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Anexo I | Diretrizes de Intervenção
(A que se refere o Ponto 4 do Artigo 1.º dos Termos de Referência)

1. PREÂMBULO
Numa perspetiva de requalificação e melhoria da qualidade de vida urbana, a Câmara Municipal de
Águeda pretende requalificar o Parque de Alta Vila e criar o novo Parque Urbano na Margem Sul do
Rio Águeda. Ambos os espaços verdes integram uma estratégia de criação de uma cintura verde ao
redor da cidade de Águeda.

Figura 1 - Cintura Verde de Águeda

O Parque de Alta Vila fica localizado na margem Norte do Rio Águeda e configura um espaço verde
urbano de carácter histórico que faz parte do imaginário da cidade desde há longos anos. O maior
objetivo será aqui o de reabilitar o espaço, considerando o seu valor histórico-cultural e o seu papel
enquanto jardim originalmente privado, mais tarde aberto ao público e à cidade. Pretende-se ainda,
promover a sua requalificação tendo, também em vista, a sua fruição e integração na rede de
espaços públicos urbanos.
Pretende-se que o futuro Parque da Margem Sul do Rio Águeda seja uma infraestrutura verde de
maiores dimensões, a qual tem a condicionante de estar localizada integralmente em leito de cheia.
O objetivo será aqui o de criar uma área verde de carácter lúdico e desportivo, integrando a rede de
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ciclovias e caminhos pedonais históricos que fazem ligações de nível urbano e regional. Pretende-se
ainda que esta estrutura verde permita a ligação do centro urbano com a zona desportiva, assim
como com o futuro museu da indústria a criar na zona nascente da cidade de Águeda.
Independentemente dos usos mencionados, podem ser propostos outros, como sejam atividades
agrossilvicolas urbanas e/ou pedagógicas. Pretende-se também que, pelas grandes dimensões da
área a tratar, se equacione a hipótese de desenhar uma estrutura menos formal e que possa «diluirse» no contexto agrícola da margem Sul. Deverá também aqui perspetivar-se a execução faseada
deste Parque, não por adições de áreas, mas pelo faseamento de infraestruturas no território,
permitindo sempre que o Parque seja percetível na sua globalidade.

Figura 2 – Limites das Duas unidades de Projeto (Verde – Requalificação do Parque de Alta Vila; Azul – Parque Urbano de
Águeda)

Adicionalmente, deverá estar subjacente a todas as intervenções um princípio de sustentabilidade
dos recursos existentes e durabilidade das intervenções, reduzindo os custos previstos com a futura
manutenção dos espaços.
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2. ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

2.1. Enquadramento Regional e Urbano
O concelho de Águeda é caracterizado por paisagens frescas de baixios marcados pela presença da
água, ora em rios espraiados como o Vouga e o Águeda, ora em paisagens lagunares como a Pateira
de Fermentelos. Esta característica está na origem das terminologias de alguns topónimos locais e
sedes de freguesia (Aguada de Cima, Óis da Ribeira, Lamas do Vouga ou Valongo do Vouga, ...). Estes
territórios fazem a transição para a montanha litoral, na qual o Caramulo é a mais marcante.

Figura 3 – Enquadramento Regional
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Figura 4 – Recursos hídricos: enquadramento regional

Águeda, mesmo estando cerca de 20 quilómetros afastada do mar, está ainda sujeita ao efeito das
marés. Esta dinâmica hídrica modelou desde sempre os seus territórios e a ocupação humana. A
disponibilidade dos recursos solo e água definiu condições muito favoráveis à fixação da população.
Contudo, neste ambiente húmido viveu-se sempre sobre a ameaça de diversas doenças e pragas,
hoje erradicadas, que atingiram por diversas vezes quem aqui habitava. Estes ecossistemas
ribeirinhos estão também na origem de habitats de elevado interesse conservacionista e
biodiversidade reconhecido na demarcação da Rede Natura 2000 - ZPE- Ria de Aveiro, Sítios RAMSAR
da Pateira de Fermentelos, do vale do rio Águeda e do rio Cértima.

Figura 5 – Fotos antigas de Águeda (https://www.cm-agueda.pt/pages/206#.VbSUmPlViPx)

A cidade de Águeda surge na meia encosta voltada a sul, na margem direita do rio que lhe dá o
nome. O rio Águeda nasce ao alcance da vista na serra do Caramulo que encima a paisagem
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aluvionar deste vale. Na encosta húmida atlântica prospera a produção de eucalipto. No seu curso o
rio Águeda recebe primeiro o rio Agadão, a sul da localidade de Falgoselhe, e mais a jusante o rio
Alfusqueiro já em Bolfiar. Neste local, o rio deixa os vales encaixados e abre-se para a veiga agrícola,
inundando a paisagem.

Figura 6 – Nora em Bolfiar

A presença da água e a sua importância no decorrer da história de Águeda está registada em
elementos de património hidráulico e é motivo de evocação, em vários locais. Na praia fluvial em
Bolfiar, por exemplo, encontrar-se uma réplica de uma nora semelhante à retratada num painel de
azulejos de um edifício da marginal. Estas noras serviam para elevar a água do rio que, transportada
em aquedutos sobrelevados, alimentava o regadio do milho, ao longo do vale agrícola. A recorrência
da cheia do rio Águeda está na origem deste fundo fértil no vale. Foi ela que definiu e limitou a
localização da ocupação urbana que surge imediatamente após a linha de cheia na margem. Por
vezes a possibilidade de construção em cota seca acompanhou a modelação do terreno a partir da
construção de combros, como é exemplo a zona de além da ponte, motivada pela criação da ponte
do Águeda na Estrada Nacional 230.

Figura 7 – Recursos Hídricos: enquadramento local
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Figura 8 - Recursos Hídricos: enquadramento local com polígono de máxima cheia

Figura 9 - Fotos antigas de Águeda (https://www.cm-agueda.pt/pages/206#.VbSUmPlViPx)

Figura 10 – Fotos antigas de Águeda (https://www.cm-agueda.pt/pages/206#.VbSUmPlViPx )

Património
O património edificado, de épocas distintas, é notável em especial na cidade e na encosta ao longo
do vale. A Casa da Venda Nova (séc. XVIII), o conjunto edificado do parque de Alta Vila (séc. XIX), a
Casa da Borralha (séc. XIX) e o palácio do Conde de Sucena (Séc. XIX e XX) na localidade da Borralha
são bons exemplos de construções "solarengas" que gozam das vistas amplas que esta paisagem
oferece.
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Figura 11 – Foto antiga do Palacete do Conde da Borralha, atual Hotel Palácio da Borralha
(http://photos1.blogger.com/blogger/5609/360/1600/Agueda_1917_10.jpg)

A área de intervenção a concurso integra o Parque de Alta Vila, a marginal ribeirinha da cidade e
parte do vale agrícola do rio Águeda, classificado como Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica
Nacional, e parte integrante da Estrutura Ecológica Municipal e parte da Zona de Proteção Especial Ria de Aveiro. A delimitação da Rede Natura 2000 ainda abrange os limites Poentes/Sul de ambas as
áreas de intervenção.

Geologia
De acordo com a Carta Litológico-geotécnica (Estudos Sectoriais Biofísicos- Plano Diretor Municipal),
o Concelho de Águeda é composto por três subunidades distintas.
A zona de Montanha, do lado este, com pendentes acentuadas e linhas de água encaixadas é
dominada pelo complexo Xisto-Grauváquico pertencente ao Maciço Antigo, com presença de Grés
Quartzítico, que apresenta, a par dos Grauvaques, elevada dureza. Nas áreas xistentas houve
ascensão de massas graníticas, das quais se destaca a mancha de granito regional conhecida como
Granito das Talhadas, representada apenas pontualmente no concelho, uma vez que se estende
muito para leste.
A zona central do concelho é sobretudo aplanada e de convergência de diversos vales estreitos.
Os depósitos de antigos terraços fluviais e praias do Plio-Plistocénico (formados essencialmente por
areia siltosa, siltes, cascalheira de seixo e calhaus rolados, por vezes com significativas camadas
argilosas) formam um complexo desde Macinhata do Vouga, interrompido pelo rio Águeda, até
Aguada de Cima. Estes assentam a leste no complexo Xisto -Grauváquico (ou em Conglomerados
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Grés e Xistos do Pérmico) e a ocidente nos Grés do Triássico, que afloram irregularmente, cobertos
por depósitos mais recentes, ou a descoberto nos vales, em resultado da erosão fluvial. Observa-se
também a existência de depósitos de vertente (resultantes da desagregação das encostas de Grés do
Triássico e das formações do complexo Xisto-Grauváquico ou do Pérmico). Nas zonas adjacentes ao
rio Águeda ocorrem depósitos modernos sobretudo a sul da cidade e nos vales de alguns dos seus
afluentes. Os depósitos aluvionares estão representados sobretudo no rio Vouga, Marnel e Águeda.
Os Terraços Fluviais (constituídos por siltes, argilas e areias finas, ou por vezes cascalheiras)
adquirem maior expressão próximo da foz do rio Alfusqueiro, ocorrendo em diversas áreas, tanto na
margem esquerda como direita do rio Águeda até próximo da confluência com o Cértima.
As Baixas Aluvionares, presentes na zona oeste do concelho, são caracterizadas por vales pouco
acentuados de fundo suave, originados pela sedimentação de materiais resultantes da erosão, que
são transportados pelos cursos de água para estas zonas - fenómeno que está na origem de zonas de
inundação permanente como as existentes na Pateira de Fermentelos. Estão ainda presentes nesta
área as formações de Grés do Cretácico vulgarmente denominadas por Grés do Furadouro e Grés de
Oiã

Clima
Inserido numa região com Clima Temperado Atlântico, o concelho de Águeda é fortemente
influenciado pelas massas de ar marítimo, que lhe conferem uma humidade relativa elevada e
temperatura anual amena. Os verões são do tipo moderado (com temperatura máxima média do
mês mais quente de cerca de 28ºC) e os invernos frescos (com temperatura mínima média do mês
mais frio de cerca de 4ºC).
Ao nível da precipitação, os valores anuais variam entre os 1000 e os 2400mm, em função da
distância ao litoral e da variação de altitude, sobretudo devido à presença da Serra do Caramulo, que
constitui uma barreira à progressão das massas de ar marítimo para o interior. Encontram-se, na
bacia hidrográfica do rio Vouga, características de um Clima Mediterrânico, com a existência de uma
estação quente relativamente mais seca e uma estação fria mais húmida e chuvosa (ocorrendo nos
meses de Outubro a Março 75% dessa precipitação, de acordo com dados do Plano da Bacia
Hidrográfica do Vouga, 2001).

Fauna e Flora
Devido às características da região de Águeda, a disponibilidade de água e a presença de solos
profundos e férteis, com boa capacidade de retenção e ricos em matéria orgânica, favorecem a
sucessão ecológica que tem como etapa mais desenvolvida o estabelecimento de carvalhais de
carvalho-roble (Quercus robur). Também denominado de carvalho-alvarinho, esta espécie encontra
em Portugal, mais especificamente nas regiões do noroeste, o limite sudoeste da sua distribuição
natural na europa. Ocorre predominantemente em regiões de baixa altitude, com pluviosidade anual
entre os 1000 e 1800mm. Pode em certos casos ser encontrado em zonas mais altas (800 a 1000m),
como acontece no Caramulo, beneficiando de precipitações acima dos 2000mm.
Os carvalhos e a sua flora associada contribuem grandemente para o estabelecimento de uma
elevada biodiversidade, pois abrigam e fornecem alimento (bagas e frutos como a bolota, mas
também gomos ou folhas) para espécies tão diferentes como o javali, o esquilo, o corço, a
salamandra lusitanica, a rã ibérica e diversos tipos de borboletas, escaravelhos e avifauna diversa.
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Atualmente a sua distribuição encontra-se dispersa em pequenos núcleos, devido à sua redução ao
longo das décadas, tanto para a criação e aumento de áreas de cultivo e pasto como para
povoamentos florestais de pinheiro-bravo (Pinus pinaster) ou de eucalipto (Eucalyptus globulus) que
nos últimos 50 anos, em conjunto com os matos constituem as classes dominantes da nossa floresta.
Em algumas zonas específicas do concelho, é possível observar a ocorrência e regeneração de
espécies arbóreas e arbustivas como o sobreiro (Quercus suber), o carvalho-negral (Quercus
pyrenaica), o carvalho-cerquinho (Quercus faginea), o castanheiro (Castanea sativa), o azevinho (Ilex
aquifolium), o loendro (Rhododendron ponticum spp. baeticum), o loureiro (Laurus nobilis), a
gilbardeira (Ruscus aculeatus) ou o medronheiro (Arbutus unedo).
Ao nível da vegetação ripícola, observam-se em áreas bem preservadas, Amieiro (Alnus glutinosa)
sanguinho (Frangula alnus), choupo negro (Populus nigra), choupo branco (Populus alba) borrazeira
Negra (Salix atrocinerea) salgueiros brancos (Salix alba e Salix salvifolia), freixo comum (Fraxinus
angustifolia), entre outros. No vale aluvionar a partir de Bolfiar existem ainda manchas de vegetação
autóctone porém, a galeria ripícola, é colonizada em grandes manchas por espécies invasoras (D.L
565/99, de 21 de Dezembro) do género Acácia.

Ocupação de Solo e socio-economia
Ao nível da Ocupação de Solo, existe no concelho uma predominância de solo rural, destacando-se as
áreas florestais, sobretudo a monocultura de eucalipto (mais expressiva do que as manchas de
pinheiro-bravo), com especial incidência do lado este do concelho, intercalada por algumas parcelas
agrícolas de agricultura de montanha, em socalcos, destinadas a culturas de regadio ou de sequeiro
Bem diferente desta agricultura é a que se verifica tanto nas pequenas explorações familiares, à cota
intermédia, onde dominam sistemas policulturais, como nos terrenos baixos férteis associados às
zonas ribeirinhas, com culturas de regadio baseadas na produção de grão. Verificam-se ainda,
sobretudo a oeste do concelho, algumas pequenas explorações agrícolas de dimensão reduzida, em
especial junto aos núcleos habitacionais, associadas a uma agricultura de subsistência, que permite,
ocasionalmente, a venda de alguns excedentes. As culturas de sequeiro mais representativas são o
trigo, cevada e outras cerealíferas; nas culturas de regadio, predomina o milho, as hortícolas e a
cultura do arroz, esta última com menos expressão da que tinha há alguns anos, onde ocupava uma
grande área, sobretudo no vale do rio Cértima.
No que toca à ocupação construtiva em solo urbano, verifica-se uma maior densidade na metade
poente, sobretudo ao longo de uma faixa urbana central, onde se destacam as freguesias de Águeda,
Recardães e Aguada de Cima. O desenvolvimento do comércio, impulsionado pela rede de estradas e
caminhos, que se cruzam nesta área geográfica, originaram, em especial na cidade de Águeda, um
desenvolvimento do aglomerado populacional, fortemente condicionado pela topografia e pelas
dinâmicas hídricas, estendendo-se às duas margens do rio, tornando-se mais significativos conflitos
como as cheias causadas pela subida das águas do rio Águeda.
A par do comércio, a atividade industrial assumiu uma importante vertente de crescimento do
concelho, impulsionada também pela rede de estradas e outras vias de comunicação, como a EN1
(Porto-Lisboa) - em torno da qual se concentrou, na freguesia de Águeda e zonas mais próximas, um
importante núcleo de unidades industriais - mas também a EN220 (Aveiro-Caramulo), o caminho-deferro e o próprio rio Águeda, importante na ligação a Aveiro.
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Figura 12 - Rede de acessibilidades a nível regional

Figura 13 – Rede de acessibilidades a nível local
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Espaços verdes
À exceção do Parque de Alta Vila, os espaços verdes urbanos de utilização pública, bem como
algumas zonas verdes associadas a linhas de água, não estão incluídos na Estrutura Ecológica
Municipal.

Figura 14 – Estrutura verde envolvente à Cidade de Águeda

De entre estes, à beira-rio, destacam-se: o Largo 1º de Maio, principal plataforma de contacto da
cidade com o rio, com áreas de relvado pontuadas por elementos arbóreos diversos, bares,
estruturas desportivas e de recreio, sendo palco frequente de atividades lúdico-culturais; o Jardim do
Cais das Laranjeiras, imediatamente a jusante da ponte da EN1, com áreas de relvado e zonas de
estadia, servidas por um percurso pedonal na margem direita do rio, que se prolonga desde o Largo
1º de Maio até à área envolvente ao Instituto da Vinha e do Vinho. Numa zona mais central da
cidade, destaca-se a zona pedonal com arborização envolvente Câmara Municipal, em especial a
Praça e o Jardim do Município e, próximo do Hospital, o Jardim do Conde de Sucena, um espaço de
planta triangular, com áreas de relvado pontuadas por elementos arbóreos, que ligam ao edifício
designado "Espaço-Cidade".
No global e como é percetível pela figura 14, a planície onde se localiza o futuro Parque Urbano e os
vales que circundam a cidade de Águeda formam um anel verde que estrategicamente se pretende
potenciar com a implementação destas duas unidades de projeto agora a concurso.
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Estrutura Ecológica
A Estrutura Ecológica Municipal de Águeda assume-se como um elemento estruturante do território,
cujo principal objetivo é a preservação e valorização dos ecossistemas, em articulação com as
dinâmicas humanas de ocupação territorial. Engloba por isso não só uma componente em solo rural:
áreas com elevado interesse do ponto de vista da conservação (afetos à REN e à Rede Natura 2000);
áreas com elevada aptidão agrícola; principais linhas-de-água e margens ribeirinhas; extensas
manchas florestais de conservação ou de produção quando afetas à REN; como outra em solo
urbano: que inclui um espaço verde de dimensão significativa (Parque de Alta Vila) com importante
função no equilíbrio ecológico e biofísico do sistema urbano e no acolhimento de atividades de lazer
ou de recreio.

3. CRITÉRIOS GERAIS DE INTERVENÇÃO

3.1 Critérios Gerais
Independentemente das características intrínsecas de cada uma das unidades de projeto, os
trabalhos de conceção devem considerar e integrar os seguintes critérios gerais:
Identidade – os projetos a elaborar devem atender às características identitárias do local, originando
usos diferentes, pela vocação própria de cada espaço.
Resistência / Durabilidade - as questões relativas à durabilidade dos materiais e eventuais
equipamentos, devem considerar as funções, o local e os utentes a que se destinam, a previsível
intensidade de utilização a que irão ser sujeitos, o seu tempo útil de vida e a avaliação do
investimento a realizar (relação preço / qualidade). Devem ainda ser ponderados os seguintes
elementos:
- Qualidade e adequação dos materiais utilizados face à situação de recorrente cheia;
- Frequência da manutenção necessária;
- Prazos e garantias dos materiais;
Continuidade / Permeabilidade – os projetos devem assegurar a ligação física e visual com a
envolvente, promovendo a integração dos seus elementos às redes preexistentes, nomeadamente
rede viária, pedonal e ciclável, infraestruturas, equipamentos e revestimento vegetal, segundo uma
lógica sistémica.
Segurança / Conforto / Aprazibilidade – a forma e os eventuais equipamentos a implantar devem
ter em conta a acessibilidade, a necessidade de manutenção e a resistência ao vandalismo, tendo
como objetivo a segurança e o conforto dos utentes dos espaços.
Cada espaço exige níveis de segurança, conforto e aprazibilidade adequados à sua vocação.
Mobilidade / Acessibilidade – os espaços devem ser acessíveis física e socialmente a todos os grupos
da população e estar preparados para responder às necessidades das pessoas com mobilidade
reduzida (idosos e crianças; invisuais e amblíopes; pessoas que se deslocam em cadeiras de rodas ou
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empurrem carrinhos de bebés) proporcionando-lhes condições de usufruto semelhantes às dos
demais utentes.
No processo de desenho é essencial que se considerem soluções que:
- Evitem a criação de barreiras arquitetónicas;
- Prevejam a delimitação/vedação de certos tipos de espaços e enquadramentos (parques infantis,
zonas desportivas, arruamentos);
- Contribuam para a superação de locais com declives acentuados (rampas, corrimões);
- Prevejam o bom desempenho de veículos de serviço.
A acessibilidade no espaço público não se coloca apenas em relação aos peões. Deve ser dada
também atenção aos veículos de bombeiros, às ambulâncias, à proteção civil, à recolha de lixo, ao
policiamento e aos respetivos requisitos operacionais específicos.
Legibilidade – os projetos devem concretizar espaços de qualidade superior, criando ou destacando
elementos suficientemente claros para que a sua imagem seja facilmente reconhecida e identificável,
facilitando a localização das pessoas no território, fator complementar da necessidade de informação
específica.
Diversidade e Adaptabilidade – O conjunto de atividades a implementar em cada espaço deve
obedecer a critérios funcionais e compatíveis com a capacidade de suporte do território.
Por outro lado, cada espaço deve poder adaptar-se a diferentes cenários de evolução. Tal
versatilidade destina-se, designadamente, a dotá-lo da capacidade de ser utilizado para um conjunto
específico de atividades de cariz efémero (concertos, exposições, teatro) e duradouro.
Sustentabilidade – Em complemento à resistência, durabilidade e segurança das soluções a
implementar, é fulcral que sejam tidos em conta os encargos financeiros necessários para a
manutenção global das duas unidades de intervenção. Simultaneamente, devem considerar-se
soluções projetuais de baixo carbono de modo a cumprir com os objetivos globais de
sustentabilidade ambiental urbana.

3.2 Conteúdos Programáticos de Caráter Global
Percursos pedonais e ciclovias
Os percursos pedonais e ciclovias devem ser projetados de acordo com os seguintes princípios e
orientações:

a) Continuidade e ligações preferenciais
O traçado deve assegurar continuidade e ligação a pontos e nós de importância relevante, de forma
contínua e o mais direta possível.
As ligações a estabelecer devem privilegiar as zonas de paragem e descanso, as áreas de recreio e
zonas desportivas, assim como a parques de estacionamento, existentes e perspetivados.
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b) Segurança dos utilizadores
Os percursos devem considerar todas as questões de segurança necessárias à sua fruição,
nomeadamente:
- Garantir iluminação razoável, de forma a reconhecer-se outra pessoa a 25 metros;
- Design e manutenção da vegetação, quando utilizada. Nos casos do traçado em causa estar ladeado
por vegetação densa, deve garantir-se a existência em simultâneo de vários níveis de vegetação,
assegurando sempre um campo de visão confortável entre o nível dos joelhos e o dos olhos.

c) Traçado
O traçado deve, sempre que possível, garantir declives máximos de 5% a 3%. Quaisquer situações de
exceção devem ser assinaladas e justificadas.
Considera-se importante, por questões de conforto e segurança, que em situações de declive
constante se preveja a existência de plataformas planas, e em situações planas de grande extensão,
se proceda à modelação do terreno, acautelando variações de declive na ordem de 1 a 2%.

d) Dimensionamento
Caso os percursos pedonais sejam coincidentes com os percursos cicláveis, a largura média deverá
ser de 5 metros, reservando-se 2,40 metros para o passeio pedonal e 2,60 metros para a ciclovia.
Como dimensões mínimas a considerar referem-se 3,20 metros de largura, perfazendo o passeio
pedonal 1,40 metros e a ciclovia 1,80 metros.

e) Pavimentos
Os materiais e tecnologias utilizadas na construção dos pavimentos devem ser escolhidos atendendo
aos objetivos de embelezamento, durabilidade, manutenção e acessibilidade. Deve privilegiar-se a
utilização de pavimentos permeáveis e semipermeáveis na construção das ciclovia e percursos
pedonais, salvaguardando-se em situações de leito de cheia o recurso a pavimentos compactos e
impermeáveis devendo o seu revestimento proporcionar uma boa aderência. De notar todavia a
importância da lisura do pavimento da ciclovia. Em situações de passadiços sobrelevados passíveis de
sofrer as ações das fortes correntes das águas das cheias, os pavimentos devem ser concebidos para
não oferecerem excessiva resistência à força das águas.
A execução dos pavimentos deve considerar uma pendente transversal (1 a 1,5%) de forma a facilitar
o escoamento superficial da água, assim como a instalação de grelhas ou sumidouros no seu trajeto e
todas as infraestruturas necessárias à drenagem das águas.
Nos casos em que o traçado dos percursos se desenvolva em zonas facilmente inundáveis, sujeitas a
correntes, deve prever-se a execução dos pavimentos no local, com lajes em betão. Em situações
especiais, pode prever-se a ancoragem das lajes de betão ao solo.

Sinalética
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Os sistemas de comunicação são essenciais para a compreensão do cada vez mais complexo
ambiente urbano. Os sistemas de comunicação urbana têm como prioridade passar para o público a
que se destinam, de uma maneira eficaz e articulada com o contexto urbano, o conteúdo da sua
mensagem.
Deverá ser definida a escolha dos modelos de sinalética, devendo ser assinalada a sua localização e o
seu conteúdo.

a) Organização da comunicação
- A comunicação urbana deve recorrer a códigos visuais de apreensão imediata e com pictogramas
de perceção universal, nomeadamente os constantes das normas ISSO, em especial o previsto na ISO
7001:2007;
- O sistema de comunicação deve atender ao contexto cultural, socio-económico e espacial onde se
insere;
- Devem privilegiar-se soluções que promovam uma boa integração dos suportes nas preexistências
construídas e/ou noutros equipamentos existentes;
- A possibilidade de expansão do sistema deve ser assegurada a partir de uma regra modular básica e
flexível.

b) Considerações de carácter geral
- Na implantação e posicionamento das várias tipologias de suportes comunicativos/sinaléticos no
espaço público, deve promover-se o conhecimento e a avaliação das condições de circulação ao
público (se é constituído maioritariamente por automobilistas, peões, ciclistas, pessoas com
mobilidade reduzida ou outros). O sistema de comunicação tem que ser reconhecido à distância,
quando as pessoas se encontram em movimento, pedonal ou motorizado;
- Na implantação/posicionamento de suportes comunicativos/sinaléticos devem privilegiar-se as
funções de informação sobre utilidades e equipamentos, sentido de orientação, atividade e
identificação de elementos urbanos notórios;
- As zonas de paragem / descanso e conexões com outros meios de transporte devem estar
devidamente assinalados com placas;
- As ciclovias e os percursos pedonais devem estar devidamente assinalados com placas de
informação e orientação, contendo informações precisas referentes ao nome do local, extensão do
percurso, declives, pontos de paragem e elementos de animação;
- A sinalética (tipografia, pictogramas, mapas e outros elementos) deve ser desenhada e construída
para ser legível e compreensível, em especial por pessoas com visão reduzida;
- Os sinais de direção – gráficos ou escritos – indicadores de equipamentos acessíveis devem ser
utilizados para apontar claramente o tipo e a localização do equipamento disponível;
- Os sinais relativos às acessibilidades devem ser colocados nos locais onde ocorram alterações de
direção ou de nível;
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- Os painéis de publicidade podem ser acoplados a outros equipamentos, mas apenas se colocados
em zonas que não interfiram com as vistas panorâmicas, como por exemplo, em zonas opacas das
paragens dos autocarros, em contentores de materiais recicláveis, ou noutro mobiliário destinado à
deposição de detritos;
- A colocação de mapas e painéis informativos deve privilegiar as entradas dos edifícios de uso
público mais intenso e os pontos de maior acessibilidade ao longo das vias.

Iluminação
A iluminação artificial desempenha um papel decisivo enquanto infraestrutura que possibilita as
condições básicas de funcionamento dos espaços, para além do horário solar. Com a particularidade
de os equipamentos poderem ter uma dupla vocação (diurna / noturna).
Durante a noite, a iluminação do espaço deve acentuar as características formais, as funções
específicas e pontos de interesse das diferentes zonas ou componentes do espaço, reforçando a sua
identidade. No período diurno, os equipamentos devem integrar-se na paisagem e assumir uma
presença enriquecedora numa perspetiva escultórica.
Deverá ser definida a escolha dos modelos de iluminação, devendo ser assinalada a sua localização e
serem definidas as várias tipologias iluminação consoante os diversos tipos de espaços.
A iluminação a instalar deve assegurar:
• Reforço e perceção do meio;
• Segurança, amenidade e conforto, consequente inibição do vandalismo;
• Promoção e valorização patrimonial;
• Contribuição para a criação de uma imagem e identidade;
• Criação de ambiências que induzem a apropriação do espaço;
• Incentivo ao recreio ao ar livre;
• Promoção e valorização do local.

a) Tipologia de espaços a iluminar:
- Iluminação funcional de circulação;
- Iluminação de espaços de transição, paragens e ligações à malha urbana;
- Iluminação de espaços verdes, áreas de recreio e zonas desportivas;
- Iluminação de pontes, como sistemas de continuidade ou rutura espacial e visual;
- Iluminação da sinalética a integrar no local;

b) Suportes de Iluminação:
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- Nos percursos pedonais, ciclovias e zonas de ligação à malha urbana devem ser selecionados
preferencialmente postes de 3,5 a 4,0 metros;
- Nas zonas de paragem, áreas de recreio e zonas desportivas devem ser selecionadas colunas de
suporte de focos de 8,0 a 10,0 metros;
- A iluminação da sinalética e pontes deve ser prevista através da utilização de focos projetores;
- As luminárias a utilizar devem ser homologadas pela EDP;
- Na seleção da altura das colunas de iluminação deve ser tido em conta o nível de cheia, quando
aplicável, de modo a que as luminárias nunca fiquem submersas.

c) Projeto de luminotecnia
O projeto de luminotecnia deve considerar as seguintes vertentes:
- Análise do local: topografia, ângulos visuais e espaciais de observação, perspetivas urbanas, pólos
visuais, sistema axial, coerência e apropriação do espaço e identidade do lugar;
- Plano global de opções: funcionalidade, identidade e segurança; enquadramento ambiental;
impacto visual (forma, materiais, textura, cor); plano de manutenção do sistema instalado.

d) Considerações de carácter geral
- Deverão utilizar-se luminárias de baixo consumo em toda a intervenção, que poderão ser
alimentadas por fontes renováveis de energia, em especial na zona de cheia, evitando a
implementação de uma rede de distribuição elétrica nesta zona sensível.
- Devem utilizar-se lâmpadas que não produzam aberrações cromáticas, que estejam protegidas com
luminárias inquebráveis e dotadas com acessórios anti-encadeantes;
- Deve reforçar-se a iluminação das zonas potencialmente perigosas;
- As colunas de suporte de luminárias devem ser robustas e construídas com materiais que não
exijam manutenção frequente e que produzam contraste com o pavimento, de modo a facilitar a sua
perceção por pessoas com visão reduzida;
- As tampas das caixas de conexão devem situar-se a 1,50 metros de altura, fora do alcance de
crianças e animais domésticos e orientar-se para o interior do passeio. Devem ter viseira protetora
da chuva e o mecanismo de fecho efetivo controlado com chave.
Em situações em que se pretenda assinalar determinados elementos de projeto, pode prever-se
iluminação de terra (projetores/focos encastrados no solo), desde que não sejam incompatíveis com
a subida do nível da água.

Mobiliário Urbano
Os elementos do mobiliário urbano são artefactos de equipamento urbano de suporte a várias
funcionalidades, integrados no espaço público, proporcionando conforto, utilidade, informação,
circulação, segurança, proteção e apoio a outras necessidades do cidadão.
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Consideram-se elementos de mobiliário urbano, designadamente: bancos, mesas, papeleiras,
bebedouros, elementos de proteção e separação, corrimãos, suportes de estacionamento de
bicicletas, equipamento infantil e desportivo, quiosques e contentores do lixo.
Os projetos devem contemplar a adequada distribuição ao longo da área de intervenção,
considerando a necessária atenção aos fatores de ordem ambiental, nomeadamente temperatura,
precipitação, vento e áreas inundáveis.

a) Considerações de carácter geral
Os equipamentos devem ser robustos, resistentes ao vandalismo e de fácil manutenção;
A fixação ao solo deve ser efetuada através de prisões mecânicas;
A implantação não deve interferir com o fluxo pedonal, devendo os elementos devem ser colocados
fora do corredor de circulação, formando alinhamentos visuais e funcionais;
Devem ser colocados em locais apropriados e incorporar critérios estéticos, de funcionalidade e
segurança.

Linhas de Água e Vegetação
Devem ser consideradas medidas de recuperação e restauro das galerias ribeirinhas presentes,
assegurando o potencial cénico e paisagístico inerente a estes sistemas, que se pretende ver
traduzido na sua condição de corredores verdes.
As técnicas a utilizar na recuperação deste tipo de sistemas, devem considerar as funções dos cursos
de água, nomeadamente as de ordem Biofísica e Paisagística.
As intervenções podem contemplar a execução de trabalhos de manutenção que dizem respeito ao
conjunto de operações relativas à proteção, limpeza e desobstrução das margens, designadamente:
a) Proteção das margens
Tendo em conta os fatores inerentes a cada linha de água, tais como, a intensidade da corrente, o
traçado e a natureza dos materiais constituintes do leito, poderão ser equacionados nas margens
(talude e base do talude) operação de proteção case se revele necessário.
b) Limpeza e desobstrução
As operações de limpeza e desobstrução das linhas de água consistem na remoção de materiais que
impeçam o acesso à ribeira ou que obstruam o livre escoamento das águas, tais como:
- Limpeza da vegetação dos taludes marginais e do material sólido assoreado nos leitos, remoção de
obstáculos e lixos.
- Cortes de vegetação marginal, em particular de vegetação não natural e exótica introduzida.

c) Formas de Intervenção
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As intervenções a realizar nos cursos de água, devem ter em consideração as seguintes
recomendações:
- Atuar em troços limitados e faseados;
- Prever a execução dos trabalhos fora da época de reprodução da fauna piscícola, ou seja,
preferencialmente entre Agosto e Outubro;
- Limitar as intervenções no fundo do leito de forma a manter uma diversidade máxima de habitats;
- Assegurar que a maquinaria circule fora do leito;
- Executar os trabalhos alternadamente numa margem e noutra;
- Preservar a integração paisagística do curso de água;
- Evitar retirar vegetação das margens (excetuando as infestantes exóticas);
- Selecionar técnicas adequadas e que provoquem danos reduzidos no ecossistema.

d) Vegetação
- Devem ser respeitadas as manchas de vegetação existentes;
- As espécies vegetais a considerar devem estar adaptadas às condições edafoclimáticas da região e
do local, restringindo-se o recurso sistemático a espécies exóticas.

4. UNIDADE DE INTERVENÇÃO 1: PARQUE DE ALTA VILA

4.1 Caracterização da Unidade de Intervenção
O Parque da Alta Vila situa-se num local elevado, com uma exposição solar dominante a sul e oeste e
com vistas sobre o vale do rio Águeda. Parte da propriedade encontra-se implantada sobre a encosta
que desce até ao rio, de declives acentuados, enquanto que a parte superior da propriedade assenta
sobre uma área praticamente plana. A sua variação altimétrica é significativa, permitindo estabelecer
a ligação entre a parte alta e a parte baixa da cidade. Está classificado como Imóvel de Interesse
Municipal pelo Decreto nº 2/96, de 6 de Março de 1996.

O Parque, com uma área de aproximadamente 3 hectares, é, desde 1985, propriedade da Câmara
Municipal de Águeda constituindo um espaço verde público com importância significativa para o
recreio da população. Contudo, na sua origem, foi uma Quinta de Recreio construída por Eduardo
Caldeira (1842-1902), membro da Casa da Borralha (Condes Caldeira), “homem dotado de fino gosto
e amplas disponibilidades financeiras” (Fonte: Arquivo DV-CDT). Serão desta época o revestimento
florestal e ajardinamento, o lago artificial, o "court de ténis", a estufa de flores, a residência, a
capela, as abegoarias e os torreões. Por morte de Eduardo Caldeira, Joaquim Pinheiro de Aguiar, seu
afilhado, herda a propriedade que, por volta de 1910, seria vendida a Artur de Melo Freitas,
conservador do Registo Predial da Comarca, e sua mulher, Maria de Melo Corga, que fazem
alterações na parte habitacional e anexos. A Câmara Municipal de Águeda surge, por testamento,
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como herdeira de grande parte da Quinta da Alta Vila, adquirindo depois, em 1985, aos restantes
herdeiros, a quota disponível referente àquela propriedade, que passou, assim, a fazer parte do
Património Municipal (Fonte: Arquivo DV-CDT).

Desconhece-se o projeto, os autores assim como a data da sua criação que terá, possivelmente,
ocorrido a partir das últimas décadas do século XIX. Contudo, o Parque conserva vários e importantes
testemunhos - o traçado, as construções, o muro que a envolve e a vegetação - que permitem, ainda
hoje, enquadrá-la na história da arte dos jardins, para cujo entendimento, aliás, contribui de forma
notável.

Trata-se, de facto, de uma Quinta que reflete, de forma inequívoca, princípios formais fundamentais
do modo de conceber e construir no seu tempo. Por um lado, um traçado de base pitoresco,
irregular, biomórfico, que configura todo o espaço, permitindo o passeio por toda a Quinta e a
articulação entre as diferentes partes e elementos construídos da propriedade, nomeadamente com
a casa colocada no ponto mais alto. Contribuem particularmente para esse carácter alguns
elementos, como o lago romântico, com ilha, pontes e belvedere, que procura recriar uma forma
natural, de imitação da natureza, reforçada pela presença de vegetação que cresceria nas sua
margens, em particular grandes árvores, nomeadamente os cedros que ainda hoje o envolvem. A
presença de vegetação exótica, nomeadamente palmeiras e cedros, revela não só o apreço pelo
exotismo, como também pelo colecionismo botânico.

Figura 15 – Foto antiga do lago no Parque de Alta Vila
(http://photos1.blogger.com/blogger/5609/360/1600/Agueda_1917_03.jpg )
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Mas a Quinta apresenta-se, também, como uma ferme ornée, uma quinta ornamentada por
construções rústicas várias que a pontuam e suscitam interesse e diversidade no passeio pela quinta,
como as passarinheiras, aviários, pombal e outras pequenas construções para animais (albergarias).
Estas construções articulam-se, através da rede de caminhos e cenários pitorescos, com outros
elementos nomeadamente com a capela e construções envolventes que, física e conceptualmente,
parece terem-se inspirado em elementos presentes na vizinha cerca do Buçaco, ermidas e via-sacra
que, na segunda metade do século XIX, se tornou uma fonte de inspiração pelo seu carácter
romântico, exótico e pitoresco. De entre as várias construções presentes, destaca-se ainda o court de
ténis, hoje desaparecido, a estufa, de fino trabalho em ferro e vidro, e o jardim formal, regular - o
roseiral - que a acompanha, revelando a tendência que se verificava, na época, de revivalismo dos
modelos clássicos e vernáculos, de pequena escala, que coexistiam com o traçado geral de base
naturalista. O conjunto apresenta-se, assim, com um carácter eclético.

Figura 16 – Foto antiga da residência no Parque de Alta Vila (https://www.cm-agueda.pt/pages/206#.VmXGXI_XKP8)

Este apreço pelo vernáculo que caracteriza o final do século XIX e primeiras décadas do século XX
verifica-se nos métodos construtivos em adobe, particularmente visível na habitação e nos muros
que delimitam a propriedade, assim como na utilização de tijolos em barro cozido e dos seixos
usados no revestimento dos edifícios, e noutras construções, assim como nos pavimentos. Também
os muros, torreões e outras construções ameadas remetem para esse interesse pelas formas
vernáculas, materiais e modos construtivos locais.

A Quinta sofreu algumas alterações significativas recentemente, quer devido à construção do edifício
da incubadora cultural, quer pelos efeitos dos ventos ciclónicos que, em Janeiro de 2013, atingiram a
região com forte impacto, derrubando muitas árvores de grande porte, reduzindo a área de bosque
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e, consequentemente, alterando a fisionomia e o carácter do lugar. A introdução recente no seu
limite nordeste do edifício da Incubadora Cultural de Águeda (InCA), que inclui um café-concerto
voltado para uma clareira do Parque, poderá permitir que esta zona possa adquirir um uso renovado
e reforçado.

4.2 Conteúdos Programáticos
A existência da incubadora cultural com o café-concerto, exerce já uma pressão suficiente de uso e
programática sobre o jardim, pelo que não se justifica densificar o Parque com novos usos que
possam exceder a capacidade deste espaço, que se pretende de relativo recolhimento e frescura em
apoio direto ao centro da Cidade. A Casa principal e o Pavilhão de caça poderão acolher um
programa interpretativo, comercial ou de Eventos (situação existente), fazendo um contraponto
pontual com a situação base referida. O espaço público a programar deverá exatamente prever esta
possibilidade de polivalência dos usos, quer como espaço de estar, quer como suporte da realização
de eventos. A permeabilidade e o estabelecimento de ligações com o núcleo urbano e com a frente
ribeirinha, devem ser também outros dois vetores programáticos a cumprir, de acordo com o
esquema da figura 17.
No global, podem-se resumir os objetivos da intervenção como sendo a requalificação de um jardim
histórico, dando continuidade ao seu carácter e potenciando o seu uso em complementaridade ao
centro urbano, e a criação de percursos de ligação à cota ribeirinha.
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Figura 17 – Requalificação do Parque de Alta Vila: objetivos globais de permeabilidade e conexão

4.3 Critérios de Intervenção

4.3.1 Princípios fundamentais da intervenção
a) Pelo seu elevado valor histórico-cultural; por ser um exemplo muito representativo de um período
significativo da história da arte dos jardins; pelo facto de, dentro desse período, constituir um
exemplo com características particulares e com algumas excecionalidades, nomeadamente pela
presença de elementos e formas construtivas vernáculas de inspiração regional e local; por conservar
um significativo grau de integridade e de autenticidade do conjunto e das partes que o constituem;
pelas suas associações com figuras locais cuja memória importa evocar, a intervenção deve respeitar
os princípios de recuperação em jardins de valor histórico e significado cultural - cartas de Florença e
de Burra, recomendação de Nara - conservando o seu carácter de quinta privada, embora aberta ao
uso e fruição públicos.
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b) Pela sua localização privilegiada em termos de vistas e exposição solar, pelas próprias
características e qualidades espaciais e ornamentais e pela sua limitada capacidade de carga, o
Parque deverá ser entendido como um espaço fundamentalmente vocacionado para o recreio
passivo, garantindo a sua perpetuação e sustentabilidade. Dentro deste contexto poderão ser
desenvolvidas atividades associadas à programação da Incubadora Cultural e do café concerto, assim
como outros programas educativos dirigidos ao público escolar.

c) A sua localização dentro da malha urbana deve ser considerada e a intervenção deve estender-se
para lá dos muros da propriedade abrangendo os espaços adjacentes com os quais se relaciona,
nomeadamente a rede de caminhos existente a recuperar ou novos acessos desde as cotas inferiores
até às cotas superiores onde se situa a entrada na Quinta.

d) Deverá ser equacionada a articulação com o novo Parque na margem sul do rio Águeda e com
outras estruturas verdes, dentro e fora do espaço urbano, contribuindo para a diversidade
paisagística da infraestrutura verde municipal, assim como a ligação à Casa da Borralha pelas suas
associações histórico-culturais.

e) Considerar a integração e harmonização do edifício da Incubadora Cultural com o jardim.

f) Considerar o uso de fontes de água existentes no local (mina) ou criação de outros métodos
alternativos de captação, no sentido de tornar a futura manutenção do Parque mais sustentável.

4.4 Condicionantes Financeiras
O valor estimado máximo para o custo global do Parque de Alta Vila é de € 800.000,00 (oitocentos
mil euros). O valor apresentado exclui o IVA à taxa legal em vigor à altura.
Atendendo aos elevados valores em causa, será intenção futura do Município executar
faseadamente a sua execução. Assim, os concorrentes devem considerar um faseamento para a
execução das obras, que garanta a sua exequibilidade a longo prazo, mantendo sempre a unidade da
intervenção.

5. UNIDADE DE INTERVENÇÃO 2: PARQUE URBANO DA MARGEM SUL DO RIO ÁGUEDA

5.1 Caracterização da Unidade de Intervenção
A área de intervenção do Parque Urbano corresponde às zonas alagáveis das margens esquerda do
rio Águeda e margem direita da ribeira de Ameal, conforme indicado nos mapas 7 e 18. Ao longo das
margens da ribeira do Ameal, a área de intervenção estende-se até à EN333, prolongando-se para
nascente até ao encontro com a Avenida 25 de Abril. Ao longo do Rio Águeda, a área de intervenção
estende-se, a poente, até sensivelmente o limite do açude, e até a zona edificada da margem
esquerda do Águeda, e a sul confronta com os nós de ligação entre as estradas N1, EN333 e EN 230,
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limite norte da estrada M606 e prolongando-se até aproximadamente o limite do Palácio da
Borralha, a nascente. A norte confronta quase sempre com o leito do rio Águeda, com exceção de um
tramo com cerca de 550m na zona nascente, onde a área limita a norte com terrenos agrícolas, e a
zona correspondente ao núcleo edificado de Além da Ponte. Estão incluídos na área de estudo o
recém construído canal de desvio do rio (zona poente), o estádio e complexo de ténis (zona sul/
nascente), o antigo matadouro (zona poente/sul) e o Armazém Municipal de Águeda (zona norte
nascente).

Figura 18 – Vista geral do acesso a Águeda pelo Sul através da EN1 (Foto Beleza, início do Século XX) (https://www.cmagueda.pt/pages/206#.VbSUmPlViPx )

Em termos espaciais a área encontra-se dividida por várias infraestruturas que ao longo do tempo
foram estruturando o território. Historicamente, a Estrada Nacional 1, como herdeira da Estrada Real
e do Caminho de Santiago, é um elemento estruturador essencial da Cidade de Águeda. Esta estrada
corta a área de intervenção em direção à ponte que atravessa o Rio Águeda e estabelece a ligação
com o núcleo histórico da Borralha localizado na margem Sul. Como é possível verificar na figura 18,
esta estrada foi elevada relativamente à cota da planície de modo a evitar as cheias mais comuns,
permitindo o aparecimento de um núcleo construído na margem Sul e que espacialmente é um
enclave nesta unidade de intervenção. O acesso a Águeda através da Rua dos Industriais (N333),
atravessando o Rio Águeda através de uma ponte de betão alternativa à ponte histórica da EN1, cria
na área de intervenção um novo «corte». Esta última via segue paralela à Ribeira do Ameal,
permitindo equacionar o atravessamento pedonal sobre o Rio Águeda e efetuar uma ligação do
Parque Urbano à zona onde o Município pretende instalar o futuro Museu da Indústria aproveitando
uma fábrica histórica desativada. Esta via permite ainda fazer a conexão com as funções comerciais,
de lazer e estacionamento, localizadas no limite Sul/Nascente da Cidade.
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Muito recentemente, a abertura no novo canal, com o objetivo de retardar os efeitos imediatos das
cheias, assume-se simultaneamente como um elemento de separação no território, sendo necessário
equacionar as várias possibilidades da sua transposição, mas também como um elemento
potenciador de usos no Parque, tirando partido do plano de água.

Fazem ainda parte da área de intervenção dois projetos já aprovados: o Projeto dos arranjos
exteriores do Bairro da Borralha, junto ao estádio, e o Projeto do Driving range do golf, a executar do
lado norte do estádio, e que deverão ser encarados como condicionantes ao desenvolvimento do
concurso de ideias.

Os terrenos que constituem a área de intervenção correspondem predominantemente a terrenos
férteis, onde é visível a sua ocupação agrícola recente. Nas zonas marginais destes terrenos onde
predomina vegetação herbácea, surgem faixas arbóreo-arbustivas que limitam os cursos de água,
formando uma estreita galeria ripícola, reveladora do interesse agrícola destes terrenos. Como
exceção a estas estreitas faixas arbóreas surgem pequenas manchas de vegetação ripícola arbórea ao
longo da margem da ribeira de Ameal, e uma significativa mancha arbórea, constituído um pequeno
bosque ripícola na zona onde se está prevista a instalação de Driving range de golf, que é limitado
por um pequeno curso de água a norte.
A área possui várias condicionantes de planeamento (leito de cheia, REN, RAN, Rede Natura 2000,
ZEP da Ria de Aveiro e proteção à captação de água) que constituem constrangimentos efetivos e
que terão de ser naturalmente integrados nas soluções de projeto.

5.2 Conteúdos Programáticos
A criação de um novo parque urbano em Águeda deverá permitir tirar partido das características e
condicionantes da área de intervenção, procurando na resposta ao presente concurso colmatar a
falta de oferta em tipologias de espaço exteriores com estas características na cidade de Águeda.
Atendendo aos constrangimentos naturais, de planeamento e financeiros, não deverão à partida ser
previstas novas edificações/equipamentos para a área de parque, e caso a equipas concorrentes
considerem pontualmente as sua introdução, devem ter em atenção as condicionantes mencionadas.
No global, pretende-se criar um Parque Urbano que possa ter uma ligação às infraestruturas
existentes (ciclovias, caminhos pedonais, equipamentos) e que possa ser «diluído» na paisagem rural
sem se tornar intrusivo num território de grande valia natural. Pretende-se ainda que se possa fazer
uma construção gradual, conforme as necessidades e disponibilidades financeiras, privilegiando
numa primeira fase a estruturação através de percursos pedonais e cicláveis ligando o centro urbano
à zona desportiva e núcleo histórico da Borralha, e ao futuro Museu da Indústria, a noroeste, através
de um percurso ao longo da ribeira do Ameal. A existência do antigo matadouro, poderá permitir o
seu aproveitamento para criar um equipamento de apoio ao Parque, suprimindo as condicionantes
de implantação de novas construções. Neste sentido, deverá também ser promovida a
complementaridade com equipamentos existentes, nomeadamente com o Estádio Municipal e o
Posto de Turismo, onde existem Instalações Sanitárias que podem servir os usos do Parque Urbano.

27

Figura 19 - Parque de Urbano de Águeda: objetivos de permeabilidade e conexão

Não obstante a apresentação de outros conteúdos programáticos que os concorrentes considerem
pertinentes, justificando as suas propostas, deverão os concorrentes considerar:
- A definição de espaços de entrada e acesso ao parque hierarquizadas de acordo com a sua posição
geográfica relativamente à cidade, outros equipamentos e pontos de interesse;
- A criação de bolsas de estacionamento estrategicamente definidas e dimensionadas para permitir o
acesso e uso de todo o parque, com especial enfoque na zona do complexo desportivo, onde se
deverá assegurar a oferta de estacionamento para dias de eventos desportivos. A solução
apresentada deverá ter em conta o facto da ocupação nestes dias ser pontual, o seu carácter
inundável, não devendo o espaço ser dominado pelo estacionamento;
- A criação de uma rede de percursos que assegure a ligação entre a cidade e os principais pontos de
interesse na envolvente próxima, procurando estabelecer uma hierarquia de caminhos que assegure
igualmente a existência de um circuito de manutenção das áreas de parque. Integrar os sistemas de
caminhos recreativos, caminho de Santiago/Fátima e rede de ciclovias, equacionando a ligação do
centro urbano à zona desportiva e desta à zona industrial (ver Mapas 15 e 16);
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- A criação de espaços de estadia adaptados às condições particulares de uma área de intervenção,
maioritariamente inserida num leito de cheia, assegurando as melhores condições de conforto
bioclimático possível aos utentes em função do tipo de espaço criado, assim como pelo maior
número de dias possível ao longo do ano;
- Estabelecimento de um estrutura verde do parque apoiada na diversidade de estratos e espécies
compatíveis com a área de estudo que possam dar resposta às diferentes necessidades de projeto,
desenhando e organizando o espaço;
- Criação de um sistema de vistas ao longo de todo o parque que permita valorizar os pontos de vista
mais relevantes, e minimizar os que possam colidir com a imagem de um parque;
- Criação de um sistema de equipamentos de uso recreativo para as diferentes faixas etárias e
condições físicas.
- Face à paisagem em se insere o parque, recomenda-se o uso de elementos que possam integrar um
caráter mais agrícola, silvícola e natural;
- Os concorrentes deverão refletir sobre a necessidade ou não de prever Instalações Sanitárias, tendo
em consideração a possibilidade de integração das existentes nas imediações (ex. Estádio, Posto de
Turismo);
- Estabelecimento de áreas técnicas de apoio à manutenção do parque, dimensionadas em função
das soluções e conceito geral da solução proposta;
- Elaboração de um programa simplificado de gestão e manutenção do parque, indicando as
principais estratégias a seguir para a fase de instalação e manutenção a 5, 10, 15 e 20 anos do
parque;
- Articulação com rede viária - A proposta para o futuro parque deverá acautelar as ligações com a
malha urbana envolvente, bem como a ligação a outros elementos envolventes nomeadamente
caminhos agrícolas que se prolonguem para lá dos limites do parque

5.3 Critérios de Intervenção

5.3.1 Sustentabilidade
As propostas deverão ter em conta as circunstâncias histórico-culturais e paisagísticas do concelho
de Águeda, procurando valorizar o ambiente urbano, tirando partido dos sistemas naturais, culturais
e agrícolas e da sua ligação íntima à cidade. Serão privilegiadas as propostas que reflitam a
articulação do vale com o espaço urbano e com outros valores culturais e naturais em presença
promovendo a sustentabilidade ambiental, energética e estética, a valorização patrimonial e a
mobilidade, tirando partido do rio como elemento principal e dominante desta paisagem.
Fazendo parte do sistema hídrico rico, a criação deste parque deverá considerar a promoção de uma
permeabilidade máxima e intervenções que estimulem a biodiversidade e o funcionamento
equilibrado dos sistemas vivos.
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A sustentabilidade deve por isso refletir-se ao nível da gestão, conservação e manutenção da água,
procurando soluções abrangentes e equilibradas tanto para sistemas de irrigação (se necessário) e
drenagem superficial de superfícies permeáveis e impermeáveis.

A sustentabilidade do parque terá que ser assegurada tanto na fase de construção como na fase de
manutenção pelas opções de projeto e conceitos gerais de organização de espaço. A sustentabilidade
será assim o resultado de uma conceção geral do espaço que se deverá refletir nas diversas opções
de projeto.
A adoção de soluções que permitam: reutilizar materiais existentes, aproveitamento de energias
renováveis, reduzir custos de transporte de dentro para fora de obra e vice -versa, reduzir impactos
negativos no meio envolvente, assegurar a durabilidade de materiais e soluções construtivas
duradouras, reduzir o consumo de recursos naturais (in ou ex - situ), entre os quais se destaca o solo,
entre outras medidas, serão critérios de intervenção propostos avaliados no âmbito deste concurso.

Sendo a área de intervenção dominada pela presença de duas linhas de água (rio Águeda e ribeira do
Ameal), deverão ser respeitadas, e sempre que possível melhoradas, a suas condições favoráveis ao
aumento da biodiversidade faunística e florística que naturalmente ocorre nestes espaços,
procurando compatibilizar estas soluções com a utilização recreativa dos espaços pelo homem.

A área de intervenção é fortemente marcada pela presença da água e pela sua dinâmica. Os
concorrentes deverão ter em conta este princípio, salvaguardando que todas as opções de projeto
refletem soluções duradouras e adequadas ao sistema natural em que se irá inserir o futuro Parque.

Todas as intervenções deverão ainda considerar as condicionantes legais aplicáveis, com especial
destaque para a REN, RAN, Rede Natura 2000 e Zona Especial de Proteção à Ria de Aveiro.

5.4 Condicionantes Financeiras
O valor estimado máximo para o custo global do Parque Urbano da Margem Sul do Rio Águeda é de €
950.000,00 (novecentos e cinquenta mil euros).
O valor apresentado exclui o IVA à taxa legal em vigor à altura. Não foi estimado neste valor a
eventual reabilitação do edifício do matadouro, para o qual poderá ser proposto um uso, mas que
não será enquadrado neste projeto, nem na respetiva empreitada.
Caso o concorrente decida apresentar valores de custo superiores ao definido, deverá ser
apresentado um plano de faseamento do investimento, em que a primera fase corresponderá ao
valor estipulado, não podendo a funcionalidade e independência da primeira fase do projeto ser
afectada em medida alguma.
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Mapa 16 – Percursos pedonais – 1:5000
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6.2
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6.6

Fotografias das áreas de intervenção

6.7

Documentos complementares
01. Plano Estratégico de Águeda
02. PDM de Águeda
03. ARU
04. PRU
05. ZPE Ria de Aveiro
06. Acessibilidades
07. PAES
08. Bibliografia complementar
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