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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.  

 

PALAVRAS-CHAVE: frentes de água, requalificação, avaliação, espaço público, Grande Porto 
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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. 

 

Keywords: waterfronts, requalification, evaluation, public spaces, Greater Oporto. 
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RESUMÉ 

 

Depuis toujours, les fronts d’eau ont eu un rôle vital dans le développement économique de la ville (ou 
des villes concernées), notamment par la présence de ports permettant les échanges commerciaux avec 
d’autres localités. Néanmoins, le développement technologique, les évolutions culturelles ou 
l’altération même du paradigme du développement économique ont entraîné dans certaines régions au 
déclin de l’importance de ces zones et conséquemment à leur dégradation et abandon. Récemment, on 
peut noter une inversion de cette tendance avec le renouveau de l’intérêt pour les fronts d’eau : compte 
tenu de l’état de dégradation de nombreuses de ces zones, de grand projet de requalification ont ainsi 
été lancés et certains sont même en voie de réalisation. 

L’apparition de nombreux cas de requalifications, dont la quasi totalité incluant l’espace public, 
quelques reproductions de réalisations considérées comme des succès et le manque d’évaluation de ces 
projets ont été les facteurs déclenchants pour la réalisation de cette dissertation. 

Une étude a donc été entreprise afin de déterminer quels sont les éléments les plus pertinents à inclure 
dans un processus d’évaluation de requalification des espaces publics de fronts d’eau, éléments qui 
pourraient ensuite servir de bases directrices lors des futurs travaux de requalifications. Dans un 
premier temps, une enquête exploratoire fut menée pour déterminer quels éléments sont considérés 
comme primordiaux aux yeux des usagers des lieux (éléments recueillis lors de la réalisation  de la 
partie théorique). Les résultats obtenus permettent de mieux définir l’ensemble des questions à inclure 
dans une deuxième enquête consacrée à l’évaluation de projets de requalification réalisés dans trois 
lieux du Grand Porto (Matosinhos, Porto et Vila Nova de Gaia). Cette enquête de terrain fut complétée 
par une évaluation in situ des requalifications à l’aide d’un ensemble de paramètres diversifiés et 
classés en plusieurs catégories. Ces cas d’études ont comme objectif d’évaluer la perception que les 
usagers ont eu des requalifications réalisées et du résultat atteint notamment sur la qualité de l’espace 
public qu’elles proposent.  

L’investigation effectuée dans cette dissertation renforce la conviction de l’importance de l’évaluation 
du développement de ces espaces et du besoin d’études plus approfondies dans l’évaluation des 
requalifications.  

 

MOTS-CLES: fronts d’eau, requalification, évaluation, espace public, Grand Porto 
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1  
INTRODUÇÃO 

 

1.1 ENQUADRAMENTO 

Desde sempre as frentes de água assumiram uma função de relevo na vida e evolução das 
cidades, em particular quando albergavam infra-estruturas portuárias ou similares. Estas infra-
estruturas são importantes geradores de actividade comercial e desenvolvimento económico, 
não só pela actividade piscatória como também pela actividade marítima de mercadorias e 
pessoas (pelo menos até ao advento e vulgarização de outros modos de transporte). 

Porém, com o desenrolar dos anos a importância daquelas zonas foi enfraquecendo. De um 
modo geral, a evolução tecnológica (nomeadamente na área do transporte marítimo) levou ao 
aumento da área territorial dos portos, porém o espaço era frequentemente escasso (face ao 
desenvolvimento circundante das zonas urbanas), o que resultou na necessidade de construir 
novas infra-estruturas em locais remotos. A deslocalização da função portuária implicou, de 
igual modo, um afastamento das indústrias a si ligadas deixando assim áreas de, por vezes, 
tamanhos consideráveis, em estado de degradação e abandono que levam em muitos casos a 
condições de insegurança. 

Quando as políticas de desenvolvimento, até então concentradas na construção nas periferias 
das cidades, se viraram para a recuperação de vazios urbanos nos núcleos urbanos, as frentes 
abandonadas, quase sempre com localização central, tornaram-se óptimos palcos de 
regeneração urbana, retomando assim um lugar de destaque. A importância destes espaços é 
tal que poderão fomentar a competitividade das cidades quando aproveitado todo o seu 
potencial. 

Essa foi a razão pela qual nos últimos anos se pôde observar muitas obras de requalificação 
em zonas de frentes de água. Face ao número elevado dessas obras, nomeadamente no 
concelho do Porto, achou-se interessante estudar o que estas oferecem e o porquê da aposta 
nesses locais. 

O estudo da bibliografia nesta área revelou existirem variados exemplos de reconversão de 
frentes de água. A literatura consultada centra-se essencialmente na descrição de acções 
realizadas em diferentes países. Porém constata-se uma frequente ausência de juízos de valor 
referentes à avaliação deste género de transformações. Adicionalmente surgem 
frequentemente críticas ao facto de haver um fenómeno de imitação excessiva de casos 
considerados bem sucedidos, como é o caso muito citado da cidade de Baltimore. 

Tendo em atenção o papel das frentes de água nas cidades e a falta de consenso sobre como 
devem ser requalificadas, parece fundamental aprofundar a discussão sobre esta questão.  
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No que diz respeito ao processo de planeamento tradicional, os projectos de requalificação de 
frentes de água falham geralmente pela ausência de avaliação. Essa lacuna impede a 
aprendizagem, dado que a avaliação poderia ajudar a deslindar eventuais erros, bem como 
factores de sucesso que seriam úteis em futuros projectos. A falta de avaliação impede então o 
desenvolvimento de um conhecimento concertado para a requalificação de frentes de água. 

Torna-se então essencial definir linhas condutoras de avaliação de espaços de frentes de água 
de modo a poderem servir de base a futuros projectos de requalificação desses locais.  

 

1.2 ÂMBITO  

As requalificações de frentes de água têm em muitos casos uma forte componente de espaço 
público. Se entendermos os espaços públicos como lugares acessíveis a todas as pessoas e que 
são pensados como locais de interacção social, de lazer ou de passagem então podemos 
considerar que as frentes de água são hoje em dia espaços que foram transformados na sua 
esmagadora maioria em espaços públicos. 

Numa altura em que cada vez mais o debate sobre a qualidade de vida é levantado e a sua 
melhoria surge como uma meta a atingir quando se planeia, as frentes de água, podem então 
apresentar-se como lugares privilegiados. 

Face à importância que cada vez mais esses espaços públicos apresentam, foi então decidido, 
que a investigação desenvolvida nesta dissertação se iria centrar sobre a componente de 
espaço público na requalificação de frentes de água. 

Para se ter uma análise mais completa e profunda da avaliação de frentes de água teria 
naturalmente de se considerar três grupos alvos: os utentes, os moradores e os agentes 
comerciais, que poderão, ou não, estar todos presentes, dependendo do tipo e dimensão da 
intervenção. É então essencial haver uma forte caracterização da zona a requalificar e da sua 
envolvente. 

A avaliação de todas estas perspectivas tem naturalmente naturezas distintas que terão de ser 
estudadas consoante a sua vertente. Foi decidido que a análise seguida nesta dissertação se iria 
centrar em apenas um dos três grupos alvos – o utente. Neste sentido procurou-se consolidar 
um conjunto de critérios de avaliação centrados na perspectiva do utente, que poderão ser 
utilizados em variados formatos de avaliação como, por exemplo, a realização de inquéritos 
de opinião e o levantamento quantitativo e/ou qualitativo da evolução produzida pela 
requalificação. Em detalhe, foi decidido estudar a avaliação da perspectiva da afluência ao 
local (numero de visitantes) que é uma das componentes possíveis de medição de sucesso de 
requalificação, completada com a percepção que esses mesmos utentes têm do espaço. 

Concluindo, o que será estudado nesta dissertação são as requalificações de espaços públicos 
de frentes de água tomando como base critérios de avaliação da perspectiva do utente. 
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Fig. 1 – Âmbito da dissertação 

 

1.3 OBJECTIVO DA INVESTIGAÇÃO  

Neste sentido, esta dissertação tem como objectivo principal discutir formas de avaliação de 
projectos de requalificação de frentes de água da perspectiva do utente. 

Decidindo-se que a avaliação seria feita com base na afluência ao local, tecem-se 
considerações sobre a importância do envolvimento dos potenciais utentes no projecto de 
requalificação. Os critérios serão inicialmente retirados da análise de um inquérito 
exploratório sendo depois testados na avaliação de três estudos de casos, utilizando-os como 
base para uma análise in loco das intervenções e na realização de uns segundos inquéritos. 

 

1.4 METODOLOGIA 

A metodologia seguida neste trabalho divide-se em três fases distintas mas complementares. 

Inicia-se com uma revisão bibliográfica na qual se pretende definir as frentes de água, 
perceber a sua evolução e quais os factores que levaram ao movimento de requalificação. A 
revisão bibliográfica será também usada para fazer um levantamento dos indicadores que 
poderão fazer parte do processo de avaliação desses projectos. 

Aquando dessa revisão teórica deparou-se com uma deficiência na área da avaliação de 
projectos de requalificação de frentes de água. Face a essa lacuna desenvolveu-se então um 
inquérito exploratório (segunda fase) com base na bibliografia de modo a poder perceber 
quais os elementos mais importantes para avaliar a requalificação desses espaços. Nas 
primeiras duas fases pretendeu-se, então, dar resposta à questão: quais os principais factores a 
serem considerados numa avaliação de projectos de requalificação de frentes de água? 

Na terceira fase desta metodologia testou-se o conhecimento desenvolvido nas primeiras duas 
fases através da avaliação de três casos práticos de requalificação de frentes de água situados 
na área do Grande Porto (Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia). Essa avaliação é realizada 
sob duas vertentes: recorrendo a inquéritos da percepção declarada e à análise in-loco dos 
resultados físicos das intervenções. É também apoiada na revisão bibliográfica, assim como, 
na análise dos resultados do inquérito exploratório.  

Após a análise destes casos de estudo, individualmente, cruzando as informações das duas 
fases do estudo, e dos três casos em conjunto, é então possível tirar algumas 
conclusões/recomendações com enfoque especial sobre quais os aspectos mais relevantes para 

FRENTES DE ÁGUA 

ESPAÇO PÚBLICO 

UTENTES 
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a avaliação de projectos de requalificação de frentes de água (no que se refere ao espaço 
público e da perspectiva do utilizador). 

 
Fig. 2 – Metodologia 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação é estruturada em cinco capítulos. O Capítulo 1 é o presente e é a introdução à 
dissertação. O Capítulo 2 apresenta o enquadramento teórico no qual se define o conceito de 
frente de água; e se justifica a importância histórica do porto enquanto parte integrante de 
muitas frentes de água, a sua evolução e influência no desenvolvimento dessas e das cidades 
nas quais elas se inserem. De seguida, analisa-se como e porque surgiram as requalificações 
desses espaços, estudando quais os usos e funções escolhidos. O capítulo continua com a 
explicação de alguns dos modos de produção mais usados para a requalificação de espaços 
públicos de frentes de água e termina com a análise de dois casos internacionais considerados 
relevantes. 

O Capítulo 3 surge na tentativa de encontrar os elementos mais importantes a incluir num 
processos de avaliação. Para tal recorre-se a um inquérito de preferência declarada realizado 
via Internet a potenciais utentes de espaços públicos de frentes de água. As questões que 
compõem esse inquérito exploratório foram apoiadas na revisão bibliográfica anteriormente 
realizada. A análise dos resultados desse inquérito permitiu tecer algumas ilações sobre os 
aspectos nos quais se deverá centrar a avaliação de requalificações de frente de água.  

O Capítulo 4 apresenta os casos de estudo desta dissertação. Pretende-se efectuar a avaliação 
dos projectos de requalificação a que foram sujeitas três frentes de água da Área 
Metropolitana do Porto nomeadamente no concelho de Matosinhos, Porto e Vila Nova de 
Gaia. 

Os estudos de caso deste trabalho foram escolhidos por duas razões principais. A primeira 
relaciona-se com o facto de nos últimos anos se ter assistido a uma proliferação de 
requalificações de frentes de água na área metropolitana do Porto. Este facto suscitou um 
interesse especial em estudar alguns destes casos. Por outro lado, e em detrimento do número 
de casos de requalificação de frentes de água no Grande Porto, o caso de Lisboa (mais 
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concretamente da Expo 98) foi o único encontrado na literatura, aumentando a relevância do 
estudo destes exemplos de requalificação em território nacional. A metodologia desenvolvida 
para o estudo dessas requalificações é feita recorrendo a duas técnicas: a análise das 
intervenções e a realização de inquéritos em cada local. Esses últimos foram desenvolvidos 
com base no estudo realizado nos capítulos anteriores. Do cruzamento dos resultados do 
estudo dessas duas vertentes tentou-se tirar conclusões sobre os elementos que poderiam 
integrar futuras avaliações de projectos de requalificação de espaços públicos de frentes de 
água. 

O Capítulo 5 encerra a dissertação apresentando as conclusões e recomendações onde se 
cruzam os resultados e informações recolhidos ao longo da dissertação e se tecem algumas 
considerações sobre o que um processo de avaliação de tais projectos deveria incluir. 
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2  
ENQUADRAMENTO TÉORICO 
SOBRE AS FRENTES DE ÁGUA  

 

Este capítulo é dedicado à revisão da literatura relativa a intervenções em frentes de água. 

Assim, iniciamos o capítulo com a definição do conceito de frente de água. Verificamos a 
ausência de uma definição formal sobre frentes de água no seu sentido mais lato, mas tendo 
em conta que o foco dessa dissertação encontra-se nas frentes de água em meio urbano, essa 
será a definição focada. De seguida, viramos a nossa atenção para os portos enquanto infra-
estruturas fundamentais nas frentes de água. Verificamos que a generalidade das referências 
bibliográficas aborda predominantemente a temática portuária, negligenciando talvez assim o 
estudo de outras funções e zonas (tais como zonas ribeirinhas, lazer, ou desporto). Portanto, 
na parte seguinte apresentamos uma breve resenha histórica sobre a importância histórica 
destas zonas no desenvolvimento económico das cidades respectivas.  

Na terceira parte revemos as razões na base das primeiras intervenções de frentes de água. 
Acontece porém que uma intervenção implica necessariamente a definição da função ou 
funções que a frente de água deverá desempenhar. Neste âmbito verificamos que não existe 
concordância entre os autores sobre a natureza dos usos a dar, uma facção defende novos 
usos, enquanto outros advogam a recuperação das funções iniciais. Abordamos ainda a 
problemática da variedade de funções a dotar uma frente de água.  

É feita depois uma breve reflexão sobre a importância das intervenções em frentes de água na 
competitividade das regiões urbanas. 

Segue-se uma referência aos modos de produção utilizados para as várias intervenções. Aqui 
abordamos três situações distintas, uma primeira relacionada com um recurso em aplicação 
crescente face à escassez progressiva do erário público: as parcerias público-privadas; uma 
segunda em que realizamos uma breve análise da participação comunitária, suas 
características e relevância no processo de intervenção; por fim, abordamos o associativismo 
como nova forma de pressão, influência e ajuda no processo de tomada de decisão e 
intervenção.  

Em seguida, compilamos os principais factores de sucesso para a intervenção em frente de 
água e os principais impactos gerados de tal intervenção. 

Este capítulo termina com a apresentação de dois exemplos de requalificação de frentes de 
água que se encontram frequentemente referenciados na bibliografia da especialidade. 
Baltimore (Estados Unidos) foi escolhido por ter sido o primeiro grande caso referenciado. A 
escolha da requalificação da zona oriental de Lisboa (Portugal) como segundo exemplo 
permitiu um enfoque sobre um caso nacional. A apresentação destes casos serve apenas de 
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exemplo ilustrativo de processos de requalificação englobando uma panóplia de dimensões, 
para os quais se tentou perceber desde o contexto em que nasce a ideia de requalificação até à 
fase da operação. Para esses dois casos específicos procurou-se identificar os principais 
elementos que possam de alguma forma ser considerados como avaliação. 

 

2.1 DEFINIÇÃO DE FRENTE DE ÁGUA 

É importante começar por referir que na literatura revista para a elaboração desta dissertação 
não se encontrou uma definição formal do que se entende por frente de água, no seu sentido 
mais lato, o que representa uma lacuna grave dado que definições e conceitos transparentes 
são fundamentais em qualquer área de investigação. 

De facto nos vários artigos sobre a temática de requalificação de frentes de água, vários são os 
autores (como por exemplo: Gospodini, 2001; Hoyle, 2002; Haggerman, 2007; Wakefield, 
2007) que analisam ou relatam os diferentes casos sem, no entanto, ser possível encontrar 
uma definição formal. 

O artigo de 2006 dos autores Sairinen e Kumpulainen surge no entanto como uma excepção 
onde se propõe uma definição de frente de água urbana como sendo os contactos com os 
espelhos de água de cidades de qualquer tamanho, sendo que a água pode ser a de um lago, 
rio, baía, canal ou oceano. Estes entendem que esta faixa pode incluir os edifícios e áreas que, 
não estando directamente na área, se encontram ligados a ela do ponto de vista visual ou 
histórico. 

                      

Lago artificial de Créteil, França (www.ville-creteil.fr)  Sydney, Austrália (www.turbophoto.com) 

  
      Roterdão, Holanda (www.planum.net)         Cardiff, Espanha (img.findaproperty.com) 

Fig. 3 – Exemplos de frentes de água urbanas 

Pode-se então dizer que as frentes de água se estendem ao longo do território, tocando nos 
vários tecidos urbanos. Neste sentido a frente de água não se extingue na linha de costa, mas 
pelo contrário abrange todo o tecido urbano cuja função possa estar relacionada de alguma 
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forma com a água. Ou dito de outra forma, a frente de água refere-se ao tecido urbano que é 
afectado por qualquer actividade económica ou social relacionado com a água. Aqui 
englobamos, por exemplo, os portos e docas, assim como áreas destinadas ao armazenamento 
de produtos que chegam ou partem destes, zonas de restauração ou ainda zonas de lazer 
adjacentes à massa de água. 

O âmbito do presente estudo de investigação é relativo às frentes de água que se inserem em 
meio urbano pelo que doravante sempre que nos referirmos a frentes de água estamos 
implicitamente a referir frentes de água urbanas.~ 

 

2.2 A EVOLUÇÃO DO PAPEL DOS PORTOS NAS FRENTES DE ÁGUA 

A água sempre desempenhou uma missão fundamental no desenvolvimento das sociedades, 
primeiramente para alimentação das populações e animais, assim como, para a irrigação de 
culturas; e posteriormente como meio de comunicação e fonte de energia. É portanto natural 
que as principais zonas urbanas se situem hoje em dia próximas de água, e consequentemente 
tenham frentes de água (Hoyle e Pinder, 1992; Carvalho, 2006; Teixeira, 1998). Com o 
advento do comércio, a infra-estrutura responsável pelo desenvolvimento económico foi, em 
muitos casos, o porto (Sairinen e Kumpulainen, 2006). 

 
Fig. 4 – Evolução do crescimento da cidade em relação às suas margens segundo Chaline 1994, tirado da tese 

de Teixeira (1998) 
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O porto é uma infra-estrutura instalada na fronteira da linha de água. Tem como missão 
possibilitar a troca em segurança e com rapidez de produtos e bens entre os navios e o cais (ou 
parte seca). Como tal, os portos são os pontos de ligação com o exterior, uma vez que os 
navios podem depois levar ou trazer produtos de outros locais mais ou menos distantes. Os 
meios marítimos e fluviais sempre foram excelentes meios de comunicação para a realização 
de trocas comerciais. 

Os portos desempenharam um papel decisivo no desenvolvimento estratégico e económico 
das cidades. Como salienta Hoyle (1992), grandes impérios europeus foram fundados nos 
comércios e transportes marítimos. A cidade dependia assim dos portos para abastecimento de 
bens e conseguia em muitos casos florescer e desenvolver-se com a ajuda de trocas 
comerciais, nomeadamente na era dos descobrimentos.  

A maioria das cidades desenvolveu-se a partir do respectivo porto, como são exemplos as 
cidades de Antuérpia, Londres, ou ainda Marselha.  

 

                        
Fig. 5 – Cidades de Antuérpia em 1897 (Biographische Institut Leipzig) (à esquerda) e Marselha em 1575 (Braun 

and Hogenberg) (á direita) 

                  

 
Fig. 6 – Londres em 1882 (R. M'Culloch) 
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Na altura em que os transportes eram precários, muitas vezes o principal factor de localização 
das populações era a proximidade do porto de modo, entre outros factores, a minimizar os 
custos de transporte. Existia então uma grande interdependência entre as principais funções 
urbanas e a actividade portuária. Porém, com o passar dos anos, e nomeadamente com o 
desenvolvimento de outros tipos de transporte ocorreu uma menor dependência do meio 
marítimo, não obstante este continuar a ser o principal modo de transporte para distâncias 
intercontinentais. O desenvolvimento das cidades deixou de estar tão intimamente relacionado 
com a actividade comercial do porto. 

Hoyle (1992) defende que a caracterização da actividade portuária é função não só da 
localização e forma da infra-estrutura, mas também das funções desempenhadas e da natureza 
do comércio que lá se efectua. Este autor identificou cinco fases de evolução das cidades 
portuárias Europeias: 

1. A primitiva e medieval cidade portuária, envolvendo máxima interdependência 
funcional e uma estreita associação espacial; 

2. A cidade portuária que se desenvolve no século XIX e começa a sair dos limites 
tradicionais como resultado das mudanças tecnológicas; 

3. A moderna e industrial cidade portuária que induziu uma nítida aceleração na 
separação espacial entre cidade e porto; 

4. A emergência de áreas de desenvolvimento de indústria marítima em locais mais 
afastados dos centros urbanos; 

5. O aparecimento do fenómeno do “redesenvolvimento” das frentes de água. 

É este ressurgimento, que data de 1992, mas que na actualidade continua a prevalecer como 
um tema relevante na problemática de intervenções em espaço urbanos, que leva à pertinência 
de um estudo sobre este tipo de intervenções. 

 

2.3 RAZÕES PARA A EVOLUÇÃO DAS FRENTES DE ÁGUA  

Encontram-se na literatura numerosas razões para a mudança de relação entre portos e 
cidades.  

A mais perceptível foi a evolução tecnológica que ocorreu a partir dos anos 50 nos Estados 
Unidos, e pelos anos 60/70 na Europa em geral e que, por vezes, afastou os portos tradicionais 
dos centros urbanos: a introdução dos contentores no transporte marítimo. 

Até então, a maioria da carga era transportada a granel no porão dos navios. Como 
consequência as operações de embarque e desembarque eram extremamente morosas dado 
que cada produto (com uma forma e peso específico) requeria a utilização de técnicas de 
manuseamento e acondicionamento especiais. Desta forma, os navios permaneciam muito 
tempo nos portos. Em certos casos, o tempo de atracação era superior ao de transporte 
(Levinson, 2006). 

Os contentores revolucionaram o transporte marítimo, pois possibilitaram a estandardização 
da indústria. A partir daquele momento o objecto de transporte deixou de ser o produto, mas 
sim a caixa – contentor – aonde ele seguia. A manipulação de caixas estandardizadas, 
permitiu o desenvolvimento de equipamento de manuseamento estandardizado, com elevados 
ganhos de produtividade. Os navios reduziram os tempos de permanência nos portos, pois 
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num curto espaço de tempo movimenta-se um elevado número de caixas. Em média o tempo 
de permanência de um navio baixou de várias semanas para poucos dias (Levinson, 2006). 

O aumento de produtividade (com a diminuição dos tempos de transferência) levou ao 
desenvolvimento de navios de maior capacidade, o que por sua vez implicou adaptações a 
nível dos portos, nomeadamente: aumentos dos cais de atracagem e rebaixamento dos fundos.  

As interligações entre diferentes modos de transportes também exigiam outro tipo de infra-
estruturas que o centro urbano muitas vezes não conseguia oferecer. A necessidade de espaços 
amplos para a instalação dos portos modernos, em muitos casos, só pôde ser satisfeita nas 
periferias das cidades onde a densidade de construção era tendencialmente mais baixa para 
onde foram então relocalizados alguns portos (Moss, 1976; Goodwin, 1988; O’Brien, 1997; 
Hoyle, 2000 e Hagerman, 2007). 

As áreas adjacentes aos portos eram frequentemente ocupadas por edifícios de apoio, tanto de 
nível logístico como de armazenamento. A mudança dos portos para outros locais incitou 
então estas indústrias a instalarem-se em seu redor de modo a minimizar, entre outros, os 
custos de transporte. Foram assim aparecendo numerosos vazios urbanos de tamanho 
considerável nas zonas circundantes dos portos históricos (Hoyle e Pinder, 1992). 

Outra razão apontada por Moss (1976) é a mudança de hábitos no transporte de passageiros. 
O transporte aéreo substituiu-se progressivamente ao meio marítimo no transporte de 
passageiros no médio e longo curso, devido à sua rapidez, comodidade e segurança. Não 
obstante, recentemente assiste-se a um ressurgimento das viagens de lazer em rios ou 
cruzeiros como são exemplos disso os passeios sobre o rio Douro.  

Teixeira (1998) refere quatro principais causas para a degradação que se observou nas frentes 
de água portuárias. As transformações nas actividades portuárias e a relocalização da 
indústria, já enunciados anteriormente e de acordo com os autores Hoyle ou Moss por 
exemplo, mas também o envelhecimento do tecido urbano e as alterações nas estruturas 
viárias. Por envelhecimento urbano o autor pretende referir-se ao afastamento das populações 
(principalmente a mais nova) dos centros das cidades e das suas frentes (quando essas se 
inserem nos centros) para os subúrbios (habitação mais económica) de modo que estes locais 
foram envelhecendo e deteriorando-se devido, entre outros fenómenos, à falta de manutenção.  

Nestes locais assistiu-se a um fenómeno de círculo vicioso (Fig. 7): o abandono progressivo 
das frentes de água portuária, teve como consequência a ausência de acções de manutenção e 
restauro (dado que não havia interesse por parte das populações, empresas e mesmo políticos 
em investir nestas zonas), o que promoveu a degradação progressiva destas grandes áreas; e 
consequentemente agravou o fenómeno de abandono e desinteresse. 

Os portos encontravam-se usualmente no centro das cidades (e em alguns casos estas foram 
crescendo até os envolver), o que faz com que esses espaços devolutos, muitos deles de 
tamanho considerável, adquiram um potencial económico interessante.  

Os espaços devolutos podem ser vistos como uma potencial mais-valia para a reconversão da 
cidade, isto por fornecerem locais em zonas urbanas muitas vezes já consolidadas e em que as 
oportunidades de transformação são diminutas. Muitos portos localizavam-se em áreas 
centrais e até nos núcleos históricos das cidades. Tornam-se assim determinantes para a 
reconstrução da cidade (Matias e Castro, 1999). 
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Fig. 7 – Círculo vicioso 

 

2.4 REQUALIFICAÇÃO DAS FRENTES DE ÁGUA  

2.4.1 As primeiras requalificações 

A consciencialização da degradação das frentes e a necessidade de as reabilitar foram lentas e 
complexas. Quando finalmente se teve consciência desses problemas, surgiu um grande 
número de estudos sobre a revitalização dessas áreas 

Jauhiainen (1992) refere quatro mudanças no desenvolvimento urbano que podem ser ligadas 
a este novo interesse nas frentes de água: 

� Necessidade de reinvestir capital nas áreas onde se observa uma perda de lucro; 

� Aumento do empreendorismo na administração urbana; 

� Papel do planeamento urbano mais próximo das necessidades dos “construtores”; 

� Globalização das empresas de requalificação. 

Esse processo não ocorre somente nas antigas cidades portuárias, mas pode-se encontrar em 
qualquer cidade com algum tipo de contacto com água. 

É de notar, no entanto, que as primeiras intervenções não tiveram em consideração o facto de 
estas zonas serem frentes de água, pelo que os respectivos benefícios e vantagens podem não 
ter sido aproveitados, mas eram somente por serem locais de grande degradação, onde havia a 
necessidade de intervir e torná-los mais dignos.  

É no fim dos anos 50 que terão começado a aparecer os primeiros projectos de grande escala 
de requalificação nos Estados Unidos, nomeadamente nas cidades de Baltimore, Boston e São 
Francisco (Ferreira e Castro, 1999).  
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Fig. 8 – Frentes de água em Boston (www.homesboston.com) (à esquerda) e São Francisco (i.pbase.com) (á 

direita) 

 

O fenómeno só surgiu na Europa nas décadas de 60 e 70 sendo o primeiro projecto com maior 
visibilidade, o da requalificação das docas de Londres. Em Portugal é a partir dos anos 80 que 
se pode observar o declínio dos portos e que a relação porto-cidade começa a tornar-se mais 
complexa (Matias e Castro, 1999). Também nessa altura foram realizados alguns projectos na 
Austrália e finalmente chegou no Japão. Nos anos 90 surgiram alguns projectos de 
revitalização de frentes nos países recentemente industrializados. 

 

 
Fig. 9 – Londres (media-2.web.britannica.com) 

 

Segundo Chaline (1999) tem emergido uma nova tendência nestes últimos anos, na Europa, 
nos locais onde se planeiam operações urbanísticas. Passou-se da construção em terrenos 
novos para uma aposta na recuperação de lugares e edifícios devolutos. Os espaços deixados 
vagos pela deslocalização dos portos e/ou das indústrias, tornam-se assim um lugar ideal para 
essas operações. 

Na Europa, segundo Hoyle (2000), assistiu-se a uma mudança na origem do estímulo a 
intervenções em frentes de água. Tradicionalmente, as intervenções realizadas nos portos 
foram resultado das mudanças tecnológicas ocorridas nos transportes marítimos. Porém, 
gradualmente e à semelhança do que quase sempre ocorreu nos Estados Unidos, as 
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intervenções começaram a ser resultado da necessidade de haver regeneração urbana. 
Jauhiainen (1995) corrobora esta ideia quando afirma que cada vez mais essas requalificações 
são vistas como um factor chave de desenvolvimento e revitalização das cidades europeias. 

Esse tema da regeneração urbana é um tema recorrente na literatura sobre as reconversões das 
frentes. Chaline (1999), por exemplo, salienta que estes espaços de grandes dimensões 
deixados ao abandono são óptimos para grandes projectos de regeneração urbana. Roberts 
(2000) propõe uma definição de regeneração urbana como uma visão e acção global e 
integrada que conduz à resolução dos problemas urbanos e que visa levar a uma melhoria 
duradoura a nível económico, físico, social e ambiental de uma área que tenha sido sujeita a 
mudanças.  

Quando se debate a temática da mudança de política de requalificação de frentes de água os 
autores Van der Knaap e Pinder (1992) identificaram quatro fases na sua evolução: 

Identificação 

É o período onde se identifica o problema e onde surgem diferenças de opiniões 
sobre o rumo a tomar. Os autores referenciam que nos primórdios, o debate era mais 
académico do que político. 

1. Reconhecimento/aceitação do problema 

É mais nessa fase que o reconhecimento político se estabelece, em que os problemas 
urbanos entram nas agendas políticas e logo suscitam uma maior atenção. Mas ainda 
permanecem dúvidas na solução mais apropriada a implementar.  

2. Apresentação de soluções 

Nesta etapa aparecem opções de estratégia e politicas mais bem definidas para cada 
tipo de situação. Neste novo clima, as opções de regeneração não se encontram no 
topo das agendas políticas, mas observa-se uma atenção especial para análises da 
eficiência das políticas.  

3. Gestão 

A política de gestão torna-se dominante. As políticas são cada vez menos de nível 
nacional, para se usar a uma escala mais local, com umas características mais 
estandardizadas.  

 

Se bem que todos os países passam por estas várias fases, estes não se encontram hoje em dia 
nas mesmas fases. Os autores chegaram à conclusão que o que mais contribuiu para esse 
escalonamento dos países face a essas diferentes etapas, é a data do começo da fase inicial da 
identificação.  

Outro problema também presente em várias frentes de água, é a separação física entre portos e 
cidades devido a existência de estradas que antigamente facilitavam o escoamento de 
mercadorias. Essas formam agora uma barreira que dificulta a interligação tão procurada. Na 
Noruega, em Oslo mais precisamente, este problema foi resolvido com a construção de uma 
via subterrânea que permitiu assim recriar uma continuidade entre a cidade e as suas frentes. 
(Van der Knaap e Pinder, 1992) 
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Matias e Castro (1999) escreveram que entre as décadas de 50 a 80 houve uma tendência para 
requalificar esses locais com espaços verdes e recreativos. Hoje em dia apostam-se mais em 
projectos multifuncionais com objectivos diversos tais como “reurbanizar, requalificar e criar 
mais emprego” (Matias e Castro, 1999, p.33). Também se tem sentido, segundo estes autores, 
que existe uma mudança nas finalidades desses projectos, sendo que se aposta mais em 
renovações com actividade lucrativa mas que incluam alguma ligação ao local onde se 
efectuam. 

Mesmo se houve mudanças na natureza das intervenções, todas elas tiveram e continuam a ter 
uma componente fundamental de espaço público. 

Existe uma certa tendência a dizer que o espaço público está a morrer. Com o aparecimento 
das novas tecnologias, existe uma cada vez maior concorrência das actividades “indoor”. 

Os espaços públicos sempre tiveram um papel importante na história de uma cidade. Nos 
tempos dos romanos era nas praças públicas que se faziam comícios e tomadas de decisões. 
Hoje em dia esse papel político já não se efectua nesses locais mas esses continuam a ter um 
papel importante na interacção das pessoas assim como no seu bem-estar. 

Mas numa sociedade onde cada vez mais existe diversidade é necessário que esses espaços 
públicos possam oferecer algo que possa interessar a todos aqueles a quem isso diz respeito. 
Estes locais precisam então ir ao encontro dos desejos e necessidades de todos, o que é 
particularmente difícil em locais com alguma herança em que o uso podia ter sido pensado 
para um público-alvo bem definido. 

Segundo Cybriwsky (1999), a sociedade, hoje em dia, tem outros factores a considerar 
quando planeia o seu espaço, a tensão inter-racial ou até a separação, cada vez maior, entre 
pobres e ricos têm de ser tidos em consideração. O aparecimento de novas actividades 
também teve de ser pensado como é o caso das actividades radicais que requerem uns espaços 
repensados de modo a manter uma certa segurança, noção essa que difere muito do grupo 
cultural e social com que se está a lidar. Essas questões têm de ser portanto bem analisadas. 
Daí a participação da população ter alguma importância (Thompson, 2002).   

Quando se observou o declínio da era industrial houve um grande número de locais que 
ficaram ao abandono e foram nesses locais onde se começou a ver florescer espaços de 
consumo e lazer tais como frentes de água comerciais ou complexos de diversão ou de 
conferências, trazendo uma melhoria da qualidade de vida urbana e com vista a embelezar a 
cidade. Era tentar trazer de volta à vida algumas cidades que estavam a perecer. 

Cybriwsky (1999) argumenta existirem três tendências actuais nos espaços públicos visíveis 
em algumas cidades, nomeadamente em Nova Iorque e Tokyo:  

� Uma crescente privatização dos espaços que já foram alguma vez mais claramente do 
domínio público;   

� Um aumento da vigilância dos espaços públicos e de controlo de acesso a eles, a fim 
de melhorar a segurança; 

� Uma crescente concepção de locais temáticos, que podem causar umas quebras de 
ligações locais a nível histórico ou geográfico. 

Essas tendências também são rebatidas por outros autores como Banerjee (2001) que acresce 
que o papel dos governos nestes locais tem vindo a decrescer sendo visível com mais 
frequência que sejam os privados a tomarem as iniciativas e as rédeas da administração desses 
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locais. Essa mudança foi em parte decorrente, nos Estados Unidos, de uma lenta degradação 
dos espaços públicos por falta de manutenção na década de 70 devida a cortes orçamentais 
que afastou o público desses locais. Começou-se então a pensar na opção destes espaços 
deixarem de ser públicos ou pelo menos a sua administração deixar de o ser. Foi então nessa 
altura que começam a surgir espaços comerciais privados nas praças anteriormente públicas. 

O tema da manutenção é de facto um factor extremamente importante nos espaços públicos. 
Segundo Thibbalds (in Carmona e Magalhães, 2006) a manutenção de um espaço público é 
tão importante quanto o desenho do espaço. Quando perguntados aos utentes dos locais qual é 
a percepção que eles têm do espaço tende-se a dar mais importância para ao modo como este 
é gerido e mantido que ao design do local. 

Basta um início de descuido dos espaços para esses entrarem numa espiral de declínio que 
levará inevitavelmente ao afastamento das pessoas, é o chamado sindroma da Broken 
Window. Isto é, o aparecimento de graffitis, de janelas partidas e outros actos de vandalismo 
intimida o aparecimento do público, o que leva a que estes espaços sejam ocupados por sem 
abrigos, delinquentes, traficantes de droga e outros marginais afastando assim ainda mais as 
pessoas (Banerjee, 2001). 

 
Fig. 10 – Sindroma da Broken Window  

 

Inquéritos realizados em Inglaterra revelaram que cada vez mais a atractividade de um lugar 
começa a ter cada vez mais importância na apreciação da qualidade de vida a par dos aspectos 
clássicos tais como o emprego, educação e saúde. Cada vez mais as pessoas sentem que a 
envolvente na qual evoluem tem impacto nas suas vidas. 

 “Olhar, contemplar e ver fazem parte do nosso comportamento normal de procura de 
estímulos” (Banerjee, 2001, p.14). Logo, sítios onde se possa passear com vistas agradáveis 
são atractivos para as pessoas.  

Este autor indica que os espaços públicos são considerados os terceiros espaços de estar, a 
seguir à casa e ao local de trabalho daí terem uma importância fundamental na vida das 
pessoas. Existe uma tendência para que a nossa vida pública se faça cada vez mais em lugares 
privados. Mas a nossa necessidade de contacto social e vida fora de portas pode contrapor 
essa tendência e que sendo assim continue a haver procura de espaços como parques ou zonas 
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de passear, especialmente em zonas urbanas. É por isso necessário que estes locais possam 
fomentar tal mudança de atitude. 

 

2.4.2 Usos escolhidos nas requalificações de frentes de água  

Quando se analisam os usos dados aquando da requalificação desses espaços, deparamo-nos 
com duas correntes. Uma aposta mais numa mudança drástica nos usos que se pretende criar 
nesses espaços depois da requalificação e outra, que começa desde há alguns anos a ser mais 
falada e estudada pretende uma reconversão do uso inicial. 

A nível de novos usos e segundo os autores Van der Knapp e Pinder (1992), as funções mais 
encontradas após a requalificação desses espaços na Europa são: 

� Habitação de luxo; 

� Actividades ligadas ao património; 

� Lazer baseados na proximidade de água; 

� Comercio; 

� Escritórios; 

� Hotelaria; 

� Centros de conferências. 

Os autores verificam que a habitação que é construída nas frentes tende a ser na sua grande 
maioria construção de luxo. Tal facto esteve na origem de diversas críticas de carácter social, 
dado que aquela realidade exclui uma parte da sociedade à possibilidade de usufruto de um 
bem – a frente de água – que deveria ser partilhado por toda a sociedade. 

Existem vários exemplos onde este fenómeno ocorreu. Baltimore é frequentemente apontado 
como sendo um sucesso económico pois conseguiu transformar uma zona degradada numa 
área que atrai 6,5 milhões de turistas por ano (Millspaugh, 2003), o mesmo não acontece no 
aspecto social já que houve um acréscimo dos custos de vida local e o consequente aumento 
dos preços dos alojamentos (Wang, 2003). Esse afastamento das classes sociais mais baixas 
também se pôde observar em Barcelona: o projecto foi desenhado para as classes médias e 
altas quando a zona mais próxima da frente reabilitada é a segunda mais pobre da cidade. 
Outro mau exemplo é o de Sevilha cuja remodelação decorreu no âmbito da Expo 92 que 
acabou por ser um autêntico fracasso financeiro e social (Jauhiainen, 1995). 

Os investidores justificam os preços elevados como resultado da necessidade de amortizar os 
avultados investimentos aplicados na requalificação das frentes de água. Tais investimentos 
impedem muitas vezes a construção de habitações de carácter social. Esse facto tem levantado 
muitas críticas que salientam a injustiça social, explicando que estas zonas também deveriam 
ser aproveitadas pela população mais desfavorecida (Jauhiainen, 1995). 

No entanto são de salientar alguns casos de introdução de habitação social em reconversões 
de frentes, como é o caso da Holanda, por considerarem que essas construções são atractivas 
pois oferecem um investimento menos arriscado do que alguns projectos de maior 
envergadura (Hoyle e Pinder, 1992). 

A problemática dos transportes está a começar a ser tomada em consideração. Começou por 
ser necessária para o comércio ter hipóteses de sucesso. Quando as frentes se encontram 
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inseridas no centro da cidade não é difícil o comércio florescer devido a essa proximidade 
com as populações. Quando essas requalificações se encontram um pouco mais isoladas é 
necessário criar condições de acessibilidade aos (potenciais) clientes.  

A interacção entre cidades e frentes também pode ser conseguida através do emprego. Se 
forem previstos usos que geram emprego e por conseguinte movimento, pode influenciar 
empresas privadas a instalarem-se lá originando uma nova dinâmica como foi o caso em 
Bristol em Inglaterra ou Dublin na Irlanda (van der Knapp e Pinder, 1992). 

Porém, mesmo através do incentivo à criação de emprego, existe o perigo de haver exclusão 
social, como exemplo poderá apontar-se Cardiff. Nesta cidade o problema surgiu da mudança 
de usos do solo, e actividades comerciais, que não utilizavam mão-de-obra local, mas 
recorriam a mão-de-obra especializada externa. Como consequência grande parte da 
população local ficou excluída de trabalhar na zona intervencionada (Jauhiainen, 1995).  

A metodologia “Análise de Impacto Social” (Social Impact Assessment, SIA) é referida por 
vários autores como por exemplo Sairinen e Kumpulainen (2006) como um método para 
ajustar os projectos às realidades e necessidades sociais locais. Esta metodologia, segundo a “ 
International Association for Impact Assessment” por quem foi desenvolvida, consiste em 
analisar, monitorizar e gerir as consequências sociais do desenvolvimento (IAIA, 2003).  

Para analisar as consequências sociais de requalificações de frentes de água, Sairinen e 
Kumpulainen recomendam a resposta às seguintes perguntas:  

� Para quem as frentes são planeadas e construídas (faixa etária, social e étnica)? 

� Qual é o papel do alojamento privado/publico na formação do estatuto social da área? 

� Como evitar a segregação social? 

� Como é que a frente pode produzir gentrificação? 

Um outro uso está relacionado com a exploração de novas formas de turismo e lazer, 
nomeadamente, a instalação de marinas e terminais de cruzeiro (Ferreira e Castro, 1999). 

Como exemplo refere-se o caso de Tenerife (Fig. 11) onde foi constituída uma sociedade 
mista, pelo Município e a Administração Portuária. Esta sociedade foi responsável pela 
construção da marina de recreio e posteriormente por um centro de congressos para dinamizar 
o turismo de cruzeiro. Estas acções permitiram descongestionar o tráfico rodoviário da ilha e 
desenvolver o número de visitantes internacionais. É importante potenciar a capacidade 
financeira da autoridade portuária insistindo, por isso, na necessidade de se dispor dum plano 
e olhar para o porto como um centro de negócios ao serviço dos cidadãos que ali vivem 
(Trenor, 2004). 

A ideia que as antigas zonas de portos, agora abandonadas só podem ser reconvertidas para 
usos não ligados a portos, como foi o caso na América do Norte, está a começar a ser 
questionada tendo aparecido quem defenda a reconversão do uso inicial.  

Na Europa os casos foram mais contrastantes. Existem casos, como em Roterdão ou 
Antuérpia onde essas zonas foram reconvertidas em portos alternativos, com sucesso, o que 
pode incitar outras cidades a enveredar por essa opção. Essa tese é suportada e debatida por 
vários autores (Goodwin, 1988; Charlier, 1992; Van der Knaap e Pinder, 1992  Chaline, 
1999). 
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Fig. 11 – Porto de Santa Cruz de Tenerife (img.iha.pt) 

 

Outra temática que tem surgido na literatura é o do conservar a herança do passado (Charlier, 
1992). De facto numa época onde o turismo histórico tem aumentado, reabilitar zonas com 
forte componente histórica parece ser uma boa aposta. Como já foi mencionado, os portos têm 
uma ligação muito forte com as cidades tendo sido o berço de muitas delas.   

Um outro tópico de discussão aquando da natureza da intervenção refere-se à quantidade de 
funções que a nova área deverá vir a desempenhar. Segundo Carvalho (2006) a mono 
funcionalidade não é solução para manter frentes de água integradas na vida da cidade. É 
necessário estabelecer um modelo mais lato de requalificação com uma maior integração com 
a cidade. O autor defende a criação de um “cluster” portuário que integre as actividades 
marítimo-portuárias, o comércio, a logística, as acessibilidades, o turismo de cruzeiros, 
grandes eventos náuticos, restauração, actividades de lazer, património e equipamentos. Essa 
integração tem de ser conseguida com a concertação dos vários agentes de modo a haver um 
equilíbrio entre desenvolvimento económico e a sustentabilidade urbana. 

A “mistura” de usos tornou-se um fenómeno muito utilizado na reconversão de zonas 
portuárias abandonadas, sendo assim um aspecto muito positivo do planeamento urbano. Mas 
alguns estudos mais recentes têm vindo a demonstrar que esses projectos têm sido menos 
positivos para a sociedade do que os esperados. (Van der Knaap e Pinder, 1992) 

Também Ferreira e Castro (1999), realça que nas décadas entre 1950 e 1980 havia uma 
verdadeira tendência para requalificar esses locais só com espaços verdes e recreativos. Hoje 
em dia aposta-se mais em projectos multifuncionais com objectivos diversos, como já foi 
mencionado, a saber habitação, comércio, locais de conferência, de cultura ou lazer. 

Em resumo, mais do que uma discussão mono versus multifuncionalidade, o fundamental é 
entender as dinâmicas de interacção entre a frente de água e o restante tecido urbano; assim 
como as potencialidades e limitações desta zona, de forma a aferir qual ou quais as funções 
mais adequadas (recreativos, industriais, residenciais, comerciais…) de modo a haver um 
equilíbrio entre necessidades das populações e protecção ambiental. É necessário proteger 
essas áreas dos lados nefastos da intervenção humana. Afinal o objectivo primordial é 
devolver a dignidade a esta zona, e permitir que contribua novamente para o desenvolvimento 
da região.  
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2.4.3 Formas de produção das frentes de água 

Algumas das formas mais frequentemente encontradas aquando das requalificações desses 
espaços são as que envolvem privados. No decorrer da literatura revista para esta dissertação 
os dois mecanismos mais recorrentes foram as parcerias público-privadas e a participação das 
comunidades, de tal modo que se escolheu estuda-las um pouco mais em detalhe (Chaline, 
1999; Sairinen e Kumpulainen, 2006) assim como apresenta-se algumas associações que 
apareceram graças a este fenómeno das requalificações de frentes de água. 

 

2.4.3.1 Parcerias Público-privadas  

Normalmente cabe aos organismos estatais a iniciativa e o investimento, pelo menos numa 
fase inicial (Chaline, 1999), de intervenção nas frentes de água. Várias razões poderão ser 
apontadas para tal situação, particularmente comum na Europa. Por um lado, os espaços 
afectos às frentes de água levantam um conjunto de situações relacionadas com equidade 
social, que implicam a participação de entidades públicas, a título exemplificativo. Primeiro, 
as frentes de água desempenham (ou espera-se que venham a desempenhar) uma função 
social. Segundo, as intervenções são realizadas em zonas degradadas ou cujas funções já não 
se adequam às necessidades actuais, havendo em muito casos ausência de infra-estruturas 
suficientes, nomeadamente ao nível de acessibilidade e utilidades (electricidade, água, gás, 
etc.). Terceiro, as zonas intervencionadas têm apesar de tudo uma dada ocupação que vai ser 
alterada, sendo necessário garantir que a população que reside e trabalha é devidamente 
compensada. 

Por outro lado, intervir em frentes de água é inerentemente moroso e complexo com risco 
apreciável, vários factores poderão ser apontados: a existência de processos de expropriação e 
outras acções legais de bloqueio, ou a construção em zonas consolidadas com maiores ou 
menores restrições de construção. Processos longos com risco considerável tendem a não ser 
atractivos à iniciativa privada uma vez que não há certeza de retorno do investimento e prazos 
longos não se coadunam com ciclos de negócios. 

Porém, as últimas décadas são caracterizadas, em vários países desenvolvidos, por um 
emagrecimento do erário público, o que tem vindo a reduzir a capacidade de investimento das 
autoridades públicas; e mesmo o recurso ao tradicional financiamento bancário tem vindo a 
ser limitado e constrangido. Desta forma, alternativas têm vindo a ser desenvolvidas de forma 
a garantir esses investimentos. 

Uma das soluções encontradas é através de Parcerias Público Privadas (PPP). Este mecanismo 
de investimento implica a partilha de investimento e risco entre entidades públicas e privadas. 
A partilha, não é no entanto, igualitária e a prática comum mostra que a maioria do 
investimento fica a cargo dos privados, que possuem maior capacidade de endividamento 
junto da banca, enquanto o risco é normalmente assumido pelo Estado. A retirada do risco a 
este tipo de investimentos torna-os particularmente atractivos. E apesar de haver críticas à 
desigualdade neste tipo de acordos (ao facto de o Estado assumir essencialmente encargos e 
os privados essencialmente lucros) a verdade é que este tipo de mecanismos tem conhecido 
um grande sucesso em vários sectores, nomeadamente nos transportes. A título 
exemplificativo os maiores projectos dos anos sessenta e oitenta em cidades como Londres 
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(Reino Unido), Toronto (Canada), e Nova Iorque e Boston (Estados Unidos) recorreram a 
mecanismos PPP (Gordon, 1997). 

O sucesso de um PPP é dependente de um conjunto alargado de factores, e não sendo nossa 
intenção apresentar um estudo detalhado apresentamos de seguida alguns aspectos principais. 
A execução de casos piloto é uma técnica eficaz na conquista da confiança dos investidores 
privados e na prova da viabilidade (económica) de tais investimentos. Estas iniciativas 
implicando menor investimento poderão ser suportadas pelas autoridades públicas. Um outro 
aspecto fundamental é o processo da escolha dos parceiros. É necessário que sejam credíveis, 
sólidos e possuam uma visão estratégica alinhada com a das entidades públicas. Aliás este foi 
um dos factores apontados do sucesso em Nova Iorque e Boston (Wang, 2003). 

De igual modo, o número e o tipo de intervenientes são importantes no sucesso do PPP. 
Quanto maior o número de intervenientes, mais morosa é a obtenção de consenso e 
alinhamento estratégico. Por outro lado, devem participar elementos conhecedores da 
realidade e especificidade do local a intervir, sob pena de se propor acções que não se 
adequam ou que serão liminarmente rejeitadas pelas populações locais. Várias estratégias 
poderão ser adoptadas: integração dos líderes locais no processo de tomada de decisão 
(Toronto e Londres); utilização de consultores locais (Nova Iorque e Londres). Como caso de 
insucesso aponta-se Toronto aonde foram utilizados consultores de Montreal, mão-de-obra de 
Halifax e gestores de Otava (Wang, 2003). 

Face à morosidade deste tipo de intervenções, os ciclos económicos desempenham um papel 
não desprezível quer na propensão da iniciativa privada, quer nas previsões futuras. É 
importante portanto prever (ou pelo menos ter planos de contingência) eventuais 
abrandamentos económicos, de forma a evitar quebras de contrato ou outras acções (Gordon, 
1997).  

O momento da intervenção é outro factor a ter em conta na intervenção em frentes de água, de 
forma a mobilizar a população, reduzir os níveis de resistências e contestação quer durante o 
processo de construção quer após conclusão. Assim a escolha de eventos emblemáticos, tais 
como a Expo 98 em Lisboa, os jogos olímpicos em Barcelona e futuramente em Londres, 
tendem a ser os mais oportunos pois incutem um sentido de urgência e necessidade nas 
intervenções, e apelam ao sentimento patriótico das populações. Adicionalmente, uma boa 
campanha de divulgação e informação ao público é fundamental para assegurar uma correcta 
passagem da mensagem para as populações (Gordon, 1997).  

 

2.4.3.2 Outros agentes envolvidos na produção 

Participação das comunidades  

As intervenções em frentes de água são normalmente geridas por entidades especificamente 
constituídas por elementos das várias organizações interessadas e com poder. 
Tradicionalmente havia um distanciamento entre o nível de tomada de decisão e a população 
afectada pela intervenção. Porém este quadro tem vindo a alterar-se progressivamente com a 
inclusão das comunidades em todo o processo de tomada de decisão. Nota-se um aumento de 
interesse ao longo dos últimos 40 anos e recentemente observa-se uma maior tendência para a 
inclusão da comunidade nas tomadas de decisões (Hoyle, 2000) 

Inicialmente, a participação das populações revelou-se um tanto frustrante face à deficiente 
comunicação entre ambas as partes, com repercussão directa na imagem dos projectos nos 



 Requalificação de frentes de água – Avaliação de três casos do Grande Porto 

 

23 

média e na opinião pública em geral. Caso comum era a solicitação, por parte dos residentes, 
de infra-estruturas e serviços enquanto as agências ainda estavam no período de 
desenvolvimento e construção.  

Segundo Van der Knaap e Pinder (1992) houve na Europa uma mudança a partir os finais dos 
anos 80 no entendimento da natureza da política urbana. De uma situação inicial, focalizada 
em investimentos preponderantemente de luxo, evoluiu-se para uma situação com maior 
preocupação social. Também a literatura sobre essa matéria, que começou por ser muito sobre 
estudos de casos vira-se agora mais para questões sobre o envolvimento da população local na 
elaboração dos planos de requalificação, das parcerias feitas a nível de financiamento ou 
ainda sobre regulamentação (Chaline, 1999). 

É importante as entidades gestoras não minimizarem o poder das comunidades locais, dado 
que por vezes a lei tende a favorecê-las, como por exemplo em Boston, as populações 
conseguiram adiar a construção do emblemático projecto do aquário, enquanto em Toronto, 
conseguiram garantir vastas zonas verdes (Wang, 2003). Convém entender que as frentes de 
águas são zonas da cidade que tendem a ser muito acarinhadas pelas populações pelo que será 
desejável que sejam ouvidas no processo de transformação e lhes sejam garantidos livre 
acesso.  

Inúmeras técnicas de participações foram entretanto desenvolvidas, as quais podem ser 
classificadas em três categorias: métodos de informação (artigos de imprensa, cartas de 
informação, mas também visitas guiadas dos locais etc.), métodos indirectos (inquéritos, 
entrevistas) e métodos directos (workshops, grupos de trabalhos etc.) 

Como já referido, no âmbito da revitalização de frentes de água, a participação das 
comunidades tem vindo a ser encarada como um factor cada vez mais importante já que traz 
uma motivação suplementar para efectuar tais obras e ainda aparece como uma vantagem 
dessas comunidades. 

Um outro caso que envolveu participação comunitária activa ocorreu no desenvolvimento 
duma frente de rio na cidade de Owensboro, perto do rio Ohio (Estados Unidos). Várias 
estratégias foram seguidas: sessões de brainstorming com estudantes, inquéritos, sessões de 
trocas de ideias com a vizinhança, e workshops com as comunidades (Sanoff, 2005). Em 1996 
foi criado um grupo “The Public Life Foundation de Owensboro” para ajudar a acção do 
público nos projectos locais. Em 1999, um subgrupo PRIDE foi especificamente criado para 
promover um maior envolvimento do público nos diferentes projectos não somente a nível 
informativo como também a nível de tomada de decisão, tais como por exemplo para assinalar 
as diferentes competências disponíveis na população para tal projecto (Sanoff, 2005). 

As autoridades aproveitaram e colaboraram com a PRIDE desde o início quando se estudou o 
projecto. As actividades englobaram entre outras: 

� Projectos com estudantes desde as escolas primárias até aos liceus, incluindo 
desenhos, redacções, poemas, e construção de modelos; 

� Sessões de trocas de ideias com grupos de vizinhança, grupos de interesses e clubes. 
Em 12 sessões diferentes, as perguntas essenciais foram: o que é que eles faziam 
actualmente nessa frente, o que gostariam de fazer depois e o que eles gostam das 
frentes de outras cidades; 

� Inquéritos, artigos e colunas em jornais com as seguintes perguntas: quais as duas 
características melhores e as duas piores da frente de água actual, o que gostam de lá 
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fazer actualmente, o que gostariam de fazer se as infra-estruturas assim o permitissem 
e quantas vezes por ano visitam a frente do rio; 

� Workshop para a identificação de aspectos menos claros. 

Apesar de a participação comunitária ser uma metodologia vocacionada para utilização em 
democracias, constata-se que é ainda pouco aplicada. As suas vantagens são inúmeras 
destacando-se: construção de confiança entre os agentes (a comunidade, políticos, entidades 
públicas e privadas, etc.), aumento da qualidade do processo de tomada de decisão, e 
vinculação da comunidade à decisão adoptada tornando-as co-responsável. Porém estas 
vantagens só serão alcançáveis caso seja efectuada de forma correcta o que implica, segundo 
Sanoff (2005) que se obtenham respostas às seguintes questões: 

� Quem incluir no processo? 

� Que tipo de participação estabelecer? 

� Qual o objectivo final dessa participação? 

� Como podem ser envolvidas as pessoas? 

� Em que momento do projecto é que deve ocorrer essa participação ? 

É bem evidente que as respostas evoluem com o tempo e diferem segundo as autoridades 
questionadas. 

Segundo Creighton (in Sanoff 2005) a participação da comunidade no planeamento 
estratégico permite melhorar a qualidade das decisões, minimizar custos e prazos, construir 
consenso, aumentar a facilidade de implementação, evitar os confrontos mais importantes, 
manter a credibilidade e legitimidade, antecipar as preocupações do público, e desenvolver a 
criatividade e know how do público. 

 

Associações  

As associações são modelos de pressão e influência por parte dos agentes da sociedade. A 
missão da associação naturalmente reflecte a natureza da sua massa associativa, porém em 
qualquer dos casos o objectivo principal é defender o interesse dos sócios e fazer vingar os 
seus interesses, pelo que em última instância, as associações são meios para tentar influenciar 
o processo de tomada de decisão. 

As associações possibilitam a audição e tomada em consideração das necessidades e 
interesses de agentes que de outra forma seriam excluídos, face à incapacidade de envolver 
um elevado número de agentes no processo de tomada de decisão. 

Portanto, a inclusão das associações no processo de tomada de decisão alarga a 
representatividade social e sectorial, sem reduzir a fluidez e capacidade de condução do 
mesmo, permitindo majorar o consenso em torno das soluções encontradas.  

Para além das populações outras iniciativas têm vindo a ganhar relevância no processo de 
tomada de decisão. Entre elas destacam-se as associações de empresas ou entidades com 
interesses mais ou menos directos na área de intervenção em frentes de água. A AIVP 
(Association Internationale Villes et Ports), RETE e COASTWATCH EUROPE são alguns 
exemplos dessas associações. 
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2.5 COMPETITIVIDADE DAS CIDADES GRAÇAS ÀS SUAS FRENTES 

As requalificações de zona urbanas, em particular as frentes de água, são excelentes 
oportunidades para promover e estimular o desenvolvimento económico e a fixação de novas 
empresas com novas competências e valências. Desta forma áreas que em tempos 
promoveram o desenvolvimento económico e que, entretanto, perderam essa importância, 
podem através de um processo de reciclagem recuperar esse papel estratégico. 

Mais uma vez os portos e áreas portuárias podem ser motores de desenvolvimento muito 
importantes, não só pelas actividades económicas directas, como também pela promoção de 
turismo (marinas de recreio ou portos para navios cruzeiros) ou eventos culturais (tais como 
desfiles de moda, congressos e similares) (Canto, 2004).  

De forma a conseguir atingir estes objectivos, é necessário desenvolver instrumentos 
adequados de planeamento que permitam majorar as relações entre o porto e a cidade. 

De igual modo, a intervenção em outras frentes de água, nomeadamente zonas de lazer, 
desporto ou afins, irá permitir o aumento geral da qualidade de vida da região. Um aumento 
da qualidade de vida aumenta naturalmente a atractividade da região quer a nível de visitantes 
quer a nível de população. O primeiro fluxo é indutor de actividade comercial local (turismo) 
enquanto o segundo é fonte de rejuvenescimento e desenvolvimento social. 

Acresce ainda o facto de as frentes de água serem locais apelativos, pelo que a sua existência, 
quando requalificadas com qualidade, pode potenciar a actividade económica, a fixação de 
população e o aumento de visitantes. Como tal, as intervenções nessas zonas podem funcionar 
como uma estratégia fundamental em qualquer região urbana para o respectivo aumento de 
competitividade. 
 

2.6 SUCESSO E IMPACTO DAS REQUALIFICAÇÕES 

Tendo em atenção a discussão que existe à volta do sucesso e/ou impacto das requalificações 
de frentes de água, urge saber avaliar melhor, aprendendo com o passado e desenvolvendo 
estratégias para o futuro. 

Alguns autores tentaram definir parâmetros para tentar medir o sucesso. 

Segundo Hoyle (2000), este depende de três integrações. Uma primeira entre passado e 
presente o que implica ter-se em conta a herança do passado do local a intervir (Balsas et al, 
2002), a integração entre intenções e objectivos e finalmente a integração entre comunidades 
e localidades envolvidas ou seja a importância da participação das comunidades ao longo do 
processo, como já visto anteriormente. 

Essa importância das comunidades também consta nos quatro elementos chaves para o 
sucesso definidos por Falk (in Jauhiainen, 1995), sendo os três restantes, o apostar numa 
estratégia de desenvolvimento, criar novos usos adaptáveis e ter projectos apoiados em 
pesquisa e consulta. Jauhianen (1995) salienta que poucos tinham sido os casos onde tais 
critérios tinham sido tidos em conta e que não houve uma tendência para aprender com erros 
cometidos anteriormente. Este autor salienta que durante anos viu-se os casos de Baltimore e 
das docas de Londres como um exemplo, pelo menos a nível físico, a seguir cegamente, sem 
no entanto pensar como se enquadraria nos diferentes casos. 
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Para Chaline (1999) o sucesso desses projectos depende da boa previsão dos impactos que a 
aplicação desses mesmos vão ter na cidade, sendo assim importante ter em atenção a 
envolvente do local a requalificar. 

Segundo os autores Van der Knaap e Pinder (1992), foram estudados alguns projectos de 
renovação urbana, entre os quais se encontravam requalificações de frentes urbanas e pode-se 
constatar que em alguns casos os efeitos negativos ou que provocaram desilusão suplantaram 
os efeitos positivos. Também Built, in Jauhiainen (1995) conclui após estudar 28 casos de 
regeneração de frentes de água europeias, que os resultados observados foram bem menos 
vantajosos para a sociedade do que os objectivos iniciais deixavam adivinhar.  

Esses efeitos negativos que foram salientados aquando desses estudos são vários e abrangem 
várias dimensões. Fora o aspecto visual, já mencionado por exemplo por Hagerman (2007), 
que por vezes choca e cria uma barreira visual para as frentes, também são relatados o 
afastamento da população original, o declínio do investimento noutras zonas da cidade e o 
aumento de tráfego para essas zonas, podendo criar problemas de congestionamento ou 
poluição.  

É também necessário, quando se realiza uma requalificação de frentes, estudar 
cuidadosamente qual será o seu impacto do ponto de vista económico. Acredita-se que esses 
projectos contribuem para o desenvolvimento da economia local, pois pode fomentar a 
despesa dos consumidores assim como a criação de emprego (van der Knaap e Pinder, 1992). 

É notável a complexidade da avaliação deste tipo de projectos já que esta abrange várias 
dimensões: económicas, sociais e financeiras e que pode ter impactos directos e indirectos 
muitas vezes difíceis de prever. 

Não foram encontrados, na bibliografia consultada para esta dissertação, muitos casos de 
avaliação de requalificação de frentes de água e nos poucos existentes não é feita com grande 
pormenor, não sendo assim possível identificar indicadores principais. Foi nessa óptica que 
foi pensado o seguimento desta dissertação recorrendo para tal à avaliação de três casos de 
estudo situados no Grande Porto. 

 

2.7 EXEMPLOS DE REQUALIFICAÇÃO NO CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Neste ponto vamos apresentar dois exemplos de intervenção em frentes de água que têm 
como único objectivo ilustrar casos emblemáticos de requalificação tomados como exemplo 
de sucesso e que muitas vezes serviram de inspiração a novos projectos.    

A revitalização das frentes de água encontra-se na interface controversa entre funções 
portuárias e o ambiente urbano no sentido lato. Reflecte várias forças e tendências, envolve 
atitudes de comunidades e sensibilidades ambientais e influencia a evolução dos transportes 
e a mudança urbana (Hoyle, 2000). 

A complexidade no processo de intervenção em frentes de água resulta da variedade de 
agentes com interesse. Estes agentes possuem diferentes objectivos e estratégias que são 
necessárias alinhar em torno de um projecto comum, sob pena do fracasso. Daí ser necessário 
usar soluções de planeamento cuidadas, bem pensadas e coerentes.  
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2.7.1 Baltimore  

Este caso de estudo foi escolhido visto ser o primeiro caso de reabilitação de frentes 
conhecido e como tal foi muitas vezes seguido o seu exemplo. É um exemplo também por ser 
um processo contínuo de requalificação pois começou a ser realizado em 1964 e continuou ao 
longo dos anos a ser completado com, por exemplo, a construção de um hotel em 2003. 

 

2.7.1.1 Breve historial  

Baltimore, cidade situada na costa Este dos Estados Unidos da América, foi a pioneira no 
movimento da reabilitação das frentes de água. 

Foi com o fim da Segunda Guerra Mundial que a cidade começou a sofrer um declínio em 
algumas indústrias. A concorrência de outras cidades próximas como Nova Iorque e um 
crescente dinamismo dos seus subúrbios, são, segundo Teixeira (1998), razões que levaram a 
que a cidade perdesse população a partir do final da década de 40.  

Este fenómeno era ainda mais visível no centro da cidade onde o porto também começava a 
ser subutilizado levando a uma degradação da sua envolvente com armazéns e edifícios 
deixados ao abandono o que acarretou problemas de insegurança. 

Foi face a uma diminuição da actividade do sector comercial e com os problemas observados 
no centro da cidade e no seu porto, que “um grupo de 100 cidadãos influentes da cidade (mais 
tarde organizados no Committee for Downtown) reúne-se em 1957, com o objectivo de alterar 
a situação, lançando um conjunto de medidas estratégicas que viriam a constituir o início da 
reconversão da frente de água” (Teixeira, 1998). 

Vamos estudar agora um pouco mais em detalhe como foi feita essa reconversão. 

 

2.7.1.2 Intervenções 

Em 1957, as atenções viravam-se então para as frentes de mar desta cidade e em 1964 foi 
elaborado um plano para revitalizar esta zona da cidade. No ano seguinte, a implementação 
desse plano ficou a cargo de uma empresa semi-privada, a Inner Harbor Management, Inc. O 
facto de essa dispor de fundos públicos fez com que houvesse em todo o processo um 
favorecimento claro da cidade.  

Existiram duas fases na implementação dessa reconversão que diferiram em termos de 
projectos como de abordagem de desenvolvimento e que Wang (2003) classificou de assistant 
development (Charles Centre) e directed development (Inner Harbour).  

Charles Centre 

O plano teve por base o facto de trazer de volta as pessoas às frentes melhorando para tal o 
acesso que tinha sido condicionado pelo prévio uso. Começaram por devolver à propriedade 
pública todos os terrenos que circundavam as frentes de água e proceder a uma limpeza dessa 
área, em que somente cinco edifícios foram preservados.  

Depois foram organizadas actividades para trazer a população local a essa área, tais como 
esculturas e actividades lúdicas deixando, no entanto, um espaço amplo e sem grandes 
obstáculos para permitir a realização de eventos culturais tais como festivais musicais. Nessa 
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óptica também foram construídos um hotel, um teatro, assim como, lojas comerciais e 
escritórios.  

Essa parte da requalificação tinha como estratégia ser rápida na sua realização de modo a 
atrair investimento para o seguimento das obras que se propunha realizar nessa área.  

Inner Harbour 

A primeira fase tendo sido bem sucedida e em 1971 começa a segunda fase, com a aprovação 
de um plano para o Inner Harbour. 

De facto a área portuária estava em estado próximo do abandono e pretendeu-se com este 
plano dinamizar de novo essa actividade. Esse plano teve como propósito devolver a 
população à cidade tornando-a também mais atractiva ao turismo. Tal foi alcançado com a 
criação de actividades lúdicas e culturais na envolvente do porto renovado. 

Segue-se então a construção de várias obras como, um museu de ciência e planetário (o 
Maryland Science Center) em 1976, uma marina que alberga até 158 embarcações em 1978, o 
ano seguinte vê inaugurar o Baltimore Convention Center, um centro de congressos com 
115000 m2 de centro de exposição e 40 000 m2 para conferências. Em 1980 é completado o 
Harborplace, um local onde se pode encontrar pequenas lojas e restaurantes. No ano seguinte 
um pavilhão para concertos é inaugurado com um palco exterior para concertos ao ar livre 
assim como um aquário. Estes grandes projectos que continuam ao longo dos anos a serem 
aumentados ou melhorado foram acompanhados pela construção de habitação e hotéis.  

 

2.7.1.3 Avaliação da requalificação 

Chunsong Wang (2003) atribui o sucesso de Baltimore ao facto de ter havido concertação de 
autoridades públicas e organizações privadas que lutavam para um objectivo de 
desenvolvimento comum. O autor dá como exemplo o financiamento da primeira fase que 
contava com 80% de financiamento privado e 20% de dinheiros públicos.  

Hoyle e Pinder (1992) consideram que o factor chave do sucesso de Baltimore não foi tanto o 
que foi feito mas sobretudo a maneira como a cidade encarou o processo de regeneração. Isso 
implicou “uma visão partilhada criando um balanço entre comunidade e considerações 
comerciais, e envolvendo o sector privado em elementos específicos mantendo no entanto 
controlo sobre o processo graças a uma agência criada para tal” (Hoyle e Pinder, 1992; p17). 

Jauhiainen (1995) pretende que a localização no centro da cidade assim como o acesso directo 
à água e a pouca competição que houve para os terrenos se podem contabilizar com outros 
factores de sucesso dessa requalificação, tese também suportado por Hoyle e Pinder (1992) 
que acrescenta ainda a proximidade do núcleo da cidade assim como do centro financeiro. 

Jong em Wang (2003) salienta também que uma variedade de acções também ajudaram a 
atrair investidores privados, tais como incentivos financeiros. 

Há que salientar também que houve uma forte componente de participação pública tendo sido 
a população consultada ao longo do processo de implementação dessa requalificação. 

No entanto, surgiram algumas críticas a nível do carácter social desta transformação, pois essa 
conduziu à criação de empregos mais especializados e por isso inacessíveis à camada mais 
pobre da sociedade. O turismo gerado por esta requalificação originou um aumento dos 
preços da habitação na sua envolvente forçando a população local de rendimentos mais baixos 
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a deslocalizar-se criando então um fenómeno de gentrificação (Jauhiainen, 1995, Wang, 
2003). 

Como muita gente começou a copiar o exemplo de Baltimore que nos anos 80 tinha já a 
“Market place” e o aquário, esse sentiu a necessidade de entrar de novo na corrida. Talvez um 
dos maiores sucessos dessa requalificação foi a ideia de acrescentar novidades cada ano, que 
teve como consequência uma constante procura de visitantes ao local. Tem, no entanto, de ter 
um cuidado constante para não cair na tentação de fazer demais e guardar sempre a qualidade 
que veio adquirindo ao longo dos anos.  

  

      
Fig. 12 – Vistas de Baltimore (www.jhuapl.edu e www.hotelchatter.com) 

  

 
Fig. 13 – Panorâmica da frente de água de Baltimore (Jawed Karim, 2004, Wikipedia) 

 

2.7.2 Lisboa  

A requalificação da área hoje conhecida por Parque das Nações foi a intervenção deste tipo 
mais importante que se registou no nosso país, também pelo facto de ter sido palco de um 
evento de cobertura mundial: a Expo’98. De facto, as duas questões são indissociáveis, a 
realização da Exposição Mundial de Lisboa e a regeneração urbana de uma área de 
aproximadamente 340 ha (com 5 km de frente ribeirinha), dos quais 60 foram destinados à 
EXPO’98. 
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Fig. 14 – Parque das Nações, Lisboa (gw-frias.homeip.net e www.iticse05.unl.pt) 

 

2.7.2.1 Breve historial  

A Zona Oriental de Lisboa, uma zona que se encontrava abandonada e num processo de 
degradação contínuo, foi a área escolhida para este vasto projecto de requalificação. 

Até ao final do século XIX, essa área era uma zona rural na margem do rio Tejo, mas com a 
industrialização de Lisboa, na primeira metade do século XX, esse foi o local escolhido para a 
primeira refinaria petrolífera do país. A Doca dos Olivais, inaugurada nessa altura, era o ponto 
de escala dos hidroaviões que ligavam os Estados Unidos à Europa. Toda esta zona foi 
escolhida para a implantação de diversas indústrias poluentes, armazéns, depósito de 
contentores, matadouros, entre outros usos tipicamente ligados à indústria transformadora. 

As transformações económicas levaram ao declínio de muitas destas actividades, contribuindo 
para uma forte degradação territorial e ambiental, e mesmo em relação às actividades que 
subsistiam em funcionamento, tornou-se forte o desejo de as deslocar e/ou reconverter.  

Encontram-se assim, desde logo, paralelos com situações similares no que diz respeito a 
frentes de água e seus usos na Era Industrial, onde se contabilizam os exemplos nos Estados 
Unidos das cidades de Baltimore (anteriormente explorado) e Boston, e os exemplos europeus 
das docas de Londres e Marselha. 

 

2.7.2.2 Intervenções 

Esta zona de cidade encontrava-se então confrontada com essa realidade quando se decidiu 
que esse seria o local escolhido para realizar aquela que seria a última Exposição Mundial do 
século XX(Expo’98), a decorrer entre Maio e Setembro de 1998. 

A ideia de organizar uma Exposição Internacional em Portugal surgiu em 1989 da parte de 
António Mega Ferreira e Vasco Graça Moura, que estavam à frente da comissão para as 
comemorações dos 500 anos dos Descobrimentos portugueses. 

A 23 de Março de 1993, é delimitada oficialmente a zona de intervenção de EXPO’98, através 
do Decreto-Lei 87/93, e é constituída a entidade gestora do Estado – Sociedade Parque 
EXPO’98, SA, pelo Decreto-Lei 88/93, que recebe as competências de planeamento até então 
atribuídas aos Municípios pelo quadro legal então vigente (Decreto-Lei 69/90), para a 
elaboração de um Plano de Urbanização (PU) e consequentes Planos de Pormenor (PP), de 
acordo com as unidades operativas de planeamento e gestão (UOPG) que naquele viessem a 
ser definidas. Aos Municípios de Lisboa e Loures foi apenas concedido o direito de 
acompanhamento da elaboração dos planos em questão, e foi dispensada a participação 
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pública, exposição e discussão, no período legalmente imposto à generalidade dos PU e PP, 
prévio à sua aprovação nos Municípios. 

Em Outubro de 1995, procurou e recebeu igualmente um regime de excepção quanto ao 
processo de revisão do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), por parte dos dois ministros: do 
Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, e também o das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicações (Garcia, 1995). 

A Parque Expo enuncia as razões para este regime de excepção: (1) um processo de revisão 
de larga escala não seria possível, dadas as restrições temporais para preparar a abertura da 
Exposição Mundial em Maio de 1998, e (2) a tomada de consciência que os programas de 
requalificação urbana não estavam cobertos pela legislação que obrigava a EIA, apenas 
projectos de construção de raiz (Garcia, 1995). 

Outra característica própria deste processo de requalificação é o facto da área global do 
Parque das Nações ter sido totalmente libertada de todas as actividades que aí se encontravam, 
permitindo que o planeamento urbano fosse traçado em termos das necessidades da cidade 
ideal. Procedeu-se à identificação dessas mesmas necessidades por via de “extensos estudos 
de mercado dirigidos quer às empresas, quer aos então futuros habitantes do Parque das 
Nações”, delineando assim “a melhor forma de as satisfazer”. Adoptaram a estratégia de “ 
(…) criar um espaço urbano de elevada qualidade, integrando as mais diversas funções 
urbanas (…)” (site http://www.parquedasnacoes.pt/pt/projectourbano). Salientam-se aqui dois 
vectores orientadores do projecto de requalificação: qualidade e diversidade de usos. 

Dada a dimensão de toda a requalificação, e compreendendo as tendências apontadas por 
diversos autores, arriscamo-nos a resumir os objectivos da intervenção nos seguintes: 

� Reconversão do uso; 

� Integração no tecido urbano; 

� Construção de uma nova centralidade; 

� Contribuir para a modernização e internacionalização da cidade. 

E de facto, podemos claramente estabelecer novamente paralelos, totais ou parciais, com 
outros processos passados, tanto os precursores dos Estados Unidos da América (Baltimore, 
Boston, São Francisco) como diversos que se seguem a esses na Europa (Londres, Marselha, 
Barcelona).   

Houve uma evidente preocupação para que os equipamentos e infra-estruturas construídos no 
âmbito da Exposição Internacional tivessem uma utilização generalista, que servisse a cidade, 
tentando com isso evitar erros cometidos com intervenções anteriores, associadas a grandes 
eventos mundiais, como é exemplo célebre, a Exposição Mundial de Sevilha, ocorrida em 
1992. Compreendem-se aqui exemplos como: 

� A entrada principal, frente à Gare do Oriente, reconvertida em Centro Comercial 
Vasco da Gama; 

� A zona internacional norte passou a acolher a Feira Internacional de Lisboa (centro de 
exposições e congressos); 

� O Pavilhão da Utopia, rebaptizado de Pavilhão Atlântico, com características 
multifuncionais; 
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� O Pavilhão do Conhecimento, reconvertido num Museu de Ciência. 

Globalmente, após a conclusão de toda a intervenção, contabilizava-se uma área bruta de 
construção próxima dos 2 500 000 m2, da qual a Sociedade Parque Expo comercializou 95%. 
Desse total, 1 240 000 m2 corresponde a habitação, 610 000 m2 a escritórios, 170 000 m2 a 
comércio e 300 000 m2 a outros fins. Em zonas verdes, contam-se 110 ha, onde se encontram 
20.000 árvores, 70.000 arbustos e 1.500.000 de herbáceos. O maior parque é o do Tejo, com 
92 hectares, seguindo-se o Parque do Cabeço das Rolas (7 ha) e os Jardins Garcia de Orta (1 
ha). 

O horizonte de concretização do plano de urbanização do Parque das Nações apontava 
inicialmente para o biénio 2009-2010. Por essa data prevê-se o fim das vendas de terrenos e 
dos processos de licenciamento (Parque Expo 98). 

 

2.7.2.3 Avaliação da requalificação 

Se não parece haver dúvidas quanto ao sucesso da Exposição, a avaliar pelo número de 
visitantes e pelo seu impacto mediático e turístico, já a intervenção urbanística que suportou a 
EXPO’98 acarreta um conjunto típico de questões que normalmente são levantadas em 
processos de escala semelhante. Essas questões relacionam-se com os múltiplos efeitos de um 
projecto de proa como este, as suas ligações com o tecido urbano envolvente, o seu impacte 
social e consequências económicas. Acresce ainda a questão da compatibilização entre o 
princípio de dar o controlo a uma parceria público-privada para desenvolver um projecto cuja 
dimensão tem um impacte efectivo à escala metropolitana, e os princípios de democracia 
local. (Carriére e Demaziére, 2002). 

Soares (referido por Ferreira e Castro, 1999), Coordenador do Plano Estratégico de Lisboa e 
Plano Director Municipal (PDM) de Lisboa, à data do projecto EXPO’98, refere as principais 
diferenças entre o que o PDM previa para aquela zona da cidade, apontando que o Plano de 
Intervenção da EXPO’98 seguiu uma lógica de viabilização financeira do empreendimento, e 
embora tenha integrado algumas das componentes programáticas previstas no PDM, 
desenvolveu uma operação urbanística baseada nas componentes de habitação e escritórios, 
consideradas como funções complementares no Projecto de Cidade necessárias à 
diversificação da ocupação, mas não uma componente fundamental do processo de renovação. 
Essa mudança de programa não correspondeu a uma opção de estratégia de desenvolvimento 
de Lisboa mas foi determinada, fundamentalmente, pelas condições e oportunidades de 
execução do Projecto EXPO’98. Assinala assim a passagem de uma Estratégia de Cidade 
para uma Estratégia de Projecto, no processo de renovação da zona oriental da cidade. 

O mesmo aponta que “A realização da EXPO foi um acontecimento importante para Lisboa e 
um êxito urbanístico incontestável. Como escreveu Fernando Pessoa no livro do 
Desassossego «o êxito está em ter êxito e não em ter condições de êxito». O que resultou da 
realização da EXPO’98 é hoje uma referência incontornável para a cidade de Lisboa: definiu 
novos padrões de qualidade e de imagem urbanas e configurou uma nova centralidade na área 
metropolitana.” (Ferreira e Castro, 1999, p161). 

Estabelecem-se ainda dúvidas quanto à integração no tecido urbano envolvente, uma vez que 
dificilmente se prevê que possa contribuir para dar resposta aos problemas criados pela falta 
de infra-estruturas e serviços nos bairros sociais vizinhos (Chelas e Olivais). Esses apresentam 
uma população de poucos recursos, que enfrentam perspectivas incertas de empregabilidade 
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após a reestruturação económica de toda a zona que acabou por ser intervencionada. (Carriére 
e Demaziere, 2002). 

 

2.7.3 Reflexão Final 

Durante a apresentação do caso de estudo de Lisboa fizemos paralelismos com o caso de 
Baltimore não obstante consideramos relevante recuperar de forma sistemática essa análise. 

Assim, em ambos os casos, a zona intervencionada encontrava-se degradada, com funções 
desadequadas às necessidades actuais ou mesmo sem função qualquer. Estas zonas tiveram o 
seu apogeu algures no passado mas, entretanto, como consequência das dinâmicas urbanas e 
económicas a sua relevância e apetência foi perdida, e consequentemente as actividades 
económicas e populações abandonaram o local, originando a sua decadência. 

O factor na origem do movimento de intervenção foi diferente: em Baltimore resultou da 
acção de um grupo de notáveis e em Lisboa principalmente da Exposição Mundial, mas com 
consequências semelhantes: a forte mobilização da sociedade civil e privados em torno do 
projecto. Naquela situação havia a urgente necessidade de salvar uma parte significativa da 
cidade, enquanto nesta havia o desígnio nacional de provar a capacidade de realizar tal 
empreendimento. Esta situação evidencia a necessidade e importância do apoio e consenso 
social para o sucesso de uma intervenção em frente de água. 

Naturalmente os objectivos específicos de cada empreendimento foram diferentes e como tal 
o processo e forma final da intervenção. Em ambos os casos foram introduzidas alterações 
profundas na zona intervencionada, o que provocou alterações drásticas na dinâmica da zona, 
algo natural e desejável dado ser este o objectivo inicial: estimular e promover o 
desenvolvimento de uma zona deprimida. Porém a construção de uma zona nova de elevada 
qualidade provocou um efeito nefasto: a especulação imobiliária e a consequente segregação 
social. Naturalmente as camadas da população com rendimentos mais baixos foram excluídas 
desta região. 

Esta situação decorrente das dinâmicas do mercado de habitação poderá ser fonte geradora de 
descontentamento social, pois uma franja da sociedade que apoiou o projecto e vê as suas 
expectativas goradas, e poderá resistir a novas intervenções. Será necessário criar mecanismos 
que impeçam ou limitem este tipo de situações.  

 

2.8 SÍNTESE  

Neste capítulo tentou-se demonstrar a importância que as frentes de água têm nas cidades nas 
quais elas se inserem tanto num perspectiva histórica como actual. Inicialmente, em especial 
no caso de existências de portos, as frentes eram vitais para o desenvolvimento das cidades, 
pois funcionavam como interface para grande parte das trocas comerciais. Hoje em dia as 
frentes são sujeitas a requalificações que actuam como mais valias, podendo até, se realizadas 
com sucesso, aumentar a competitividade das cidades. 

As frentes de água passaram por períodos em que os usos originais se modificaram, levando 
em alguns casos a um abandono e degradação progressivos destes locais. Essa evolução 
relaciona-se com vários factores tais como o abandono das populações dos centros urbanos, a 
emergência de novos modos de transporte, ou sendo a mais visível, e que levou à 
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relocalização de alguns portos, a mudança tecnológica a nível de transporte de mercadoria (os 
contentores) que levou à procura de espaços maiores.  

Os usos que se proporcionaram aquando das requalificações foram variados, e se até agora se 
havia apostado muito em novos usos, há hoje quem defenda uma reconversão das suas antigas 
funções.  

Na produção dessas obras, que comportam quase sempre uma grande parte de espaço público, 
também se observam mudanças. De facto, há uma aposta cada vez mais significativa da 
presença de privados e um envolvimento cada vez mais visível da comunidade que será 
afectada por essas requalificações. 

Essas obras têm efectivamente um impacto no local onde se desenvolvem, que nem sempre 
corresponde ao esperado aquando da fase de projecto. Esse efeito pode ser resultado de muitas 
“cópias” de projectos considerados de sucesso. Se resultaram em algum local não implica 
necessariamente que tenham o mesmo efeito noutro. 

É, por isso, necessário saber medir este sucesso e para tal o processo de avaliação parece ser 
fundamental. Foi face à escassez de informação nessas áreas que se quis proceder a uma 
análise prospectiva dos principais factores a incluir em tais avaliações. Esses serão depois 
testados em casos de estudo. 
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3  
CONTRIBUTO PARA A AVALIAÇÃO 
DE FRENTES DE ÁGUA: DEFINIÇÃO 
DE PARÂMETROS DE ESTUDO 

 

A falta, observada na literatura revista, de instrumentos para avaliar reconversões de frentes 
de água levou a uma tentativa de explorar formas interessantes de os construir ou pelo menos 
determinar questões relevantes a incluir na sua construção. 

A avaliação é centrada na perspectiva dos utentes seguindo o pressuposto que uma medida 
possível para avaliar o sucesso de uma requalificação de frentes de água possa ser feita pela 
afluência ao local. Este capítulo segue uma linha exploratória que envolve a consulta de 
potenciais utentes numa procura das questões chave a incluir na avaliação de requalificações 
de frentes de água. Essa consulta foi realizada através de inquéritos de preferência declarada 

O capítulo começa por uma apresentação e justificação das questões usadas no inquérito. 
Segue-se uma discussão dos resultados, primeiro discutindo as respostas individuais de cada 
pergunta e de seguida fazendo uma análise dessas repostas de modo a tentar perceber quais os 
itens mais importantes na avaliação de requalificações de frentes de água. Esta análise será 
usada no capítulo seguinte para elaborar um novo inquérito que será realizado nos locais dos 
três casos de estudo. 

 

3.1 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada baseia-se na elaboração de um inquérito efectuado online. Esta opção 
justifica-se pelo facto de se pretender maior imparcialidade dos inquiridos em relação a locais 
em frentes de água, visto o objectivo é ter uma opinião sobre o que é mais importante nos 
espaços públicos de frentes de água. No entanto, a dificuldade em obter respostas de um 
inquérito online, é cada vez maior. As caixas de correio electrónico são todos os dias 
invadidas por inquéritos deste tipo, o que leva a um crescente desinteresse em contribuir para 
trabalhos de investigação que recorrem a este modo, relativamente fácil, de enviar inquéritos. 
Daí que tenha havido a necessidade de recorrer a uma lista de contactos que à partida 
inspirasse alguma esperança nas respostas. A publicitação do inquérito foi feita por correio 
electrónico partindo de toda a lista de contactos pessoais (cerca de 40 contactos). Na 
mensagem solicitava-se o reenvio para os contactos do receptor, criando com isso um efeito 
multiplicador e de diversificação da amostra, que acabou por ser de 165 indivíduos dos 14 aos 
70 anos. 

As perguntas que constam neste inquérito decorrem da literatura revista aquando o 
enquadramento teórico e encontram-se explicadas no subcapítulo seguinte. 
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Segue-se um estudo das respostas dadas a esse inquérito, primeiro pergunta por pergunta e de 
seguida é analisado de modo a determinar quais os elementos aos quais é dada mais 
importância de maneira a esses serem usados, no capítulo quatro, na elaboração de um novo 
inquérito, esses a serem efectuados nos locais de cada caso de estudo. 

 

3.2 EXPLICAÇÃO DOS ITENS USADOS NO INQUÉRITO EXPLORATÓRIO 

Este inquérito pretendia determinar quais seriam os elementos mais relevantes a incluir numa 
avaliação de requalificação de frentes de água. Como já foi referido no enquadramento teórico 
no capítulo anterior, os novos projectos de requalificações desses espaços têm quase todos 
uma forte componente de espaço público (O'Brien, 1997), pelo que a avaliação terá de ter em 
conta essa realidade. Foi também realçado o facto de se ter notado uma cada vez maior aposta 
em projectos multifuncionais (Carvalho, 2006; Ferreira e Castro, 1999; Van der Knaap e 
Pinder, 1992). 

Tendo em conta a importância do espaço público na requalificação de frentes de água e com 
base na literatura estudada aquando do enquadramento teórico, decidiu-se separar em quatro 
grandes categorias o estudo de quais os itens a introduzir no inquérito. São elas a utilização do 
espaço, a sua acessibilidade, a segurança e a qualidade e conforto.   

 

3.2.1 Utilização do espaço  

Na maioria das descrições das requalificações realizadas nos últimos anos em frentes de água, 
deu-se um relevo especial aos usos que lá se instalaram, sejam esses novos ou recuperação 
dos antigos. 

Constata-se um consenso sobre a relevância de devolver a estes espaços uma vista 
privilegiada sobre a água. Para tal o primeiro passo é permitir o acesso a estes locais. São por 
isso construídos longos percursos ao longo das linhas de água. Esses passeios são vistos como 
uma maneira de dinamizar zonas em decadência em zonas dinâmicas e atractivas (Moss, 
1976). Existem numerosos exemplos de construção desses passeios dos quais se escolheu 
destacar os seguintes: Newcastle-upon-Tyne em que o passeio ladeia um longo trecho do rio 
(O’Brien, 1997), Toronto cujo passeio à beira da água pretendia desenvolver uma certa 
atracção ao local (Laidley, 2007), Barcelona em que esta construção foi realizada em parceria 
com as autoridades portuárias (Garcia, 2008) ou ainda Cardiff (Jauhiainen, 1995). 

Ao longo desses passeios também se podem encontrar zonas de estar com bancos, sombras e 
relvados que permitem aos utentes poderem permanecer nesses locais. 

A literatura mais recente tem relatado casos de introdução de ciclovias ao longo desses 
passeios como é o caso na cidade de Helsínquia (Sairinen e Kumpulainen, 2006) ou ainda em 
Hamilton no Canada (Wakefield, 2007).  

A bicicleta, os patins e a corrida pedestre, todas actividades que se podem realizar nesses 
passeios podem ser referenciados como desportos, sendo então esses, lugares privilegiados 
para actividades desportivas.  

São numerosos os casos de equipamentos culturais na requalificação de frentes de água. 
Existem casos de Museus, como o Museu Federal em Hamilton (Wakefield, 2007) e o museu 
“sem Muros” em Nova Iorque (Sieber, 1999), de Centros Marítimos ou aquários/oceanários 
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como o Marine Discovery Centre em Hamilton, o Centro para o conhecimento marítimo em 
São Francisco assim como o Oceanário em Lisboa (Garcia, 2008) ou ainda os aquários em 
Cardiff e Génova (Jauhiainen, 1995). As frentes de água foram também escolhidas para 
actividades culturais tais como palcos para eventos como é o caso de Roterdão com a sua 
Festival Market Place (McCarthy, 1996) ou na cidade de Cork na Irlanda, que sofreu a sua 
requalificação quando foi nomeada como Cidade da Cultura em 2005 (O’Callaghan e 
Linehan, 2007). 

O comércio ocupa também uma parte importante nessas reconversões. Por vezes criticados 
por correr-se o risco de tornar essas áreas em zonas puramente comerciais e com uma 
tendência para a privatização de espaços públicos (Cybriwsky, 1999; Banerjee, 2001), esses 
continuam, no entanto, a ter um papel importante na dinamização desses espaços. Portland 
que introduziu o comércio na sua requalificação tendo, ainda assim, uma atenção especial 
para o seu impacto na ecologia (Hagerman, 2006), Toronto que na sua politica de 
multifuncionalidade também incluiu comércio (Laidley, 2007) e Génova com o seu 
“shopping” são dessa realidade exemplos (Jauhiainen, 1995).  

A restauração também é contemplada incluindo-se nessa designação, os cafés, as esplanadas e 
ainda os estabelecimentos de actividade nocturna, sendo um dos exemplos mais marcantes 
destes últimos, as docas de Lisboa (Garcia, 2008).  

 

3.2.2 Acessibilidades 

As acessibilidades não são normalmente analisadas em pormenor na literatura, embora se 
considera, em geral, privilegiar este aspecto.  

Gordon (1997) menciona que estes locais, devido em muitos casos ao seu passado mais 
industrial, apresentavam problemas físicos de mobilidade e acessibilidade por vezes graves, 
tanto a nível pedonal como automóvel. Foi por isso, que foram considerados um dos 
primeiros passos na requalificação desses espaços. McCarthy (1996) refere mesmo as infra-
estruturas de transporte como essenciais para o sucesso desses projectos de requalificação. Há 
ainda a acrescer os casos em que estes locais se encontram afastados dos centros das cidades e 
em que se torna mais importante melhorar as acessibilidades (Van der Knaap e Pinder, 1992; 
Sairinen e Kumpulainen, 2003). Sandercock (2002) refere que estes locais precisam de ter 
boas ligações de modo a torná-los acessíveis a um maior número de pessoas, o que partindo 
da ideia que o sucesso de requalificação desses espaços se pode medir pela afluência ao local 
torna-se então um tema fulcral.  

Depois de resolver o problema da acessibilidade é preciso também ter em conta a 
permanência no local. Daí a importância do estacionamento, no caso do automóvel. É por isso 
visível, em quase todos os projectos de requalificação de frentes de água, um cuidado em 
incluir parques de estacionamento, subterrâneos ou ao “ar livre” como são exemplos: Portland 
(Hagerman, 2007), São Francisco, Barcelona, Lisboa (Garcia, 2008) ou ainda Génova 
(Jauhiainen, 1995). O tamanho desses estacionamentos é, no entanto, por vezes criticado por 
serem nalguns casos considerados excessivos, como é o caso em Newcastle upon Tyne 
(O’Brien, 1997). 

Em São Francisco favoreceu-se o transporte por automóvel, mesmo se também se deu alguma 
atenção aos transportes públicos, com a criação de uma linha de tramways, meio de transporte 
referido como não poluidor e pouco ruidoso. Já em Barcelona, houve um cuidado no 
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melhoramento do transporte público. (Garcia, 2008). Essas requalificações também deram 
lugar à criação de novas estações de metropolitano, como é o caso de Lisboa (Sieber, 1999) 
ou ainda em Roterdão (McCarthy, 1996). 

 

3.2.3 Segurança 

A segurança é também um tema com bastante importância. De facto é muito discutido quando 
se fala de espaço público, sobretudo nos dias de hoje, sendo até referido, em alguns casos, que 
o sentimento de segurança tem mais relevo que o design do local em questão (Cybriwsky, 
1999; Banerjee, 2001; Carmona e Magalhães, 2006).  

Yücel (2006) refere alguns pontos a serem melhorados de modo a mudar a percepção de 
segurança dos utentes. Começa por salientar a importância da iluminação cuja melhoria 
permite a ida ou o atravessamento desses locais à noite. A legibilidade do local é outro factor 
apontado como preponderante na sensação de segurança e até conforto dos utentes. 
Efectivamente, quando os espaços são legíveis e abertos, as pessoas sabem por onde podem ir 
e isso torna a experiência mais segura. Essa realidade também é apoiada pelos autores Luynes 
e Tamminga (1995).  

Esses como Yücel também apontam a visibilidade como algo a favorecer nesses locais. O 
sentimento de segurança aumenta de facto se puderem ver os outros utentes e se esses os 
puderem ver de volta. Espaços amplos em que não haja demasiados obstáculos visuais e que 
permitem por sua vez uma maior visibilidade de e para a rua tornam-se então desenhos 
preferenciais na requalificação desses espaços (Sandercock e Dovey, 2002). Sola Morales, por 
exemplo, no seu projecto em Barcelona deu particular ênfase a essa “abertura visual” (Garcia, 
2008). 

O tema da vigilância é cada vez mais falado havendo teses distintas sobre o seu aparecimento 
nesses locais. Se por um lado é verdade que as pessoas têm maior sensação de segurança se 
vêem algum tipo de vigilância por essa estar ligada à baixa de vandalismo (Cybriwsky, 1999; 
Yücel, 2006), outros apontam que pode levar a um exagero com a colocação de câmaras e 
guardas que podem transformar esses locais em “fortalezas” (Davis in Banerjee, 2001). 

Por fim a limpeza e a manutenção dos locais tem uma relação directa na mente dos utentes no 
que toca ao grau de segurança experimentado nesses locais. Tem a ver com a noção que um 
local pouco cuidado pode levar a pensar que é mal frequentado, o que leva ao afastamento dos 
utentes tornando esse local cada vez mais abandonado. É um círculo vicioso a evitar. 
(Carmona e Magalhães, 2006; Yücel, 2006; Luynes e Tamminga, 1995). 

 

3.2.4 Qualidade e Conforto 

Como qualquer espaço público, as frentes de água também têm uma forte componente de 
conforto e qualidade. 

Nessa categoria também se encontra a ideia da limpeza e manutenção dos espaços, aqui mais 
na vertente da qualidade que os utentes percepcionam. De facto, Sairinen (2006) realça a 
importância que um espaço que demonstre manutenção e limpeza muda a visão dos utentes. 
Opinião partilhada pelos autores Sandercock e Dovey (2002) na sua apreciação de como uma 
requalificação de uma zona ribeirinha em Melbourne deveria ser.  
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Essa manutenção está ligada na sua maior parte às áreas verdes que muito habitualmente se 
podem encontrar neste tipo de requalificação. De facto Hoyle (2000) salienta que cada vez 
mais nos projectos de reconversões de frentes de água se observa como ponto comum uma 
grande importância dada a grandes áreas verdes. Hagerman (2007) acrescenta que essa “visão 
verde” transmite aos utentes uma esperança no desenvolvimento dessas áreas, assim como, 
um aumento da qualidade de vida. Essas áreas são também vistas como parte de uma 
estratégia ambiental que promove o desenvolvimento de zonas próximas (Laidley, 2007). 

A grande particularidade das frentes de água, em relação aos outros espaços públicos é 
indiscutivelmente a sua vista para os espelhos de água. A valorização dessa particularidade é 
considerada por muitos autores como determinante para o sucesso das requalificações desses 
espaços (Gordon, 1997; Wakefield, 2007). Garcia (2008) apresenta a qualidade das vistas para 
a água e da sua protecção como um dos factores de sucesso da requalificação em São 
Francisco. A qualidade do ar também é salientada como factor a ter em atenção aquando 
dessas obras (Wakefield, 2007). 

A arte nesses locais também tem a sua importância. Quer seja a nível de arte urbana nessas 
áreas, como em Barcelona (Garcia, 2008) como a nível de Centros de Arte ou museus, como 
em Melbourne (Sandercock e Dovey, 2002). Helsínquia é outro exemplo em que a arte e a 
cultura tiveram um papel preponderante devido também a uma forte herança do passado da 
zona (Sairinen e Kumpulainen, 2006).  

É também interessante salientar que se tem assistido, nos últimos anos, nas requalificações de 
frentes de água a uma necessidade de incluir obras de arquitectos emblemáticos de modo a 
garantir uma distinção e atracção automática (Rodrigues-Malta, 1997). 

 

3.3 INQUÉRITO EXPLORATÓRIO 

Como já foi exposto anteriormente o inquérito que se realizou (ver Anexo A) pretende 
determinar quais os elementos que as pessoas privilegiam quando confrontadas com a decisão 
de usufruírem de um espaço público de frentes de água. 

Este inquérito pretendia estabelecer uma forma de avaliar qualquer tipo de espaço público de 
frentes de água, logo de modo às pessoas não se sentirem influenciadas pelo local no qual se 
encontravam foi decidido efectuar um inquérito online.  

O inquérito (ver imagem do inquérito no Anexo A) apresenta então 16 perguntas divididas em 
6 categorias a saber: 

 

Identificação 

Identifica-se o inquirido, inquirindo a idade, com quem e qual a razão principal para a qual ele 
se dirige a espaços públicos de frentes de água.  

 

Utilização do espaço 

Dos vários usos e equipamentos encontrados na literatura escolheu-se reagrupá-los em seis 
grupos: actividades desportivas, recreação infantil, espaços de estar, comércio, restauração e 
equipamentos culturais. 
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Como actividades desportivas consideraram-se as ciclovias, os parques radicais, os campos de 
jogos, os percursos de manutenção e finalmente os percursos para passear. 

Na recreação infantil foram considerados os parques infantis e as actividades de tempos livres 
(ATL).  

Nos espaços de estar, razão pela qual muitos espaços públicos são hoje em dia idealizados 
(Banerjee, 2001), distinguiu-se os relvados para pisar, os espaços para se sentar e ainda as 
zonas com sombras. 

O comércio foi subdividido em locais tipo “shopping” e lojas isoladas, e a restauração em 
restaurantes, cafés, “barracas de vendas”, vendedores ambulantes e bares (entende-se 
actividade nocturna). 

Finalizou-se essa categoria da utilização do espaço com os equipamentos culturais em que se 
distinguiu os museus, bibliotecas e palcos para eventos musicais ou outros. 

Sobre todos esses usos, optou-se por questionar em duas vertentes distintas: caso existissem 
todos, quais usava e quais considera indispensáveis para frequentar esses espaços. Essas duas 
questões, formuladas por esta ordem, foram pensadas assim para permitir aos inquiridos terem 
uma primeira questão para anunciar as suas preferências, sem que assim sobrecarregassem as 
escolhas na segunda questão (esta sim, essencial para analisar o que faz as pessoas deixar de 
usar um determinado espaço por falta de certos equipamentos e/ou usos), e por outro lado, já 
do ponto de vista de análise, conferir uma complementaridade que possa ser usada para 
estabelecer relações entre os respectivos totais para cada item. 

Pede-se ainda para escolher quais os 3 grupos de usos mais importantes entre os 6 definidos. 

 

Acessibilidades 

Começou-se por fazer uma pergunta de controle para saber qual o modo de transporte que os 
inquiridos usam para aceder a espaços públicos de frentes de água. Depois pergunta-se qual o 
modo que gostariam de usar, em que as propostas eram transporte público, automóvel, 
bicicleta, táxi e a pé. 

Na pergunta seguinte para o modo escolhido como preferencial o inquirido é confrontado com 
vários aspectos que o levariam a desistir desse modo. No caso do transporte público por 
exemplo os aspectos propostos eram: a distância da paragem, o serviço pouco frequente, o 
congestionamento e é ainda dada a possibilidade do inquirido apontar outra razão. Os 
aspectos relativos a cada um dos modos encontram-se em anexo (Anexo A) na transcrição do 
inquérito. 

Por fim, era perguntado se esses aspectos que fariam desistir de usar o modo preferencial, 
fariam os inquiridos desistir de ir ao local ou mudar de modo de transporte. Esta questão tem 
a função de avaliar em concreto as exigências modais de acessibilidade que condicionem a ida 
dos inquiridos ao local. 

 

Segurança 

Os inquiridos, face a 4 propostas, tinham de ordenar o que consideram essencial para a 
segurança num espaço público de frentes de água. As propostas retidas para essa pergunta 
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foram: a iluminação, o patrulhamento, áreas amplas sem obstáculos visuais, visibilidade de e 
para a rua e a limpeza e manutenção. Era ainda dada a possibilidade aos inquiridos de sugerir 
outros tópicos que considerassem importantes. 

 

Qualidade/Conforto 

Dos vários itens discutidos anteriormente escolheu-se reagrupá-los em quatro grupos 
distintos. A qualidade dos espaços verdes que agrupa as árvores para sombreamento, a 
manutenção/limpeza dos jardins e os espaços relvados para pisar. A qualidade dos espaços de 
circulação que inclui as subcategorias: passeios confortáveis em termos de inclinação 
(Brandão Alves, 2003), passeios largos, materiais usados nos passeios e separação de espaços 
com usos diferentes (caso das ciclovias, por exemplo). O terceiro grupo incide na qualidade 
do mobiliário urbano, destacando-se o seu design, a sua disponibilidade em número suficiente 
e o material usado. Este grupo inclui ainda a existências de obras de arte. Finalmente 
considerou-se também a qualidade do ambiente e da paisagem com os itens seguintes: a 
iluminação, a vista sobre os espelhos de água, a ausência de ruído e de poluição atmosférica e 
ainda a escala do espaço. 

Face a esses grupos, era pedido aos inquiridos para determinarem quais seriam os dois itens 
mais importantes em cada grupo para avaliar o conforto/qualidade desses espaços. 

 

Geral 

Finalmente nessa pergunta final foi pedido para ordenar por importância na avaliação pessoal 
dos inquiridos as quatro categorias anteriormente estudadas (Utilização do Espaço, 
Acessibilidades, Segurança e Qualidade/Conforto). 

 

3.4 ANÁLISE DO INQUÉRITO EXPLORATÓRIO 

Neste ponto serão analisados e discutidos os resultados obtidos a partir dos inquéritos. Numa 
primeira fase serão discutidas as respostas de cada pergunta individualmente e de seguida será 
feita uma análise dessas respostas de modo a perceber mais em detalhe quais os elementos 
que os utentes de esses espaços públicos de frentes de água dão mais importância. Essa 
análise é feita no sentido de debater a importância dos elementos avaliados na construção de 
metodologias de avaliação de frentes de água da perspectiva do utilizador e de espaço público.   

A nossa amostra apresenta 63% de respostas masculinas e 37% de respostas femininas, num 
universo de 165 entrevistados. Foram entrevistados indivíduos de várias faixas etárias dos 14 
aos 70 anos. O âmbito da análise centrou-se sobre indivíduos adultos (maiores de 18 anos) 
considerando que a utilização pelos menores é condicionada às decisões dos adultos. A 
presença de menores na visita aos locais foi, no entanto, considerada, tendo-se verificado que 
25% dos inquiridos costuma visitar esses espaços públicos acompanhado de crianças. Apenas 
15% dos entrevistados dirigem-se a esses locais sozinhos, enquanto que 60% afirma estarem 
acompanhados por amigos e/ou familiares (jovens ou adultos). Identifica-se uma clara 
tendência para a utilização desses espaços ser feita com a companhia de terceiros. 

Como seria expectável a clara maioria dos entrevistados (84%) recorre a estes locais 
tipicamente ao fim de semana e com uma frequência esporádica (40%). No entanto é também 
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significativo o número de pessoas que se deslocam às frentes de água pelo menos uma vez por 
semana (40%). É importante salientar que existe uma separação igual entre utilizadores 
frequentes e utilizadores esporádicos, que constituem grupos de interesse nitidamente 
distintos. Na perspectiva de construção de metodologias de avaliação destes espaços em 
análise a forte representatividade deste dois grupos tão distintos constitui uma dificuldade 
acrescida. Esta situação levaria a que a construção de uma hipotética grelha de avaliação 
exigisse a ponderação de factores distintos. A falta de uma estratégia clara para a reconversão 
dos espaços de frentes de água limitaria essa capacidade de ponderação a uma situação de 
“agradar a todos”, que poderá não produzir os efeitos desejados pela reconversão.   

O principal motivo apontado para utilização desses espaços relaciona-se com a participação 
em actividades de lazer como o passear, o estar e o conviver (90%). A prática desportiva, o 
comercio ou restauração e a participação em eventos culturais ou musicais tem uma 
importância residual na motivação primária da utilização de frentes de água 

O inquérito apresenta três grandes tipos de questões: de resposta única, de resposta múltipla e 
de ordenação de critérios. As referências a valores percentuais que se seguem têm essa 
diferença em conta. Nas respostas únicas, os cálculos têm por base o total de inquiridos à 
questão; nas respostas múltiplas, os cálculos são efectuados sobre o total de respostas 
seleccionadas, e nas respostas de ordenação não são usados valores percentuais, são antes 
apontados valores modais, e calculadas medidas de agregação (ver Anexo A). 

 

� Utilização do espaço 

Estudando os 6 grupos de usos que compõem esta pergunta, é significativa a mudança que se 
observa quando se passa dos usos que os inquiridos usariam se todos estivessem disponíveis e 
os que consideram indispensáveis nos espaços públicos de frentes de água.   

Tanto nas intenções de uso como nas indispensáveis os preteridos são as actividades 
desportivas, os espaços de estar e a restauração. Mas analisando mais em pormenor, nota-se 
um aumento significativo dos espaços de estar nos indispensáveis (de 23.3% para 28.5%), 
assim como, nas actividades desportivas (de 22.8% para 24.7%). Já na restauração existe um 
decréscimo de respostas (de 23.1% para 10.3%).  

Nos restantes três grupos, só a recreação infantil tem um aumento de preferências nos 
indispensáveis (de 7.7% para 9.9%) sendo que o comércio e equipamentos culturais sofrem 
uma diminuição de 1.7% e 4.3% respectivamente.  

Em relação a cada um destes 6 grupos, podemos observar um claro aumento do item dos 
percursos para passear como uso indispensável para um espaço público de frentes de água, 
sendo aliás o que reagrupa o maior número de respostas perfazendo 14.1% das respostas totais 
(e que aumentou de 4,2% em relação à intenção de uso). Espaços de sentar e cafés são os dois 
itens seguintes na ordem de grandeza de preferência nos usos indispensáveis (10.8% e 11.1% 
respectivamente) que também aumentaram em comparação à intenção de uso. 
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Fig. 15 – Utilização do espaço 

 

Finalmente importa referir que tantos os palcos para eventos musicais ou outros, como as 
ciclovias que ainda tinham alguma significância na intenção de uso são dois itens que 
diminuem na importância para usos indispensáveis.  
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Fig. 16 – Equipamentos indispensáveis e que se usariam mais  
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É de salientar também um aumento de 0,4% e 2.0% relativos aos relvados e sombras das 
intenções de uso para os indispensáveis. O aumento mais significativo encontra-se na 
existência de parques infantis que acusam um aumento de 7,0%. 

Finalmente importa referir que tantos os palcos para eventos musicais ou outros, como as 
ciclovias que ainda tinham alguma significância na intenção de uso são dois itens que 
diminuem na importância para usos indispensáveis.  

A última pergunta do inquérito relativa aos equipamentos e usos pedia aos inquiridos para 
entre os seis grupos definidos, escolher até três que considerassem mais importantes em 
espaços públicos de frentes de água. No gráfico circular que se segue é visível que os espaços 
de estar representam a maior fatia totalizando 34.6%, seguida das actividades desportivas com 
21.4%.  

A recreação infantil e a restauração partilham valores relativamente similares nas preferências 
dos inquiridos com 15.1% e 17.6%. O comércio com 3.1% é o que menos repostas obteve 
seguido dos equipamentos culturais com 8.2%. 
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Fig. 17 – Equipamentos e usos considerados mais importantes 

 

� Acessibilidades 

Foram especificados cinco modos de transporte quando se abordou o tema das 
acessibilidades, sendo eles: o transporte público, o automóvel, a bicicleta, o táxi e a pé. Visto 
a opção táxi não ter sido escolhida por nenhum inquirido não aparecerá nenhuma análise a si 
associada. 

No gráfico que se segue pode-se observar o esmagador domínio do automóvel (80.9%) no 
modo de transporte que tipicamente as pessoas usam para se dirigir a frentes de água. O modo 
a pé ainda representa 12.4%, os modos: transporte público e bicicleta são os que registam 
percentagens mais baixas na escolha dos inquiridos com 5.6% e 1.2% respectivamente. 

Quando se abordou a questão do modo de transporte que as pessoas gostariam de usar 
observa-se um cenário totalmente diferente. Os modos transporte público, bicicleta e a pé 
repartem-se quase igualmente nas preferências dos inquiridos (30.6%, 28.8% e 25.6%). O 
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automóvel sofre uma descida considerável passando a ser o que regista o valor mais baixo no 
modo dos usos preferidos, com somente 15%. 

 

 
Fig. 18 – Modos de acessibilidades usados e preferidos 

 

De seguida vai ser analisado, modo por modo, quais os factores que fariam os inquiridos 
desistir do modo que gostariam de usar, e se isto teria como consequência uma mudança do 
modo de transporte ou uma desistência de ir ao local.   

 

• Transporte público 

No caso do transporte público a mudança de transporte destaca-se claramente com 43 dos 49 
inquiridos que escolheram este modo como preferido a mudar, contra somente 6 a desistirem 
de ir ao local.  

 

 
Fig. 19 – Razões para os utentes desistirem de usar o transporte público 
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Quanto às razões que levariam as pessoas a desistir do modo que gostariam de usar, a mais 
citada é a do serviço pouco frequente (50.7%), sendo que os dois outros motivos reúnem 
percentagens relativamente similares. 

 

• Automóvel 

Dos 24 inquiridos que escolheram este modo como modo preferido, ¾ desistiriam de ir ao 
local e somente 6 mudariam de modo de transporte.  

As razões mais apontadas para desistir do modo preferencial são o congestionamento (32,1%) 
e o estacionamento longe (30,2%). Mas o facto de o local ser inacessível de carro e o 
estacionamento pago são também apontados com alguma expressão com 20,8% e 17% 
respectivamente. 

 

 
Fig. 20 – Razões para os utentes desistirem de usar o carro 

 

• Bicicleta 

No caso dos inquiridos que elegeram a bicicleta (46 inquiridos) como modo preferencial, 
continua a haver um destaque, menos marcado que para o automóvel, mas que apresenta 
ainda assim alguma significância sendo que as desistências representam 60.9% dos casos. 

Quanto às razões evocadas, para este modo, o padrão varia consoante os inquiridos declaram 
fazer ao deixar de usar esse modo de transporte: se mudam de modo ou se desistem de ir ao 
local. No caso em que as pessoas desistem de ir ao local, destacam-se a insegurança (22,9%) e 
a proximidade de vias muito movimentadas (17,1%); no caso em que optariam por mudar de 
modo de transporte, a dispersão é muito maior, apontando-se ligeira prevalência das opções 
ausência de ciclovias e proximidade de vias muito movimentadas (com igual resultado de 
11,4%). 
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Fig. 21 – Razões para os utentes desistirem de usar bicicleta  

 

• A pé 

No caso dos inquiridos que elegeram o modo “a pé” como preferencial, a diferença entre 
desistir ou mudar já não é tão flagrante permanecendo, no entanto uma leve maioria de 
desistências com 58.5% contra 41.5% para as mudanças, isso num universo de 41 pessoas. 

 

 
Fig. 22 – Razões para os utentes desistirem de ir a pé 

Novamente, as razões apontadas para o que faria as pessoas deixar de usar este modo para 
chegar ao local, variam com a posterior opção sobre se desistem de ir ao local ou se mudam 
de modo de transporte. Na primeira, a principal e destacada razão apontada é a insegurança 
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(28,4%). Na segunda surgem a ausência de passeios e insegurança (12,2%), seguindo-se a 
opção da proximidade de vias muito movimentadas por automóveis (8,1%). 

 

� Segurança 

Com os resultados obtidos, observa-se pelo foco dado aos totais de respostas mais frequentes 
para cada opção e a respectiva importância relativa, que surgem como mais importantes lado a 
lado os factores iluminação e patrulhamento, seguindo-se a limpeza e manutenção, a área 
ampla sem obstáculos visuais, e a visibilidade de e para a rua cotada como de menor 
importância. Esse exercício é igualmente suportado pelo cálculo de medidas agregadoras, com 
as importâncias relativas a serem usadas como pesos (os menores valores são os mais 
importantes). 

Para além dos 4 referidos, era dada a possibilidade de os inquiridos nomearem outros, 
atribuindo a importância relativa que entendessem adequada. Compilados esses resultados, 
observa-se questões associadas à sua localização (3 respostas), e ainda sinalética, vídeo 
vigilância e locais bastantes frequentados (com 2 respostas cada). 

 

Quadro 1 – Ordenação dos factores mais importantes para a segurança 

Factores de segurança ordenados de 1 (mais importante) a 5 (menos importante) 

  1 2 3 4 5 Peso 

Iluminação 55 46 26 15 1 2,0 

Patrulhamento 50 48 24 12 9 2,2 

Área ampla sem obstáculos visuais 17 21 57 44 4 3,0 

Visibilidade de e para a rua 12 23 27 63 18 3,4 

Limpeza e Manutenção 24 36 48 24 12 2,8 

Outros 8 5 5 8 117 4,5 

 

� Qualidade/Conforto 

Na componente de qualidade e conforto, os pontos que se destacam como os mais escolhidos 
globalmente são: ausência de poluição atmosférica (12,1%), ausência de ruído (10,8%), 
disponibilidade de mobiliário urbano suficiente (9,3%) e ainda manutenção e limpeza dos 
jardins (8,2%). Esta questão volta a merecer destaque, agora associada concretamente aos 
espaços verdes, mas que já havia sido referenciada de forma genérica na questão da 
segurança. 
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Fig. 23 – Factores para avaliar a qualidade e conforto 

 

Como opções menos escolhidas surgem: espaços mais confinados (0,5%), espaços relvados 
para pisar (2,7%), os materiais utilizados para os passeios (3%) e o design do mobiliário 
urbano (3,2%). 

Podemos também observar nos diagramas seguintes, o peso relativo de cada ponto inserido 
apenas no contexto do seu próprio grupo, pois foi inclusive sugerido que fossem escolhidos 
dois pontos por cada grupo. 
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Fig. 24 – Peso relativo dos factores dentro de cada grupo 

 

� Geral 

Finalmente, quando os inquiridos são confrontados com o pedido para ordenarem por 
importância relativa as quatro grandes áreas sobre as quais foram questionados em pormenor 
até ali, produziram os resultados concentrados no seguinte quadro. 

 

Quadro 2 – Ordenação das quatro grandes áreas pela sua importância 

Avaliação da ordem de importância dos seguintes aspectos de 1 (mais imp.) a 4 (menos imp.) 

 1 2 3 4 Peso 

Equipamentos e 
Usos 17 13 39 73 3,18 

Acessibilidade 20 33 49 40 2,77 

Segurança 74 36 21 11 1,78 

Qualidade e conforto 31 60 33 18 2,27 
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Usando de novo o princípio da análise modal, podemos ordenar essas áreas da seguinte forma 
(do mais para o menos importante): Segurança, Qualidade e Conforto, Acessibilidade, e por 
fim Equipamentos e Usos. 

Para além disso, salienta-se a tentativa de evidenciar um peso relativo entre elas (na escala 
entre 1 e 4), que produz resultados que corroboram a ordenação enunciada antes (maior valor, 
menor importância). No entanto, estes mostram que os extremos não se destacam com a 
mesma clareza da escala em si, pois a mais e menos votadas afastam-se bastante mais dos 
valores 1 e 4 (respectivamente 0.7 e 0.8 em valor absoluto), em relação aos pontos de 
resultados agregados intermédios, cujo resultado desse mesmo peso ponderado está bem mais 
próximo dos valores 2 e 3 da escala original (0.2 e 0.2). Esta observação, com intuito de ser 
mais qualitativa do que quantitativa (pelo menos exaustivamente), sugere desde logo uma 
ideia de centralidade nos resultados globais, e de uma forma mais indirecta, um cuidado 
acrescido em possíveis usos desta ordenação para relacionar as quatro áreas referidas. 

 

3.5 SÍNTESE 

De seguida é feito um resumo da análise dos inquéritos de modo a tentar perceber se existem 
então elementos mais importantes para a avaliação de requalificações de espaços públicos de 
frentes de água. 

Sobre os quatro grandes grupos, pela pergunta geral, pode-se observar que os utentes deste 
tipo de locais dão mais importância, por ordem decrescente de importância à segurança, à 
qualidade/conforto, às acessibilidades e por fim aos equipamentos e usos.  

Para a segurança, como já deduzido aquando da análise pergunta a pergunta, o mais 
importante para os utentes é a iluminação, seguido do patrulhamento e da limpeza e 
manutenção. Bem que o facto de ser uma área ampla sem obstáculos visuais e a visibilidade 
de e para a rua estarem em últimas posições na importância do sentimento de segurança os 
resultados não são muito inferiores aos três inicialmente citados, pelo que estes cinco itens 
serão então retomados nos inquéritos nos locais. 

Na categoria da qualidade e conforto, os pontos aos quais foram dados mais importância 
foram a ausência de poluição atmosférica e de ruído, a disponibilidade de mobiliário urbano, a 
manutenção e limpeza dos jardins e ainda os espaços com uso diferentes separados (ciclovias, 
por exemplo). Face a estes resultados foi decidido para o novo inquérito guardar as 
subcategorias espaços verdes, espaços de circulação, mobiliário urbano assim como o ruído e 
a poluição atmosférica. 

Na categoria das acessibilidades, a ideia era analisar as respostas que diziam desistir de ir ao 
local quando determinadas condições de acessibilidade não estavam presentes e dar essas 
como as mais importantes na análise. Acontece que se verificou que grande parte dos que 
dizem desistir em ausência dessas condições nem usam o modo preferido, pelo que a 
desistência declarada é falsa. Neste caso, optou-se então que para os inquéritos a realizar nos 
locais dos estudos de casos apenas se analisaria qual o modo usado, a sua evolução após a 
requalificação e a sua classificação actual. 

Finalmente para os equipamentos e usos pode-se observar que são vários os que tiveram 
algum tipo de relevância nas escolhas dos utentes na requalificação desses espaços públicos 
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de frentes de água. Esta pergunta teve por intuito determinar se haveria algum tipo de 
equipamento essencial a incluir nestes espaços já que os inquéritos do capítulo seguinte, 
sendo realizados nos locais, só contarão com os equipamentos de facto existentes nestes. 

 

Quadro 3 – Quadro resumo dos resultados mais importantes 

SEGURANÇA QUALIDADE E CONFORTO 
Espaços verdes
Árvores para sombreamento
Manutenção e limpeza dos jardins

Espaços de circulação
Passeios confortáveis em termos de inclinação
Passeios largos
Espaços com usos diferentes separados

Mobiliário
Disponibilidade de mobiliário urbano suficiente
Materiais usados no mobiliário urbano
Existência de obras de arte públicas

Ambiente e paisagem
Iluminação
Vista sobre os espelhos de água
Ausência de ruído
Ausência de poluição atmosférica
Escala do espaço (grandes espaços)

ACESSIBILIDADE EQUIPAMENTOS E USOS 
Existência de infraestruturas Espaços de estar 
Passeios na envolvente Relvados (para pisar)
Estacionamento Espaços para sentar (bancos, muros)
Ciclovias Sombras
Faixas bus Actividades Desportivas 

Ciclovias
Qualidade do serviço Percurso de manutenção
Frequência das linhas de bus Percursos para passear
Congestionamento dos passeios Recreação Infantil 
Congestionamento das ciclovias Parque Infantil
Congestionamento das vias ATL (Actividades de Tempos Livres)

Equipamentos culturais 
Segurança Museus
Perto de vias movimentadas Bibliotecas
Proximidade de bairros problemáticos Palcos para eventos musicais ou outros

Restauração 
Proximidade de acesso Restaurantes
Distância às paragens <5min ou 500m Cafés
Distância ao estacionamento <10min Bares (actividade nocturna)
Ciclovias na envolvente Comércio 

Lojas isoladas

   Visibilidade de e para a rua 

   Limpeza/Manutenção 

   Iluminação 

   Patrulhamento 

   Área ampla sem obstáculos visuais 

 
 

Por fim, no quadro (Quadro 3) podemos observar o resumo dos resultados dos inquéritos. No 
caso da segurança encontram-se os itens classificados pela ordem de importância. Para a 
qualidade e conforto, realçou-se os elementos mais votados para cada subcategoria. Para o 
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tema da acessibilidade assinalou-se os aspectos mais importantes para todos os modos. 
Finalmente para os equipamentos e usos, à semelhança da qualidade e conforto, retirou-se os 
elementos menos votados tendo-se só guardado os que revelaram mais consenso. 
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4  
CASOS DE ESTUDO  

 

No decorrer desta dissertação foi visível a importância que a avaliação de projectos de 
requalificação de frentes de água reveste. É nesta óptica que este capítulo se insere. Nele se 
encontram descritos três casos de estudo que têm por objectivo avaliar os projectos de 
requalificação a que foram submetidos de modo a poder tirar possíveis recomendações dos 
elementos a incluir em futuras avaliações de projectos de tal natureza. 

Os três casos escolhidos situam-se todos em concelhos da Área Metropolitana do Porto e 
foram escolhidos por serem três casos relativamente recentes de requalificação de frentes de 
água e possuírem características distintas que tornam a análise mais interessante e completa. 
Serão assim estudados: o caso da Marginal Sul de Matosinhos, no Porto a atenção será focada 
na zona circundante ao Edifício Transparente e a ligação com o Parque da Cidade e 
finalmente em Vila Nova de Gaia será analisada a frente ribeirinha da Afurada.  

As requalificações levadas a cabo nesses três locais foram resultados do Programa Polis 
(responsável por grande parte das requalificações de frentes de água em Portugal), pelo que 
este capítulo iniciará com a sua apresentação.  

A metodologia desenvolvida para o estudo destes três casos será realizada sob duas vertentes, 
numa primeira fase é feita uma análise da intervenção recorrendo à observação directa com 
visitas aos locais e numa segunda fase realiza-se uma análise suportada por inquéritos 
realizados nas áreas de estudo. Essas duas análises têm por base os critérios que ressaltaram 
do estudo do inquérito exploratório do capítulo anterior e que serão de novo explicados no 
decorrer deste capítulo.    

Estas técnicas fornecem informação de natureza distinta (tanto a nível quantitativo como 
qualitativo) o que possibilita a realização de análises mais robustas e completas. Yin (1994) 
defende que a validade e robustez dos casos de estudo são fortalecidas pela utilização 
combinada de diferentes técnicas. 

 

4.1 INSTRUMENTO LEGAL PARA A REQUALIFICAÇÃO DE FRENTES DE ÁGUA 

É importante começaremos por aprofundar o programa POLIS responsável por grande parte 
das intervenções em frentes de água em Portugal.  

O Programa Polis é um projecto do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e 
do Desenvolvimento Regional que, em parceria com as Autarquias Locais, visa melhorar a 
qualidade de vida nas cidades através de intervenções nas vertentes urbanística e ambiental. 
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4.1.1 Programa  

O Programa Polis pretende servir de referência para outra acções que possam ser realizadas 
nas autarquias locais desenvolvendo para tal um conjunto de intervenções consideradas 
exemplares. 

Tem quatro principais objectivos: desenvolver “grandes operações integradas de 
requalificação urbana com uma forte componente de valorização ambiental” assim como 
acções que ajudem a uma requalificação e revitalização das cidades. Também pretende apoiar 
outras acções de requalificação de modo a melhorar a qualidade do ambiente urbano e 
“valorizar a presença de elementos ambientais estruturantes tais como frentes de rio ou de 
costa” e também acções que permitem aumentar as áreas verdes, fomentar áreas pedonais e 
reduzir o trânsito automóvel nas cidades. 

Um facto interessante no Programa Polis é o facto deste não ser somente um programa de 
projecto e obra mas também tem uma vertente de divulgação bastante desenvolvida. Essa tem 
como função manter as pessoas informadas do desenrolar das obras, promovendo a 
participação dos mesmos. Essa comunicação tem como consequência uma melhor tolerância 
do tempo de obras pois os habitantes estão informados das melhorias que a zona irá sofrer, 
assim como, uma vontade de participar na melhoria da cidade. Foi até criada uma mascote de 
modo a incutir essa apetência aos mais novos.  

(Programa Polis – Documento para Apresentação Pública, 1999) 

 

4.1.2 Financiamento  

Os fundos comunitários constituem a fonte de financiamento principal do Programa Polis 
através de diversos programas operacionais, nomeadamente, “da Medida "Melhoria do 
Ambiente Urbano", do Programa Operacional Ambiente e das Acções Integradas de 
Qualificação das Cidades e de Requalificação Metropolitana das Intervenções Operacionais 
Regionais.  

A esses fundos acrescentam-se o financiamento autárquico e da Administração Central e o 
financiamento empresarial público ou privado. 

No quadro seguinte (Quadro 4) encontram-se explicadas as quatros componentes possíveis a 
nível de financiamento. Existem três actores principais, a saber: as Autarquias, o Governo e os 
Fundos Comunitários. Nas três primeiras componentes a comparticipação claramente 
dominante é a dos Fundos Comunitários e somente na última essa só representa a metade do 
financiamento total. 
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Quadro 4 – Componentes do Programa Polis 

Componentes Linhas de Intervenção Níveis de Comparticipação
1- Intervenções identificadas pela 

sua relevância e natureza exemplar
2- Outras intervenções a 

identificar
Autarquias: 20-25%            
Governo: 15-20%                  

Fundos Comunitários: 50-75%

Autarquias: 0-25%            
Governo 0-25%                  

Fundos Comunitários: 50-75%
1- Apoio a novas formas de 

mobilidade no espaço urbano
2- Apoio à instalação de sistemas 
de informação e gestão ambiental

3- Apoio à valorização urbanistica 
e ambiental na envolvente de 
estabelecimentos de ensino

4- Apoio a acções de educação 
ambiental no espaço urbano

5- Apoio a outras acções com 
impacte positivo na qualidade da 

vida urbana

4- Medidas 
Complementares para 
melhorar as condições 

urbanísticas e ambientais 
da cidade

Autarquias: 25-50%            
Governo 0-50%                  

Fundos Comunitários: 0-50%

1- Operações Integradas 
de Requalificação 

Urbana e Valorização 
Ambiental

Autarquias: 10-20%            
Governo 0-15%                  

Fundos Comunitários: 60-75%

2- Intervenções em Cidades com Áreas Classificadas com o 
Patrimonio Mundial

3- Valorização Urbanistica e Ambiental em Áreas de 
Realojamento

 
(Programa Polis – Documento para Apresentação Pública, 1999) 

 

4.1.3 Modelo de gestão  

As operações de requalificação urbana levadas a cabo pelo Polis, do facto da sua 
multidisciplinaridade requerem competências em domínios técnicos específicos e, sobretudo, 
em matérias de coordenação e gestão integrada das operações.  

Foi então criada uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, a qual tem por 
tarefa dar execução aos objectivos do projecto. 

Trata-se de uma entidade com autonomia jurídica, constituída com a participação maioritária 
do Estado / Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional e a participação da Autarquia envolvida. 

Tendo em vista promover a articulação das diferentes fontes de financiamento foi criada uma 
estrutura de dinamização e acompanhamento do Programa Polis designada por Gabinete 
Coordenador do Programa Polis, sob tutela do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional. Este gabinete tem a seu cargo divulgar, dinamizar 
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e efectuar o controlo de qualidade dos projectos, assim como, avaliar a execução do Programa 
Polis. 

 

4.1.4 Instrumentos para a execução do Programa  

A implementação do Programa Polis pressupõe a adopção de um conjunto de instrumentos 
“que garantam a eficácia da sua execução e a coerência dos seus propósitos”.  Algumas das 
intervenções planeadas têm uma escala que obriga a realizar um “conjunto de acções que se 
pretende executar em simultâneo”. É por isso importante que o Programa Polis tenha 
instrumentos que “garantam a capacidade de intervenção dos promotores e permitam agilizar 
os procedimentos sem prescindir, naturalmente, das exigências que a Lei estabelece 
relativamente a este tipo de intervenções”.  

Foram então determinados instrumentos em cinco áreas: instrumentos de intervenção 
urbanística, instrumentos jurídicos que consagram na Lei os restantes instrumentos, de 
protocolarização com os municípios, relativos à estrutura de gestão do Programa e finalmente 
instrumentos empresariais. Destes serão analisados, mais em pormenor, os dois primeiros 
mencionados. 

 

Instrumentos de intervenção urbanística  

Qualquer projecto decorrente das intervenções do Programa Polis é sempre precedido de um 
Plano Estratégico e este será efectuado através de Planos de Urbanização ou Planos de 
Pormenor. 

 

� Plano de Urbanização 

Este plano define uma organização espacial que exija uma “intervenção integrada de 
planeamento e estabelece: 

- A definição e caracterização da área de intervenção identificando os valores culturais e 
naturais a protegerem; 

- A concepção geral da organização urbana, a partir da qualificação do solo, definindo a rede 
viária estruturante, a localização de equipamento de uso e interesse colectivo, a estrutura 
ecológica, bem como o sistema urbano de circulação de transporte público e privado e 
estacionamento; 

- A definição do zonamento para localização das diversas funções urbanas, designadamente 
habitacionais, comerciais, turísticas, de serviços e industriais, bem como a identificação das 
áreas a recuperar ou reconverter; 

- A adequação do perímetro urbano definido no Plano Director Municipal em função do 
zonamento e da concepção geral da organização urbana definidos; 

- Os indicadores e os parâmetros urbanísticos aplicáveis a cada uma das categorias e 
subcategorias de espaços; 

- As subunidades operativas de planeamento e gestão que serão desenvolvidas por Planos de 
Pormenor.” 
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� Plano de Pormenor 

Este plano “desenvolve e concretiza propostas de organização espacial, definindo com detalhe 
a concepção da forma de ocupação e servindo de base aos projectos de execução das infra-
estruturas, da arquitectura dos edifícios e dos espaços exteriores. Estabelece: 

- A caracterização da área de intervenção identificando, quando se justifique, os valores 
culturais e naturais a proteger; 

- A situação fundiária da área de intervenção procedendo, quando necessário, à sua 
transformação; 

- O desenho urbano, exprimindo a definição dos espaços público, de circulação viária e 
pedonal, de estacionamento bem como do respectivo tratamento, alinhamentos, implantações, 
modelação do terreno, distribuição volumétrica, bem como a localização dos equipamentos e 
zonas verdes; 

- A distribuição de funções e a definição de parâmetros urbanísticos, designadamente índices, 
densidade de fogos, número de pisos e cérceas; 

- As operações de demolição, conservação e reabilitação das construções existentes.” 

 

Instrumentos Jurídicos 

A implementação do Programa Polis pressupõe a adopção de um conjunto de diplomas 
jurídicos que, para além de aprovarem o Programa, criam as suas estruturas de gestão.   

Salientando somente algumas delas, temos: 

� Resolução de Conselho de Ministros nº 26/2000 

Aprova o Programa Polis - Programa de Requalificação Urbana e Valorização 
Ambiental das Cidades. 

� Decreto-Lei nº 314/2000  

Estabelece o regime excepcional aplicável às sociedades gestoras das intervenções 
previstas no Programa Polis. 

� Decreto-Lei nº 330/2000 

Extingue as concessões e os direitos de uso privado dos bens dominiais nas zonas 
de intervenção do Programa Polis e desafecta do domínio público esses mesmos 
bens. 

(Programa Polis – Documento para Apresentação Pública, 1999) 

 

4.2 METODOLOGIA 

A metodologia aplicada para o estudo destes três casos de estudo é feita sob duas vertentes. 
Consiste numa primeira fase a um estudo da situação existente com recurso à observação 
directa nos locais reagrupando a informação recolhida em mapas, verificando o que foi 
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efectivamente realizado e em que medida estes locais melhoraram, ou não após a 
requalificação.  

De seguida é realizada uma segunda análise, recorrendo para tal a inquéritos construídos com 
base na análise dos realizados no capítulo 3. O que se pretende é conhecer a opinião dos 
utentes sobre a requalificação a que os locais foram submetidos com recurso a um inquérito 
mais específico a cada caso de estudo (nomeadamente a parte referente aos equipamentos). 

Será com o cruzamento nestas duas técnicas que se estimará como as pessoas avaliaram o que 
foi realizado nesses locais, isto é a percepção que os utentes têm das requalificações desses 
espaços. 

Foram encontradas algumas dificuldades na aplicação desta metodologia. Na realização dos 
inquéritos a dificuldade prendeu-se em obter utentes que aceitassem responder, mesmo tendo 
sido escolhido realizá-los aos fins-de-semana, altura na qual as pessoas estariam mais 
disponíveis para o fazer. A nível da análise realizada com base nos mapas, a informação 
disponibilizada por diversas fontes externas consoante o caso de estudo não tem o mesmo 
grau de detalhe dificultando assim a comparação. 

 

4.2.1 Levantamento da Situação Existente  

Este estudo tem por pretensão o de efectuar uma caracterização dos três casos em estudo 
escolhidos para esta dissertação, recorrendo para tal a vários mapas. A análise refere-se 
unicamente a elementos físicos da intervenção.  

É inicialmente apresentada uma planta com a situação existente pré-requalificação. Essa 
planta dependerá da informação facultada durante o desenrolar deste trabalho, sendo que não 
existirá o mesmo tipo de informação para os três estudos de caso.  

De seguida é analisado o estado actual dos três locais. Esse estudo é realizado com recurso a 
quatro mapas referentes às quatro categorias segundo o qual está dividido o inquérito 
explicado no subcapítulo seguinte.   

O primeiro mapa é o referente à segurança, no qual estão indicados os pontos de iluminação. 
No texto que acompanha este mapa será também referido se existe boa visibilidade de e para a 
rua e a existência eventual de obstáculos visuais.  

Prossegue-se com o estudo das acessibilidades, em que a área de estudo é um pouco mais 
abrangente abarcando a envolvente directa à zona em estudo. De facto são apontadas as 
paragens de transporte público, na zona e nas redondezas, os passeios que podem ser usados 
para se deslocar ao local, a existência de ciclovias assim como de estacionamento.  

O mapa seguinte é onde se estuda a qualidade e conforto, onde estão indicados os espaços de 
circulação, as áreas verdes e a indicação da localização das papeleiras, dos bancos e das obras 
de arte, se existentes.  

O último mapa apresentado é o dos equipamentos e usos, onde se pode encontrar a listagem 
de todos os equipamentos presentes na área, assim como, os usos, tais como os usos, isto é as 
zonas para se sentar e as para se passear. 
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4.2.2 Inquérito  

Com o recurso à análise do primeiro inquérito, estudado no capítulo anterior, foi então 
desenvolvido este segundo, a realizar em cada local. 

Como já foi exposto anteriormente o inquérito pretende determinar qual a opinião dos utentes 
dos locais escolhidos para os três estudos de caso, sobre o que foi realizado aquando das 
requalificações a que foram submetidos. 

Este inquérito tem duas vertentes, uma de determinar qual a percepção que os utentes têm dos 
locais e outra que pretende estabelecer qual a apreensão destes perante as modificações 
sofridas após as obras realizadas pelo Programa Polis.   

Os inquiridos que não frequentavam o local antes da requalificação não tiveram de responder 
às perguntas relativas à evolução dos vários aspectos contidos no inquérito.  

O inquérito apresenta então 18 perguntas divididas nas cinco categorias já definidas no 
capítulo 3: a identificação, a segurança, a acessibilidade, a qualidade/conforto e os 
equipamentos. (ver imagem do inquérito no Anexo B) 

 

Identificação 

Pretende-se uma identificação do inquirido, determinando o seu sexo, idade, e frequência na 
deslocação ao local. É pedido a seguir se o inquirido já frequentava este espaço antes da 
requalificação que lá ocorreu. Se a resposta for positiva pretende-se que especifique se 
frequenta mais, menos ou de igual modo e a razão dessa modificação no comportamento.   

 

Segurança 

Começa-se por determinar se o inquirido se sente mais, menos ou igualmente seguro após a 
requalificação e o porquê. Depois, face a cinco aspectos relacionados com a segurança, foi 
pedido que classificasse o seu estado (mau, médio, bom) e a sua evolução (melhorou, piorou, 
manteve-se igual). 

Por fim os inquiridos têm de classificar o seu sentimento de segurança no local (fraco, normal, 
bom e absoluto) e no caso de não ser absoluto, onde poderiam ser efectuadas melhorias para 
obter essa classificação. 

 

Acessibilidades 

Pretende-se determinar qual o modo usado habitualmente para se deslocar ao local e saber se 
outro modo era usado antes da requalificação. Em caso de resposta positiva, se isso ocorreu 
devido a uma mudança nas condições de acessibilidade que impede o uso do modo antes da 
requalificação ou se houve uma mudança que permite o uso do modo actualmente usado. 

É de seguida pedido que se classifique a acessibilidade do modo escolhido na pergunta inicial 
desta categoria assim como a sua evolução pós requalificação.  
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Qualidade e Conforto 

Pede-se inicialmente como o inquirido classifica a evolução da qualidade/conforto após a 
requalificação (melhorou, piorou, ficou igual). 

Face a uma lista de oito aspectos estimados relevantes para a caracterização da 
qualidade/conforto, foi requerido que os entrevistados os classificassem (mau, médio, bom) e 
como estimam que foi a sua evolução após as obras realizadas no local (melhorou, piorou, 
permaneceu igual).  

Como foi o caso na categoria da segurança, aqui também pede-se aos utentes para 
classificarem a sua percepção da qualidade e conforto do local (mau, médio, bom e excelente) 
e se a resposta não for excelente, o que se poderia melhorar para atingir essa classificação. 

 

Equipamentos e usos 

Esta categoria é referente a cada local em particular. De facto foi feito um levantamento sobre 
o que existia em cada local a nível de equipamentos e vários usos possíveis. Face à listagem 
os inquiridos tinham de apontar quais os que usavam mais e quais os que consideravam 
indispensáveis para se deslocarem ao local em questão. 

Os inquéritos foram realizados aos fins-de-semana por serem os dias onde estariam 
potencialmente mais utentes facilitando assim a realização dos inquéritos, e permitindo uma 
maior variedade de respostas. Em cada local a amostra rondou os 30 inquiridos num total de 
90 respostas. Como já foi referido, a realização desses inquéritos acarretou algumas 
dificuldades. A adicionar à relutância demonstrada pelos utentes dos locais em responder a 
inquéritos, houve também a impossibilidade de entrevistar ciclistas ou corredores que teriam 
de parar para poder participar.    

Na análise do inquérito em alguns casos apresenta-se o cálculo de duas percentagens. Estas 
encontram-se explicadas no Anexo B e são designadas por percentagem sobre o número de 
inquiridos (PI) e percentagem sobre o número total de respostas (PR) nas avaliações dos 
inquéritos dos três estudos de caso. Foi necessária a criação das percentagens sobre respostas 
no caso das perguntas com respostas múltiplas de modo a poder realizar análises comparativas 
entre as várias opções (Para mais detalhes ver o Anexo B). 

 

4.3 MATOSINHOS (MARGINAL MATOSINHOS SUL) 

4.3.1 Apresentação do caso  

4.3.1.1 Localização/Enquadramento 

Matosinhos é um dos maiores concelhos do distrito do Porto, localizado na província do 
Douro Litoral, a Norte de Portugal. Faz fronteira a Sul com o concelho do Porto, a Norte com 
o concelho de Vila do Conde e a Nascente com o concelho da Maia. 

Este concelho é composto por dez freguesias abrangendo uma área de 62,2 km² o que 
corresponde a 8% do território da Área Metropolitana do Porto.  

É o terceiro concelho mais populoso da AMP contando, segundo os dados do INE de 2006, 
169104 habitantes, o que representa 13% da população do Grande Porto. A densidade 
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populacional é de 2717 habitantes/km2 que é consideravelmente superior à do Grande Porto 
de 1572 habitantes/km2 (INE2006). 

A sua extensa relação com o mar, a Ocidente, marcou definitivamente o concelho. Este 
sentimento está espelhado na apresentação da Câmara Municipal quando escreve: “Por ele 
partiram muitos mareantes na época dos descobrimentos. Por ele veio o exército comandado 
por D. Pedro e que desembarcando em Arnosa-Pampelido implantou definitivamente o 
liberalismo em Portugal. Por ele chegou, mais recentemente, uma importante comunidade 
piscatória.  

A necessidade de um porto de abrigo, primeiro, e um arrojado projecto de desenvolvimento 
económico-portuário depois, levou em finais do século XIX à construção do Porto de Leixões. 
Foi também construído o Terminal TIR do Freixieiro por onde passa grande parte das 
importações do País, para além da Exponor, Parque de Exposições do Norte e Centro de 
Congressos e da proximidade do Aeroporto Dr. Francisco Sá Carneiro.” (Site da Câmara 
Municipal de Matosinhos). 

Era o início de um processo de transformação nítido em todo o desenvolvimento urbanístico e 
industrial da cidade de Matosinhos, onde a indústria conserveira desempenhou verdadeiro 
papel de líder. 

Tendo crescido de 25 para 169 mil habitantes entre 1900 e 2006, Matosinhos é hoje um 
concelho de grandes projectos apostando no futuro. 

 

4.3.1.2 Programa Polis Matosinhos 

O programa Polis de Matosinhos recebeu a designação "Viver Matosinhos" e a zona de 
intervenção estendeu-se ao longo de frente marítima entre o porto de Leixões e o limite sul do 
concelho, incluindo o tratamento da Praia do Salvador a meias com o concelho do Porto. A 
planta de delimitação da zona de intervenção encontra-se no Anexo C. 

O respectivo plano estratégico identificou e definiu um conjunto de intervenções a realizar, as 
quais se descrevem de seguida. 

Pretendeu-se com o Programa Polis a requalificação e valorização da frente marítima que se 
encontrava degradada e que era considerada como uma componente fundamental para a 
renovação de uma área urbana com cerca de 10 hectares, e conciliar estratégias com o Porto. 
Essa intervenção representou uma operação de revitalização e uma requalificação urbana e 
ambiental catalisadora do processo de reconversão que se encontrava em curso em 
Matosinhos Sul com uma componente forte de requalificação do Espaço Público. 

A estratégia de intervenção desenvolveu-se segundo três vertentes fundamentais: ambiental, 
lúdica e urbanística. 

� Ambiental 

A vertente ambiental, na qual se encontrava implícita a requalificação deste troço de costa, 
também assentava numa valorização da qualidade de vida em que não se devia só exigir mais 
mas também melhores habitações e serviços. Teve então a preocupação de não só corrigir 
heranças do passado como construir um melhor futuro para a Cidade. 
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Se a qualidade ambiental não produz por si só lucro, acreditou-se que podia atrair um sector 
terciário a instalar-se na Cidade atraindo também habitantes à procura de trabalho qualificado 
estimulando assim os circuitos económicos. 

Foi nessa óptica que se planeou um forte incremento das áreas pedonais com uma redução de 
tráfego automóvel, que tenderia a melhorar os parâmetros ambientais. 

Também nessa vertente enquadrou-se a instalação de um Centro de Monitorização e 
Interpretação Ambiental. 

� Lúdica 

Essa vertente tencionava impulsionar a atracção de população e fomentar o uso desta nova 
área com a promoção de equipamentos geradores de actividade.   

Numa primeira fase estava previsto serem construídos equipamentos de apoio à praia. Numa 
segunda fase pretendia-se mais variedades de equipamentos, sendo eles: 

- Restaurantes a norte e sul; 

- Centro de Animação e Diversões; 

- Piscina de marés coberta; 

- Centro de apoio a actividades náuticas; 

� Urbanística 

Essa seria a mais visível pois a intervenção assentava num vasto projecto de arquitectura, o 
qual não primava por uma transformação radical da zona intervencionada, mas tentava ao 
contrário complementar a situação existente. Apostou-se, assim, numa reorganização dos 
espaços e usos e na diversificação de equipamentos e actividade sem descurar a qualidade do 
desenho urbano. 

Duas pré-existências destacavam-se nesta área, eram elas: a fábrica de fermentos Gist 
Brocades, a meio da marginal e o Monumento Nacional o “Senhor do Padrão” no limite norte 
da zona de intervenção. Para a fábrica a intervenção passou por criar um cenário que 
fomentasse a sua integração no local e a nível ambiental um pré tratamento dos efluentes da 
unidade industrial. No caso do Monumento, pretendeu-se devolver alguma da importância que 
este perdeu ao longo dos anos. Em lugar destacado e funcionando como porta da cidade, 
visível de uma grande distância, passou a ser relegado para segundo plano aquando da 
construção do Porto de Leixões. Foi essa a razão pela qual a zona de intervenção se prolongou 
até à sua envolvente, o que ajudaria a valorizar mais essa zona. 

Estavam ainda previstas as seguintes obras: 

- um novo perfil de arruamento;  

- a construção de redes enterradas; 

- a construção de uma plataforma para peões; 

- um parque de estacionamento subterrâneo com 250 lugares. 

(Ver planta de identificação dos projectos e obras no Anexo C) 
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O programa Polis em Matosinhos seria assim responsável por uma criação de cerca de 5300 
m2 de áreas verdes, cerca de 122 novas árvores seriam plantadas e seriam concebidos perto de 
16000 m2 de áreas pedonais arborizadas.  

(Plano Estratégico Programa Polis Matosinhos, 1998) 

 

4.3.1.3 Marginal de Matosinhos Sul 

Face ao tema desenvolvido nesta tese foi decidido estudar mais em detalhe os objectivos para 
a zona da marginal de Matosinhos Sul até a Praça de Cidade do Salvador. 

� Reconversão da Faixa Marginal de Matosinhos Sul entre a Avenida da República e a 
Praça Cidade do Salvador 

Este projecto, que consistia na reconstrução de toda a faixa marginal incluindo um muro de 
suporte criando o desnível para a praia, foi da autoria do Arquitecto Souto Moura. 

Estava planeada a criação de uma plataforma arborizada com cerca de 19 m de largura e 744 
m de extensão, incluindo também uma faixa de rodagem com 6 m de largura, faixa essa 
delimitada por um passeio e por áreas ajardinadas que a separam da frente edificada. 

Incluía também obras de repavimentação, de revestimento do novo muro de suporte, de 
reconstrução de redes de infra-estruturas enterradas e ainda a construção de rampas e escadas 
de acesso à praia. 

Área de intervenção: 26 050 m2 (aproximadamente) 

� Extensão da Reconversão para sul incluindo a Praça Cidade do Salvador 

Apesar de essa praça marcar no seu eixo E-W a delimitação entre os concelhos do Porto e 
Matosinhos, foi decidido entregar o seu tratamento à Câmara de Matosinhos visto não fazer 
sentido dividir essa obra entre os dois concelhos. 

Sob o projecto do Arquitecto Solá Morales pretendia-se então que essa praça fosse um 
seguimento das reconversões em curso em Matosinhos e Porto, desenvolvendo um novo 
desenho, uma repavimentação e a reconstrução de redes enterradas. 

Área de intervenção: 16718 m2 (aproximadamente) 

� Parque de estacionamento subterrâneo sob a Avenida General Norton de Matos 

Consistia num parque de estacionamento para veículos ligeiros a construir sob a Avenida 
General Norton de Matos, de um só nível com capacidade para 250 veículos, componente 
fundamental para esta requalificação. 

Área de intervenção: 6555 m2 com 250 lugares 

(Plano Estratégico Programa Polis Matosinhos, 1998) 

 

4.3.2 Análise In loco da situação existente  

Como anunciado anteriormente vamos começar por efectuar uma caracterização da situação 
existente anterior à requalificação. No caso de Matosinhos a informação referente a essa 
situação é escassa (ver mapa da Fig. 31) tendo apenas sido possível obter o desenho urbano 
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existente, sem a indicação dos vários factores que se pretendia estudar tais como a existência 
de áreas verdes, de mobiliário urbano ou ainda da iluminação. 

De seguida será então analisada a situação existente actualmente na Marginal Sul de 
Matosinhos. Será examinado se todo o programa estipulado para a zona foi efectivamente 
realizado.  

Essa análise é realizada com recurso a quatro mapas, referentes aos quatro grupos pelos quais 
está dividido o inquérito, a saber: segurança, acessibilidade, qualidade/conforto e 
equipamentos.  

No mapa relativo à segurança (Fig. 32) encontram-se representados os pontos de iluminação. 
Nesta zona existe uma perfeita visibilidade para a rua, visto o passeio ser contínuo até esta, e 
não existirem nenhuns obstáculos visuais sendo possível ter uma visão de toda a Marginal.  

 

  
Fig. 25 – Iluminação (à esquerda) e Zona ampla sem obstáculos visuais da Marginal (à direita) 

 

Existem postos de iluminação de três focos dispostos ao longo de toda a Avenida de Norton 
de Matos no lado oposto ao do passeio intervencionado, mas que o ilumina 
convenientemente. O facto de este passeio ser amplo sem quaisquer obstáculos em toda a sua 
extensão, assim como ter uma óptima visibilidade de e para a rua, torna-o num espaço que 
transmite um sentimento de segurança.  

No mapa das acessibilidades a área de estudo é um pouco alargada pois aqui pretende-se 
também analisar a envolvente directa à área de estudo. É então estudada a existência de 
paragens de transporte público, de ciclovias, de estacionamento e ainda dos passeios que 
levam à Marginal. 

Como é visível no mapa, existe uma paragem de metro (Matosinhos Sul) a cerca de 400 
metros de distância do passeio da Marginal Sul e paragens de autocarros na praça Cidade do 
Salvador e em algumas ruas, mais para o interior. A nível de estacionamento, podemos 
observar que além do parque subterrâneo construído aquando do Programa Polis, existem 
também lugares em troços da avenida Norton de Matos e nas ruas adjacentes. 

A ciclovia existente na Marginal que tem somente uma marcação pintada recentemente no 
piso encontra-se descontinuada quando se chega à Praça Cidade do Salvador. Esta só torna a 
ter marcação, e inclusive piso diferente, quando se atinge a Avenida Montevideu no concelho 
do Porto. 
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Fig. 26 – Ciclovia (à esquerda) e entrada para o parque subterrâneo da Avenida Norton de Matos (à direita) 

A nível de acessibilidade pedonal, pode-se observar a existência de passeios mais ou menos 
largos segundo as numerosas ruas que desembocam à Marginal de Matosinhos Sul e são 
visíveis as várias passadeiras presentes em toda a sua extensão.  

Segue-se o mapa da qualidade e conforto (Fig. 34) no qual se encontram indicadas as áreas 
verdes, os espaços de circulação e o mobiliário urbano. 

Aquando da requalificação dessa zona, foram de facto criadas as zonas verdes previstas, ao 
longo da Avenida Norton de Matos, que formam uma separação entre a faixa de rodagem e a 
frente edificada e logo não são utilizáveis pelos utentes. Como é visível no mapa, também 
existem áreas verdes circundantes aos vários edifícios ao longo da Marginal mas essas, no 
entanto, não são muito visíveis a partir do passeio.  

 

  
Fig. 27 – Área verde no passeio interior da Avenida Norton de Matos   

 

Está também indicado como área de circulação o passeio do lado interior da Avenida Norton 
de Matos. Bem que esse não tenha o mesmo fim de trajecto de lazer, ele foi indicado neste 
mapa por ter feito parte integrante do processo de requalificação. 

Na planta encontra-se também o mobiliário urbano. Neste caso podemos observar a existência 
de cinco bancos ao longo de toda a marginal, que se encontram em frente das passadeiras, 
mais perto da faixa de rodagem e de 3 bancos na Praça Cidade do Salvador. No entanto, o 
muro existente ao longo de toda a Marginal e que separa o passeio do areal é também 
considerado um espaço para se sentar. Esta zona é muito bem servida a nível de papeleiras 
que foram colocadas de cada lado do largo passeio, espaçadas entre si de sensivelmente 30 m.  
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Fig. 28 – Banco e papeleira da Marginal (à esquerda) e bancos na Praça Cidade do Salvador (à direita) 

 

Existem também obras de arte que são referências à herança piscatória desta zona de 
Matosinhos, como é o caso das estátuas perto do Centro de Monitorização Ambiental 
referentes às mulheres dos pescadores e a rede que “domina” a Praça Cidade do Salvador. 
Nessa praça também se encontram por vezes esculturas temporárias. 

 

   
Fig. 29 – Obras de arte da zona em estudo 

 

É de salientar também nesse mapa a largura excepcional deste passeio em relação ao que se 
pode observar em outros locais desse tipo. 

O último mapa é o dos equipamentos e usos (Fig. 35) no qual se faz um levantamento dos 
vários equipamentos e usos que se encontram actualmente na Marginal Sul de Matosinhos. 
Nessa listagem ressalta a existência de vários cafés/restauração e de duas escolas de surf.  

 

   
Fig. 30 – Cafés e escola de surf localizados ao longo da Marginal 
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Com esta análise in loco desta zona em estudo pode-se verificar que a maioria do que se 
pretendia fazer nesta zona foi de facto realizado. É no entanto importante referir que três 
equipamentos previstos no Plano Estratégico não se encontram construídos, são eles: o Centro 
de animação e diversões, a piscina de marés coberta ou ainda o Centro de apoio a actividades 
náuticas.  
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Fig. 31 – Mapa da Situação Pré-existente (Matosinhos) 
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Fig. 32 - Mapa da Segurança (Matosinhos) 

 Pontos de Iluminação 

Legenda: 
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 Fig. 33 – Mapa das Acessibilidades (Matosinhos) 

Paragens de autocarro 

Estação de Metro 

Passadeiras 

Estacionamento 

Acessos ao estacionamento subterrâneo 

Ciclovia 

Legenda: 
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Fig. 34 - Mapa da Qualidade e Conforto (Matosinhos) 

 

Áreas verdes 

Espaços de circulação 

Espaços para se sentar 

Legenda: 
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Fig. 35 – Mapa dos Equipamentos e Usos (Matosinhos) 

 

Ciclovia 

Espaços para passear 
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4.3.3 Avaliação dos inquéritos  

Iremos de seguida proceder à análise e discussão dos resultados obtidos dos inquéritos 
realizados ao longo de dois dias de fim-de-semana, o que poderá, como explicado 
anteriormente, ter influenciado os resultados. 

A amostra apresenta o mesmo número de respostas femininas e masculinas num universo de 
32 entrevistas. Foram entrevistados indivíduos dos 12 aos 74 anos sendo a faixa etária dos 25 
aos 44 anos a com maior representatividade com 50% do total. 

A clara maioria dos inquiridos residem a mais de 1000 m da marginal de Matosinhos (91%), 2 
a menos de 500 m e 1 entre 500 e 1000 m. Quando perguntados sobre a frequência deste local 
as respostas foram bastante equilibradas prevalecendo, no entanto, a opção de uma vez por 
semana com 41% das respostas.  

 

Quadro 5 – Identificação dos inquiridos (Matosinhos) 

Sexo Homem Mulher Total       

nº 16 16 32    

% 50% 50% 100%       

Idade <18 18-24 25-44 45-65 >65 Total 

nº 2 3 16 8 3 32 

% 6% 9% 50% 25% 9% 100% 

Distância 
percorrida até 
ao local < 500 m 

500-1000 
m 

> 1000 
m Total     

nº 2 1 29 32   

% 6% 3% 91% 100%     

Frequência Esporadicamente 1x / mês 1x /sem 
Várias x 

/sem Total   

nº 9 6 13 4 32  

% 28% 19% 41% 13% 100%   

 

Visto estes inquéritos terem sido realizados no intuito da avaliação da requalificação deste 
espaço a pergunta que se seguiu visava saber se os utentes entrevistados já frequentavam este 
local antes dessa requalificação, sendo que a clara maioria respondeu afirmativamente (91%) 
dos quais 52% afirmam dirigir-se a este local tanto como faziam antes e 48% vão agora com 
mais frequência. 

Para estes últimos a razão principal dessa mudança foi maioritariamente devido à melhoria da 
qualidade e conforto (31% PR) e por causa dos equipamentos de lazer e estar (26% PR). A 
vista sobre a água/beleza da paisagem também foi referida em 17% (PR) dos casos e a 
segurança com 14% (PR). 
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Fig. 36 – Razões para o aumento da frequência de visita do local após a requalificação (Matosinhos) 

A análise será agora realizada segundo os 4 grupos que foram escolhidos para este inquérito. 

 

� Segurança 

A maioria dos inquiridos sente-se mais seguro após a requalificação reunindo 59% das 
respostas, contra 38% que considera estar tão seguro quanto antes. Somente um utente sente 
mais insegurança após a mudança apontando como razão a falta de patrulhamento. 

Quando perguntada a razão pela melhoria do sentimento de segurança o facto de esta ser uma 
área ampla sem obstáculos visuais, a sua visibilidade de e para a rua e a melhoria da limpeza e 
manutenção do local são as que reúnem o maior consenso com 27 % (PR), 21% (PR) e 21% 
(PR) respectivamente. A iluminação e o patrulhamento só recolhem 15 e 12% (PR). 

 

15%
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Fig. 37 – Razões para a melhoria do sentimento de segurança (Matosinhos) 



 Requalificação de frentes de água – Avaliação de três casos do Grande Porto 

 

83 

Quando confrontados com a classificação dos vários aspectos relacionados com a segurança 
de um espaço, os que reúnem as melhores percentagens foram a visibilidade de e para a rua 
com 97% de classificação de boa e 94% para a área ampla sem obstáculos visuais.  

Sobre a evolução desses mesmos é de salientar que nenhum desses aspectos foi percepcionado 
como piorando aquando essa requalificação, tendo pelo contrário, quase todos, uma percepção 
de melhoria muito forte na ordem dos 80-90%.  

É de referir que o aspecto do patrulhamento teve respostas bastante díspares dos outros 
aspectos pois há um grande desconhecimento da sua existência no local.  

 

Quadro 6 – Classificação do estado e evolução dos aspectos relativos à segurança (Matosinhos) 

Má Média Boa NS/NR Melhorou Piorou Igual NS/NR
Iluminação 3% 28% 59% 9% 79% 0% 10% 10%
Patrulhamento 3% 31% 6% 59% 17% 0% 14% 69%
Área ampla s/obst. visuais 0% 6% 94% 0% 90% 0% 10% 0%
Visibilidade de e para a rua 0% 3% 97% 0% 86% 0% 14% 0%
Limpeza e manutenção 0% 44% 56% 0% 90% 0% 10% 0%

Estado Evolução

 
 

Por fim, quando confrontados com a pergunta de como determina o seu sentimento de 
segurança 50% considera-o normal, 38% forte e 13% absoluto. O patrulhamento é claramente 
maioritariamente citado como algo a melhorar para os utentes sentirem um sentimento 
absoluto de segurança reunindo 55% (PR) das respostas dadas. Segue-se uma melhoria da 
limpeza e manutenção com 27% (PR) e 16% (PR) na da iluminação. 
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Fig. 38 - Aspectos nos quais se sente necessidade de melhorias para um sentimento absoluto de segurança 

(Matosinhos) 
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� Acessibilidades 

Uma larga maioria dos entrevistados desloca-se para a Marginal Sul de Matosinhos de carro 
(72%). O transporte público é usado por 16% dos inquiridos, 9% deslocam-se a pé para o 
local e somente 2% de bicicleta. 

9%

72%

16%

3%

0% 0%

A pé

Carro

Transporte público

Bicicleta

Taxi

Outro

 

Fig. 39 – Modos usados na deslocação ao local (Matosinhos) 

No quadro seguinte é possível ver, para cada modo, como os utentes classificaram a 
acessibilidade do modo usado assim como a sua evolução. 

 

Quadro 7 – Classificação do estado e evolução dos modos de acessibilidade (Matosinhos) 

Má Média Boa NS/NR Melhorou Piorou Igual NS/NR
Carro 0% 17% 83% 0% 86% 5% 10% 0%
Transporte público 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0%
A pé 0% 67% 33% 0% 100% 0% 0% 0%
Bicicleta 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0%

Estado Evolução

 
A resposta do piorar na evolução do modo de acessibilidade de carro prende-se ao facto do 
estacionamento ser agora quase exclusivamente feito pelo parque subterrâneo pago. 

 

� Qualidade e conforto 

Dos 29 entrevistados que já frequentavam o local antes da requalificação 28 afirmam que 
sentiram uma melhoria na qualidade e conforto. 
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Quadro 8 – Classificação do estado e evolução dos aspectos relativos à qualidade e conforto (Matosinhos) 

Má Média Boa NS/NR Melhorou Piorou Igual NS/NR
Espaços verdes 41% 47% 9% 3% 31% 14% 48% 7%
Espaços de circulação 0% 3% 97% 0% 100% 0% 0% 0%
Mobiliário urbano 6% 44% 50% 0% 83% 3% 14% 0%
Limpeza e manutenção 0% 59% 38% 3% 86% 0% 10% 3%
Beleza da paisagem 3% 28% 66% 3% 62% 28% 7% 3%
Vista sobre espelhos de agua 3% 3% 91% 3% 72% 0% 24% 3%
Qualidade da luminação 3% 28% 59% 9% 83% 0% 3% 14%
Ruído e poluição 13% 66% 6% 16% 17% 14% 48% 21%

Estado Evolução

 
 

Na classificação do estado actual dos vários aspectos da qualidade e conforto, os espaços 
verdes é que se encontram como os piores classificados com 41% dos inquiridos a 
considerarem esses como maus. Também a limpeza/manutenção e o ruído/poluição são 
classificados como médios. Os espaços de circulação, a vista sobre os espelhos de água e a 
beleza da paisagem são os aspectos que reúnem maior percentagem na classificação de bom.  

A nível de evolução é de salientar a unanimidade que existe na constatação da melhoria dos 
espaços de circulação. Também é de referir a percentagem alta na ideia que a beleza da 
paisagem piorou. Essa tendência prende-se ao facto de ter havido nessa zona um forte 
aumento de construção de edifícios com cércea alta. 

Quando confrontados com a classificação da qualidade e conforto desta zona, 69% 
consideram como bom e 28% como médio. Houve somente um inquirido que a considerou 
excelente. Quando se pergunta onde se poderia incidir para melhorar essa qualidade e 
conforto, a resposta mais dada foi o aumento de zonas verdes (33% PR) seguida da 
diminuição do ruído e poluição (19% PR). Uma limpeza/manutenção mais cuidada foi 
também salientada (15% PR) assim como a melhoria do mobiliário urbano, nomeadamente 
bancos com recosto ou sanitários, que reagrupou 13% (PR) das respostas dadas. 

 

33%

4%

13%15%

4%

4%

8%

19%
Espaços verdes

Espaços de circulação

Mobiliário urbano

Limpeza e manutenção

Beleza da paisagem

Vista sobre espelhos de 
agua
Qualidade da luminação

Ruído e poluição

 

Fig. 40 – Aspectos nos quais se sente necessidade de melhorias para considerar a qualidade e conforto 

excelente (Matosinhos) 
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� Equipamentos e usos 

A nível dos equipamentos os dois mais usados são as zonas de passeio e as zonas de 
permanência sendo escolhido por 100% (PI) e 94% (PI) dos inquiridos (que corresponde a 
28% (PR) e 26% (PR) respectivamente. Outros equipamentos também reúnem valores 
significativos como os cafés (16% PR), os bares (10% PR) ou ainda as ciclovias (8% PR). 

Os equipamentos indispensáveis à vinda a este local assemelham-se aos que se usam mais, 
como era espectável, recolhendo percentagens um pouco mais elevadas neste caso. Apenas 
dois dos inquiridos é que não consideraram as zonas de passeio como decisivas para a ida a 
este local. Para as zonas de permanência, denominadas de zonas de sentar no inquérito, 26 dos 
32 entrevistados também as consideraram fundamentais. 
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Fig. 41 – Equipamentos e Usos mais usados e indispensáveis (Matosinhos) 

 

8%
1%

26%

16%
5%

28%

0% 11%

5% Ciclovias

Parques radicais

Sentar

Cafes

Barracas de venda

Passear

Campos de jogos

Bares

Restaurantes

6%
1%

34%

12%

3%

39%

0% 3% 3%
Ciclovias

Parques radicais

Sentar

Cafes

Barracas de venda

Passear

Campos de jogos

Bares

Restaurantes

 
a) uso mais frequente                                                 b) indispensáveis 

Fig. 42 – Comparação dos equipamentos e usos (Matosinhos) 
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4.3.4 Discussão de Resultados   

Neste subcapítulo será feito um cruzamento entre as duas técnicas de avaliação referidas na 
introdução deste capítulo. Esse cruzamento tem por intuito tentar perceber como os utentes 
avaliam o que foi realizado nestes locais, isto é qual a sua percepção dessas requalificações.  

 

� Segurança 

Como estudado anteriormente a principal razão para o aumento de segurança sentido na 
Marginal Sul de Matosinhos foi o facto de esta ser, hoje em dia, uma área ampla sem 
obstáculos visuais, e este facto foi sem duvida a maior transformação que a Marginal sofreu 
na requalificação levada a cabo pelo Programa Polis, tendo 94% das pessoas inquiridas 
qualificado a como boa. 

Esta zona apresenta ainda uma óptima visibilidade de e para a rua, factor também 
percepcionado como uma melhoria no sentimento de segurança.  

A iluminação é considerada como boa por apenas 59% dos inquiridos, apesar de 79% ter 
considerado que esta melhorou. De facto aquando às visitas ao local pôde-se verificar a 
existência de postos com três focos em toda a sua extensão que contribui para uma boa 
iluminação da zona. 

 

� Acessibilidades 

A larga maioria dos utentes usa o carro para se dirigir a Marginal Sul de Matosinhos, o que 
torna um pouco difícil avaliar a percepção da mudança dos vários factores analisados aquando 
da análise in loco. 

No entanto, é de salientar que, mesmo tendo reduzido a faixa de rodagem, de modo a permitir 
o alargamento do passeio, não parece ter afectado a percepção de acessibilidade de carro ao 
local, pois 83% considera que essa acessibilidade é boa, e 86% afirma que melhorou após as 
obras.  

A nível dos passeios utilizados para se deslocar a esta zona, só 33% os consideram bons 
contra 67% que só os classificam de médios. Essas percentagens podem ser explicadas pela 
disparidade da qualidade dos passeios circundantes. De facto, quem vem do Porto desloca-se 
por passeios renovados, o que pode não acontecer quando se chega à Marginal usando os 
passeios do interior de Matosinhos que se encontram por vezes um pouco degradados.  

 

� Qualidade/Conforto 

Mesmo contando com o facto de a quase totalidade dos inquiridos ter sentido uma melhoria 
na qualidade e conforto deste local esses foram os aspectos que revelaram maior disparidade a 
nível de consenso nas suas qualificações. 

Os espaços de circulação, como foi também verificado na avaliação in loco, foram os que 
tiveram melhor classificação com 97% de respostas com classificação de bons e todos os 
inquiridos consideraram que melhoraram na requalificação. Tal é também o caso para a vista 
sobre os espelhos de água. De facto com a requalificação, a vista está agora mais liberta e as 
pessoas têm mais e melhor acesso a ela. 
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As respostas encontram-se mais mitigadas quando se fala de mobiliário urbano, se 83 % 
consideram que melhorou, 44% classificam-no de médio e 6% de mau. As queixas devem-se, 
nomeadamente, ao facto de não se encontrar bancos com recostos ou ainda sanitários.  

 

 

 
Fig. 43 – Detalhe do Plano de Pormenor de Gis Brocantes (Plano de Pormenor de Gis Brocantes) 
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A limpeza e manutenção que 59% classificam de média e 86% afirmam que melhorou, 
verificou-se aquando às visitas ao local e pode ser fruto da existência das numerosas 
papeleiras existentes de cada lado do passeio ao longo de toda a sua extensão.   

Na qualidade e conforto, a maior falta sentida é a dos espaços verdes. De facto 41% dos 
inquiridos considera que essas são más e que pioraram após a requalificação (14% das 
respostas). É de salientar, no entanto, que no plano de pormenor de Gis Brocantes (Fig. 43) 
que se encontra em frente à marginal se encontra prevista uma vasta área verde de uso público 
que poderá vir a colmatar essa falha. 

 

� Equipamentos e usos 

O uso dominante é claramente o lazer (passeio), pois 30 dos 32 entrevistados afirmam que se 
não houvesse zonas que propiciassem essa actividade não se deslocariam a este local. O 
grande aumento da largura do passeio pode então ter contribuído para uma frequência mais 
assídua desse local. 

Os espaços para se sentar também são dos mais utilizados e para isso o muro de separação 
entre o passeio e a praia contribuiu para um aumento significativo de lugares. 

 

4.4 PORTO (EDIFÍCIO TRANSPARENTE E LIGAÇÃO AO PARQUE DA CIDADE) 

4.4.1 Apresentação do caso  

4.4.1.1 Localização/Enquadramento 

A cidade do Porto localiza-se no norte de Portugal, na margem Norte da foz do Rio Douro. 
Faz fronteira com o concelho de Vila Nova de Gaia a Sul, com Gondomar a Este, e com os 
concelhos de Matosinhos e Maia a Norte. 

É um município com uma área de 41,5 km², área relativamente baixa quando comparada com 
a dos outros concelhos da AMP.   

Nela, segundo os dados do INE de 2006, residem 227790 habitantes o que representa 18% da 
população do Grande Porto. É porém o concelho com a densidade mais alta com 5 517 
habitantes/km2 muito superior à média do Grande Porto de 1 572 habitantes/km2. 

O desenvolvimento do Porto esteve sempre intimamente ligado com o Douro. Desde a Idade 
Média está documentado um próspero comércio entre o Porto e a região do Vale do Douro, 
produtos que eram depois exportados para mercados externos. O grande impulso ao 
desenvolvimento das relações comerciais veio com a agro-indústria do Vinho do Porto. 

O Porto, cujo centro histórico foi classificado com Património da UNESCO em 1996, tem a 
particularidade de ter frente marítima e fluvial numa extensão de 16 km. 
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Fig. 44 – Vista da marginal do Porto (Olegivvit, 2006, Wikipedia) 

 

4.4.1.2 Programa Polis Porto 

O Plano Estratégico do Programa Polis Porto comportou 7 grandes acções previstas. 

� Reconstrução da Praia Internacional e restabelecer a ligação directa ao Parque da 
Cidade; 

� Redesenho da Avenida Marginal que liga as Praças Gonçalves Zarco e Cidade do 
Salvador, construindo ainda um viaduto que permita a ligação entre o Parque da 
Cidade e a praia; 

� Construção de um edifício de lazer, o Edifício Transparente, com um miradouro ao ar 
livre com ligação ao Parque da Cidade através de uma rampa; 

� Requalificação do Colégio Luso Internacional do Porto (CLIP) como edifício de 
hotelaria e apoio a praia; 

� Parque de estacionamento subterrâneo sob a Praça Gonçalves Zarco com 280 lugares 
com várias ligações às ruas circundantes; 

� Redesenho da Praça Gonçalves Zarco; 

� Requalificação do espaço de zonas de estar e passeio contidas entre a Avenida 
Montevideu e a costa e entre a Praça Gonçalves Zarco e o Molhe. 

Em anexo encontra-se a planta da zona de intervenção (Anexo C, Fig. 79). 

(Plano Estratégico Programa Polis Porto, 1998) 

 

4.4.1.3 Edifício Transparente e ligação do Parque da Cidade ao mar 

Como já foi explicado para o caso de Matosinhos, devido ao tema desta dissertação, decidiu-
se focar mais o estudo das requalificações previstas entre as rotundas de Gonçalves Zarco e da 
Cidade do Salvador.  

� Praça Gonçalves Zarco e parque de estacionamento 

Essa praça sofreu uma total remodelação, devido nomeadamente à construção de um parque 
de estacionamento que foi construído sob esta.  

O parque tinha previsto ser de 30 m de largura com 3 zonas de 230 m de comprimento 
alinhadas na direcção do eixo de acesso da Avenida Rio de Janeiro. Era prevista uma 
capacidade para 280 veículos com duas rampas de entrada e mais duas de saída para veículos. 
Estavam planeados também acessos para peões, uma rampa para a Avenida Brasil, escadas 
para o passeio da Avenida da Boavista e saídas ao nível da praia e dos passeios para o Parque 
da Cidade. 
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Para a Praça Gonçalves Zarco planeou-se uma remodelação com a redução da faixa viária 
variavelmente entre 15 e 20 m de largura o que resulta num aumento dos passeios. Existiu 
ainda uma grande aposta na inclusão de vegetação com a parte exterior da rotunda contornada 
por filas de arvoras de duas espécies com densidade de plantação alta e o centro com grandes 
superfícies de arbustos baixos.  

No sector noroeste da Praça previa-se a demolição de velhas construções lá existentes de 
modo a construir um edifício com 7200 m2 de superfície construída entre 2 e 4 pisos que se 
destinaria a um equipamento desportivo ou cultural com referências ao carácter marítimo da 
zona. Este projecto não estava incluído neste Programa Polis, no entanto, ficaram 
estabelecidos os condicionalismos urbanísticos a respeitar. Estava ainda planeada a 
construção de um quiosque na esquina da Esplanada Rio de Janeiro com a Praça. Por fim, foi 
planeada uma iluminação cuidada com altura de 7 m nos espaços exteriores aos viários e 8 m 
na praça de modo a suplantarem as árvores. 

� Esplanada Rio de Janeiro  

Esta intervenção consiste num viaduto que liga as praças de Gonçalves Zarco à Cidade do 
Salvador. Estava previsto ter uma largura de 13 m para estrada e 4 m para carris com eléctrico 
e estar dotado de passeios para os peões no lado do mar. O projecto incluía árvores ao longo 
dos passeios, iluminação a cada 20 m e estava previsto estacionamento em frente ao Edifício 
Transparente com arvoredo nos separadores. 

� Frente do Parque da Cidade e Praia 

O que se pretendia era criar uma continuidade do Parque da Cidade até à frente de mar. Para 
tal estava previsto criar um passeio, rodeado de plantação específica, descendente até à praia 
ao longo do qual seria construído um lago com uma área de 4325 m2. A iluminação requerida 
para esta passagem seria ténue e indirecta mais vocacionada para indicar os itinerários 
principais. 

� Edifício Transparente 

Estava planeado a construção de um edifício com uma volumetria de 6500 m2, em 4 pisos. 
Teria uma estrutura em betão e fachadas de vidro. Seria construído um miradouro no segundo 
piso com acesso através de uma rampa até ao Parque da Cidade. Este edifício estava destinado 
a usos recreativos e culturais de modo a tornar-se num foco de atracção para a população.  

 
Fig. 45- Localização do Edifício Transparente (Plano Estratégico Programa Polis Porto, 1998) 
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� Requalificação do CLIP 

O edifício do CLIP estava integrado no projecto de requalificação da Avenida Marginal do 
Parque da Cidade, estando o seu novo uso ligado à praia e ao Parque da Cidade. Estava 
estipulado que o edifício que apresenta uma área enterrada de 754 m2 mantivesse a estrutura 
actual de um piso térreo mais um piso elevado. 

(Plano Estratégico Programa Polis Porto, 1998) 

 

4.4.2 Análise In loco da situação existente  

De seguida realizou-se a avaliação da situação existente na zona compreendida entre as Praças 
Cidade do Salvador e Gonçalves Zarco. 

Na primeira planta (Fig. 49), podemos observar a situação existente antes da requalificação à 
qual esta zona foi submetida aquando do Polis Porto. Nela pode-se encontrar a localização dos 
postos de iluminação assim como as áreas verdes. No entanto não é possível efectuar uma real 
comparação com a situação actual visto a requalificação ter mudado completamente o 
desenho deste local. 

É agora analisada a situação actual dessa zona do Porto de modo a determinar também se o 
programa projectado foi efectivamente realizado.  

Essa análise é feita com recurso a quatro mapas, referentes aos quatro grupos pelos quais está 
dividido o inquérito: segurança, acessibilidade, qualidade/conforto e equipamentos.  

Esta zona tem a particularidade de poder ser dividida em duas, visto existir uma passagem 
superior que liga as duas praças, a Esplanada Rio de Janeiro, e uma inferior que passa pela 
frente do Edifício Transparente, cruza com a passagem com o Parque da Cidade e que permite 
o acesso ao estacionamento subterrâneo que existe sob a Praça Gonçalves Zarco. Por isso de 
aqui em diante essas serão denominadas de trajecto superior e trajecto inferior. 

A análise começa então com o mapa da segurança (Fig. 50) no qual se encontra indicado a 
iluminação. 

No trajecto superior existem postos de iluminação em todo o seu comprimento em ambos os 
lados das faixas de rodagem com um espaçamento de cerca de 20 m. Já no trajecto inferior 
existem vários tipos de iluminação. No sentido Praça Cidade do Salvador – Praça Gonçalves 
Zarco começamos por ter uma iluminação por postes de foco duplo, avançando um pouco, 
encontramos luzes difundidas a partir do solo no meio das árvores aí plantadas e a zona 
situada em frente de Edifício Transparente só se encontra iluminada pela luz proveniente 
desse. Chegando à ligação com o Parque da Cidade, surgem luzes nos pilares do viaduto e 
luzes incorporadas por baixo dos muros. Estes vários tipos de iluminação são visíveis nas 
fotografias (Fig. 46). 
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Fig. 46 – Exemplos da iluminação (Porto) 

 

A nível de obstáculos visuais e da visibilidade para a rua, essa depende claramente se estamos 
a considerar a passagem superior ou a inferior. De facto a superior encontrando-se perto de 
uma faixa de rodagem, tem perfeita visibilidade para a rua e sendo um viaduto não possui 
também obstáculos visuais sendo possível ter uma vista desta passagem de uma praça para a 
outra. Já na passagem inferior, observa-se uma grande diferença, por essa se encontrar a uma 
cota bastante mais baixa da rua, a visibilidade para esta é nula em muitas zonas, devido em 
grande parte à presença do Edifício Transparente. Pode, no entanto, ser considerada uma área 
ampla sem obstáculos visuais em grande parte do trajecto, sendo a excepção a zona das 
árvores perto do Edifício Transparente.  

 

  
Fig. 47 – Edifício do CLIP 
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Por fim, o edifício do CLIP (Fig. 47), que não foi ainda intervencionado, embora esteja 
iluminado à noite, acaba por transmitir uma sensação de insegurança por se encontrar 
abandonado e degradado. 

No mapa das acessibilidades (Fig. 51) a área de estudo é um pouco alargada pois aqui 
pretende-se analisar a envolvente directa à área de estudo. Será então estudada a existência de 
paragens de transporte público, de ciclovias, de estacionamento e ainda de passeios para se 
deslocar à Marginal. 

Existem paragens de autocarro nas duas rotundas assim como na entrada traseira do Edifício 
Transparente.  

A nível de ciclovias, essas não se encontram delimitadas em nenhum dos trajectos havendo 
então uma descontinuidade entre as ciclovias do passeio da Marginal Sul e as da Avenida 
Montevideu, sendo que o espaço é então partilhado por ciclistas e transeuntes. 

A nível do estacionamento, a acrescer ao parque subterrâneo construído sob a Praça 
Gonçalves Zarco (como previsto no Programa Polis), existem lugares em cada lado das faixas 
de rodagens nas traseiras do Edifício Transparente.   

A nível de acessibilidade pedonal, os caminhos que se podem utilizar para se deslocar a esta 
zona são o passeio da Marginal Sul que, como foi estudado anteriormente, consiste num 
passeio amplo e requalificado e as ruas que afluem à rotunda Gonçalves Zarco que também 
são servidas por passeios largos e desimpedidos. 

Segue-se o mapa da qualidade e conforto (Fig. 52) no qual se encontram indicadas as áreas 
verdes, os espaços de circulação e o mobiliário urbano.  

As zonas verdes têm alguma dimensão nessa requalificação mesmo se em algumas zonas 
existe uma certa falta de manutenção, como é o caso do relvado que se encontra nas 
imediações do Edifício Transparente.  

Na zona mais próxima da Praça Cidade do Salvador os únicos espaços para se sentar são os 
disponibilizados pelas esplanadas dos vários restaurantes/cafés do Edifício Transparente. 
Existe, no entanto, o muro que separa essa zona do areal que, criando um desnível, permite 
assim ser usado frequentemente para se sentar. O paredão perto do Castelo do Queijo também 
é usado para esse fim.  

Na zona entre o CLIP e o Castelo do Queijo encontram-se vários conjuntos de bancos de 
design moderno, também presentes nos paredões anexos. (Fig. 48) 

 

   
Fig. 48 – Mobiliário urbano – bancos 
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Esta avaliação in loco é finalizada com o mapa dos equipamentos e usos (Fig. 53) no qual 
podemos encontrar a listagem do que se encontra nesta zona entre as duas praças supracitadas.  

Como referido anteriormente, a única acção que não se encontra ainda realizada, é a 
requalificação do CLIP que acaba por prejudicar um pouco a beleza da envolvente, pois 
encontra-se num estado avançado de degradação. 
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Fig. 49 – Mapa da Situação Pré-existente (Porto) 

Pontos de iluminação 

Áreas verdes 

Legenda: 
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Fig. 50 – Mapa da Segurança (Porto) 

Pontos de Iluminação 

Legenda: 
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Fig. 51 – Mapa das Acessibilidades (Porto) 

Paragens de autocarro 
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Fig. 52 – Mapa da Qualidade e Conforto (Porto) 

Áreas verdes 

Espaços de circulação 

Espaços para se sentar 

Legenda: 
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Fig. 53 – Mapa dos Equipamentos e Usos (Porto) 
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4.4.3 Avaliação dos inquéritos  

Iremos de seguida proceder à análise e discussão dos resultados obtidos dos inquéritos 
realizados ao longo de dois dias de fim-de-semana, o que poderá ter influenciado os 
resultados. 

A nossa amostra apresenta 59% de respostas masculinas e 41% de respostas femininas, num 
universo de 29 entrevistados. A faixa etária estende-se dos 15 aos 73 anos, sendo o grupo dos 
18 aos 24 anos o mais representado com 62% dos resultados. 

Perto de 80% dos inquiridos residem a mais de 1000 m do local havendo só seis inquiridos 
que percorrem entre 500 m e 1000 m para ir a esta zona da cidade. Cerca de 45% dos utentes 
interrogados afirmam frequentar este local esporadicamente e somente 14% a visitam várias 
vezes por semana. 

 

Quadro 9 – Identificação dos inquiridos (Porto) 

Sexo Homem Mulher Total       

nº 17 12 29    

% 59% 41% 100%       

Idade <18 18-24 25-44 45-65 >65 Total 

nº 1 2 18 6 2 29 

% 3% 7% 62% 21% 7% 100% 

Distância 
percorrida 
até ao local < 500 m 

500-1000 
m > 1000 m Total     

nº 0 6 23 29   

% 0% 21% 79% 100%     

Frequência Esporadicamente 1x / mês 1x /sem Várias x /sem Total   

nº 13 4 8 4 29  

% 45% 14% 28% 14% 100%   

 

Visto estes inquéritos terem sido realizados no intuito da avaliação da requalificação deste 
espaço a pergunta que se seguiu visava determinar se os utentes entrevistados já frequentavam 
este local antes da requalificação a que foi submetida, sendo que 79% respondeu 
afirmativamente, dos quais 35% afirmam dirigir-se a este local o mesmo número de vezes que 
antigamente e 65% vão agora com mais frequência. 

Para estes últimos as duas razões mais citadas para essa mudança foram a melhoria das 
acessibilidades (28% PR) e a da vista sobre a água/beleza da paisagem (19% PR). A melhoria 
da segurança, da qualidade e conforto e dos equipamentos de lazer e estar reúnem, cada uma, 
14% (PR) das respostas dadas.  
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Fig. 54 – Razões para o aumento da frequência de visita do local após a requalificação (Porto) 

 

A análise será agora realizada segundo os quatros grupos que foram definidos para o 
inquérito. 

� Segurança 

Um aumento do sentido de segurança foi sentido por 70% dos inquiridos e os restantes 
estimam-se tão seguro quanto antes da requalificação. A principal razão dada para esse 
aumento de segurança foi a melhoria sentida a nível da iluminação (30% PR) seguida da 
limpeza e manutenção verificada no local (25% PR). 
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Fig. 55 – Razões para a melhoria do sentimento de segurança (Porto) 

 

Quando questionados sobre o estado dos vários aspectos ligados ao sentimento de segurança, 
todos eles são maioritariamente classificados de bons, com a excepção do patrulhamento em 
que 45% dos inquiridos não sabe ou não responde, 38% considera médio e 17% como mau. A 
nível da evolução, a iluminação foi considerada por 91% dos entrevistados como melhorada, 
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os outros aspectos também têm valores elevados na constatação das suas melhorias, sendo de 
novo o patrulhamento o único a contradizer essa tendência com 26% de respostas a afirmar 
que permaneceu igual ao que era antes da requalificação e só 9% a estimar que melhorou.   

 

Quadro 10 – Classificação do estado e evolução dos aspectos relativos à segurança (Porto) 

Má Média Boa NS/NR Melhorou Piorou Igual NS/NR
Iluminação 3% 17% 72% 7% 91% 0% 4% 4%
Patrulhamento 17% 38% 0% 45% 9% 0% 26% 65%
Área ampla s/obst. visuais 3% 17% 79% 0% 87% 9% 0% 4%
Visibilidade de e para a rua 3% 28% 69% 0% 78% 4% 17% 0%
Limpeza e manutenção 0% 38% 62% 0% 78% 0% 17% 4%

Estado Evolução

 
 

Dos 29 entrevistados, 21 consideram normal o seu sentimento de segurança no local, 5 sentem 
um sentimento forte e somente 2 considera-o absoluto. Houve apenas um entrevistado que 
considerou fraco o seu sentimento de segurança. 

Quando confrontados com qual seriam os aspectos a melhorar para experimentarem um 
sentimento absoluto de segurança, 61% (PR) responderam o patrulhamento, como seria de 
esperar depois de analisar o quadro precedente, e 18% (PR) pretendiam uma melhoria da 
iluminação. 
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Fig. 56 – Aspectos nos quais se sente necessidade de melhorias para um sentimento absoluto de segurança 

(Porto) 

 

� Acessibilidades 

Como se pôde verificar nos 3 locais em estudo nesta dissertação, uma larga percentagem dos 
inquiridos dirige-se a esta zona de carro (76%). Quatro entrevistados deslocam-se a pé e dois 
de bicicleta. Só um utente usa habitualmente o transporte público. 
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Fig. 57 – Modos usados na deslocação ao local (Porto) 

 

Para o modo usado, os inquiridos tiveram de classificar o seu estado e a sua evolução, os 
resultados, visíveis no quadro seguinte, revelam que não existe um consenso para o estado da 
acessibilidades a pé e de carro em que as opiniões dividem-se em médio e bom. A nível de 
evolução, o modo “a pé” reuniu 100% de opiniões de melhorias, seguido do modo “de carro” 
com 89% de respostas favoráveis. Para a bicicleta as opiniões dividem-se com um inquirido a 
dizer que melhorou e outro considerando que permaneceu igual.  

 

Quadro 11 – Classificação do estado e evolução dos modos de acessibilidade (Porto) 

Má Média Boa NS/NR Melhorou Piorou Igual NS/NR
A pé 0% 25% 75% 0% 100% 0% 0% 0%
Carro 0% 36% 64% 0% 89% 0% 11% 0%
Transporte público 0% 0% 100% 0% - - - -
Bicicleta 0% 0% 100% 0% 50% 0% 50% 0%

Estado Evolução

 
 

� Qualidade e conforto 

A nível da qualidade e conforto dessa frente de mar do Porto, 91% dos inquiridos, que já 
frequentavam este local ante requalificação, afirmaram que esta melhorou. Só dois inquiridos 
pensaram de maneira diferente, tendo um respondido que permaneceu igual e outro que 
piorou. 

Na classificação do estado actual dos itens que se relacionam com a qualidade e conforto, são 
de salientar os espaços de circulação, a vista sobre os espelhos de água e a beleza da paisagem 
que obtiveram percentagens acima dos 80%. Os espaços verdes, o mobiliário urbano e a 
limpeza e manutenção tiveram maior número de respostas a classificá-los de médio.  
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Quadro 12 – Classificação do estado e evolução dos aspectos relativos à qualidade e conforto (Porto) 

Má Média Boa NS/NR Melhorou Piorou Igual NS/NR
Espaços verdes 21% 55% 24% 0% 57% 9% 30% 4%
Espaços de circulação 0% 14% 86% 0% 96% 0% 0% 4%
Mobiliário urbano 17% 55% 28% 0% 74% 4% 4% 17%
Limpeza e manutenção 0% 55% 45% 0% 83% 0% 13% 4%
Beleza da paisagem 0% 17% 83% 0% 61% 9% 26% 4%
Vista sobre espelhos de agua 0% 14% 86% 0% 61% 4% 35% 0%
Qualidade da luminação 3% 21% 69% 7% 83% 0% 9% 9%
Ruído e poluição 7% 59% 28% 7% 30% 9% 52% 9%

Estado Evolução

 
 

A nível da evolução desses aspectos, os espaços de circulação são citados por 96% dos 
inquiridos como tendo sido melhorados aquando da requalificação. O ruído e a poluição são 
os aspectos, que segundo 52% dos utentes questionados, permaneceram iguais ao que eram.  

Perto de 55% dos inquiridos classificaram de boa a qualidade/conforto deste local. Os valores 
do quadro precedente reflectem-se na escolha dos aspectos a melhorar para se obter uma 
qualidade e conforto excelente. De facto os que recolhem mais respostas são as melhorias dos 
espaços verdes, do mobiliário urbano, o ruído/poluição e a limpeza e poluição. A beleza da 
paisagem é o único aspecto que não foi referido como alvo de melhorias, como se poderá 
entender quando se visita o local. 
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Fig. 58 – Aspectos nos quais se sente necessidade de melhorias para considerar a qualidade e conforto 

excelente (Porto) 

 

� Equipamentos e usos 

Os equipamentos mais usados neste local são os espaços de passeio que foram seleccionados 
por 97% (PI) dos inquiridos (representando 22% (PR) das respostas totais). Os espaços para 
se sentar, os cafés, as ciclovias e o Edifício Transparente têm também algum relevo a nível de 
respostas dadas. 

Na lista dos equipamentos sem os quais os inquiridos não se deslocariam ao local, os espaços 
para passear são de novo o mais votado reunindo a escolha de 26 entrevistados. É também de 
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salientar a importância dos espaços para se sentar, das ciclovias, das sombras e do Edifício 
Transparente na escolha do local para os entrevistados. 
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Fig. 59 – Equipamentos e Usos mais usados e indispensáveis (Porto) 
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a) uso mais frequente                                                    b) indispensáveis 

Fig. 60 – Comparação dos equipamentos e usos (Porto) 

 

4.4.4. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

À semelhança do caso de Matosinhos será feito um cruzamento entre as duas técnicas de 
avaliação referidas na introdução deste capítulo. 

� Segurança 

Dos três locais em estudo nesta dissertação, a requalificação desta zona do Porto, contida 
entre as praças Cidade do Salvador e Gonçalves Zarco, foi a que obteve o maior número de 
respostas no sentido de uma melhoria do sentimento de segurança (70% dos inquiridos). 
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A razão dada para esta melhoria prende-se com o aumento da quantidade e qualidade da 
iluminação, facto que pôde ser comprovado durante as visitas. No entanto, se a passagem 
superior se encontra muito iluminada, pelos postos de iluminação que existem ao longo do 
viaduto, a passagem inferior tem zonas em que a iluminação pode ser considerada insuficiente 
pois muito difusa, como é o caso quando se aproxima do Edifício Transparente ou perto do 
caminho para o Parque da Cidade. Talvez essa seja a razão por este aspecto ser citado em 
18% (PR) das respostas sobre o que melhorar para se ter um sentimento absoluto de 
segurança. 

Já a nível da visibilidade para a rua, como foi referido na avaliação visual dos locais, essa 
depende do trajecto a que se estiver a referir. Talvez seja essa a razão para a divisão das 
respostas entre má (3%), média (28%) e boa (69%), quando se perguntou aos inquiridos a 
classificação desse aspecto. No entanto, 78% dos inquiridos consideram que este aspecto 
melhorou com a requalificação. O mesmo se verifica com a noção de área ampla sem 
obstáculos visuais em que 79% considera boa e 17% média, sendo que aqui 87% afirma que 
melhorou mas 9% estima que esta piorou. 

� Acessibilidades 

A nível do modo usado para aceder a este local, à semelhança do que se observou para o caso 
de Matosinhos Sul, o mais usado é o carro. Se 89% dos inquiridos que usam este modo 
admitem que este melhorou após a requalificação, 36% consideram-no médio. O que se pôde 
observar, tendo neste caso de estudo acesso a fotografias ante-requalificação, é que não houve 
redução de faixas de rodagem, o que podemos deduzir que mesmo tendo mantido as mesmas 
faixas de rodagem a criação do viaduto veio mudar a percepção dos utilizadores.  

Existe também uma percentagem não desprezável de utentes que se deslocam até esta zona da 
frente marítima do Porto a pé (14%), e todos eles concordam que a acessibilidade por este 
modo melhorou. De facto as obras realizadas nesta zona permitiram criar uma continuidade 
entre a Avenida Montevideu e a Marginal de Matosinhos Sul, criando assim um extenso 
percurso pedestre. 

Os dois ciclistas inquiridos neste local, número não representativo dos que se observaram no 
local, afirmaram que a acessibilidade por este modo é boa, no entanto, só um deles afirmou ter 
melhorado. O outro considerou que tinha permanecido igual. Essa noção de igualdade na 
percepção de acessibilidade deste modo pode prender-se ao facto de não terem sido criadas 
ciclovias com marcação, como é o caso em Matosinhos ou com piso diferente, como na 
Avenida Montevideu. 

O transporte público não teve exposição nos resultados dos inquiridos, com um só utilizador 
registado, no entanto, a existência de paragens de autocarros, com várias linhas, em cada uma 
das praças que delimitam esta zona poderia ter levado a resultados com maior 
representatividade. 

� Qualidade/Conforto 

Quando questionados com a evolução da qualidade e conforto deste local após a sua 
requalificação 91% considerou que houve uma melhoria. 

Os espaços de circulação foram os que tiveram a maior percentagem de respostas com 96% 
dos inquiridos a considerarem que melhoraram. De facto verificou-se um grande cuidado na 
elaboração dos vários trajectos, quer seja na ligação com a Marginal Sul de Matosinhos, a 
Avenida de Montevideu, quer na ligação com o Parque da Cidade.  
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Uma percentagem elevada de inquiridos considerou que os espaços verdes eram maus, 55% 
médios e somente 24% os consideraram como bons. Os utentes deste espaço ao responderem 
a esta pergunta, provavelmente, só se referiram à zona mais adjacente à praia e não tomaram 
em conta as áreas verdes do Parque da Cidade.  

� Equipamentos e usos 

Este troço de frente marítima do Porto é um espaço que apesar de ser o mais pequeno dos três 
estudos de caso, oferece uma grande variedade de equipamentos e usos. De facto a presença 
do Edifício Transparente com o seu variado comércio propõe uma diversidade não presente 
nos outros locais. É por isso natural que 14 dos 29 entrevistados neste local tenham citado o 
Edifício Transparente como equipamento mais usado e 5 como essencial para estes se 
deslocarem até este local. 

No entanto, e à semelhança dos outros locais, a actividade mais realizada é a de passear, 
sendo esses os espaços mais usados e considerados essenciais para a frequência deste local. 
Os espaços para se sentar também são muito citados e a frente marítima oferece uma 
variedade de possibilidades como o muro de separação com a praia, as cadeiras da esplanada 
do Edifício Transparente ou os bancos isolados perto do Clip. 

 

4.5 VILA NOVA DE GAIA (AFURADA)  

4.5.1 Apresentação do caso  

4.5.1.1 Localização/Enquadramento 

Vila Nova de Gaia localiza-se a Norte de Portugal, na margem sul da foz do Rio Douro. 
Encontra-se limitado, a Norte pelo Município do Porto, a Nordeste por Gondomar, a Sul por 
Santa Maria da Feira e Espinho e a Oeste pelo Oceano Atlântico. 

Com 168,7 km² de área é o maior concelho do Grande Porto e encontra-se subdividido em 24 
freguesias. Nelas residem 307444 habitantes (INE, 2006) o que representa 24% do total do 
Grande Porto. A sua densidade populacional é a terceira maior (atrás de Matosinhos e Porto) 
com 1823 habitantes/km2, ligeiramente superior à média da AMP. 

Vila Nova de Gaia, devido à sua elevada área, é um concelho de grandes contrastes, entre 
zonas interiores, rio e mar, bem como entre áreas urbanas, industriais e rurais. O Vinho do 
Porto e a internacionalização deste produto marcam a história do concelho. Dada a sua boa 
localização geográfica, nomeadamente o rio Douro que potenciava o trânsito de vários 
comércios, e a proximidade com uma grande cidade como o Porto, Vila Nova de Gaia cresceu 
ao longo dos anos, de forma sustentada, tornando-se numa importante cidade do distrito (Site 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia).  

 

 
Fig. 61 – Vista da marginal de Vila Nova de Gaia (Olegivvit, 2006, Wikipedia) 
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4.5.1.2 Programa Polis Vila Nova de Gaia 

A zona de intervenção do “Viver Matosinhos” (Programa Polis) abrangeu uma área de 210 
hectares entre a Ponte D. Luís I e a zona do Cabedelo, integrando assim grande parte da frente 
fluvial da cidade. 

O Programa Polis de Vila Nova de Gaia abrangeu quatro planos de pormenor: 

� Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha do Centro Histórico 

Compreende toda a frente de rio do Centro Histórico abrangendo cerca de 45 hectares e 
visava essencialmente definir os critérios de transformação das áreas edificadas e dos espaços 
públicos, garantindo no entanto, a integridade desta área classificada. Este plano de Pormenor 
ficou em suspenso devido à revisão do novo PDM em curso. 

� Plano de Pormenor da Fraga 

Este plano que abrange uma área de 40 hectares tem a particularidade de incidir numa área 
predominantemente verde, devendo este plano definir os parâmetros urbanísticos que deverão 
reger esta localização, assim como, estabelecer regras de integração e recuperação de 
património aí existente (nomeadamente indústrias já desactivadas mas que podem constituir 
um interesse de arqueologia industrial).  

� Plano de Pormenor da Afurada  

Com cerca de 30 hectares este plano tem a particularidade de abranger uma genuína vila de 
pescadores com uma vivência própria cuja integridade convém assegurar sem esquecer a sua 
excepcional localização junto ao Douro e ao centro histórico que lhe confere um óptimo 
potencial habitacional e turístico.  

� Plano de Pormenor de São Paio/Canidelo  

Com 82 hectares esta área de intervenção pode-se caracterizar de pouco consolidada com 
áreas de indústrias e armazéns hoje em dia desactivadas tornando-se assim zonas em 
decadências nas quais urge estabelecer critérios de ocupação do solo. Este plano deverá 
também contemplar o definido no PDM quanto à Reserva Ecológica Nacional e à Reserva 
Agrícola Nacional. 

Para mais detalhe ver a planta de identificação dos planos de pormenor e zona de intervenção 
(Fig. 80) no Anexo C 

Esta intervenção representa uma importante requalificação urbana e valorização ambiental 
com um reperfilamento e reestruturação de toda a frente fluvial entre o limite poente do centro 
histórico e o Cabedelo completando a intervenção da autarquia na faixa marginal entre as 
pontes D. Luís I e Arrábida. Também previa uma requalificação dos espaços públicos que 
permitem o seu usufruto pela população, várias construções e uma aposta na melhoria das 
acessibilidades. 

Estavam assim previstos: 

- Construção do centro cívico;  

- Construção do parque verde na vila da Afurada; 

- Construção do parque urbano do vale de S. Paio; 

- Construção de uma ciclovia; 
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- Construção do troço da VL2 desde a frente ribeirinha até ao cruzamento com a rua da 
Bélgica; 

- Compatibilização com a VL1; 

- Construção de vários troços que fazem a ligação da zona noroeste do concelho com a IC1 e 
ao centro da cidade. 

Essas acções podiam classificar-se em quatro grandes eixos da intervenção como indica a 
planta no anexo C (Fig. 81): 

A requalificação da frente ribeirinha que pretendia tornar essa faixa qualificada, que 
proporcionasse o contacto e usufruto das margens do rio Douro e que promovesse novos 
hábitos de lazer com a criação da ciclovia por exemplo. 

A reestruturação urbana da Afurada com a beneficiação dos espaços públicos e o seu 
enquadramento turístico preservando a sua forte componente tradicional piscatória. 

A criação de novas áreas verdes com a formação de parques urbanos que, não somente têm 
um papel importante no lazer da população, como também possuem uma função de 
descompressão territorial. 

O ordenamento territorial de áreas de crescimento que assegura a qualidade dos espaços 
públicos e do edificado com uma gestão do desenvolvimento territorial. 

Como consequência directa ou indirecta do Programa Polis em Vila Nova de Gaia era 
previsível uma melhoria da qualidade de vida urbana com um aumento de 12 hectares de 
áreas verdes, uma ciclovia com uma extensão de 3000 m, uma extensão de frente de mar 
acessível requalificada de 700 m e de frente de rio acessível requalificada de 3000 m. 

(Plano Estratégico Programa Polis Vila Nova de Gaia, 2000) 

 

4.5.1.3 Afurada 

De novo, face à extensão da área de intervenção do Programa Polis de Vila Nova de Gaia foi 
definido estudar essencialmente o Plano de Pormenor da Afurada e mais especialmente as 
obras que influenciam mais directamente a frente ribeirinha.  

� Faixa Marginal entre a Afurada e o Vale de São Paio 

A faixa marginal tem cerca de 1,4 km e começa a nascente numa zona recentemente 
remodelada que constitui o limite poente do aglomerado da Afurada e acaba no limite da zona 
de intervenção no porto de recreio que marca o início da bacia de S. Paio. Pretendia-se uma 
melhoria do ambiente de conforto adaptado às zonas de circulação e estadia a serem criadas 
junto à margem do Douro. Também se propunha uma arborização no passeio norte encostado 
à via de circulação viária, deixando assim áreas livres de circulação entre as árvores e o rio. 
Incluía também a construção de uma ciclovia que teria continuidade até ao Cabedelo. Em 
antecipação do aumento de afluência que teria esta zona também estava prevista a construção 
de um parque de estacionamento de 100 lugares perto de onde estaria localizado o porto de 
recreio da Afurada. 

Área de intervenção: 32500 m2 (aproximadamente) 
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� Plataforma do Porto de Pesca da Afurada 

Consistia na requalificação da plataforma já existente mantendo o uso mas organizando os 
espaços e infra-estruturas de maneira a aumentar a funcionalidade tanto para os pescadores 
como para os visitantes, sendo por isso essencialmente uma obra de infra-estruturação e 
pavimentação. 

Área de intervenção: 40 000 m2 (aproximadamente) 

� Arrumos de Aprestos de Apoio à Actividade Piscatória 

Associada à anterior, era essencialmente uma reestruturação do conjunto de armazéns já 
existentes pretendendo assim melhorar a sua funcionalidade e reorientar a sua implantação. 

Área de intervenção: 1 000 m2 (aproximadamente) 

Existiam também alguns projectos que, não estando integrados directamente no Programa 
Polis, estavam relacionados por se encontrarem na sua área de intervenção, sendo por isso 
necessária uma coordenação e gestão integrada dos projectos e obras. Tal foi o caso da 
recuperação das ruínas da indústria conserveira, a ligação viária nascente poente e o porto de 
recreio da Afurada. 

(Plano Estratégico Programa Polis Vila Nova de Gaia, 2000) 

 

4.5.2 Análise In loco da situação existente  

A zona da Afurada, anteriormente apresentada vai de seguida ser objecto de uma análise mais 
pormenorizada da situação existente. 

Começa-se por apresentar a planta da situação antes da requalificação (Fig. 64) levada a cabo 
pelo Programa Polis Vila Nova de Gaia. Como no caso de Matosinhos, nessa planta só se 
encontra a informação da morfologia da zona sem indicações de iluminação ou zonas verdes, 
por exemplo. 

De seguida será analisada a situação actual dessa zona de Vila Nova de Gaia de modo a 
determinar também se o programa projectado foi efectivamente realizado.  

Essa análise recorre a quatro mapas, referentes aos quatro grupos pelos quais está dividido o 
inquérito, a saber: segurança, acessibilidade, qualidade/conforto e equipamentos.  

A análise começa então com o mapa da segurança (Fig. 65) no qual se encontra indicado a 
iluminação. 

Existe iluminação ao longo de toda a rua da Praia voltada para a faixa de rodagem, 
sensivelmente de 30 em 30 m. A zona do parque de estacionamento tem postos de iluminação 
do lado da estrada e do lado do passeio espaçados de 15 m, sendo que essas, de foco simples, 
se encontram viradas para o parque de estacionamento (Fig. 62). Na zona do parque infantil e 
do lavador, existem três postos de iluminação de foco triplo, sendo que a zona mais perto do 
rio não se encontra iluminada. Após o porto de pesca, que se encontra iluminado ao longo da 
sua ligação com o rio, encontra-se o passadiço construído aquando da requalificação. Este é 
iluminado por luzes incrustadas no próprio passadiço. O resto do trajecto até à ponte da 
Arrábida é somente iluminado pelos postos que se encontram do outro lado da rua.  



Requalificação de frentes de água – Avaliação de três casos do Grande Porto 

 

 

118 

  
Fig. 62 – Exemplos da iluminação (Afurada) 

 

No mapa das acessibilidades é estudada a existência de paragens de transporte público, de 
ciclovias, de estacionamento e ainda de passeios para se deslocar à zona da Afurada. 

À semelhança do caso do Porto aqui também não se encontram ciclovias delimitadas, sendo 
que as bicicletas percorrem o mesmo espaço que os “pedestres” o que revela ser um problema 
ainda mais notável em zonas estreitas como é a zona circundante ao parque infantil, por 
exemplo. A ciclovia continua em direcção ao Cabedelo onde, a partir de dado ponto, se 
encontra então delimitada.  

O estacionamento, abundante nessa zona, tem a particularidade de, contrariamente aos dois 
outros locais dos casos de estudo, ser gratuito. Em adição do parque de estacionamento à 
frente do qual está projectado o porto de recreio da Afurada, existe também estacionamento 
em espinha em vários troços da rua da Praia. 

A nível de passeios, do lado de Cabedelo o trajecto, que se estende até Espinho, foi 
igualmente requalificado (sendo aliás mais largo que na Afurada). Do lado do centro de Gaia, 
foi construído um passadiço que protege os peões do tráfego. Aquando de uma das visitas ao 
local, pôde-se, no entanto, observar que esses se encontram por vezes ocupados por 
pescadores o que impede a passagem dos transeuntes, obrigando-os a andar pela estrada. 

Existem três paragens de autocarro na envolvente directa, da companhia Espírito Santo, sendo 
que os autocarros da STCP só têm paragens mais perto do Cais de Gaia.  

De seguida apresentamos o mapa da qualidade e conforto (Fig. 67) no qual encontramos a 
informação relativa às áreas verdes, aos espaços de circulação e ao mobiliário urbano 

Existem várias áreas verdes decorrentes da requalificação, principalmente na zona circundante 
ao parque infantil. No entanto, as áreas adjacentes à frente ribeirinha também são compostas 
por áreas verdes, mas que pecam por falta de manutenção. Encontram-se de momento 
ocupadas por paus que servem de suporte para secar a roupa lavada no lavadouro.  

As papeleiras encontram-se dispersas e não se avista nenhuma no caminho em direcção ao 
Cabedelo. 

Não se encontram bancos na frente ribeirinha mais directa, sendo que só na área do lavadouro 
se pode encontrar um muro, que como no caso de Matosinhos, serve de local de paragens dos 
utentes deste espaço. Na requalificação da praça adjacente ao Centro Cívico, podemos 
encontrar vários bancos (Fig. 63). 
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Fig. 63 – Praça requalificada perto do Centro Cívico da Afurada 

 

Os espaços de circulação requalificados são largos em dadas zonas, mas na área dos aprestos 
do porto de pesca estreitam um pouco assim como na envolvente do parque infantil o que, 
como já foi referido, dificulta o cruzamento entre os ciclistas e os transeuntes.  

A avaliação recorrendo ao levantamento da situação existente da frente ribeirinha da Afurada 
em estudo, termina com o mapa dos equipamentos e usos (Fig. 68) no qual se encontra a 
listagem do que se pode encontrar nesta zona.  
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Fig. 64 – Mapa da Situação Pré-existente (Afurada) 
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Fig. 65 – Mapa da Segurança (Afurada) 

Pontos de Iluminação 

Legenda: 
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Fig. 66 – Mapa das Acessibilidades (Afurada) 

Paragens de autocarro 

Passadeiras 

Estacionamento 

Ciclovia 

Legenda: 
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Fig. 67 - Mapa da Qualidade e Conforto (Afurada) 

Áreas verdes 

Espaços de circulação 

Espaços para se sentar 

Legenda: 
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Fig. 68 – Mapa dos Equipamentos e Usos (Afurada) 

Espaços para passear 

Espaços para se sentar 

Relvados 

Sombras 

Legenda: 

Parque Infantil 
Lavadouro 
Arrumos de aprestos de apoio à actividade piscatória 
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4.5.3 Avaliação dos inquéritos  

Iremos de seguida proceder à análise e discussão dos resultados obtidos dos inquéritos 
realizados ao longo de dois dias de fim-de-semana, o que poderá ter influenciado os 
resultados. 

A amostra apresenta 55% respostas masculinas e 45% femininas num universo de 29 
entrevistados. A idade desses varia entre os 13 e os 79 anos, sendo as faixas etárias com maior 
representatividade, a dos 25 aos 44 anos de idade que reúne 41% dos inquiridos e a dos 45 aos 
64 com 31%.  

A clara maioria dos entrevistados reside a mais de 1000 m da Afurada (83%), 14% percorre 
entre 500 m e 1000 m para aí chegar e só um indivíduo se encontra a menos de 500 m. 

Quanto à frequência com a qual se deslocam a este local, 52% afirma só ser de maneira 
esporádica, 31% vão pelo menos uma vez por semana e 14% várias vezes por semana. 

 

Quadro 13 – Identificação dos inquiridos (Afurada) 

Sexo Homem Mulher Total       

nº 16 13 29    

% 55% 45% 100%       

Idade <18 18-24 25-44 45-65 >65 Total 

nº 1 2 12 9 5 29 

% 3% 7% 41% 31% 17% 100% 

Distância 
percorrida 
até ao local < 500 m 

500-1000 
m > 1000 m Total     

nº 1 4 24 29   

% 3% 14% 83% 100%     

Frequência Esporadicamente 1x / mês 1x /sem 
várias x 

/sem Total   

nº 15 1 9 4 29  

% 52% 3% 31% 14% 100%   

 

Visto estes inquéritos terem sido realizados no intuito da avaliação da requalificação deste 
espaço a pergunta que se seguiu visava determinar se os utentes entrevistados já frequentavam 
este local antes da requalificação a que foi submetida, sendo que 72% respondeu 
afirmativamente, dos quais 52% afirmam dirigir-se a este local o mesmo número de vezes que 
antigamente e 48% o frequentam agora com mais frequência. 

Quanto às razões dadas para a mudança na frequência pós requalificação, a melhoria da 
qualidade/conforto surge como a mais citada com 41% (PR) de respostas, seguida da vista 
sobre a água/beleza da paisagem com 23% (PR). 
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Fig. 69 – Razões para o aumento da frequência de visita do local após a requalificação (Afurada) 

 

A análise será agora realizada segundo os quatro grupos que foram determinados para o 
inquérito. 

� Segurança 

Se 38% dos entrevistados que já frequentavam este espaço antes da requalificação sentem-se 
tão seguros como antigamente, os restantes 62% afirmam que este sentimento aumentou após 
a mudança. 

As razões dadas para esse aumento de segurança obtiveram quase todas um número 
importante de respostas destacando-se ligeiramente o facto de a área ampla se encontrar mais 
livre de obstáculos visuais e a melhoria da limpeza e manutenção assim como da iluminação. 
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Fig. 70 – Razões para a melhoria do sentimento de segurança (Afurada) 
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Quando se pediu para classificar os vários aspectos ligados a segurança, a iluminação, a 
visibilidade de a para a rua e área ampla sem obstáculos visuais reuniram uma boa 
classificação com percentagens superiores a 70%. Já a limpeza e manutenção teve respostas 
mais divididas com 345 do entrevistados a considerar média e 7% como má. O 
patrulhamento, como já se pode verificar nos outros casos de estudo tem resultados onde 
superam as respostas de desconhecimento da situação. 

 

Quadro 14 – Classificação do estado e evolução dos aspectos relativos à segurança (Afurada) 

Má Média Boa NS/NR Melhorou Piorou Igual NS/NR
Iluminação 0% 10% 79% 10% 76% 0% 5% 19%
Patrulhamento 3% 41% 0% 55% 24% 5% 33% 38%
Área ampla s/obst. visuais 0% 14% 72% 14% 81% 5% 0% 14%
Visibilidade de e para a rua 0% 7% 79% 14% 71% 5% 10% 14%
Limpeza e manutenção 7% 34% 59% 0% 90% 0% 10% 0%

Estado Evolução

 
 

A nível da evolução dos mesmos nota-se um claro sentimento de melhoramento da limpeza e 
manutenção com 90% dos entrevistados a classificá-la como tendo melhorado. Esse 
sentimento de melhorias também foi sentido na área ampla sem obstáculos visuais e na 
iluminação. Até no patrulhamento 24% dos inquiridos sentiram uma melhoria mas 33% 
consideraram-no igual.  

A clara maioria dos inquiridos (69%) afirma que o seu sentimento de segurança no local é 
normal e 17% considera-o forte, tendo ainda 14% classificado de absoluto. 

Quando confrontados com qual seriam os aspectos a melhorar de modo a estes sentirem um 
sentimento absoluto de segurança o aumento do patrulhamento surge claramente como o 
factor mais decisivo. A limpeza e manutenção do espaço e a visibilidade de e para a rua 
também são citados como alvo de melhorias com respectivamente 17% (PR) e 14% (PR). 
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Fig. 71 - Aspectos nos quais se sente necessidade de melhorias para um sentimento absoluto de segurança 

(Afurada) 
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� Acessibilidades 

O carro é o modo escolhido por 72% dos entrevistados para se deslocarem até à Afurada. O 
uso da bicicleta é também representativo com 14% dos entrevistados. Este número é mais 
baixo do que o evidenciado no local e prende-se ao facto de ser mais difícil de os entrevistar. 
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Fig. 72 – Modos usados na deslocação ao local (Afurada) 

 

Quanto à classificação dos vários modos de acessibilidade, o modo “a pé” e transporte público 
são classificados pelos utentes como bom. Já a acessibilidade via automóvel separa-se em 
média para 29% dos utilizadores contra 71% de bom. Para a bicicleta as opiniões dividem-se 
de maneira igual para bom e médio. Ao nível da evolução dos mesmos encontra-se uma 
unanimidade em todos os modos em que estes melhoraram aquando da requalificação. 

 

Quadro 15 – Classificação do estado e evolução dos modos de acessibilidade (Afurada) 

Má Média Boa NS/NR Melhorou Piorou Igual NS/NR
A pé 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0%
Carro 0% 29% 71% 0% 100% 0% 0% 0%
Transporte público 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0%
Bicicleta 0% 50% 50% 0% 100% 0% 0% 0%

Estado Evolução

 
 

� Qualidade e conforto 

Dos 21 entrevistados que já frequentavam esta zona da Afurada, 20 sentiram uma melhoria da 
qualidade e conforto.   

Na classificação do estado dos vários aspectos referentes à qualidade e conforto, os inquiridos 
qualificam como boa a beleza da paisagem com 97% das respostas e a vista sobre espelhos de 
água (86%). Já os espaços verdes têm resultados mais distribuídos assim como a limpeza e a 
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manutenção e a qualidade da iluminação. Quem recolhe maior número de classificação como 
mau, é o mobiliário com 10% dos votos dos inquiridos. 

 

Quadro 16 – Classificação do estado e evolução dos aspectos relativos à qualidade e conforto (Afurada) 

Má Média Boa NS/NR Melhorou Piorou Igual NS/NR
Espaços verdes 0% 34% 62% 3% 90% 0% 5% 5%
Espaços de circulação 3% 24% 69% 3% 86% 5% 5% 5%
Mobiliário urbano 10% 41% 38% 10% 76% 0% 10% 14%
Limpeza e manutenção 7% 41% 52% 0% 81% 0% 14% 5%
Beleza da paisagem 0% 3% 97% 0% 86% 0% 0% 14%
Vista sobre espelhos de agua 0% 10% 86% 3% 71% 0% 24% 5%
Qualidade da luminação 0% 24% 55% 21% 62% 0% 10% 29%
Ruído e poluição 0% 52% 34% 14% 48% 19% 19% 14%

Estado Evolução

 
 

A nível de evolução desses aspectos após a requalificação, há um sentimento de evolução 
positiva para quase todos excepto para o caso de ruído e poluição em que quase 20 % dos 
inquiridos consideram que piorou.  

Quando questionados sobre como classificaria a qualidade/conforto do local, 62% dos 
inquiridos responderam bom, 31% como médio e 7% como excelente. De modo a este ser 
considerado excelente haveria, segundo os entrevistados, que apostar numa melhoria do 
mobiliário urbano e da quantidade de espaços verdes, numa redução do ruído/poluição e num 
cuidado acrescido na limpeza e manutenção. 
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Fig. 73 - Aspectos nos quais se sente necessidade de melhorias para considerar a qualidade e conforto 

excelente (Afurada) 

 

� Equipamentos e usos 

A nível dos equipamentos, como foi verificado nos outros dois locais anteriormente, os mais 
citados como mais usados foram os espaços para passear e para se sentar que foram 
escolhidos respectivamente por 86% (PI) e 48% (PI) dos inquiridos (representando 37% (PR) 
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das respostas. É também de salientar a importância das ciclovias que, como já foi 
mencionado, só não tem um valor mais acentuado pela dificuldade de inquirir os numerosos 
ciclistas no local.  

Esses três equipamentos tornam a ter uma votação pronunciada quando perguntados quais os 
equipamentos essenciais na vinda a este local. 
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Fig. 74 - Equipamentos e Usos mais usados e indispensáveis (Afurada) 
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Fig. 75 - Comparação dos equipamentos e usos (Afurada) 

 

4.5.4. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Neste subcapítulo será feito um cruzamento entre as duas técnicas de avaliação referidas na 
introdução deste capítulo. Esse cruzamento tem por intuito tentar perceber como os utentes 
avaliam o que foi realizado nestes locais, isto é, qual a sua percepção dessas requalificações.  
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� Segurança 

Dos entrevistados que frequentavam esta zona de Vila Nova de Gaia antes da requalificação a 
que foi sujeita pelo Programa Polis, 62% sentiram um aumento no sentimento de segurança.  

A razão mais citada foi o facto de esta se ter tornado numa área mais ampla com menos 
obstáculos visuais. De facto, o que se observou aquando das visitas e comparando com o 
mapa da situação inicial, a mudança dos arrumos do porto da zona onde se encontra agora o 
parque de estacionamento para a zona do porto de pescas, fez com que aquela zona seja mais 
visível e logo mais segura. 

A melhoria na limpeza e manutenção também foi importante para o aumento do sentimento 
de segurança dos utentes. O que se observa, no entanto, é que essa tende a ser pouco constante 
ao longo do tempo, dependo das actividades que lá se realizam, como é o caso de feiras, festas 
e mercados. Talvez por esse facto 34% dos inquiridos a considera média, mesmo se há um 
consenso na noção que melhorou bastante após a requalificação (90%) O riacho, reabilitado 
aquando das obras, também se encontra bastante poluído o que denigra a imagem do local. 
Outro factor também referido é a zona envolvente ao lavadouro que deveria ser uma área 
verde e o que se verifica é que se encontra ao abandono, servindo para a colocação da roupa a 
secar. 

 

  
Fig. 76 – Área verde ocupada pela roupa a secar 

 

A melhoria na iluminação foi também citada por 19% dos inquiridos e como se pôde verificar 
na observação directa do local, essa está de facto presente ao longo de todo o percurso tendo 
porém algumas zonas menos iluminadas, como é o caso do parque de estacionamento onde a 
luz incide nesse em vez de iluminar o passeio.  

Esse factor não é, no entanto, o mais citado nos aspectos a melhorar de modo a obter um 
sentimento absoluto de segurança. O que reuniu mais consenso foi o patrulhamento que, à 
semelhança dos outros casos de estudo, é considerado como insuficiente. 

� Acessibilidades 

As acessibilidades na Afurada, qualquer que seja o modo usado, obtêm a unanimidade na 
noção que estes melhoraram aquando da requalificação. 

Como se pôde observar nos dois estudos de caso anteriores, aqui também o transporte 
automóvel é o mais usado para se deslocar a este local. A Afurada tem até uma vantagem, 
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salientada por alguns dos utentes aquando da realização dos inquéritos, a de ter uma grande 
oferta de estacionamento, todo ele gratuito, o que pode favorecer a escolha deste local.  

Existe também uma grande quantidade de utentes que se deslocam a este local de bicicleta. 
Esta realidade foi bastante visível e notável durante as visitas ao local, mas não é tão 
representativa nos inquéritos pela dificuldade de os entrevistar. No entanto é de salientar que 
todos os utilizadores dessa modalidade consideram que a acessibilidade por este modo 
melhorou, sendo que metade a considera boa e a outra metade média. Estes últimos podem 
não a considerar boa pelo facto de não estarem delimitadas ciclovias o que cria um 
desconforto visto terem de partilhar as vias, por vezes, estreitas com os peões.  

No entanto, quando se observam os resultados dos inquéritos no modo a pé essa realidade 
observada e sentida durante as visitas, não aparece nos resultados sendo que é considerada a 
100% como boa. Esse facto pode ser explicado pelo facto de muitos utentes que realmente 
utilizam os trajectos para passear se deslocam a este local de carro e depois de estacionar, 
efectuam os percursos. Daí se ter recolhido impressões apontando para a falta de comodidade 
e até de segurança sentidas em certas partes do percurso pela partilha de espaço com as 
bicicletas.  

Por fim, o transporte público parece ser pouco utilizado com só um utente a utilizar este modo 
de transporte. É de salientar que as paragens de autocarro presentes na área são todas da rede 
Espírito Santo, o que dificulta a mobilidade de utentes que venham do Porto.  

� Qualidade/Conforto 

A melhoria na qualidade e conforto foi sentida pela quase totalidade dos inquiridos.  

O aspecto em que os utentes repararam mais melhorias foi o aumento de áreas verdes o que de 
facto se pode notar aquando das visitas. Existiu um esforço na criação e manutenção desses 
espaços, sendo só a zona circundante ao lavadouro a excepção.  

O mobiliário urbano foi o que recebeu mais respostas classificando-o de mau (10% das 
respostas), sendo aliás o aspecto que recolheu mais respostas (32%), quando perguntado qual 
seria o aspecto a melhorar para se considerar a qualidade e conforto como excelente. Os 
inquiridos referiram a falta de bancos com encosto e de sanitários públicos, de facto 
inexistentes na área. 

Quando se tentou perceber como eram percepcionados os espaços de circulação, esses foram 
classificados como bons por 69% dos inquiridos e como médios por 24%. Esses números 
podem estar relacionados com o que foi explicado anteriormente quando se falou da 
acessibilidade ao local, a saber o facto de os passeios, que em certas zonas se estreitam 
bastante, como é o caso do passadiço perto do parque infantil, terem de ser partilhados por 
ciclistas e peões.  

A beleza da paisagem foi considerada por 86% como tendo melhorado após as obras, sendo 
que 97% a classificam de boa. Essa melhoria pode dever-se entre outras razões, ao facto de se 
ter destruído a zona onde se encontravam os antigos arrumos de pesca, tendo construído uns 
novos de design mais atractivo no novo porto de pesca. 

O ruído e poluição é o factor que mais gerou discordância nas respostas dadas, sendo que 48% 
dos utentes questionados consideram que melhorou, 19% que permaneceu igual mas 19% 
admitem que possa ter piorado após a requalificação. Essa percepção pode-se prender a um 
aumento de tráfego automóvel devido à melhoria geral do local que traz mais visitantes. 
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� Equipamentos e usos 

A nível de equipamentos a Afurada, quando comparada com os outros dois locais estudados 
anteriormente, é a que apresenta menos variedade. No entanto, à semelhança desses os usos 
mais citados são os de “passear” e “sentar”.  

Os bancos, como parte de mobiliário urbano foi considerado em falta, facto que se entende 
mais na zona do parque infantil, onde os pais que acompanham os filhos se vêem obrigados a 
utilizar as protecções dos postos de iluminação para se sentar. 

No caso da Afurada vem ainda se juntar as ciclovias que, como já foi explicado por várias 
vezes, são utilizadas por muita mais gente que as representadas nos inquéritos.  

 

4.6 ANÁLISE COMPARATIVA DOS 3 CASOS DE ESTUDO  

Após a análise individual de cada caso, é notável o facto de, apesar de serem três casos de 
requalificação de espaços públicos de frentes de água, estes apresentam realidades bem 
distintas. 

De uma perspectiva mais ampla a Marginal de Matosinhos Sul foi mais vocacionada para 
oferecer um espaço de passeio, a zona do Porto estudada parece ter sido uma aposta em, por 
uma parte criar uma continuidade da Marginal de Matosinhos e igualmente entre o Parque da 
Cidade e a frente marítima assim como ter uma componente mais comercial. A requalificação 
a que foi submetida a zona da Afurada foi principalmente pensada para a comunidade 
piscatória lá presente nomeadamente com a remodelação do porto de pesca e do lavadouro. 

De seguida é feita uma análise comparativa dos três casos tentando salientar semelhanças ou 
diferenças que possam ser relevantes para possíveis recomendações.  

A análise começa com a frequência ao local após a requalificação onde se determina se esta 
contribui para uma maior, menor ou igual visita ao local. Essa permite duas medidas de 
sucesso, já que permite verificar o aparecimento de novos utilizadores e o aumento de 
frequência dos utilizadores existentes. Nessa óptica, o Porto destaca-se pelo aumento de 
frequentadores já existentes (65% PI) e a Afurada evidencia-se pelo crescimento de novos 
utilizadores.  

No entanto, é preciso ter em atenção dois factores. O primeiro é que estes resultados só dão 
uma indicação de sucesso não o podendo medir realmente, pois não é possível determinar as 
perdas de visitantes que estes locais sofreram. De seguida é importante referir o valor relativo 
dos resultados referentes à quantidade de utentes nestes locais antes e depois da 
requalificação. Por exemplo, um local com poucos utentes pré requalificação consegue ter um 
aumento mais significativo de resultados que um local com um maior número de utentes 
iniciais. 

Em termos da principal razão indicada para esse aumento de frequência nos três locais 
intervencionados, verifica-se que esses traduzem a natureza principal das intervenções. No 
caso da Afurada onde se destaca claramente como razão principal de uso, a qualidade e 
conforto e a vista sobre a água/qualidade e beleza da paisagem (representando 64% (PR) das 
respostas) é de constatar que foram os principais aspectos sobre os quais incidiu a intervenção 
de requalificação nesta zona sendo de destacar a melhoria das zonas de circulação e a criação 
de zonas arborizadas ao longo do rio. 
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No que se refere a Matosinhos, a intervenção não mudou significativamente a natureza do 
espaço público havendo apenas uma aposta ao nível dos equipamentos de lazer e de estar 
(com o alargamento do passeio e a criação do muro com função de banco) e o aumento da 
qualidade e conforto desses espaços (pelo desenho das zonas de estar e de lazer e com o 
recurso a materiais mais nobres). Isto traduz claramente a escolha nas razões que levam a um 
aumento de frequência do local por parte dos utentes, com a qualidade e conforto e 
equipamentos de lazer e estar representando mais de metade (PR) das respostas. 

Contrariamente aos casos anteriores, não se verifica claramente o destaque de uma razão 
principal para o aumento da frequência no Porto. Verifica-se inclusivamente uma distribuição 
muito semelhante entre todos os factores analisados para o aumento de frequência de 
utilização. Esses resultados podem ser explicados pela multiplicidade de intervenções de 
natureza diferente a que esta zona foi submetida, produzindo melhorias quer ao nível da 
qualidade e conforto, da beleza ou ainda de equipamentos de lazer e estar. É interessante 
referir o elevado número de respostas referentes às acessibilidades como factor de aumento de 
frequência ao local, que pode ser explicado pela localização estratégica deste local de ligação 
entre três espaços públicos de eleição (Marginal Sul de Matosinhos, Avenida Montevideu e o 
Parque da Cidade). 

Analisando a percepção de cada um dos aspectos em mais detalhe e começando pela 
segurança verifica-se que todas as requalificações produziram um aumento da sensação de 
segurança na maior parte dos seus utentes. É de salientar que a segurança foi apresentada 
como um dos factores de aumento de frequência dos locais para as três requalificações.  

Na segurança, factor percepcionado como mais importante aquando do inquérito exploratório, 
o patrulhamento surge como grande ausente, tendo sido citado para melhoria por 
aproximadamente 70% (PI) dos inquiridos nos três locais. O facto de estes espaços serem 
amplos, sem obstáculos visuais e com boa visibilidade de e para a rua são também elementos 
importantes para a percepção de segurança. É de realçar a importância da limpeza e 
manutenção, o que também tinha sido amplamente citado por vários autores aquando da 
revisão bibliográfica.  

Os resultados dos três casos de estudo reforçam a importância dos factores avaliados na 
percepção de segurança numa obra de requalificação, por um lado, pela importância de todos 
estes factores (a excepção do patrulhamento que é considerado deficiente em todas as áreas) 
como razões para a melhoria dessa percepção de segurança nos três locais e, por outro lado, 
no destaque do patrulhamento como factor a melhorar. 

Em todos os casos de estudo é visível um cuidado especial dado às acessibilidades. Apesar do 
modo mais frequente ser o automóvel a aposta parece ter sido igualmente vocacionada para os 
outros modos pois para todos eles há um consenso na melhoria sentida. É de destacar que as 
únicas percepções menos positivas ao nível da evolução das acessibilidades registam-se para 
utilizadores de automóvel que pode estar relacionado com o desaparecimento do 
estacionamento gratuito no Porto e Matosinhos. Aliás a existência do estacionamento gratuito 
foi referido por alguns dos utilizadores da Afurada como um dos factores de escolha do local. 
Resta colocar a questão, face à importância do uso do automóvel de acesso a estes espaços 
comparativamente com o nível médio da utilização do automóvel, se este deverá ser um modo 
a dar preferência nas requalificações ou se, por outro lado, existe a necessidade de ter maior 
atenção ao incentivo de modos alternativos. 
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Na categoria da qualidade e conforto, os espaços de circulação são claramente a aposta mais 
forte nestas requalificações o que se reflecte claramente nos resultados dos inquéritos, sendo 
os elementos nos quais mais utentes sentiram melhorias (acima de 85%). 

Parece haver um consenso na necessidade da existência de espaços verdes mesmo se estes 
existem na envolvente directa. De uma forma geral, verificou-se que as intervenções ao nível 
do fornecimento de espaços verdes não foram os suficientes. Constata-se uma relação inversa 
entre a disponibilização de espaços verdes para utilização colectiva e a percepção de falta de 
melhorias nestes. De facto há um maior destaque de melhorias nas áreas verdes para 
Matosinhos do que para o Porto e do que para a Afurada. Analisando as áreas verdes destes 
três locais identifica-se realmente que as intervenções nesta última produziram mais espaços 
verdes que incentivam o usufruto dos mesmos. Apesar da vasta área verde em Matosinhos, 
esta transmite uma imagem de partilha de espaço público privado e adicionalmente está 
fisicamente separada do espaço de circulação principal por uma via de tráfego intenso, o que 
desmotiva o seu usufruto e, por isso, desvirtua a sua percepção de qualidade e conforto. 

O mobiliário urbano é outro dos factores que parece ser negligenciado nestes espaços públicos 
de frentes de água, sendo um dos factores mais frequentemente referido como em falta nos 
locais em estudo. De facto as requalificações parecem ter mais uma natureza de espaço de 
passear do que estar. A requalificação da Afurada era a que previa menos intervenções a esse 
nível resultando numa relação directa com o factor mais referido como aspecto a melhorar. 
Em Matosinhos a requalificação contribui para um aumento significativo dos espaços para se 
sentar e no número de papeleiras. Este factor, apesar de importante não é citado como 
elemento a melhorar. É de salientar que no decorrer dos inquéritos os elementos mais 
referidos como em falta, e de facto verificados em todos os locais, são os bancos com encosto 
e os sanitários.  

É também importante repensar as requalificações a nível de um maior controlo do ruído e da 
poluição pois esse é muito citado como factor a melhorar nos três casos de estudo, ao mesmo 
tempo que não foram reconhecidas melhorias nestes aspectos resultantes das intervenções a 
que foram submetidos. 

É de referir que os elementos de qualidade de conforto referentes aos espaços de circulação, 
beleza da paisagem, vista sobre os espelhos de água e qualidade da iluminação conseguiram 
em geral dar resposta às expectativas dos utilizadores (sendo residual o número de vezes que 
estes são citados como elementos a melhorar). 

Tendo em atenção que, por exemplo, as melhorias ao nível do ruído e a poluição se encontram 
entre os aspectos mais importantes na avaliação dos factores de qualidade e conforto do 
inquérito exploratório, poderá pôr-se em causa se estas requalificações estarão a dar resposta 
às principais aspirações dos seus utentes. 

Na categoria dos equipamentos e usos, o que se destaca claramente é o de passear seguido dos 
espaços para se sentar. Esses dois usos em conjunto representam aproximadamente metade 
(PR) do total de respostas à pergunta dos equipamentos e usos mais usados. Esta importância 
torna-se mais significativa quando se fala dos equipamentos e usos indispensáveis à utilização 
do local rondando os 60% (PR) das respostas totais.  

Praticamente todos (PI) os inquiridos referem a importância dos percursos para passear. 
Parece haver uma visão mais ou menos unânime por parte dos potenciais utentes destes locais, 
que as obras de requalificação de espaços públicos de frentes de água deverão ter uma 
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natureza principalmente vocacionada para o passeio. A essa vocação principal, e atendendo à 
extensão que muitas dessas requalificações assumem, junta-se naturalmente a existência dos 
lugares para se sentar essenciais para o descanso e vislumbre da paisagem. Não obstante, a 
multifuncionalidade dos espaços tem, ainda assim, um papel na atractividade do local. É 
visível nos resultados dos inquéritos a importância dada aos cafés e bares, nos dois locais com 
uma vertente mais comercial, podendo indicar a importância da existência de espaços 
públicos de frentes de água com carácter distinto que vá de encontro aos interesses e 
preferências dos utentes que influenciam a escolha do local. É também de salientar a crescente 
importância das ciclovias, já verificada aquando da revisão bibliográfica e que se pôde 
observar nas visitas aos locais. Essas necessitam de ser claramente delimitadas sob o risco de 
dificultar tantos os trajectos pedestres como a prática da modalidade desportiva. 

É ainda de salientar que todos os equipamentos e usos presentes nos três casos de estudo 
foram escolhidos pelos inquiridos, sendo inclusivamente residual a ausência de respostas 
classificando alguns desses equipamentos como indispensáveis. De acordo com o inquérito 
exploratório do capítulo 3 confirma-se a importância de uma variedade de equipamentos na 
captação de utentes. No entanto, é de referir que no caso da Afurada, onde a variedade de 
equipamentos e usos é menor, que essa também apresenta indícios de sucesso quer ao nível de 
aumento da frequência de visita por parte dos utilizadores existentes quer ao nível de captação 
de novos utentes. Consequentemente, apesar dos resultados do inquérito exploratório mostrar 
a importância de todos os equipamentos e usos analisados e disso ter sido confirmado nos 
resultados dos inquéritos de Porto e Matosinhos, a ausência de alguns desses equipamentos 
não se traduz directamente no insucesso na atractividade da requalificação. 

A escolha dos equipamentos e usos não deve, portanto, seguir uma lógica do quanto mais 
melhor parecendo ser importante a consideração do carácter local, concelhio ou regional da 
requalificação, a coerência interna dos usos bem como aspectos culturais e socioeconómicos 
da envolvente. 

O quadro seguinte resume os principais aspectos da análise realizada.  
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Quadro 17 – Análise comparativa resumo dos três casos de estudo 

Matosinhos Porto Vila Nova de Gaia

Apresenta maior número de 
utilizadores já frequentadores 

do local pré requalificação

Apresenta maior aumento de 
frequência de utilizadores 

existentes

Apresenta o maior aumento de 
novos utilizadores

Qualidade e Conforto                            
Equipamentos de lazer e estar

Uniformidade entre os vários 
aspectos

Qualidade e Conforto                                   
Vista sobre a água/Beleza da 

paisagem

Apresenta o maior resultados 
de utentes que usam o 

transporte público (16%)

Apresenta o maior resultados 
de utentes que se dirigem ao 

local a pé (14%)

Apresenta o maior resultados 
de utentes que usam a 

bicicleta para se dirigirem ao 
local (14%)

Maior 
melhoria 
sentida

Espaços de circulação (100%) Espaços de circulação (96%) Espaços verdes (90%)

Maior 
falta 

sentida
Espaços verdes (33%) Espaços verdes (27%) Mobiliário urbano (32%)

Apresenta também resultados 
significativos da importância 

dos cafés

Apresenta também resultados 
significativos da importância 

dos cafés

Apresenta também resultados 
significativos da importância 

das ciclovias

Frequência

Principais razões para o 
aumento de frequência

Segurança Todos os elementos propostos são importantes para os três casos                                                                                                  
Patrulhamento encontra-se em falta para todos

Acessibilidades

Carro é o modo mais usado para se deslocar aos três locais                                                                                                                                                                 
Consenso na melhoria de todo os modos de acessibilidade

Qualidade e 
Conforto

Equipamentos e Usos

Unanimidade na afirmação que os mais importantes são o passear e espaços para se sentar

 
 



Requalificação de frentes de água – Avaliação de três casos do Grande Porto 

 

 

144 



 Requalificação de frentes de água – Avaliação de três casos do Grande Porto 

 

145 

 

 

 

5  
CONCLUSÃO  

 

Esta dissertação pretende contribuir para o preenchimento de uma lacuna na literatura revista 
sobre requalificações de frentes de água ao nível da avaliação desses projectos. De facto, 
encontram-se na literatura inúmeras descrições de casos de reconversões, sem no entanto 
haver qualquer avaliação. Tal facto dificulta a aprendizagem nesse campo. De facto, o 
processo de avaliação reveste-se de grande importância pois permite a identificação de erros 
e, consequentemente, induz um processo de melhoria em futuros projectos semelhantes. 

O estudo deste tipo de requalificações é muito vasto pois estes projectos são frequentemente 
de grande dimensão e abrangem várias vertentes. Assim, nesta dissertação o trabalho foi 
desenvolvido considerando uma avaliação apenas na sua componente de espaço público e esta 
somente na óptica do utilizador (não sendo incluídos os agentes comerciais e os moradores, 
que teriam também de ser incluídos para um estudo mais abrangente).  

O objectivo desta dissertação é discutir quais os elementos ou aspectos mais relevantes a 
incluídos numa avaliação de projectos de requalificação de espaços públicos de frentes de 
água, na óptica atrás referida.  

Aquando da revisão da literatura foi possível retirar alguma informação sobre essas 
requalificações. Por um lado, é notória a crescente influência e participação de privados nas 
obras de requalificação de frentes de água: primeiro, porque estes agentes desempenham um 
papel activo na exploração daqueles espaços (os quais normalmente apresentam elevado 
espaço para exploração privada); segundo, porque estes agentes tendem a ter maior 
capacidade de investimento do que o sector público. 

Nos últimos anos, tem de igual modo havido um maior envolvimento da população 
interessada no processo de requalificação o que possibilita o desenho de soluções consensuais 
e, como tal, a diminuição de conflito. De facto é cada vez mais notável a importância de 
aplicar projectos pensados para cada local e não copiar um modelo que possa ter tido sucesso 
noutro local. Por isso, mais importante do que saber que tipo de actividades incluir num 
projecto de requalificação ou se deverá ter uma dimensão mono ou multifuncional parece ser 
fundamental entender onde se vai construir, para quem e com que propósito. A importância da 
avaliação é ainda revelada, tendo em conta que em alguns projectos de requalificação os 
objectivos iniciais não foram alcançados ou os efeitos nefastos suplantaram os benéficos.  

O inquérito exploratório permitiu reforçar algumas ideias sobre o que os utentes deste tipo de 
espaços públicos pretendem encontrar e quais os aspectos que privilegiam. Concluiu-se que as 
necessidades mais importantes são: a vista para os espelhos de água, os trajectos pedestres ao 
longo da frente de água, a acessibilidade ao local e a segurança do mesmo (em que é dado 
mais relevo à iluminação e ao patrulhamento), a qualidade e conforto do espaço público, e o 
tipo e usos do equipamento. Se a relevância dos três primeiros elementos é indiscutível, já a 
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posição de destaque do elemento segurança é surpreendente, tanto mais que ultrapassa outros 
elementos que são tidos como fundamentais. Esta é uma importante conclusão da presente 
dissertação. 

Finalmente, quando se analisa quais os equipamentos e usos que se deveriam encontrar nesses 
espaços, pelo inquérito exploratório verificou-se que quase todos tinham relevância para os 
utentes sendo quase impossível distinguir quais os mais importantes. Estes resultados 
apontam para a necessidade do estudo da envolvente quando se pensa nas requalificações de 
tais espaços de modo a criar locais com características distintas para possibilitar aos utentes 
escolherem consoante as suas preferências.  

Aquando dos segundos inquéritos, realizados nos três locais dos casos de estudo foram 
sentidas melhorias, por parte dos utentes, em quase todos os aspectos o que indica que de um 
modo geral estas requalificações cumpriram a sua função principal que era melhorar zonas 
por vezes degradadas ou pouco frequentadas.  

De um modo geral, foi visível no decorrer da análise dos três casos de estudo que os quatro 
grupos definidos (segurança, acessibilidades, qualidade/conforto e equipamentos e usos) se 
revestem todos de importância para a avaliação dos espaços públicos de frentes de água, na 
óptica do utilizador, não podendo assim descurar nenhum deles.  

No que toca à segurança, as requalificações parecem sempre contribuir para uma melhoria na 
sua percepção por parte dos utentes, quer seja pela criação de espaços com menos obstáculos 
visuais, com aumento da quantidade e qualidade da iluminação ou pela limpeza e manutenção 
dos locais. O sucesso deste local requer, adicionalmente, um seguimento da obra após o fim 
da sua construção. 

O patrulhamento, factor citado como importante pelo inquérito exploratório e verificado como 
grande ausente nos três locais dos casos de estudo, é um ponto a ponderar com cuidado nas 
requalificações desses espaços. Esse patrulhamento, onde se podem também incluir os 
circuitos fechados de vigilância, tem no entanto de ser cuidadosamente pensado de modo a 
não correr o risco, falado na revisão teórica, de criar “fortalezas”. 

A acessibilidade a espaços públicos de frentes de água tem igualmente de ser tomada em 
consideração aquando das suas requalificações e convêm verificar se essas se adequam ao 
espaço. Nos casos de estudo realizados, foi visível a prevalência do automóvel o que levanta 
algumas questões em termos de sustentabilidade. É ainda de referir a utilização da ciclovia, 
apesar de não estar reflectida nos resultados dos inquéritos dada a dificuldade de entrevistar 
os seus utilizadores  

Quando se aborda a temática da qualidade e conforto ressalta a importância dos espaços de 
circulação como elementos essenciais ao usufruto de uma paisagem privilegiada ao longo dos 
espelhos de água. Esta importância é por isso naturalmente superior em relação a passeios que 
possam existir em outros espaços públicos. Os espaços verdes também parecem ser de igual 
modo relevantes para os utentes destes locais, verificando-se que, mesmo quando esses se 
encontram incluídos nas requalificações, parecem ficar invariavelmente aquém das 
expectativas dos utentes. Importa avaliar igualmente a quantidade de mobiliário urbano e 
identificar quais estão tendencialmente em falta nesses espaços. Por serem muitas vezes 
encarados como maioritariamente espaços de circulação, esses por vezes pecam no que se 
refere, por exemplo aos lugares de estar, faltando bancos com encosto (mais indicados para a 
população mais idosa) e sanitários.  
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No que diz respeito à função dos espaços públicos de frentes de água, estes são claramente 
utilizados como lugares de passeio, uma evidência dos resultados da categoria dos 
equipamentos e usos. De facto, os espaços de circulação são considerados indispensáveis pela 
quase totalidade dos inquiridos dos três locais de estudo. Esse predomínio leva a concluir que, 
para os utentes, aquela parece ser a principal função destes locais. Seguem-se os espaços para 
se sentar que reúnem uma parte significativa dos resultados. É também de referir a relevância 
da existência de espaços comerciais, tais como cafés, em Matosinhos e no Porto. Esse 
resultado reforça a importância da existência destes equipamentos em frentes de água, porém 
a sua inexistência não parece impedir que os locais sejam frequentados e, inclusivamente, um 
sucesso. 

Das avaliações realizadas neste trabalho ressalta a importância de factores não relacionados 
com o desenho ou construção do projecto mas sim com a gestão do espaço após 
requalificação, nomeadamente: a segurança, a limpeza e a manutenção (factores aliás 
intimamente ligados). É por isso importante que a avaliação não se centre somente no 
projecto, no que foi ou não realizado, mas também na gestão e manutenção que é feita do 
local intervencionado após a requalificação. Estes casos também indicam, por si só, que os 
futuros projectos de requalificação devem ter em conta esta necessidade de gestão dos espaços 
públicos de frentes de água ainda durante a fase de projecto. Uma gestão eficiente tem 
obviamente implicações e encargos adicionais para as autarquias. É importante não esquecer 
que os custos de gestão poderão inviabilizar a adequada manutenção do local, levando a sua 
degradação e consequente perda de qualidade. Tendo em conta o elevado custo de 
manutenção de alguns projectos seria recomendável equacionar o envolvimento dos privados 
na gestão corrente do espaço público para além do seu já frequente envolvimento no processo 
de construção. Este envolvimento sugere-se que seja desde muito cedo, ainda na fase de 
projecto. 

Da experiência realizada nesta dissertação em que foram cruzados dois tipos de avaliação (in 
loco e inquéritos de preferência declarada) verificou-se que esse cruzamento permite 
optimizar o grau de informação. De facto, essas duas abordagens complementam-se e 
contribuem para um valor acrescentado pois enriquecem a percepção dos utentes, assim 
como, a avaliação do local por si só. Cria-se, deste modo, uma sinergia que é benéfica para o 
processo de avaliação. Poderá ainda ser vantajoso juntar outros tipos de análise, procurar 
novas abordagens para avaliar esses projectos, tais como as contagens pré e pós 
requalificação. 

Na realização dos inquéritos verificou-se que alguns inquiridos exprimiram a vontade de 
pormenorizar as perguntas para além do pedido (como, por exemplo, no que se refere ao 
mobiliário urbano). Tal situação levanta algumas questões, tais como: se as avaliações 
deverão ser mais pormenorizadas e quais o contributo desses pormenores para a avaliação. É, 
no entanto, de referir que um inquérito mais pormenorizado implicaria um tempo acrescido na 
sua realização o que dificultaria a obtenção de respostas num processo que por si só já se 
revelou bastante difícil. Fica também a questão sobre o que se poderá aprender com esses 
pormenores e se estes seriam valiosos para recomendações em outras intervenções deste tipo. 

Na conclusão deste trabalho surge ainda uma nova questão: se as questões de coerência 
interna e externa têm maior contributo para o sucesso do projecto do que propriamente a 
especificação do número e variedade de equipamentos e usos (e neste caso qual o grau de 
pormenor suficiente). Por coerência interna entende-se a existência de uma visão global, 
como por exemplo definição de função principal (como o lazer, o passeio ou a permanência). 



Requalificação de frentes de água – Avaliação de três casos do Grande Porto 

 

 

148 

Por nível da coerência externa entende-se a relação da obra com a sua envolvente física e 
social (o que a sociedade espera, quem é o público alvo), bem como a natureza da obra (um 
espaço público de natureza eminentemente local ou mais regional, entre outros). Parece que a 
compreensão dessas coerências pode revestir maior importância na aprendizagem de boas 
práticas em novos projectos de requalificação de espaços públicos de frentes de água do que 
questões de pormenor, como por exemplo o desenho do mobiliário ou a escolha de 
equipamentos. No entanto, existem alguns aspectos que podem ser considerados de pormenor 
e que são fundamentais, como é o caso da manutenção e limpeza. 

 

O estudo desenvolvido nesta dissertação é apenas um pequeno passo de toda a investigação 
necessária na área de avaliação de requalificações de espaços públicos de frentes de água e, 
por isso, seria essencial alargar esta investigação e aprofundar algumas das questões aqui 
levantadas. Sugerem-se então alguns tópicos possíveis para investigação futura: 

� Estudar novas abordagens para a avaliação complementares às estudadas aqui; 

� Estudar a importância destes conceitos de coerência interna e externa para a percepção 
dos utentes e do sucesso do local; e 

� Estudar a importância ou contributo de uma avaliação centrada em mais pormenores 
ao nível de por exemplo equipamentos e usos e mobiliário urbano. 
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ANEXO A  
INQUÉRITO EXPLORATÓRIO E 
RESULTADOS 

 

A.1 INQUÉRITO 

O inquérito exploratório, realizado de modo a determinar quais os elementos aos quais os 
potenciais utentes de espaços públicos de frentes de água dão mais importância, foi realizado 
online de modo aos inquiridos não se sentirem influenciados pelo local. Segue a transcrição 
desse inquérito tal como ele era visível no site de inquéritos. 
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Se o inquirido escolhesse o Transporte Público como modo preferencial (pergunta 23) era 
direccionado para a página seguinte:  
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Se o inquirido escolhesse o automóvel como modo preferencial (pergunta 23) era 
direccionado para a página seguinte:  

 

 
 

 

Se o inquirido escolhesse o modo “a pé” como modo preferencial (pergunta 23) era 
direccionado para a página seguinte:  
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Se o inquirido escolhesse a bicicleta como modo preferencial (pergunta 23) era direccionado 
para a página seguinte: 

 

 
 

 

 

 
 



 Requalificação de frentes de água – Avaliação de três casos do Grande Porto 

 

161 

 

 



Requalificação de frentes de água – Avaliação de três casos do Grande Porto 

 

162 

 
 

A.2 CÁLCULOS 

De um modo geral as percentagens utilizadas na análise deste inquérito foram calculadas 
sobre o número total de respostas à pergunta. Existem no entanto alguns casos em que foram 
realizados cálculos adicionais de modo a facilitar ou corrigir algumas discrepâncias. Esses 
encontram-se explicados de seguida:  

 

� Segurança 

Nessa pergunta era solicitada uma ordenação de vários aspectos relacionados com a segurança 
entre 1 (mais importante) e 5 (menos importante). De maneira a tornar os resultados mais 
legíveis definiu-se um peso resultante da ponderação da avaliação atribuída por cada um dos 
inquiridos. Este peso foi calculado com base na fórmula seguinte: 

�

�
=

i
i

i
i

N

Ni
Peso

*  

Com, i, a ordem atribuída por cada inquirido a cada aspecto de segurança (com i={1,2,3,4,5}), 
Ni o número de inquiridos que escolheram a ordem i para cada aspecto e �Ni o total de 
inquiridos. 

 

� Qualidade e Conforto 

Na avaliação da importância dos diferentes aspectos de qualidade e conforto sentiu-se a 
necessidade de construir um indicador que permitisse avaliar a importância relativa dos 
diferentes aspectos entre os 4 grupos definidos. Como esta questão só foi identificada após a 
realização dos inquéritos construiu-se um indicador de importância global na qualidade e 
conforto. Começou-se por uniformizar o número de respostas possíveis para cada aspecto em 
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cada grupo. Sabendo que o inquirido podia escolher até dois aspectos por grupo e que cada 
grupo tem um número diferente de aspectos, essa uniformização foi conseguida multiplicando 
o total de respostas por aspecto pelo rácio entre o número de aspectos por grupo e o número 
de aspectos que se podia escolher em cada grupo (que é sempre 2 em todos os grupos). Em 
resultado obtêm-se o número de respostas corrigidas que toma em consideração a 
probabilidade de escolha das diferentes opções consoante o grupo de opções é menor ou 
maior. Após a correcção, o número de respostas deixa de ter qualquer significado mas pode 
agora construir-se uma percentagem global de respostas no sentido de identificar os aspectos 
considerados mais importantes. Esta percentagem é agora construída normalmente sobre o 
total de respostas (encontrada pela soma do número de respostas corrigidas). É importante 
ressaltar que estas percentagens são meramente indicativas e apenas uma correcção mais ou 
menos grosseira, no entanto foi a avaliação possível após a conclusão dos inquéritos. 

 

� Geral 

Nesta pergunta, como na da segurança era pedido uma ordenação e procedeu-se igualmente 
ao cálculo de pesos segunda a fórmula seguinte: 

�

�
=

i
i

i
i

N

Ni
Peso

*  

Com, i, a ordem atribuída por cada inquirido a cada aspecto de segurança (com i={1,2,3,4}), 
Ni o número de inquiridos que escolheram a ordem i para cada aspecto e �Ni o total de 
inquiridos. 
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A.3 RESULTADOS 

De seguida encontra-se o quadro geral das respostas a este inquérito ao qual responderam 165 
pessoas. 

 

Numero total de inquiridos 165

1 Sexo Homem Mulher Total
nº 103 62 165
% 62% 38% 100%

2 Idade <18 18-24 25-44 45-65 >65 Total
nº 1 17 114 24 9 165
% 1% 10% 69% 15% 5% 100%

3
Costuma frequentar espaços públicos de 
frentes de água Sozinho

Acompanhado 
de crianças

Acompanhado 
de idosos

Acompanhado 
(outros casos) Total

nº 22 37 2 104 165
% 13% 22% 1% 63% 100%

4 Frequência
Esporádica       -

ment 1x / mês 1x /sem várias x /sem Total
nº 68 30 46 21 165
% 41% 18% 28% 13% 100%

5 Usualmente quando
Durante a 
semana

Durante o fim de 
semana Total

nº 27 138 165
% 16% 84% 100%

6
Principal razão para se deslocar a esses 
espaços Lazer Diversão

Prática 
desportiva

Comércio ou 
restauração Outro Total

nº 148 2 6 5 4 165
% 90% 1% 4% 3% 2% 100%

Se o espaço público de frentes de água tivesse 
todos esses equipamentos, quais usaria? nº %

7 Actividades Desportivas
Ciclovias 87 5,7%
Parques radicais 16 1,1%
Campos de jogos 36 2,4%
Percurso de manutenção 57 3,8%
Percursos para passear 150 9,9%

8 Recreação Infantil
Parque Infantil 69 4,6%
ATL (Actividades de Tempos Livres) 47 3,1%

9 Espaços de estar
Relvados (para pisar) 112 7,4%
Espaços para sentar (bancos, muros) 121 8,0%
Sombras 120 7,9%

10 Comércio
Tipo Shopping 18 1,2%
Lojas isoladas 110 7,3%

11 Restauração
Restaurantes 101 6,7%
Cafés 132 8,7%
Barracas de vendas 32 2,1%
Vendedores Ambulantes 21 1,4%
Bares (actividade nocturna) 64 4,2%

12 Equipamentos Culturais
Museus 62 4,1%
Bibliotecas 58 3,8%
Palcos p/ eventos musicais ou outros 102 6,7%

13 Outros 0 0,0%
Total de respostas 1515 100,0%

IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DO UTILIZADOR

UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO
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Que equipamentos considera 
INDISPENSÁVEIS para frequentar esses 
espaços? nº %

14 Actividades Desportivas
Ciclovias 56 5,5%
Parques radicais 1 0,1%
Campos de jogos 18 1,8%
Percurso de manutenção 34 3,3%
Percursos para passear 145 14,1%

15 Recreação Infantil
Parque Infantil 77 7,5%
ATL (Actividades de Tempos Livres) 25 2,4%

16 Espaços de estar
Relvados (para pisar) 80 7,8%
Espaços para sentar (bancos, muros) 111 10,8%
Sombras 102 9,9%

17 Comércio
Tipo Shopping 8 0,8%
Lojas isoladas 62 6,0%

18 Restauração
Restaurantes 50 4,9%
Cafés 114 11,1%
Barracas de vendas 12 1,2%
Vendedores Ambulantes 4 0,4%
Bares (actividade nocturna) 22 2,1%

19 Equipamentos Culturais
Museus 21 2,0%
Bibliotecas 25 2,4%
Palcos p/ eventos musicais ou outros 60 5,8%

20 Outros 0 0,0%
Total de respostas 1027 100,0%

21

Dos 6 grupos de usos anteriormente referidos, 
escolha entre 1 e 3 opções, das que considera 
mais importantes: nº %
Actividades desportivas 91 21,4%
Recreação Infantil 64 15,1%
Espaços de estar 147 34,6%
Comércio (genérico) 13 3,1%
Restauração 75 17,6%
Equipamentos Culturais 35 8,2%
Total 425 100,0%

22
Que modo de transporte tipicamente usa para 
aceder a estes espaços? nº %
Transporte Público 9 5,6%
Automóvel 131 80,9%
Bicicleta 2 1,2%
Táxi 0 0,0%
A pé 20 12,3%
Total 162 100,0%

23 E que modo de transporte gostaria de usar? nº %
Transporte Público 49 30,6%
Automóvel 24 15,0%
Bicicleta 46 28,8%
Táxi 0 0,0%
A pé 41 25,6%
Total 160 100,0%

ACESSIBILIDADES

 
Transporte público nº % nº % nº %

24 O que o faria desistir do modo que gostaria de usar?
Distância da paragem 4 5,5% 14 19,2% 18 24,7%
Serviço pouco frequente 4 5,5% 33 45,2% 37 50,7%
Congestionamento (passageiros) 1 1,4% 12 16,4% 13 17,8%
Outros  (1) 0 0,0% 5 6,8% 5 6,8%
Total 9 64 73 100,0%

25 Isso fa-lo-ia: nº %
Desistir de ir ao local 6 12,2%
Mudar de modo de transporte 43 87,8%
Total 49 100,0%

Desistir de ir ao local Mudar de modo Total

 
(1) Outros Qualidade do meio transporte

Falta de hábito
Preço
Preço
Incerteza dos horarios  

Automóvel nº % nº % nº %
26 O que o faria desistir do modo que gostaria de usar?

Estacionamento longe (>20 min a pé) 14 26,4% 2 3,8% 16 30,2%
Estacionamento pago 8 15,1% 1 1,9% 9 17,0%
Congestionamento 13 24,5% 4 7,5% 17 32,1%
Local inacessível de carro 7 13,2% 4 7,5% 11 20,8%
Total 42 11 53 100,0%

27 Isso fa-lo-ia: nº %
Desistir de ir ao local 18 75,0%
Mudar de modo de transporte 6 25,0%
Total 24 100,0%

Desistir de ir ao local Mudar de modo Total
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A pé nº % nº % nº %
28 O que o faria desistir do modo que gostaria de usar?

Ausência de passeios 11 14,9% 9 12,2% 20 27,0%
Insegurança 21 28,4% 9 12,2% 30 40,5%
Terreno acidentado 8 10,8% 0 0,0% 8 10,8%
Proximidade de vias muito movimentadas 
(automóveis) 7 9,5% 6 8,1% 13 17,6%
Outros (2) 0 0,0% 3 4,1% 3 4,1%
Total 47 27 74 100,0%

29 Isso fa-lo-ia: nº %
Desistir de ir ao local 24 58,5%
Mudar de modo de transporte 17 41,5%
Total 41 100,0%

(2) Outros Distância
Distancia ao local
Distância de casa ao parque

Bicicleta nº % nº % nº %
30 O que o faria desistir do modo que gostaria de usar?

Ausência de ciclovias 7 6,7% 12 11,4% 19 18,1%
Ausência de estacionamento para bicicletas 2 1,9% 7 6,7% 9 8,6%
Insegurança 24 22,9% 7 6,7% 31 29,5%
Terreno acidentado 8 7,6% 6 5,7% 14 13,3%
Proximidade de vias muito movimentadas 
(automóveis) 18 17,1% 12 11,4% 30 28,6%
Outros (3) 1 1,0% 1 1,0% 2 1,9%
Total 60 45 105 100,0%

31 Isso fa-lo-ia: nº %
Desistir de ir ao local 28 60,9%
Mudar de modo de transporte 18 39,1%
Total 46 100,0%

(3) Outros Desorganização  urbana
Estradas muito movimentadas para chegar a essas zonas.

32

Ordene de 1 (mais importante) a 5 (menos 
importante) o que considera essencial na 
segurança nestes espaços. 1 2 3 4 5 Peso
Iluminação 55 46 26 15 1 2,0
Patrulhamento 50 48 24 12 9 2,2
Área ampla sem obstáculos visuais 17 21 57 44 4 3,0
Visibilidade de e para a rua 12 23 27 63 18 3,4
Limpeza e Manutenção 24 36 48 24 12 2,8
Outros 8 5 5 8 117 4,5

Dentro dos seguintes sub-grupos, escolha no 
máximo 2 items aos quais daria mais 
importância para avaliar a qualidade ou 
conforto de uma frente de água. nº %

Importância 
global  na 

qualidade e 
conforto (%)

34 Qualidade dos espaços verdes
Árvores para sombreamento 105 38,3% 6,8% 158
Manutenção e limpeza dos jardins 127 46,4% 8,2% 191
Espaços relvados (para pisar) 42 15,3% 2,7% 63
Total 274 100,0%

35 Qualidade dos espaços de circulação
Passeios confortáveis em termos de inclinação 53 20,5% 4,5% 106
Passeios largos 83 32,0% 7,1% 166
Materiais utilizados para os passeios 35 13,5% 3,0% 70
Espaços com usos diferentes separados 
(ciclovias) 88 34,0% 7,6% 176
Total 259 100,0%

36 Qualidade do mobiliário
Design do mobiliário urbano 37 15,4% 3,2% 74
Disponibilidade de mobiliário urbano suficiente 108 45,0% 9,3% 216
Materiais usados no mobiliário urbano 54 22,5% 4,6% 108
Existência de obras de arte públicas 41 17,1% 3,5% 82
Total 240 100,0%

37 Qualidade do ambiente e da paisagem
Iluminação 49 16,0% 6,3% 147
Vista sobre os espelhos de água 48 15,6% 6,2% 144
Ausência de ruído 84 27,4% 10,8% 252
Ausência de poluição atmosférica 94 30,6% 12,1% 282
Escala do espaço (grandes espaços) 28 9,1% 3,6% 84
Escala do espaço (mais confinados) 4 1,3% 0,5% 12
Total 307 100,0%

Total 1853 2330 100%

SEGURANÇA

QUALIDADE E CONFORTO

Total

Desistir de ir ao local Mudar de modo Total

Mudar de modoDesistir de ir ao local

 

38

Ordene a importância dos seguintes aspectos 
(1 - mais importante ; 4 - menos importante) na 
sua avaliação pessoal de um espaço público 1 2 3 4 Peso
Equipamentos e Usos 17 13 39 73 3,2
Acessibilidade 20 33 49 40 2,7
Segurança 74 36 21 11 1,8
Qualidade e Conforto 31 60 33 18 2,3

GERAL
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ANEXO B  
INQUÉRITO DOS CASOS DE 
ESTUDO E RESULTADOS 

 

B.1 INQUÉRITOS DOS CASOS DE ESTUDO 

Esses inquéritos foram realizados nos três locais dos casos de estudo, sendo que a parte 
referente aos Equipamentos e Usos difere consoante ao local pois corresponde à listagem dos 
equipamentos existentes em cada local. 

A imagem do inquérito que se segue corresponde ao realizado na zona do Porto, sendo que 
para Matosinhos e Afurada as escolhas eram as seguintes: 

 

Matosinhos: 

� Ciclovias 

� Parques radicais 

� Espaços para se sentar 

� Percursos para passear 

� Cafés 

� Bares (Actividade nocturna) 

� Restaurantes 

� Barracas de venda 

� Campos de jogos (sazonal) 

Afurada: 

� Ciclovias 

� Percursos para passear 

� Relvados para pisar 

� Espaços para se sentar 

� Parque infantil 

� Sombras 

� Lavadouro 
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B.2 CÁLCULOS 

Algumas questões elaboradas neste inquérito permitiam respostas múltiplas. Face a estes 
resultados foram calculados dois tipos de percentagem designados: percentagem sobre o 
número de inquiridos (PI) e percentagem sobre o número total de respostas (PR). 

As fórmulas usadas são as seguintes: 

 

perguntaàrespostasdetotalnúmero
perguntaumadeaspectocadaadadasrespostasdenúmero

PR =  

 

perguntanessainquiridosdetotalnúmero
perguntaumadeaspectocadaadadasrespostasdenúmero

PI
  

=  
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B
.3 M

A
T

O
SIN

H
O

S 
IDENTIFICAÇÃO

Numero total de inquiridos 32

Sexo Homem Mulher Total
nº 16 16 32
% 50% 50% 100%

Idade <18 18-24 25-44 45-65 >65 Total
nº 2 3 16 8 3 32
% 6% 9% 50% 25% 9% 100%

Donde vem < 500 m
500-   

1000 m > 1000 m Total
nº 2 1 29 32
% 6% 3% 91% 100%

Frequência
Espora-
dicamte 1x / mês 1x /sem

varias x 
/sem Total

nº 9 6 13 4 32
% 28% 19% 41% 13% 100%

Frequentava este local antes da requalificação? Sim Não Total
nº 29 3 32
% 91% 9% 100%

Se sim, antes frequentava Mais Menos Igual Total
nº 0 14 15 29
% 0% 48% 52% 100%

Razão principal? nº PR PI
Segurança 5 14% 36%
Acessibilidades 3 9% 21%
Qualidade e Conforto 11 31% 79%
Vista sobre a agua/Beleza da paisagem 6 17% 43%
Equipamentos de lazer e estar 9 26% 64%
Equipamentos desportivos 1 3% 7%
Equipamentos comerciais 0 0% 0%
Total de respostas 35
Total de inquiridos 14
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A. SEGURNAÇA

A1.1 Sente-se mais seguro dps da requalificação? Sim Não Igual Total
nº 17 1 11 29
% 59% 3% 38% 100%

A1.2 Porquê? nº PR PI
Iluminação 8 15% 44%
Patrulhamento 6 12% 33%
Área ampla s/obst. visuais 14 27% 78%
Visibilidade de e para a rua 11 21% 61%
Limpeza e manutenção 11 21% 61%
Outros 2 4% 11%
Total de respostas 52
Total de inquiridos 18

A2
Iluminação Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total

nº 1 9 19 3 32 23 0 3 3 29
% 3% 28% 59% 9% 100% 79% 0% 10% 10% 100%

Patrulhamento Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 1 10 2 19 32 5 0 4 20 29
% 3% 31% 6% 59% 100% 17% 0% 14% 69% 100%

Área ampla s/obst. visuais Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 2 30 0 32 26 0 3 0 29
% 0% 6% 94% 0% 100% 90% 0% 10% 0% 100%

Visibilidade de e para a rua Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 1 31 0 32 25 0 4 0 29
% 0% 3% 97% 0% 100% 86% 0% 14% 0% 100%

Limpeza e manutenção Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 14 18 0 32 26 0 3 0 29
% 0% 44% 56% 0% 100% 90% 0% 10% 0% 100%

A3 Sentimento de segurança Fraco Normal Forte Absoluto Total
nº 0 16 12 4 32
% 0% 50% 38% 13% 100%

Class estado actual da SEGURANÇA Evolução da SEGURANÇA
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A4 Onde sente falta de melhorias para ser absoluto nº PR PI
Iluminação 7 16% 25%
Patrulhamento 24 55% 86%
Área ampla s/obst. visuais 0 0% 0%
Visibilidade de e para a rua 1 2% 4%
Limpeza e manutenção 12 27% 43%
Outros 0 0% 0%
Total de respostas 44
Total de inquiridos 28

B. ACESSIBILIDADE

B1 Modo que usa p/ ir ao local nº %
A pé 3 9%
Carro 23 72%
Transporte público 5 16%
Bicicleta 1 3%
Taxi 0 0%
Outro 0 0%
Total 32

B2 Usava outro modo antes da intervenção? Sim Não Total
nº 2 27 29
% 7% 93% 100%

B2.1 Porque mudou? nº
Mudanças que impede modo usado anteriormente 2
Mudanças que permite o modo usado agora 0

B2.2
A pé Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total

nº 0 2 1 0 3 3 0 0 0 3
% 0% 67% 33% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100%

Carro Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 4 19 0 23 18 1 2 0 21
% 0% 17% 83% 0% 100% 86% 5% 10% 0% 100%

Transporte público Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 0 5 0 5 4 0 0 0 4
% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100%

Bicicleta Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100%

Class estado actual da ACESSIBILIDADE Evolução da ACESSIBILIDADE
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C. QUALIDADE E CONFORTO

C1 Classifique a evolução da qualidade e conforto Melhorou Piorou Igual NS/NR
nº 28 1 0 0 29
% 97% 3% 0% 0% 100%

C1.1
Espaços verdes Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total

nº 13 15 3 1 32 9 4 14 2 29
% 41% 47% 9% 3% 100% 31% 14% 48% 7% 100%

Espaços de circulação Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 1 31 0 32 29 0 0 0 29
% 0% 3% 97% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100%

Mobiliário urbano Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 2 14 16 0 32 24 1 4 0 29
% 6% 44% 50% 0% 100% 83% 3% 14% 0% 100%

Limpeza e manutenção Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 19 12 1 32 25 0 3 1 29
% 0% 59% 38% 3% 100% 86% 0% 10% 3% 100%

Beleza da paisagem Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 1 9 21 1 32 18 8 2 1 29
% 3% 28% 66% 3% 100% 62% 28% 7% 3% 100%

Vista sobre espelhos de agua Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 1 1 29 1 32 21 0 7 1 29
% 3% 3% 91% 3% 100% 72% 0% 24% 3% 100%

Qualidade da luminação Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 1 9 19 3 32 24 0 1 4 29
% 3% 28% 59% 9% 100% 83% 0% 3% 14% 100%

Ruído e poluição Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 4 21 2 5 32 5 4 14 6 29
% 13% 66% 6% 16% 100% 17% 14% 48% 21% 100%

C2 Classifique a qualidade e conforto Mau Medio Bom Excelente Total
nº 0 9 22 1 32
% 0% 28% 69% 3% 100%

Class estado actual da QUAL. E CONF. Evolução da QUAL. E CONF.
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C2.1 Onde sente falta de melhorias para ser excelente nº PR PI
Espaços verdes 25 33% 81%
Espaços de circulação 3 4% 10%
Mobiliário urbano 10 13% 32%
Limpeza e manutenção 11 15% 35%
Beleza da paisagem 3 4% 10%
Vista sobre espelhos de agua 3 4% 10%
Qualidade da luminação 6 8% 19%
Ruído e poluição 14 19% 45%
Total de respostas 75
Total de inquiridos 31

D. EQUIPAMENTOS E USOS

D Equipamentos e usos  usa + PR PI Indisp PR PI
Ciclovias 9 8% 28% 5 6% 16%
Parques radicais 1 1% 3% 1 1% 3%
Sentar 30 26% 94% 26 34% 81%
Cafes 18 16% 56% 9 12% 28%
Barracas de venda 6 5% 19% 2 3% 6%
Passear 32 28% 100% 30 39% 94%
Campos de jogos 0 0% 0% 0 0% 0%
Bares 12 11% 38% 2 3% 6%
Restaurantes 6 5% 19% 2 3% 6%
Total de respostas 114 77
Total de inquiridos 32 32 
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B
.4 P

O
R

T
O 

IDENTIFICAÇÃO

Numero total de inquiridos 29

Sexo Homem Mulher Total
nº 17 12 29
% 59% 41% 100%

Idade <18 18-24 25-44 45-65 >65 Total
nº 1 2 18 6 2 29
% 3% 7% 62% 21% 7% 100%

Donde vem < 500 m
500-   

1000 m > 1000 m Total
nº 0 6 23 29
% 0% 21% 79% 100%

Frequência
Espora-
dicamte 1x / mês 1x /sem

varias x 
/sem Total

nº 13 4 8 4 29
% 45% 14% 28% 14% 100%

Frequentava este local antes da requalificação? Sim Não Total
nº 23 6 29
% 79% 21% 100%

Se sim, antes frequentava Mais Menos Igual Total
nº 0 15 8 23
% 0% 65% 35% 100%

Razão principal? nº PR PI
Segurança 6 14% 40%
Acessibilidades 12 28% 80%
Qualidade e Conforto 6 14% 40%
Vista sobre a agua/Beleza da paisagem 8 19% 53%
Equipamentos de lazer e estar 6 14% 40%
Equipamentos desportivos 2 5% 13%
Equipamentos comerciais 3 7% 20%
Total de respostas 43
Total de inquiridos 15 
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A. SEGURNAÇA

A1.1 Sente-se mais seguro dps da requalificação? Sim Não Igual Total
nº 16 0 7 23
% 70% 0% 30% 100%

A1.2 Porquê? nº PR PI
Iluminação 13 30% 81%
Patrulhamento 3 7% 19%
Área ampla s/obst. visuais 8 18% 50%
Visibilidade de e para a rua 8 18% 50%
Limpeza e manutenção 11 25% 69%
Outros 1 2% 6%
Total de respostas 44
Total de inquiridos 16

A2
Iluminação Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total

nº 1 5 21 2 29 21 0 1 1 23
% 3% 17% 72% 7% 100% 91% 0% 4% 4% 100%

Patrulhamento Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 5 11 0 13 29 2 0 6 15 23
% 17% 38% 0% 45% 100% 9% 0% 26% 65% 100%

Área ampla s/obst. visuais Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 1 5 23 0 29 20 2 0 1 23
% 3% 17% 79% 0% 100% 87% 9% 0% 4% 100%

Visibilidade de e para a rua Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 1 8 20 0 29 18 1 4 0 23
% 3% 28% 69% 0% 100% 78% 4% 17% 0% 100%

Limpeza e manutenção Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 11 18 0 29 18 0 4 1 23
% 0% 38% 62% 0% 100% 78% 0% 17% 4% 100%

A3 Sentimento de segurança Fraco Normal Forte Absoluto Total
nº 1 21 5 2 29
% 3% 72% 17% 7% 100%

Class estado actual da SEGURANÇA Evolução da SEGURANÇA
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A4 Onde sente falta de melhorias para ser absoluto nº PR PI
Iluminação 7 18% 26%
Patrulhamento 23 61% 85%
Área ampla s/obst. visuais 3 8% 11%
Visibilidade de e para a rua 3 8% 11%
Limpeza e manutenção 2 5% 7%
Outros 0 0% 0%
Total de respostas 38
Total de inquiridos 27

B. ACESSIBILIDADE

B1 Modo que usa p/ ir ao local nº %
A pé 4 14%
Carro 22 76%
Transporte público 1 3%
Bicicleta 2 7%
Taxi 0 0%
Outro 0 0%
Total 29

B2 Usava outro modo antes da intervenção? Sim Não Total
nº 0 23 23
% 0% 100% 100%

B2.1 Porque mudou? nº
Mudanças que impede modo usado anteriormente 0
Mudanças que permite o modo usado agora 0

B2.2
A pé Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total

nº 0 1 3 0 4 3 0 0 0 3
% 0% 25% 75% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100%

Carro Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 8 14 0 22 16 0 2 0 18
% 0% 36% 64% 0% 100% 89% 0% 11% 0% 100%

Transporte público Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
% 0% 0% 100% 0% 100% - - - - -

Bicicleta Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 0 2 0 2 1 0 1 0 2
% 0% 0% 100% 0% 100% 50% 0% 50% 0% 100%

Class estado actual da ACESSIBILIDADE Evolução da ACESSIBILIDADE

 



 R
equalificação de frentes de água – A

valiação de três casos do G
rande P

orto 

 

179 

C. QUALIDADE E CONFORTO

C1 Classifique a evolução da qualidade e conforto Melhorou Piorou Igual NS/NR
nº 21 1 1 0 23
% 91% 4% 4% 0% 100%

C1.1
Espaços verdes Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total

nº 6 16 7 0 29 13 2 7 1 23
% 21% 55% 24% 0% 100% 57% 9% 30% 4% 100%

Espaços de circulação Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 4 25 0 29 22 0 0 1 23
% 0% 14% 86% 0% 100% 96% 0% 0% 4% 100%

Mobiliário urbano Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 5 16 8 0 29 17 1 1 4 23
% 17% 55% 28% 0% 100% 74% 4% 4% 17% 100%

Limpeza e manutenção Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 16 13 0 29 19 0 3 1 23
% 0% 55% 45% 0% 100% 83% 0% 13% 4% 100%

Beleza da paisagem Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 5 24 0 29 14 2 6 1 23
% 0% 17% 83% 0% 100% 61% 9% 26% 4% 100%

Vista sobre espelhos de agua Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 4 25 0 29 14 1 8 0 23
% 0% 14% 86% 0% 100% 61% 4% 35% 0% 100%

Qualidade da luminação Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 1 6 20 2 29 19 0 2 2 23
% 3% 21% 69% 7% 100% 83% 0% 9% 9% 100%

Ruído e poluição Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 2 17 8 2 29 7 2 12 2 23
% 7% 59% 28% 7% 100% 30% 9% 52% 9% 100%

C2 Classifique a qualidade e conforto Mau Medio Bom Excelente Total
nº 1 12 16 0 29
% 3% 41% 55% 0% 100%

Class estado actual da QUAL. E CONF. Evolução da QUAL. E CONF.
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C2.1 Onde sente falta de melhorias para ser excelente nº PR PI
Espaços verdes 16 27% 55%
Espaços de circulação 1 2% 3%
Mobiliário urbano 13 22% 45%
Limpeza e manutenção 11 18% 38%
Beleza da paisagem 0 0% 0%
Vista sobre espelhos de agua 1 2% 3%
Qualidade da luminação 5 8% 17%
Ruído e poluição 13 22% 45%
Total de respostas 60
Total de inquiridos 29

D. EQUIPAMENTOS E USOS

D Equipamentos e usos  usa + PR PI Indisp. PR PI
Ciclovias 14 11% 48% 6 9% 21%
Parques Radicais 3 2% 10% 1 1% 3%
Relvados 10 8% 34% 4 6% 14%
Sombras 8 6% 28% 6 9% 21%
Cafés 17 13% 59% 4 6% 14%
Barracas de venda 3 2% 10% 0 0% 0%
Passear 28 22% 97% 26 37% 90%
Campo de jogos 4 3% 14% 1 1% 3%
Espaços para se sentar 19 15% 66% 17 24% 59%
Edifício Transparente 14 11% 48% 5 7% 17%
Bares 5 4% 17% 0 0% 0%
Palco para eventos 2 2% 7% 0 0% 0%
Total de respostas 127 70
Total de inquiridos 29 29 
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B
.5 A

FU
R

A
D

A 
IDENTIFICAÇÃO

Numero total de inquiridos 29

Sexo Homem Mulher Total
nº 16 13 29
% 55% 45% 100%

Idade <18 18-24 25-44 45-65 >65 Total
nº 1 2 12 9 5 29
% 3% 7% 41% 31% 17% 100%

Donde vem < 500 m
500-   

1000 m > 1000 m Total
nº 1 4 24 29
% 3% 14% 83% 100%

Frequência
Espora-
dicamte 1x / mês 1x /sem

varias x 
/sem Total

nº 15 1 9 4 29
% 52% 3% 31% 14% 100%

Frequentava este local antes da requalificação? Sim Não Total
nº 21 8 29
% 72% 28% 100%

Se sim, antes frequentava Mais Menos Igual Total
nº 0 10 11 21
% 0% 48% 52% 100%

Razão principal? nº PR PI
Segurança 2 9% 20%
Acessibilidades 2 9% 20%
Qualidade e Conforto 9 41% 90%
Vista sobre a agua/Beleza da paisagem 5 23% 50%
Equipamentos de lazer e estar 2 9% 20%
Equipamentos desportivos 2 9% 20%
Equipamentos comerciais 0 0% 0%
Total de respostas 22
Total de inquiridos 10 
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A. SEGURNAÇA

A1.1 Sente-se mais seguro dps da requalificação? Sim Não Igual Total
nº 13 0 8 21
% 62% 0% 38% 100%

A1.2 Porquê? nº PR PI
Iluminação 5 19% 38%
Patrulhamento 1 4% 8%
Área ampla s/obst. visuais 7 27% 54%
Visibilidade de e para a rua 4 15% 31%
Limpeza e manutenção 6 23% 46%
Outros 3 12% 23%
Total de respostas 26
Total de inquiridos 13

A2
Iluminação Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total

nº 0 3 23 3 29 16 0 1 4 21
% 0% 10% 79% 10% 100% 76% 0% 5% 19% 100%

Patrulhamento Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 1 12 0 16 29 5 1 7 8 21
% 3% 41% 0% 55% 100% 24% 5% 33% 38% 100%

Área ampla s/obst. visuais Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 4 21 4 29 17 1 0 3 21
% 0% 14% 72% 14% 100% 81% 5% 0% 14% 100%

Visibilidade de e para a rua Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 2 23 4 29 15 1 2 3 21
% 0% 7% 79% 14% 100% 71% 5% 10% 14% 100%

Limpeza e manutenção Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 2 10 17 0 29 19 0 2 0 21
% 7% 34% 59% 0% 100% 90% 0% 10% 0% 100%

A3 Sentimento de segurança Fraco Normal Forte Absoluto Total
nº 1 19 5 4 29
% 3% 66% 17% 14% 100%

Class estado actual da SEGURANÇA Evolução da SEGURANÇA
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A4 Onde sente falta de melhorias para ser absoluto nº PR PI
Iluminação 1 3% 4%
Patrulhamento 20 57% 80%
Área ampla s/obst. visuais 1 3% 4%
Visibilidade de e para a rua 5 14% 20%
Limpeza e manutenção 6 17% 24%
Outros 2 6% 8%
Total de respostas 35
Total de inquiridos 25

B. ACESSIBILIDADE

B1 Modo que usa p/ ir ao local nº %
A pé 3 10%
Carro 21 72%
Transporte público 1 3%
Bicicleta 4 14%
Taxi 0 0%
Outro 0 0%
Total 29

B2 Usava outro modo antes da intervenção? Sim Não Total
nº 2 19 21
% 10% 90% 100%

B2.1 Porque mudou? nº
Mudanças que impede modo usado anteriormente 1
Mudanças que permite o modo usado agora 1

B2.2
A pé Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total

nº 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3
% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100%

Carro Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 6 15 0 21 13 0 0 0 13
% 0% 29% 71% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100%

Transporte público Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100%

Bicicleta Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 2 2 0 4 4 0 0 0 4
% 0% 50% 50% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100%

Class estado actual da ACESSIBILIDADE Evolução da ACESSIBILIDADE
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C. QUALIDADE E CONFORTO

C1 Classifique a evolução da qualidade e conforto Melhorou Piorou Igual NS/NR
nº 20 0 1 0 21
% 95% 0% 5% 0% 100%

C1.1
Espaços verdes Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total

nº 0 10 18 1 29 19 0 1 1 21
% 0% 34% 62% 3% 100% 90% 0% 5% 5% 100%

Espaços de circulação Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 1 7 20 1 29 18 1 1 1 21
% 3% 24% 69% 3% 100% 86% 5% 5% 5% 100%

Mobiliário urbano Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 3 12 11 3 29 16 0 2 3 21
% 10% 41% 38% 10% 100% 76% 0% 10% 14% 100%

Limpeza e manutenção Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 2 12 15 0 29 17 0 3 1 21
% 7% 41% 52% 0% 100% 81% 0% 14% 5% 100%

Beleza da paisagem Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 1 28 0 29 18 0 0 3 21
% 0% 3% 97% 0% 100% 86% 0% 0% 14% 100%

Vista sobre espelhos de agua Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 3 25 1 29 15 0 5 1 21
% 0% 10% 86% 3% 100% 71% 0% 24% 5% 100%

Qualidade da luminação Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 7 16 6 29 13 0 2 6 21
% 0% 24% 55% 21% 100% 62% 0% 10% 29% 100%

Ruído e poluição Má Média Boa NS/NR Total Melhorou Piorou Igual NS/NR Total
nº 0 15 10 4 29 10 4 4 3 21
% 0% 52% 34% 14% 100% 48% 19% 19% 14% 100%

C2 Classifique a qualidade e conforto Mau Medio Bom Excelente Total
nº 0 9 18 2 29
% 0% 31% 62% 7% 100%

Class estado actual da QUAL. E CONF. Evolução da QUAL. E CONF.
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C2.1 Onde sente falta de melhorias para ser excelente nº PR PI
Espaços verdes 8 15% 30%
Espaços de circulação 5 9% 19%
Mobiliário urbano 17 32% 63%
Limpeza e manutenção 8 15% 30%
Beleza da paisagem 2 4% 7%
Vista sobre espelhos de agua 0 0% 0%
Qualidade da luminação 3 6% 11%
Ruído e poluição 10 19% 37%
Total de respostas 53
Total de inquiridos 27

D. EQUIPAMENTOS E USOS

D Equipamentos e usos  usa + PR PI Indisp. PR PI
Ciclovias 9 13% 31% 5 11% 17%
Parque infantil 4 6% 14% 2 4% 7%
Relvados para pisar 6 9% 21% 1 2% 3%
Sombras 8 12% 28% 2 4% 7%
Lavadouro 1 1% 3% 1 2% 3%
Percursos para passear 25 37% 86% 24 53% 83%
Espaços para se sentar 14 21% 48% 10 22% 34%
Total de respostas 67 45
Total de inquiridos 29 29 
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C.1 MATOSINHOS 

 
Fig. 77 - Planta de delimitação da zona de intervenção (Plano Estratégico Programa Polis Matosinhos, 1998) 
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Fig. 78 - Planta de identificação dos projectos e obras (Plano Estratégico Programa Polis Matosinhos, 1998) 
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C.2  PORTO 

 
Fig. 79 - Planta da zona de intervenção (Plano Estratégico Programa Polis Porto, 1998) 
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C.3  VILA NOVA DE GAIA 

            
Fig. 80 – Planta de identificação dos planos de pormenor e zona de intervenção (Plano Estratégico Programa Polis Vila Nova de Gaia, 2000) 
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Fig. 81 – Planta de identificação dos eixos de intervenção (Plano Estratégico Programa Polis Vila Nova de Gaia, 2000) 
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