
Resumo 

 

Desde os tempos primordiais, as frentes de água desempenham um papel vital no 

desenvolvimento económico da cidade (ou cidades envolventes), em particular na 

presença de portos através dos quais decorrem trocas comerciais com outros locais. 

Porém, o desenvolvimento tecnológico, as evoluções culturais ou, mesmo, a alteração 

do paradigma de desenvolvimento económico ditaram, em certas regiões, o declínio de 

importância daquelas zonas com o consequente abandono e degradação. 

Recentemente, assistimos à inversão desta tendência, com o renascer do interesse e 

gradual aproximação às frentes de água. Face ao estado de degradação de muitas 

daquelas zonas, grandes projectos de requalificação foram lançados e têm vindo a ser 

executados. 

Foi o aparecimento de numerosos casos dessas requalificações, quase todos com uma 

grande componente de espaço público, algumas meras reproduções de casos 

considerados de sucesso e a falta de avaliação de tais projectos, que motivou a 

realização desta dissertação. 

Foi então desenvolvido um estudo sobre quais os elementos mais pertinentes a incluir 

num processo de avaliação de requalificações de espaços públicos de frentes de água, 

que possa contribuir para um desenho informado de futuras obras de requalificação. 

Para tal começou-se por realizar um inquérito exploratório de modo a determinar quais 

os elementos (elementos esses recolhidos na revisão teórica) considerados mais 

importantes pelos utentes deste tipo de locais. Os resultados obtidos permitem definir 

melhor um conjunto de questões a incluir num segundo inquérito, agora de avaliação de 

projectos de requalificação realizados em três casos de estudo situados no Grande 

Porto (Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia). Este inquérito é completado por uma 

avaliação in loco das requalificações, avaliação essa que recorreu a um conjunto de 

parâmetros variados e classificados segundo diferentes categorias. Estes casos de 

estudo pretendem avaliar a percepção que os utentes tiveram da requalificação levada 

a cabo nos diferentes locais, assim como, o seu actual estado no que diz respeito 

essencialmente à qualidade de espaço público que oferecem. 



A investigação desenvolvida nesta dissertação reforça a convicção da importância da 

avaliação no desenvolvimento destes espaços e na necessidade de mais investigação 

na avaliação de tais requalificações. 
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Abstract 

 

Since the beginning of times, the waterfronts had a vital importance in the economic 

development of a city (or neighbour ones), specially with the presence of ports that allow 

commercial trades with other places. Nevertheless, the technologic development, 

cultural evolutions or even changes in the economic paradigm led, in some regions, to 

the decline of these areas followed by degradation and desertion. Recently, a reverse 

situation has been taking place, with a renewed interest in, as well as a gradual 

approximation to the waterfronts. 

Due to the level of degradation, major requalification projects began to be executed. 

There has been a growing number of waterfront requalification projects, almost all of 

them with an important dimension of public space, although some project have been 

only simple copies of successful cases. In addition there has been a lack of evaluation 

of the outcomes, effects and impacts of these projects, disabling better informed 

decision in the development of new ones. These aspects have provided the motto for 

the present research. 

A study about the most relevant elements to be included in an evaluation of a 

requalification project of public spaces in waterfronts has been developed for this 

research, aiming to contribute to better informed design of waterfront project. An 

exploratory survey was carried out as a first step to define which elements (based on a 

collection of elements from the theoretical review) were considered by the users to be 

most relevant. The results supported the definition of a second survey, aiming at 

evaluating three major requalification projects in the Greater Oporto area (namely, in the 



municipalities of Matosinhos, Oporto and Vila Nova de Gaia). This enquiry was then 

completed with an in-loco analysis, using several different parameters and classified in 

separated categories. These case studies intend to evaluate the perception users have 

of the requalification in all three cases as well as its actual state regarding quality issues. 

This research reinforces the conviction in the importance of evaluating the 

redevelopment of waterfronts and the need for further research in this field. 
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