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I – Projeto Take the Field 

 

Integrado no Projeto Take the Field, realizou-se no dia 12 de Março, no Pequeno 

auditório do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, o Concurso Final deste projeto, do qual 

resultou o apuramento das 5 ideias finalistas e cujos jovens empreendedores foram premiados 

com uma Viagem a Milão, para participarem no Encontro Europeu com jovens dos restantes 

países parceiros deste projeto. O intercâmbio irá decorrer entre 31 de março e 4 de abril. 

Durante o mês de Fevereiro, 13 jovens com idades compreendidas entre os 17 e os 25 

anos frequentaram um curso de capacitação que decorreu no Espaço C na Baixa de Santo 

António, onde tiveram a oportunidade de desenvolver as suas ideias nas áreas de 

Desenvolvimento Comunitário, Artístico e Cultural; Marketing Territorial e Turismo Sustentável.  

Trabalhando em equipa ou individualmente, foram desenvolvidas 9 ideias de negócio 

que foram a concurso no passado dia 12 de março. Cada equipa ou indivíduo teve a 

oportunidade de fazer um pitch de 3 minutos, perante um Júri que para além de contar com 

técnicos do Município de Aveiro das áreas de Desenvolvimento Económico, Educação e Ação 

Social, contou ainda com a presença da vereadora com o Pelouro do Empreendedorismo, Eng.ª 

Raquel Madureira e com o Diretor Regional do Instituto Português do Desporto e Juventude, Dr. 

José Cardoso. 

Saliente-se a diversidade das ideias apresentadas a concurso, que abrangeram temas 

tão distintos como: turismo religioso, desenvolvimento comunitário, desenvolvimento de APP´s, 

brinquedos adaptados a crianças com NEE, entre outros. 

Os 5 representantes de Aveiro no Intercâmbio de Milão são os seguintes: 

BiscApp - Joana Melo, 17 anos, da Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães de Lima 



CIC - Corpo Humano - Vitória Louros, 23 anos, mestrado de Engenharia do Ambiente na 

Universidade de Aveiro 

Waid - What are you Doing? – Rui Parente, 19 anos, da Escola Superior de Tecnologias 

e Gestão de Águeda | Ideia desenvolvida com Rúben Rocha Silva, estudante na Escola 

Secundária Homem Cristo 

Aguarela - Inês Fernandes, 17 anos, da Escola Secundária Jaime de Magalhães Lima 

Shift&Play – João Silva, 17 anos | Ideia desenvolvida com Leandro Santos e André 

Ferreira, da Escola Profissional de Aveiro 

 

Com este projeto, pretende-se que os jovens participantes assumam-se como 

protagonistas ativos na sociedade e estimulem o seu processo criativo, através do 

desenvolvimento de novas ideias. Através da ação de capacitação desenvolvida e do 

intercâmbio cultural proposto (apenas aos 5 finalistas) estaremos a possibilitar a estes jovens 

não só potenciar as suas competências empreendedoras, mas também a possibilitar o 

intercâmbio cultural com outros jovens, o que entendemos ser muito positivo para o seu 

desenvolvimento pessoal. 

Para mais informações sobre o projeto consulte o site: http://www.youthideas.eu/ 

Em anexo: fotos da sessão final 

 
 

 

II – Município de Aveiro dá início ao Projeto “VIVACIDADE” 

 

No próximo sábado, dia 22 de março, vai realizar-se a primeira ação do “VivaCidade”, 

um projeto de participação dos cidadãos aveirenses para a intervenção urbana em Aveiro, 

financiado pelo “Actors of Urban Change”, um programa da Fundação Robert Bosch em 

cooperação com a MitOst e.V. 

A iniciativa consiste, nesta primeira fase, na recolha de memórias na área envolvente à 

R. Infante D. Henrique, selecionada para acolher a primeira intervenção.  

Esta primeira ação servirá ainda para dar a conhecer à população o “VivaCidade” e 

tentar perceber as possibilidades de dinâmicas e de trabalho que podem surgir no âmbito da 

regeneração urbana de espaços abandonados. 

“VivaCidade” é um projeto participado por uma equipa constituída pela Câmara 

Municipal de Aveiro, pela PUIS – Plataforma Universitária para a Inovação Social e pela 



SETEPÉS e tem por objetivo possibilitar a intervenção – melhorar e qualificar – de espaços 

vazios na cidade, nomeadamente, espaços que estão abandonados e que podem ser úteis para 

a comunidade. A intenção é torná-los em lugares cómodos, acessíveis e agradáveis.  

O projeto “VivaCidade”, um dos 10 selecionados entre 127, pretende envolver a 

comunidade, num processo de participação pública, na transformação de três espaços 

expectantes através de intervenções criativas. Estes espaços deverão localizar-se ao longo de 

um eixo histórico que atravessa a cidade (definido pelas ruas de São Sebastião, Combatentes da 

Grande Guerra, Rua do Gravito, entre outras).  

Com este projeto ambiciona-se que a comunidade tenha uma participação activa e 

positiva para as questões urbanas, nomeadamente, apoiar e impulsionar novos grupos e 

dinâmicas na comunidade que possam promover essa participação. Existe ainda a vontade de 

aproximar a população local e os estudantes, promovendo a troca de experiências, 

conhecimentos e competências. Por último, de salientar que ao recolher e trabalhar memórias, 

garante-se a identificação da comunidade com os lugares.  

 “Actors of urban change” pressupõe o desenvolvimento de um projeto cultural que 

promova o desenvolvimento urbano participado e sustentável, reforçando as competências de 

colaboração entre parceiros de setores diferentes. O programa não se foca nos processos 

formais de planeamento urbano, mas nas metodologias necessárias para reforçar os laços da 

comunidade e permitir o desenvolvimento urbano local sustentável. A Fundação Robert Bosch, 

em cooperação com a MitOst, através do seu Programa Actors of Urban Change, promovem e 

financiam este projeto tem a duração prevista de 18 meses, com final em maio de 2015. 

 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos, eng. 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


