-se intervenções no 

sentido da mudança da imagem urbana. Esta operação define-se pela importância que 

assume a renovação física num contexto competitivo de dinamização do mercado 

imobiliário. Por outro lado, as áreas mais carenciadas exigem modelos de acção com 

objectivos assistencialistas. Estas intervenções revelam-se de grande utilidade no 

sentido de contribuir para a coesão urbana. 

O centro da cidade do Porto, tal como os centros urbanos de outras cidades, sofre 

desde as últimas décadas de debilidades de natureza múltipla. Neste sentido, esta 

investigação procura situar as intervenções de regeneração urbana aí ocorridas na 

dualidade de perspectivas analisadas previamente, conferindo especial destaque à 

aplicação local do modelo de âmbito nacional da Sociedade de Reabilitação Urbana 

(Porto Vivo – SRU). Procura-se obter uma amplitude abrangente deste caso de estudo 

através da análise do modelo teórico em si como também a sua aplicação concreta a 

uma unidade de intervenção – o quarteirão Mouzinho da Silveira/Corpo da Guarda. 

O confronto deste modelo com o paralelismo das estratégias de regeneração urbana 

permite concluir, entre outras questões, que esta intervenção ambiciona principalmente 

dinamizar o mercado imobiliário. Segue-se esta estratégia num contexto onde 

coexistem também graves problemas sociais e económicos. Assim, o caso do centro do 

Porto parece padecer de uma certa desarticulação entre as necessidades locais e as 

respostas políticas actuais, motivadas em grande parte pela necessidade de contenção 

financeira no seio da administração pública. 
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Abstract 

 

The aim of this research is to identify and characterize the different perspectives on 

urban policies aimed at reversing the economic, social and physical decline of cities. To 

this end, the analysis undertaken relies on the evolution and discussion of models for 

urban regeneration Taking as a prime example the trends in the United Kingdom, the 

observation of the chronological path of urban regeneration points to a duality of 

strategies, triggered by divergent needs and interestswhich also leading to conflicting 

results. So, on the one hand, there have been interventions aimed at changing the 

urban image, defined by the importance of the physical renewal due to the competitive 

impetus in the housing market. On the other hand, the poorest areas require models of 

action which highlight the need for greater social support. These interventions are 

proving to be of great use to help increase urban cohesion. 

Like the urban centers of other cities, the city of Oporto has suffered during recent 

decades from a variety of problems. This research seeks to situate the interventions of 

urban regeneration which have occurred in the city centre in the previously mentioned 

dual perspectives, with particular emphasis on local application of the national model of 

the Society of Urban Rehabilitation (Porto Vivo - SHU). The research allows us to obtain 

a broader view of the case under study by examining the theoretical model itself but also 

its practical application to a unit of intervention - the Mouzinho da Silveira/Corpo da 

Guarda block. 

The comparison of this model with the parallelism of the strategies for urban 

regeneration allows us to conclude, among other things, that the intervention aims 

mainly to boost the property market. This fact happens in a context when also coexist 

serious social and economic problems. Thus, what is happening on Oporto city centre is 

that there is a clear disconnection between local needs and responses of the current 



policies, motivated largely by the need for financial restraint within the public 

administration. 
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