
App Porto oculto 
O Porto é um dos centros europeus mais antigos e seu núcleo histórico foi 
proclamado Património da Humanidade pela UNESCO em 1996.  
Desde 2012 temos vindo a presenciar uma forte especulação imobiliária e aposta 
na reabilitação dos edifícios localizados, essencialmente, junto ao centro histórico 
da cidade. 
No entanto entendemos que existe um valioso Património por Recuperar, que 
embora tenha sido esquecido e abandonado, urge em ser descoberto e destacado no 
mapa da cidade. Sabemos que o resultado da proliferação deste abandono é a 
desertificação e consequente degradação dos bairros e acreditamos que, como 
arquitetos, temos o dever de participar ativamente na identificação dos 
“problemas” da cidade e na procura de soluções para a melhoria da vida dos seus 
cidadãos.  

Propomos, para tal, o desenvolvimento de uma aplicação digital a utilizar em 
qualquer browser, com o objectivo de: 

1. Mapear espaços e edifícios devolutos, em ruína ou abandonados da cidade do 
Porto; 

2. Consciencializar para a reabilitação urbana;  
3. Identificar edifícios de interesse arquitectónico. 

Desta forma é possível obter um panorama concreto e real do nível de degradação 
do Património da cidade do Porto e destacar os seus edifícios e espaços mais 
significativos, instigando à da sua reativação e adaptação a novos usos. 

A ideia é que qualquer cidadão possa participar na vida do seu bairro, através desta 
ferramenta atual e simples, que permite a localização, identificação e 
caracterização de edifícios e espaços devolutos ou abandonados, com o objectivo 
de construir uma base de dados o mais abrangente e completa, quanto possível. 

ORÇAMENTAÇÃO 

Para possibilitar a exequibilidade deste projeto, tendo em conta o valor limitado 
deste orçamento participativo, esta aplicação seria desenvolvida em parceria com a 
TNDS – The New Digital School, e executada pelos alunos do ano de 2018. 
A TNDS, “desenvolve um inovador programa de design digital adaptado e 
orientado por objetivos profissionais e necessidades individuais de cada aluno. É 
um lugar para trabalhar em projetos pessoais e de clientes, com o apoio e 
orientação de especialistas da indústria, uma rede de mentores, uma equipe de 
facilitadores e seus colegas estudantes.”  
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CALENDARIZAÇÃO 

De acordo com a TNDS, uma aplicação deste tipo, e a ser realizada no âmbito do 
horário do curso, terá a duração estimada de 4 meses, a ter início em Março de 
2018.

ORÇAMENTO OPA

APP 'PORTO OCULTO'

DESIGNAÇÃO VALOR (€)

CONCEITO E DEFINIÇÃO DA APLICAÇÃO 400.00 €

DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO DA 
APLICAÇÃO - PELA TNDS 1,000.00 €

CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS EM 
SERVIDOR DEDICADO 100.00 €

TOTAL 1,500.00 €
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