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CONTEXTO URBANO DE AVEIRO

CIDADE TRADICIONAL 
Desafios da reabilitação urbana

Intervenção

 PEDU a estratégia de intervenção no âmbito da 
cidade tradicional 

CIDADE NOVA
Desafios da reabilitação urbana

Intervenção

 Revisão do PDM e a contenção dos aglomerados 

 Centros de Identidade Cultural

 Estação Náutica

 Projetos de reabilitação urbana

ELEMENTOS



CONTEXTO URBANO



CONTEXTO URBANO



CIDADE TRADICIONAL | DESAFIOS DA REABILITAÇÃO URBANA



CIDADE TRADICIONAL | DESAFIOS DA REABILITAÇÃO URBANA

“A iconografia substitui a vida, a cenografia a arquitectura, o 
espetáculo a realidade”  Alfonso Garcia del Rey (2002)



CIDADE TRADICIONAL | PEDU



CIDADE TRADICIONAL | PEDU



CIDADE TRADICIONAL | PEDU



CIDADE TRADICIONAL | PEDU



CIDADE TRADICIONAL | PEDU



CIDADE NOVA | DESAFIOS DA REABILITAÇÃO URBANA

Cacia



CIDADE NOVA | DESAFIOS DA REABILITAÇÃO URBANA

Aradas | São Bernardo 



CIDADE NOVA | DESAFIOS DA REABILITAÇÃO URBANA

Santa Joana | Azurva



CIDADE NOVA | DESAFIOS DA REABILITAÇÃO URBANA

Robert Venturi



CIDADE NOVA | PDM

AVEIRO Território estruturante no sistema urbano regional

Diferenciador ao nível da paisagem e de elementos 
naturais impares
Diferenciador ao nível da paisagem e de elementos 
naturais impares

Que se quer coeso, competitivo e gerador de riquezaQue se quer coeso, competitivo e gerador de riqueza

Capaz de originar oportunidades de negócio, emprego, 
qualidade de vida fazendo com que muitos escolham Aveiro 
como o local ideal para residir, trabalhar, vivenciar 
momentos de cultura e de lazer, estudar ou investir. 

Capaz de originar oportunidades de negócio, emprego, 
qualidade de vida fazendo com que muitos escolham Aveiro 
como o local ideal para residir, trabalhar, vivenciar 
momentos de cultura e de lazer, estudar ou investir. 

Estratégia de Desenvolvimento Local 



ELEMENTOS
contenção da fragmentação urbana e da dispersão 

coerência dos aglomerados
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Fixação de regras que garantam a coesão dos diferentes 
territórios, que sejam unificadoras do tecido urbano e que 
concretizem a realidade da cidade de Aveiro como uma área 
urbana que se estende para além da cidade tradicional 
abraçando a Cidade Nova. 

Reforço das qualidades endógenas, valorizando o seu potencial 
intrínseco, respondendo-se de forma adequada à escala urbana 
existente e às funções.

Cidade Nova

Povoações periféricas

CIDADE NOVA | PDM



Objetivos

consolidação da identidade
 Manutenção e/ou reabilitação da 

estrutura, tecido urbano, tipo-
morfologias, alinhamentos e imagem 
global

qualificação do espaço público
 Identificação de alinhamentos a 

preservar e/ou corrigir
 Estudo de soluções para 

infraestruturas 
 Definição de termos de referência 

para a colocação de mobiliário 
urbano 

 Redução da presença automóvel, 
introdução de medidas de acalmia ou 
moderação de tráfego

Definição da vocação/ potencialidade 
dentro do concelho e da unidade a que 
pertence 

CIDADE NOVA | Áreas de Identidade Cultural 



CIDADE NOVA | Estação Náutica



CIDADE NOVA | projetos de reabilitação urbana



Projeto de Requalificação Urbana da envolvente à 
EB 2, 3 de S. Bernardo  

CIDADE NOVA | projetos de reabilitação urbana



CIDADE NOVA | projetos de reabilitação urbana

Montes de Azurva



Projeto de Requalificação Urbana da envolvente à 
EB23 de Cacia e ligação à antiga EN 109  

CIDADE NOVA | projetos de reabilitação urbana



Centro cívico de Verdemilho

CIDADE NOVA | projetos de reabilitação urbana
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