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viva a cidade

enquadramento, objetivos, fases e cronograma
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plano estratégico de desenvolvimento urbano

plano de ação de
regeneração urbana PARU

plano de mobilidade
urbana sustentável PMUS

plano de ação integrado
para as comunidades
desfavorecidas PAICD

pi 6.5. melhorar o
ambiente urbano,
revitalizar cidades,
recuperar e descontaminar
zonas industriais
abandonadas

pi 4.5. promoção de
estratégias de baixo teor
de carbono (…) incluindo a
promoção da mobilidade
urbana multimodal
sustentável

pi 9.8. concessão de apoio
à regeneração física,
económica e social das
comunidades
desfavorecidas
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promover as vivências urbanas

O alcance da Qualidade Urbana, decorrente da
crescente consciência e exigência da qualidade
dos espaços urbanos públicos e privados, pelos
utentes e residentes da cidade constituiu um dos
princípios orientadores das opções das
intervenções. Urge reinventar a Cidade,
preenchendo os “vazios urbanos” e resolvendo as
descontinuidades, resultantes dos processos de
crescimento ao longo dos tempos. Importa
privilegiar a criação de mais e melhores espaços
públicos e reforçar as suas características
multifuncionais, devolvendo esses espaços para
que as relações humanas ocorram. Têm de ser
garantidas as condições necessárias para a sua
apropriação continuada, para o exercício de
urbanidade e cidadania, fundamental à
qualidade de vida dos cidadãos, privilegiando a
resposta aos grupos mais desfavorecidos: idosos,

crianças, pessoas com dificuldade de mobilidade,
em risco de pobreza ou isolamento, entre outros.
A apropriação humana deste território não deve
ter no património edificado o seu único
testemunho, uma vez que o património imaterial
é também um campo de referência da identidade
local a valorizar. Nesse sentido, será
fundamental promover e incentivar um conjunto
de ações e atividades de animação urbana, que
desenvolvam uma cultura de pertença e
comunidade, fundamentais para a prevenção da
exclusão social. (Objetivos PARU)
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VIVA A CIDADE
intervenções de pequena escala para a qualificação dos espaços de proximidade

› CIDADANIA ATIVA
E PARTICIPAÇÃO
› ACOMPANHAMEN
TO DAS
PROPOSTAS E SUA
IMPLEMENTAÇÃO

› REVITALIZAÇÃO E
APROPRIAÇÃO DAS
ÁREAS DE
INTERVENÇÃO

› ENVOLVIMENTO
DE INDIVÍDUOS E
COLETIVIDADES
› UTILIZADORES
PROMOTORES DA
TRANSFORMAÇÃO
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objetivos paru e viva a cidade
›
›
›
›
›

Promover as vivências urbanas
Promover a qualidade do ambiente urbano
Garantir a coesão dos diferentes territórios
Reforçar e valorizar as características diferenciadoras de aveiro
Valorizar o edificado e o património histórico

› Melhoria das condições de bem-estar, através da promoção da acessibilidade, mobilidade ativa e
sustentabilidade ambiental;
› Promoção das vivências urbanas e a garantia da funcionalidade dos espaços para diferentes usos;
› Reconversão de áreas degradadas e/ou socialmente desfavorecidas;
› Reforço da identidade local, transformando os espaços como forma de promover o sentido de
pertença e orgulho;
› Promoção da cidadania ativa, integrando diferentes grupos etários e sociais;
› Envolvimento dos setores distintos e compromisso de cidadãos com a solução;
› Melhoria da imagem urbana, com soluções criativas e inovadoras.
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Divulgação e
apresentação
programa

Projetos
selecionados

10. julho.17

7. dez.17

ENTREGA DAS PROPOSTAS
27. out.17

›
›
›
›
›
›

Diagnóstico e desafios
Objetivos da intervenção
Destinatários e utilizadores
Atividades do projeto
Cronograma
Estimativa orçamental

Desenvolvimento
da solução
até 30. abril. 18

IMPLEMENTAÇÃO

até março. 19

Divulgação e
apresentação
programa

ENTREGA DAS

10. julho.17

27. out.17

Desenvolvimento
da solução

PROPOSTAS

até 30. abril. 18

PROJETOS SELECIONADOS
7. dez.17

›
›
›
›
›
›

Objetivos e enquadramento
Envolvimento da comunidade
Interesse cultural
Impacto previsto
Sustentabilidade
Inovação e criatividade

Avaliação por 5 membros do juri:
CMA, UA e representantes da
população

IMPLEMENTAÇÃO

até março. 19

Divulgação e
apresentação
programa

ENTREGA DAS

10.julho.17

27. out.17

PROPOSTAS

Projetos
selecionados

7. dez.17

DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO
até 30.abrill.18

Processo de cocriação para
desenvolvimento dos projetos
IMPLEMENTAÇÃO
até março. 19

Contratação da empreitada pelo
Município
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áreas de intervenção
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