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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório (R3) corresponde à etapa 3 dos trabalhos e consiste na caraterização e 

diagnóstico do território abrangido pela ARU da Cidade de Águeda e é uma componente 

essencial do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU).  

 

Figura 1. Etapas metodológicas e relatórios do projeto 

O PERU irá definir uma estratégia integrada de reabilitação para a cidade de Águeda, que 

promova melhores condições urbanas e ambientais e que permita gerar um território com uma 

identidade reforçada, mais coeso e apto a atrair moradores e novas oportunidades 

dinamizadoras do seu tecido económico e social.  

Partindo da referência que constitui o trabalho e documentos até aqui desenvolvido e os 

documentos fornecidos pelo Município, o presente relatório compreende: 

: Enquadramento do território – que apresenta a contextualização do concelho de Águeda 

na região em que se insere, bem como da cidade de Águeda e da Área de Reabilitação 

Urbana delimitada;  

: Caracterização física, ambiente e paisagem – que descreve detalhadamente a ARU em 

termos de espaço biofísico, qualidade do ambiente urbano e paisagem;  

: Caraterização socioeconómica e demográfica – que analisa as dinâmicas demográfica e 

socioeconómica da ARU, 

: Caracterização urbanística – que detalha diferentes aspetos da estrutura urbana da ARU, 

como a sua evolução, dinâmica construtiva, edificado e espaço público, património 

classificado, infraestruturas, equipamentos sociais, entre outros;  

: Enquadramento regulamentar – em que se analisam os instrumentos de gestão territorial 

aplicáveis ou que influenciam o território da ARU. 
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: Contributos para a análise SWOT – que organiza e sintetiza as principais conclusões da 

caracterização e diagnóstico realizado.   
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2. A PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA ARU 

De acordo com a metodologia adotada a proposta de delimitação da Área de Regeneração 

Urbana da Cidade de Águeda foi apresentada no “Relatório 2: Proposta de Delimitação da ARU 

da Cidade de Águeda”, documento que integra a respetiva fundamentação da abrangência 

territorial definida.  

A Área de Reabilitação Urbana (ARU) proposta para a Cidade de Águeda abrange um território 

com 182,6 ha, na freguesia de Águeda, e insere-se no perímetro urbano da Cidade, que tem 1725 

ha. Esta ARU integra as áreas mais consolidadas da Cidade de Águeda, abrangendo as suas 

zonas mais críticas: o núcleo central, o núcleo histórico e tradicional, os núcleos de Parede e 

Assequins e um núcleo de habitação social degradada. 

Nesta ARU existem cerca de 1 200 edifícios, onde residem aproximadamente 4 560 pessoas, 

compreendendo cerca de um terço da população total da Cidade de Águeda
1
. 

A ARU de Águeda foca-se no núcleo central da Cidade, integrando as áreas adjacentes que com 

este possuem fortes relações físicas e funcionais e/ou aquelas que, por razões estratégicas e 

pelas suas condições locativas, urbanísticas, patrimoniais e socioeconómicas, podem contribuir 

decisivamente para o processo de reabilitação do núcleo histórico da Cidade, conferindo maior 

‘massa crítica’ à intervenção e, por essa via, melhores condições para a sua viabilização.

                                                        

1
 De acordo com o recenseamento da população e habitação, 2011, INE, existiam em 2011 concretamente 1148 

edifícios e residiam na Cidade de Águeda 14 571 indivíduos. 
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Figura 2. Limites da ARU da Cidade de 

ÁguedaFonte: SPI, 2015 
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3. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

3.1 Enquadramento regional e concelhio da Cidade de Águeda 

Situado na região Centro de Portugal, mais precisamente a noroeste, na sub-região denominada 

Região de Aveiro, o concelho de Águeda possui uma área aproximada de 335,27 km² repartida 

por 11 freguesias e 47.729 habitantes (2011
2
). É limitado, a norte, pelo município de Sever do 

Vouga, a nordeste por Oliveira de Frades e por Vouzela, a leste por Tondela, a sul por Anadia, a 

sudoeste por Oliveira do Bairro, a oeste por Aveiro e a noroeste por Albergaria-a-Velha (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Enquadramento Regional do concelho de Águeda 

Fonte: SPI, 2015 

                                                        

2 De acordo com o Recenseamento da População e Habitação, 2011 (INE) 
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O concelho de Águeda é servido pelas principais infraestruturas integrantes da rede rodoviária 

nacional com destaque para a A1/IP1, a A25/IP5 e a IC 2 (antiga N1). A A1 localiza-se a poente do 

concelho e garante as ligações norte/sul, conectando Águeda à Área Metropolitana do Porto e à 

Área Metropolitana de Lisboa. A A25/ IP5 atravessa transversalmente o concelho no seu extremo 

norte e estabelece a ligação entre Aveiro e Vilar Formoso. O IC 2 (antiga N1) cruza o concelho de 

Águeda no sentido norte-sul, estabelecendo importantes ligações regionais, como é o caso da 

articulação com o concelho e Cidade de Coimbra, e desempenha, igualmente, um importante 

papel no sistema de acessibilidades do concelho, conectando a Cidade de Águeda a diversos 

aglomerados urbanos concelhios. O IC2 é, também, um dos elementos estruturantes da própria 

Cidade. Estas infraestruturas rodoviárias assumem um papel de destaque em termos de 

posicionamento geoestratégico do concelho, contribuindo para a criação de dinâmicas 

económicas e sociais regionais, supra regionais e internacionais. Estas infraestruturas garantem a 

ligação territorial do concelho ao Porto de Aveiro (plataforma de ligação intercontinental), a 

Lisboa, ao Porto, Espanha/Galiza (A1) e a Espanha/ Castilla y Leon (A25).  

O concelho de Águeda é, também, atravessado pela linha ferroviária do Vouga, que possui 

diversas estações e apeadeiros no interior do concelho, com especial destaque para a estação 

da Cidade de Águeda.  

 

 

Figura 4. Linha Ferroviária do Vouga 
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Fonte: Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro (2014), Região de Aveiro 

Esta linha promove as ligações ferroviárias entre Aveiro e Águeda, e deste concelho com 

Albergaria-a-Velha. Em 2004 foi realizado um estudo de procura que apontava para uma procura, 

em dia útil, de mil passageiros no Inverno (700 no Verão), no troço entre Aveiro e Sernada do 

Vouga, e de 770, no troço Sernada do Vouga – Espinho (1.900 no Verão), o que configurava 

níveis de procura relativamente baixos: 

: Troço de Aveiro – Sernada do Vouga: cerca de 38 mil habitantes na área de influência 

dos 1.000 metros, o que se traduz numa densidade de oferta de 1.100 

habitantes/quilómetro. 

: Troço Sernada do Vouga – Branca: cerca de 10 mil habitantes na área de influência dos 

1.000 metros, o que conduz a uma procura potencial de 620 habitantes/quilómetro 

O Plano Estratégico de Transportes (PET, Outubro de 2011) decidia pelo encerramento da Linha 

do Vouga, justificando esta opção com os custos de produção de transporte elevados, mas esta 

decisão nunca foi concretizada uma vez que não existe uma alternativa em transporte público 

coletivo rodoviário a este serviço. Já o Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da 

Região de Aveiro (PIMTRA) indica a aposta na consolidação da Linha do Vouga entre Aveiro e 

Águeda, com eventual extensão a Sernada do Vouga, propondo intervenções diversas em 

diversos pontos da linha 

No que diz respeito à paisagem e geomorfologia, o concelho de Águeda está localizado numa 

zona de transição entre duas unidades geoestruturais, a Orla Costeira e a Meseta Ibérica. Nesta 

zona de transição surgem áreas planálticas que constituem a maioria da área concelhia, 

caracterizada por cotas medianas e vales fluviais estreitos e encaixados. A Meseta Ibérica domina 

as freguesias do leste (Belazaima, Agadão, Castanheira, Préstimo e Macieira), onde algumas 

cumeadas pertencentes ao maciço do Caramulo atingem altitudes superiores a 700 m, sendo 

possível a queda de neve nalguns dias frios de Inverno. O relevo contribui para que um 

considerável número de cursos de água percorra o concelho, constituindo, no seu conjunto, uma 

vasta rede de rios, ribeiras e lagos. A Cidade de Águeda localiza-se junto ao rio Águeda, na zona 

central do concelho, entre as cotas dos 6 e 78 metros. 

Integrada na Região de Aveiro, próxima da Cidade de Aveiro, a Cidade de Águeda é a terceira 

mais populosa da sub-região, com cerca de 14 570 indivíduos residentes em 2011
3
. Este centro 

urbano e a sua área de influência constituem-se como um importante polo industrial, vocacionado 

                                                        

3
 De acordo com os dados da população residente (N.º) por Local de residência (Cidade); Decenal - INE, 

Recenseamento da População e Habitação, 2011. 



ÁGUEDA | REABILITAÇÃO URBANA 

R3. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA ARU DA CIDADE DE ÁGUEDA 

 

 

8 

 

predominantemente para a indústria transformadora, concentrando em si um conjunto de 

pequenas e médias empresas ligadas a múltiplos setores, com destaque para a metalomecânica, 

novas tecnologias, habitat, iluminação, automóvel, 2 rodas, cerâmica, entre outros em franco 

crescimento. 

A Cidade de Águeda está classificada no modelo territorial do PROT-Centro como um centro 

urbano estruturante, interligando o subsistema urbano de Aveiro/Baixo Vouga. O centro urbano de 

Águeda possui, assim, um papel importante na estruturação do território da Região de Aveiro, 

encontrando-se intimamente ligado à Cidade de Aveiro, centro polarizador deste sistema urbano.  

 

Figura 5. Síntese do Sistema Urbano do PROT-Centro 

Fonte: PROT – Centro (CCDR-C) 

O desenvolvimento urbano sustentável da Cidade de Águeda é fundamental para o reforço da 

conectividade urbana e para a dinamização de um policentrismo regional, contribuindo para a 

estruturação dos subsistemas urbanos na Região Centro e na Região de Aveiro. 

A Cidade de Águeda posiciona-se num território com forte aptidão para a produção de 

conhecimento e novas tecnologias, com uma forte vocação industrial e logística, potenciada pela 

ligação ao Porto de Aveiro e à Área Metropolitana do Porto, mas, também, com potencial agrícola 

nas fileiras hortícolas e culturas de regadio, sendo o projeto de Valorização Agrícola do Baixo 

Vouga uma das medidas em destaque no PROT-Centro. 

No concelho de Águeda, a Cidade e sede de município polariza um território heterogéneo, com 

inúmeros aglomerados urbanos dispersos pelas 11 freguesias. O PDM de Águeda destaca a 
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existência de um território assimétrico, onde as áreas urbanas se concentram na zona poente do 

concelho, fruto das caraterísticas orográficas do território e das condições de acessibilidade. 

 

Figura 6. Enquadramento municipal - Limites administrativos do concelho e freguesias de Águeda e aglomerados 

urbanos 

Fonte: SPI, 2015 

A Cidade de Águeda desenvolveu-se em torno do eixo urbano central do concelho, de acordo 

com o PDM de Águeda, e estrutura-se em torno do IC2 e do rio Águeda. A partir deste 

aglomerado de 1ª ordem desenvolvem-se inúmeras pequenas povoações, de forma linear e 

dispersa, que formalizam como que um contínuo urbano. 

 

3.2 Enquadramento histórico 

A origem de Águeda remonta ao Paleolítico Superior, ou seja, há cerca de 40 000 anos, havendo 

vestígios históricos de épocas posteriores como o Neolítico, as invasões romana, bárbara e árabe 
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e mais recentemente a partir da fundação de Portugal. O que se pode designar como a origem 

da cidade de Águeda localiza-se próximo do rio Águeda a uma cota mais elevada na área 

ocupada atualmente pela Igreja Paroquial de Santa Eulália e respetivo adro. É na documentação 

medieval datada de 1050 que surge a designação de Casal Lausato para a presente cidade de 

Águeda. 

No século XV a povoação de Águeda tinha o seu território distribuído entre os mosteiros de 

Lorvão e da Vacariça, para além de ser uma terra reguenga
4
, pelo que o rei D. Manuel I inclui 

Águeda no foral de Aveiro em 1515. Apesar do seu potencial agrícola ligado ao vale de Águeda e 

da proximidade ao porto de Santa Eulália, só com o arroteamento de novas terras na região se 

inicia o crescimento populacional e económico significativo de Águeda. 

O século XIX vem trazer novas oportunidades à região, nomeadamente a reestruturação da rede 

viária e a construção do transporte ferroviário. A constituição legal do concelho de Águeda ocorre 

no ano de 1834, em muito justificado pela existência de um hospital (atual Hospital Distrital de 

Águeda). O novo concelho englobava dezoito freguesias, estando de fora as freguesias de 

Fermentelos e da Borralha. Fermentelos passa a estar integrado no concelho de Águeda, a partir 

de 1895 e Borralha em 1986. 

Nos finais do século XIX inicia-se a dinâmica empresarial/industrial no concelho, em muito 

relacionado com as características geográficas de Águeda: é o local de cruzamento das estradas 

nacionais, o rio Águeda (com fácil acesso ao Porto de Aveiro) e o caminho-de-ferro. A sede de 

concelho foi o local escolhido para a instalação de indústrias, nomeadamente a freguesia de 

Águeda e a sua envolvente próxima, em especial em torno da Estrada Nacional. 

Adicionalmente à excelente localização, a presença e disponibilidade de matérias-primas para a 

indústria cerâmica e da cal contribuiu para a instalação industrial do sector da cerâmica de 

construção e doméstica. Outra indústria com grande importância é o da metalomecânica, 

relacionada, em especial, com o fabrico de ferragens, cuja génese se deve ao 

empreendedorismo de alguns aguedenses
5
. Esta produção distinta a nível nacional mantém-se 

até ao fim da segunda Guerra Mundial, destacando-se em 1937 a criação da FRAL – Ferragens 

                                                        

4
 Terra que (por conquista ou por confiscação) era incorporada no património real. "reguenga", in Dicionário 

Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/reguenga [consultado 

em 15-05-2015].  

5
 Programa de Ação – Parcerias para a Regeneração Urbana, Programa integrado de regeneração da 

Cidade de Águeda, Câmara Municipal de Águeda, Outubro de 2008, página 37. 
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Unidas de Águeda, juntando cerca de dez empresários locais com o propósito de incentivar a 

comercialização. 

Partindo deste último sector metalomecânico e utilizando as mesmas matérias-primas e processo 

de fabrico que as ferragens, verificou-se a partir do pós-guerra e até aos anos 60 uma 

especialização em novos produtos, com grande destaque ao fabrico e montagem de bicicletas e 

depois motorizadas. 

O século XX caracteriza-se pela pujança industrial, em especial nas décadas de 70 e 80, com 

elevada diversificação da produção, nomeadamente com o surgimento de um grande número de 

empresas ligadas ao fabrico de mobiliário metálico, de aparelhos elétricos e a serviços industriais 

especializados, como é o caso da tornearia, da fundição, da serralharia mecânica e dos moldes
6
. 

Como sucintamente escreve Artur da Rosa Pires sobre o desenvolvimento industrial de Águeda
7
, 

“a indústria em Águeda, originalmente de base artesanal, tornou-se, assim, de modo progressivo, 

numa rede de empresas especializadas num sector – a metalomecânica, em que os agentes 

empresariais são quase exclusivamente originários do meio local, merecendo lugar de destaque 

aqueles cujo percurso pessoal está ligado a um processo de mobilidade social e profissional 

bastante intensa, sendo a figura mais típica a do ex-empregado que, munido de conhecimentos 

técnicos adquiridos in situ ou através da já extinta Escola Industrial e Comercial de Águeda, se 

decidia a fundar a sua própria empresa à imagem e semelhança daquela onde trabalhava”. 

Águeda foi elevada à categoria da cidade por lei de 14 de Agosto de 1985. 

 

 

3.3 Evolução urbana da Cidade de Águeda 

A origem da Cidade de Águeda poderá ser identificada no Cabeço de Santa Eulália, onde hoje se 

encontra a Igreja Paroquial com o mesmo nome, o Cemitério do Adro, a Junta de Freguesia e o 

CEFAS. A Cidade desenvolveu-se a partir deste local, atingindo o rio Águeda e formando o que 

se poderá denominar de núcleo histórico de Águeda. O rio Águeda é o elemento estruturante na 

                                                        

6
 Melo, Ana Isabel (2006). Distritos industriais marshallianos: o caso de Águeda, Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Águeda (Universidade de Aveiro) e IERU. 

7
 Pires, A. (1986), “Industrialização Difusa e “Modelos” de Desenvolvimento: um Estudo no Distrito de Aveiro” 

in Finisterra, XXI, 42, pp. 239-269. 
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organização espacial e paisagística da Cidade e um dos seus principais fatores de progresso, 

uma vez que foi junto a este que se instalaram as principais indústrias do concelho, atraindo 

população. 

  

Figura 7. Águeda – anterior a 1850 

Fonte: Revisão do Plano Diretor Municipal – 

Estudos Sectoriais, 2009 

Figura 8. Águeda – entre 1850 a 1914 

Fonte: Revisão do Plano Diretor Municipal – Estudos Sectoriais, 

2009 

 

O núcleo histórico primordial de Águeda carateriza-se por uma estrutura viária irregular, que 

acompanha os talvegues do terreno, tendo como eixo principal a rua Luís de Camões. Com a 

conclusão da estrada Lisboa-Porto (1850) e a abertura da linha ferroviária do Vouga (1911/1914), 

a Cidade cresce para norte, afastando-se do rio, assentando numa estrutura viária mais regular e 

ocupando áreas mais altas e mais planas. O crescimento do edificado ocorre junto aos 

arruamentos principais, tornando-se mais linear.  

Nas décadas seguintes, o crescimento urbano da Cidade de Águeda foi expressivo, com especial 

destaque para as décadas de 60 e 70, onde o espaço edificado se desenvolve a partir de um eixo 

linear longitudinal (a EN1), estendendo-se, predominantemente, para nascente. Aqui localizam-se 

as principais atividades da Cidade e do concelho, sendo o local privilegiado para a instalação de 

equipamentos públicos. 

Em simultâneo com o desenvolvimento do núcleo central da Cidade de Águeda, surgem, na sua 

periferia, diversos núcleos habitacionais, por vezes associados a unidades industriais. Estes 

núcleos habitacionais caraterizam-se por uma ocupação não planeada, não existindo, por vezes, 

uma malha urbana legível e espaços públicos formalizados. Contudo, a maior disponibilidade e 
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menor custo dos terrenos propiciou a migração e a instalação de população nestes lugares, 

verificando-se a sua expansão. 

Nas últimas décadas, a expansão do núcleo central da Cidade de Águeda, que inicialmente se 

encontrava contido entre o rio de Águeda e a linha ferroviária, ocorre em direção aos diversos 

núcleos habitacionais periféricos, de Recardães à Alagoa (sul / norte), e de Assequins a Paredes 

(nascente/poente). Este crescimento urbano é apoiado em diversos planos, tais como: o Plano 

Diretor Municipal (1995); o Plano de Pormenor da Zona Central (1996); o Plano de Pormenor da 

Zona Noroeste (1997); e o Plano de Pormenor das Barreiras. 

 

Figura 9. Núcleo 

central de Águeda e 

áreas de expansão 

urbana 

Fonte: SPI, 2015 

 

 

À medida que o Plano de Pormenor da Zona Noroeste e os loteamentos urbanos a ele 

associados se executaram, o núcleo urbano central prolongou-se até ao entroncamento da EN 1, 

a norte, junto ao hipermercado Pingo Doce. Esta é uma área mais densa e consolidada em 

termos construtivos, onde se localizam alguns equipamentos. 

A dificuldade de aquisição de terrenos para instalar novas indústrias, motivada pela especulação 

fundiária e pela escassez de terrenos disponíveis adequados, provocou a transferência de muitos 

empresários para concelhos vizinhos. A autarquia considerou, por isso, relevante a aquisição de 
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uma vasta área que infraestruturou (Parque Empresarial do Casarão) e que possui um programa 

de cedência do direito de superfície
8
. 

Tendo em vista o desenvolvimento e o crescimento territorial sustentado da Cidade de Águeda foi 

aprovado, em 2008, um Programa Integrado de Regeneração da Cidade de Águeda, com um 

sistema de incentivos à reabilitação patrimonial em áreas estrategicamente delimitadas que 

consideraram as debilidades e o potencial urbano das zonas mais antigas da Cidade. Assim, de 

acordo com o documento justificativo elaborado pela Câmara Municipal
9
, “estas áreas constituem 

o núcleo mais densificado da Cidade, com a maior parte dos terrenos ocupados, e onde existe 

um grande número de prédios degradados. Pretende-se que a recuperação do imóvel privado 

seja uma realidade, permitindo, assim, futuras intervenções municipais no espaço público, 

constituindo-se, a breve prazo, um núcleo com qualidade e onde todos gostem de viver, trabalhar 

ou passear. A qualidade de vida dos nossos cidadãos passa, inevitavelmente, pela qualidade do 

espaço de que dispõem. Prédios degradados não só anulam qualquer investimento no espaço 

público como acabam por contribuir para a degradação social da urbe, com o aumento do risco, 

e potencia a marginalidade.” 

 

       

Figura 10. Fotografias da frente ribeirinha da Cidade de Águeda 

Fonte: SPI, 2015 

 

  

                                                        

8
 Nadais, Gil (2013). Águeda - Uma Visão do Futuro, Câmara Municipal de Águeda, página 83. 

9
 Programa de Ação – Parcerias para a Regeneração Urbana, Programa integrado de regeneração da 

Cidade de Águeda, Câmara Municipal de Águeda, Outubro de 2008. 
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4. CARATERIZAÇÃO FÍSICA, AMBIENTE E PAISAGEM 

4.1 Caraterização física 

4.1.1 Caraterização morfológica 

Localizado numa zona de transição entre o litoral e o interior (destaque para a Serra do Caramulo 

e envolventes montanhosas como a Freita, Gralheira e o Buçaco), o concelho de Águeda 

apresenta uma forte dicotomia paisagística e hipsométrica, com cotas altimétricas entre os 4 m, 

na zona envolvente à Pateira de Fermentelos, e os 767 metros, na freguesia de Macieira de 

Alcôba
10
. 

A ARU delimitada evidencia, por sua vez, uma diferença de cotas extremas de 72 metros, 

considerando a sua altitude máxima de 78 metros, a norte, e mínima, de 6 metros, a sul (Figura 

11). De salientar que as cotas mais baixas se situam na envolvente próxima do rio Águeda e dos 

seus afluentes, nomeadamente no centro histórico/núcleo central da cidade, na zona de 

Assequins (localizada a nascente da ARU) e na zona sul. 

 

Figura 11. Hipsometria da Área de Reabilitação Urbana e da sua envolvente 

Fonte: SPI, 2015. 

                                                        

10
 www.cm-agueda.pt/uploads/document/file/1228/3_Biofisico.pdf. 



ÁGUEDA | REABILITAÇÃO URBANA 

R3. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA ARU DA CIDADE DE ÁGUEDA 

 

 

16 

 

No concelho de Águeda, observam-se realidades muito distintas em termos de declives 

considerando que a oeste predomina a peneplanície, com elevado uso agrícola e onde se 

localizam os grandes aglomerados urbanos (esta não vai além dos 10% de inclinação); e que, por 

outro lado, a este se apresenta um relevo mais irregular que vai aumentando a sua inclinação 

chegando, em algumas situações, a atingir declives na ordem dos 40% (facto que favorece o 

surgimento de problemas associados ao nível das cheias a jusante). 

Na ARU sobressai uma faixa com um declive superior a 20%, a norte do rio de Águeda, que 

recorta o território e circunscreve o seu interior. A mesma tende a limitar a este a área territorial de 

Paredes (designada mais abaixo por Unidade Homogénea A – UH-A) a este.  

 

Figura 12. Declives da Área de Reabilitação Urbana e sua envolvente  

Fonte: SPI, 2015 

Estas diferenças de altitude condicionaram ao longo dos anos o desenvolvimento da estrutura 

urbana do território da ARU, nomeadamente no que se refere às características de 

implementação do edificado, evidenciando uma maior organização nas áreas mais planas. 

A exposição solar é determinante no planeamento do espaço, designadamente por influenciar a 

distribuição, aptidão e crescimento do coberto vegetal.  

Neste contexto, de acordo com o Plano Diretor Municipal de Águeda (2009), no concelho de 

Águeda predominam as encostas viradas a sul e a oeste como alvo de maior exposição solar. A 

mesma fonte refere que a predominância de encostas viradas a sul favorece uma maior 
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incidência de radiação solar, aumentando, consequentemente, o risco de incêndio florestal. O 

risco de incêndio é, por sua vez, assumido pelos agentes de proteção civil local como um dos 

riscos que assume maior relevância no território municipal (a par com o risco de cheias) 

constituindo, como tal, uma problemática a considerar na área envolvente da ARU
11
.   

Na ARU, à semelhança do que se observa à escala concelhia, grande parte do seu edificado 

apresenta uma exposição predominante a sul e a oeste, realidade que sobressai, nomeadamente 

nas áreas de Paredes e do Núcleo Histórico/Núcleo Central (onde se incluem equipamentos e 

serviços centrais como, por exemplo, a Câmara Municipal, o Parque da Alta Vila, o Largo 1º de 

Maio e a zona ribeirinha). Constata-se, no entanto, a existência de outras áreas do território que 

denunciam realidades diferentes em termos de exposição solar, como é o caso da área de 

Assequins, na qual sobressai uma exposição solar essencialmente a este. 

 

Figura 13. Exposição solar na Área de Reabilitação Urbana e da sua envolvente  

Fonte: SPI, 2015. 

                                                        

11
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Águeda (http://www.bombeiros.pt). 
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4.1.2 Caracterização dos recursos hídricos 

O concelho de Águeda encontra-se integrado na bacia hidrográfica do Vouga. Trata-se um 

território com uma rede hidrográfica que, entre rios, ribeiras, lagoas e superfícies aquáticas, perfaz 

uma área total de aproximadamente 455 ha. No âmbito deste estudo, far-se-á apenas referência 

aos principais rios, os rios Vouga e Águeda.  

 

Figura 14. Distribuição dos recursos hídricos da rede hidrográfica da bacia do Vouga  

Fonte: Cartografia 10 000 

O rio Vouga estende-se ao longo de 147,9 km, dos quais 42,7 km no Concelho de Águeda, 

apresentando-se como o rio principal, delimitador da parte nordeste/oeste do Concelho.  

O rio Águeda, por sua vez, é o principal afluente do rio Vouga, passando próximo de S. João do 

Monte, Castanheira do Vouga, Redonda, Bolfiar, Águeda, Óis da Ribeira e Requeixo. Este rio é 

caracterizado por uma altitude máxima da bacia de 1 100 m, sendo a altitude mínima presenciada 

junto da confluência com o rio Vouga, com uma cota de 4 m. Os seus principais afluentes são os 

rios Cértima, Alfusqueiro e Agadão, merecendo ainda destaque as ribeiras de Belazaima e das 

Dornas pela sua dimensão. 
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O concelho compreende também uma lagoa natural, a Pateira de Fermentelos, que ocupa uma 

área de 278 hectares. Esta lagoa natural encontra-se localizada numa depressão circunscrita 

pelas povoações de Requeixo e Óis da Ribeira (a norte), Fermentelos, Rego e Perrães (a sul), 

Espinhel e Gocha (a este), e Carregal (a oeste). A mesma é alimentada pelas águas do rio 

Cértima (a sul) e da ribeira do Pano (a noroeste), desagua no rio Águeda (logo abaixo da ponte 

de Requeixo).  

O rio Águeda tem exercido, ao longo dos anos, uma influência, direta e indireta, nas dinâmicas 

territoriais da cidade, designadamente na estruturação e organização dos espaços em seu redor. 

Neste contexto, evidencia-se, desde logo, a problemática/condicionante associada à ocorrência 

periódica de cheias, que se traduz em cenários de inundação na baixa da cidade e, 

consequentemente, impede o normal funcionamento de trocas comerciais e vivências locais.
 12

 

      

Figura 15. Cheias na zona tradicional da cidade de Águeda (em área incluída na ARU), 2014 

Fonte: http://rr.sapo.pt, www.diarioaveiro.pt.    

Face a esta problemática, nos últimos anos têm sido desenvolvidos projetos com vista ao 

controlo/mitigação destes episódios de cheia. Os mesmos projetos incluem intervenções como o 

prolongamento das pontes de Óis da Ribeira e do Campo e a criação de um novo canal - obras 

que no seu conjunto ultrapassam um investimento de 2,6 milhões de euros
13
.  

Relativamente ao projeto do canal artificial, que tem a ambição de desviar o leito da cidade e de 

garantir um curso de água que evite a subida da água até às zonas de habitação e comércio, 

salienta-se o facto do mesmo se encontrar já construído
14

 e de se esperar resultados favoráveis 

no controlo de cheias. 

                                                        

12
 Pimenta, A.L. (2011), Cidade à margem Reaproximar Águeda ao rio. 

13
 “Mau tempo provoca derrocadas em Coimbra e cheias em Águeda” (2014) em www.publico.pt. 

14
 “Obras em Águeda desviam rio para evitar cheias” (2014), em www.terranova.pt.  

http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=25&did=13448
http://www.diarioaveiro.pt/
http://www.publico.pt/
http://www.terranova.pt/
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Figura 16. Canal secundário do rio Águeda 

Fonte: Canal do Rio Águeda (2015), em www.cm-agueda.pt.   

4.1.3 Paisagem 

De acordo com a Agência para a Sustentabilidade e a Competitividade da Região de Aveiro, o 

concelho de Águeda é caracterizado por uma paisagem de extensa área florestal, com 

significativas variações altimétricas e recursos naturais dos quais se destaca a rede de rios e 

ribeiras. Mais concretamente, o concelho apresenta uma diversidade paisagística, encontrando-

se inserida em três unidades homogéneas distintas
15
: 

: A unidade homogénea da Ria de Aveiro e Baixo Vouga, que engloba a zona poente do 

concelho de Águeda, integrando a Pateira de Fermentelos, “lagoa aprazível de águas 

                                                        

15
 Tendo em consideração o trabalho publicado pela Direção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Urbano, designado “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (DGOTDU, 

2004). 
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calmas, afamada pela sua riqueza em caça e pesca”
16
. Esta unidade carateriza-se por 

uma paisagem húmida, plana e aberta. 

       

Figura 17. Pateira de Fermentelos 

Fonte: http://movimentoequilibrio.blogs.sapo.pt/3821.html e www.go-outdoor.pt. 

: A unidade homogénea da Bairrada, que integra o centro urbano de Águeda e que se 

carateriza por “baixas altitudes e por um relevo relativamente aplanado, em que domina 

um mosaico equilibrado de áreas agrícolas e florestais”
17
. Destaca-se nesta paisagem 

Varanda de Pilatos em Travassô, considerado como linha panorâmica de relevância. 

: A unidade homogénea de Montes Ocidentais da Beira Alta, que abrange a zona nascente 

do concelho de Águeda, e é dominada por coberto florestal de eucalipto e pinheiro bravo, 

apresentando um relevo acidentado. 

Associado à promoção dos recursos naturais e paisagísticos, no concelho de Águeda é 

valorizada a importância funcional e visual da paisagem através de percursos pedestres 

implementados
18
 no território (Figura 18). Os percursos pedestres encontram-se distribuídos um 

pouco por todo o concelho - inclusivamente dentro da ARU, direcionando o visitante para os 

principais pontos de interesse, desde as freguesias serranas às mais litorais e urbanas, dando a 

conhecer elementos característicos como espigueiros, azenhas ou moinhos de água, palacetes e 

diversos imóveis de valor patrimonial
19
. 

                                                        

16
 “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (DGOTDU, 2004). 

17
 Idem. 

18
 PR1 – Trilho da Pateira ao Águeda; PR2 – Trilho das Levadas; PR – Trilho da Aldeia; PR4 – Trilho Terras de Granito; 

PR5 – Trilho da Ponte de Ferro; PR6 – Trilho de Águeda; PR7 – Trilho do Poços; PR8 – Trilho da Serra. 

19
 www.regiaosustentavel.pt/agencia/municipios-associados/91-agueda.  

http://www.go-outdoor.pt/
http://www.regiaosustentavel.pt/agencia/municipios-associados/91-agueda
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Figura 18. Percursos pedestres  

Fonte: www.rotadabairrada.pt e http://amcosta63.blogspot.pt.  

 

Na ARU de Águeda, a paisagem encontra-se marcada pela presença do vale do rio Águeda e 

dos seus efluentes. 

           

Figura 19. Rio de Águeda e Ribeira na área envolvente da Rua do Campo (na proximidade da ARU)   

Fonte: www.cm-agueda.pt.  

http://amcosta63.blogspot.pt. http://movimentoequilibrio.blogs.sapo.pt/3821.html. 

Nos últimos anos, a zona ribeirinha tem sido objeto de várias intervenções de reabilitação com 

vista à sua reconversão em parque verde urbano. As mesmas intervenções, desenvolvidas em 

complementaridade com as do Largo 1º de Maio e do Parque da Alta Vila, procuraram promover 

e estimular o usufruto destes espaços pelos habitantes e potenciais visitantes. Atualmente, a zona 

ribeirinha sobressai na cidade como espaço de passeio pedonal/ bicicleta, beneficiando da 

proximidade a várias zonas de comércio tradicional.  

Para além da zona ribeirinha, evidencia-se a importância paisagística e ambiental do Parque da 

Alta Vila. Este Parque, situado no centro da cidade e dentro da ARU, é o maior espaço verde de 

Águeda. No seu interior para além do conjunto arbóreo, encontra-se um lago, um coreto em ferro, 

um campo de ténis e uma capela. Este parque foi parcialmente doado à Câmara Municipal de 

Águeda, que adquiriu a parte restante em 1985, tendo iniciado posteriormente um processo de 

http://www.rotadabairrada.pt/
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requalificação com o objetivo de o tornar num elemento urbano de usufruto público, começando 

por recuperar o conjunto edificado – a casa do parque.
20

 Recentemente, no âmbito do Programa 

Parcerias para a Regeneração Urbana, associada ao edificado original, foi criada a incubadora 

cultural que se afirma como elemento arquitetónico e funcional âncora nesta parte da cidade 

(Figura 20). 

  

   

   

Figura 20.Parque da Alta Vila e Incubadora Cultural (incluídas na ARU)  

Fonte: SPI, 2015. 

 

Em termos de paisagem construída, na cidade é possível distinguir diferentes tipos de áreas, 

designadamente uma área mais antiga (a baixa da cidade) onde se encontra um tecido urbano 

com ruas estreitas, com casas cuja fachada define o espaço público, o pequeno comércio de 

proximidade e a zona mais turística; e uma área mais central, onde se localiza a grande parte dos 

serviços e as áreas comerciais da cidade.  

                                                        

20
 Parque da Alta Vila, em www.patrimoniocultural.pt. 

http://www.patrimoniocultural.pt/
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É de referir que, apesar de serem identificados estes dois tipos de paisagem, a ARU integra uma 

cidade multifacetada, onde se encontram zonas antigas com os problemas característicos de 

envelhecimento populacional e abandono do edificado (como é o caso dos lugares de Paredes e 

Assequins), zonas naturais com um elevado potencial de complementaridade com a cidade 

construída e zonas urbanas planeadas nas décadas de 80 e 90, onde surge o edificado 

multifamiliar com rés-do-chão comercial e os perfis de arruamentos com espaços segregados de 

paragem, circulação viária e pedonal.  

                      

Figura 21. Paisagem urbana da ARU – Rua Caldeireiro 

Exemplo ilustrativo de uma área da cidade caracterizada por declives acentuados 

Fonte: SPI, 2015. 

Por último, reportando à particularidade da orografia do território de Águeda – a própria cidade é 

representativa de uma grande heterogeneidade (Figura 21) – salientam-se constrangimentos/ 

desafios próprios de territórios com declines acentuados, designadamente associados a 

questões de mobilidade, que importa considerar em intervenções urbanas. 

 

4.2 Caraterização do ambiente urbano 

4.2.1 Qualidade do ar 

Uma boa qualidade do ar constitui um aspeto essencial na manutenção da saúde do ser 

humano, do ambiente e do património construído. A sua deterioração resulta de alterações da 

composição química natural da atmosfera, decorrentes das atividades humanas, nomeadamente 

a atividade industrial e a utilização de transportes, mas também de fenómenos naturais, entre os 

quais os incêndios. Estas alterações produzem efeitos em grande escala, como o aquecimento 

global e consequentes alterações climáticas, a deterioração da camada de ozono na alta 

atmosfera que protege da incidência de raios nocivos, mas também, de uma forma mais 

localizada, a degradação do ar respirável.  
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A melhoria e a preservação da qualidade do ar têm sido, nas últimas décadas, uma preocupação 

prioritária da União Europeia, vertida em diversos diplomas legais, transpostos por cada Estado-

Membro para a sua ordem jurídica interna. Destaca-se aqui o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

Setembro, que fixa os objetivos para a qualidade do ar ambiente tendo em conta as normas, as 

orientações e os programas da Organização Mundial da Saúde, destinados a evitar, prevenir ou 

reduzir as emissões de poluentes atmosféricos. 

Dando cumprimento a este diploma, na Região Centro, a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C) assegura a recolha, o acompanhamento e a 

divulgação dos dados que resultam da medição diária de poluentes atmosféricos, obtida em 

estações instaladas na Região  Centro (Figura 22). 

 

Figura 22. Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da Região Centro 

Fonte: http://labvirtual.eq.uc.pt. 

 

Estas estações fornecem dados sobre poluentes como o monóxido de carbono (CO), dióxido de 

azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), sulfureto de hidrogénio (H2S), o ozono (O3) e partículas 

inaláveis ou finas, cujo diâmetro médio é inferior a 10 micrómetros (PM10), decorrentes dos quais 

é calculado o Índice da Qualidade do Ar (IQar), que tem como principais objetivos classificar o 

estado da qualidade do ar, facilitar o acesso do público a esta informação, através da consulta 

direta ou dos órgãos de comunicação social, e dar resposta às obrigações legais. Os resultados 

das medições podem ser consultados no portal da Agência Portuguesa do Ambiente – Base de 
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dados online sobre a qualidade de Ar 
21
, que disponibiliza históricos diários, mensais e anuais por 

zona. 

O concelho de Águeda insere-se na Zona Centro Litoral
22
, que abrange quatro estações de 

monitorização: a EB23 de Ílhavo (Ílhavo), Av. F. Magalhães (Coimbra), Instituto Geofísica 

(Coimbra) e Lagoa da Ervedeira (Leiria). Analisando o índice de qualidade do ar registado ao 

longo dos anos, verifica-se que predomina a classificação “bom”. 

 

Tabela 1. Evolução da Qualidade de Ar na Zona do Centro Litoral 

Classificação 2010 2011 2012 2013 2014 

Nº de observações 363 365 366 361 365 

Muito Bom 17 25 46 6 30 

Bom 282 257 268 294 309 

Médio 57 60 46 58 25 

Fraco 7 23 6 3 1 

Mau 0 0 0 0 0 

Fonte: Base de Dados Online sobre a Qualidade do Ar (QualAr) em http://qualar.apambiente.pt.  

 

De entre os gases considerados, a par com o valor de CO2, destaca-se o valor de emissões 

associado aos Compostos Orgânicos Voláteis Não-metânicos (COVNM)
23
 (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Emissões de poluentes atmosféricos totais em 2009, incluindo fontes naturais (valores em t/km2) 

Concelho de Águeda (2009) 

Área 

(km2) SOx NOx NH3 NMVOC PM10 Pb Cd Hg CH4 CO2 N2O 

335,30 0,345 2,907 0,406 13,310 1,213 0,002 0,000 0,000 6,057 540 0,104 

                                                        

21
 De acordo com o site http://qualar.apambiente.pt. 

22
 De acordo com o site http://qualar.apambiente.pt. 

23
 As emissões de COVNM dividem-se em emissões biogénicas, ou seja, provenientes do coberto vegetal e de fogos 

florestais e as origens estritamente antropogénicas, como o uso de solventes, os processos industriais e os 

transportes rodoviários e ferroviários. 
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Informação: Considera-se como fonte natural o fogo florestal e outros elementos. Dióxido de enxofre (SO2); Dióxido de 

azoto (NO2); Amónia (NH3); Compostos orgânicos voláteis não-metânicos (COVNM); Monóxido de carbono (CO); 

Partículas de diâmetro inferior a 10 m (PM10); Chumbo (Pb); Cádmio (Cd); Mercúrio (Hg); Metano (CH4); Dióxido de 

carbono (CO2); e, Óxido Nitroso (N2O). 

Fonte: Emissões totais por Concelho em 2009. Versão de Novembro de 2011 em www.apambiente.pt. 

De referir que a quantidade de Compostos Orgânicos Voláteis Não-metânicos - provenientes do 

coberto vegetal e de fogos florestais e de origens estritamente antropogénicas, como o uso de 

solventes, os processos industriais e os transportes rodoviários e ferroviários - emitidos no 

concelho de Águeda, comparativamente com outros municípios do país, assume alguma 

importância no contexto nacional, conforme demonstra a Figura 23. Esta realidade não é de 

estranhar pelo facto do concelho de Águeda ser, por um lado, objeto de frequentes incêndios 

florestais no Verão, e ser, por outro, caracterizado por uma forte presença industrial no território.  

 

Figura 23. Emissões de COVNM em 2009, com fontes naturais 

Fonte: Emissões de Poluentes Atmosféricos por concelho, 2009 em www.apambiente.pt.  

 

http://www.apambiente.pt/
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4.2.2 Qualidade do ambiente acústico 

Os elevados níveis de ruído ambiental a que as populações estão expostas são um dos principais 

fatores de degradação de qualidade de vida e bem-estar das mesmas. Em ambiente urbano, os 

transportes são as principais fontes de ruído, embora as atividades industriais e comerciais 

possam assumir relevo em situações pontuais. 

Neste contexto, o Quadro Legal do Ruído Ambiente (Decreto-lei nº 146/2006, de 31 de Julho e 

Decreto-lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro – Regulamento Geral do Ruído) estabeleceu a 

obrigatoriedade de adaptação, pelos municípios, dos mapas de ruído existentes. 

Na cidade de Águeda, a qualidade do ambiente sonoro vem traduzido no Mapa do Ruído de 

Águeda, elemento integrante da Revisão do Plano Diretor Municipal de Águeda (2009). Este mapa 

permite inferir que o tráfego rodoviário na ARU constitui a fonte de ruído dominante, prevalecendo 

sobre qualquer outra fonte de ruído, particularmente associado às vias rodoviárias EN230 a EN1.   

 

Figura 24. Mapa de Ruído Municipal do Concelho de Águeda 

Fonte: Mapa de Ruído Municipal do Concelho de Águeda – Resumo não Técnico, 2009. 

  

4.2.3 Saneamento Ambiental 

Sistema de Abastecimento de Água 

A gestão dos sistemas municipais de abastecimento de água para consumo público e de 

saneamento de águas residuais dos municípios de Águeda, bem como dos municípios de 
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Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e 

Vagos, é realizada pela AdRA - Águas da Região de Aveiro, S.A., uma sociedade anónima de 

capitais públicos. O objetivo desta empresa é agregar os respetivos sistemas num sistema 

integrado constituído pelas infraestruturas e equipamentos existentes e a construir, designado por 

Sistema de Águas da Região de Aveiro (SARA). A AdRA tem como missão controlar a qualidade 

da água fornecida em conformidade com as normas estabelecidas, assegurando a sua 

potabilidade e a sua salubridade.   

Atualmente, a rede pública de abastecimento de água de Águeda é composta por doze zonas de 

abastecimento (Águeda, Giesteira, Borralheira, Fermentelos, Belazaima do Chão, Serém, Á-dos-

Ferreiros, Castanheira, Préstimo, Ventoso, Carvoeiro e Vouga), as quais são abastecidas através 

de 18 captações distribuídas pelas mesmas.  

Em 2006, o caudal captado mensal nestas foi de 208 503 m3, o que permitiu servir uma 

população de 44 859 habitantes. A informação mais recente indica uma população servida de 97 

119 habitantes
24

. Refira-se ainda o facto de existirem 32 células com uma capacidade de 13 843 

m
3
 para armazenagem. 

 

Figura 25. Zonas de abastecimento de água no concelho de Águeda 

Fonte: Website da CM Águeda 

 

                                                        

24
 http://www.cm-agueda.pt/pages/526#.VVyps7lViko  

http://www.cm-agueda.pt/pages/526#.VVyps7lViko
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A zona de abastecimento de água que abrange a ARU (AGD II) serve cerca de 28.590 habitantes, 

tendo como origens o Poço de Assequins e a Captação da Redonda (Rio Águeda). 

A qualidade da água distribuída é controlada de acordo com o disposto na legislação em vigor. 

De acordo com os últimos dados disponibilizados pelo INE, em 2013, em Águeda, as análises 

efetuadas verificaram que a água cumpriu os parâmetros para ser classificada como água segura 

em 99,40% dos casos
25
. É de registar que a AdRA - Águas da Região de Aveiro foi uma das 61 

entidades gestoras que, de um total de 403 entidades, foi distinguida pela Entidade Reguladora 

dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) com o selo de Qualidade da Água, que reconhece o 

cumprimento de um conjunto de critérios, como a realização de todas as análises agendadas no 

programa de controlo de qualidade da água, 99% de valores paramétricos assegurados ou 99% 

de cumprimento dos valores paramétricos de controlo de rotina 1, relacionado com bactérias 

coliformes e Escherichia coli. 

 

Sistema de Tratamento de águas residuais 

No âmbito do sistema de tratamento de águas residuais em Águeda, são identificados 11 Pontos 

de Entrada de efluentes domésticos e industriais recolhidos pelo Sistema Multimunicipal de 

Saneamento da Ria de Aveiro localizados nos seguintes subsistemas: Casaínho, Oronhe, Casal 

de Álvaro, Cabanões, Travassô, Toural - Mourisca do Vouga, Lamas do Vouga, Castrovães, 

Fontinha, Fermentelos e Cocão – Fermentelos (Figura 26), 

                                                        

25
 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0007253&contexto=bd&selTab=t

ab2  

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0007253&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0007253&contexto=bd&selTab=tab2
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Figura 26. Mapa do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro 

Fonte: SIMRIA, 2015. 

Tendo por base este sistema, os efluentes recolhidos em Águeda são encaminhados para a 

ETAR Norte, onde são tratados, sendo posteriormente rejeitados no mar através do Exutor 

Submarino de S. Jacinto. 

Relativamente à realidade concelhia de Águeda, de acordo com dados do INE para o ano de 

2005, verificava-se uma proporção de águas residuais tratadas de, sensivelmente, 62%. Acresce 

que, em termos de população servida por estações de tratamento de águas residuais, apenas 

53% da população beneficiava, nessa altura, do serviço de tratamento de águas residuais.  

Importa neste âmbito aferir uma realidade mais recente com base nas intervenções da AdRA. 

Quanto à rede de drenagem de águas pluviais, a ARU é parcialmente servida ao longo da rede 

viária. Maioritariamente em condutas de betão, a drenagem faz-se por gravidade e a recolha 

através de sarjetas. 
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4.2.4 Gestão de resíduos 

O Município de Águeda pertence ao Sistema Multimunicipal de Tratamento e Valorização de 

Resíduos Sólidos Urbanos do Litoral Centro, gerido pela Resíduos Sólidos do Centro S.A 

(ERSUC), que integra uma área geográfica correspondente a 36 municípios.  

A gestão dos resíduos sólidos urbanos em Águeda é da responsabilidade da  Câmara Municipal, 

estando a recolha de resíduos adjudicada à empresa LusÁgua – Serviços Ambientais S.A.. 

De acordo com informação do Município de Águeda, o concelho encontra-se servido em toda a 

sua área geográfica com um sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos, sendo diferenciada 

a frequência de recolha entre as localidades de maior incidência urbana (nas quais a frequência 

de recolha dos resíduos indiferenciados é diária). Fora destas localidades a recolha varia entre 

um a três dias por semana). Segundo a mesma fonte, a capacidade de contentorização instalada 

no concelho é de 1734 contentores de 800 litros de capacidade. 

        

Figura 27. Contentor de resíduos sólidos indiferenciados (esquerda) e papeleira (direita).  

Fonte: SPI, 2015. 

 

Figura 28. Contentor de resíduos sólidos de recolha seletiva.  

Fonte: SPI, 2015. 
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Em termos reais, segundo o INE, a produção de resíduos no concelho de Águeda, em 2013, foi 

de 16.157 toneladas, dos quais 14.901 eram resíduos indiferenciados.  

Comparativamente com outros municípios da sub-região, no mesmo ano, o concelho de Águeda 

apresentou o valor mais baixo em termos de resíduos urbanos recolhidos por habitante. No 

entanto, verifica-se que, em termos de recolha seletiva de resíduos urbanos, é um dos menos 

representativos, a par com Albergaria-a-Velha e Ovar (Tabela 3), facto que permite inferir que há 

espaço para mobilizar esforços no sentido de uma melhoria associada à gestão de recolha 

seletiva de resíduos urbanos. 

Tabela 3. Dados de recolha de resíduos urbanos no Baixo Vouga em 2013 

Localização 

Geográfica 

Resíduos urbanos recolhidos 

Indiferenciados seletivos 

Ton. kg/ hab. kg/ hab. 

Baixo Vouga 160 101 413 31 

Águeda 16 157 342 27 

Albergaria-a-Velha 8 594 346 22 

Anadia 9 946 349 33 

Aveiro 37 079 479 33 

Estarreja 9 469 356 31 

Ílhavo 19 407 505 33 

Mealhada 7 276 358 39 

Murtosa 4 901 468 30 

Oliveira do Bairro 8 254 353 30 

Ovar 27 120 493 29 

Sever do Vouga 3 429 284 36 

Vagos 8 469 370 33 

Fonte: INE,2014. 

Segundo o INE, em 2013, em termos de capitação de resíduos urbanos recolhidos, Águeda 

apresenta um valor de 342 kg/hab/ano, dos quais apenas 27kg/hab são resíduos urbanos 

recolhidos seletivamente. 

No concelho de Águeda, apesar da tendência ligeiramente decrescente das últimas décadas, 

observou-se uma ligeira melhoria na recolha de resíduos sólidos urbanos, embora com valores 

muito abaixo dos regionais (Baixo Vouga) e nacionais. 
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Figura 29. Evolução dos resíduos urbanos recolhidos por habitante 

Fonte: INE 2014 

Na ARU da Cidade de Águeda os resíduos indiferenciados são depositados pelos munícipes nos 

contentores disponibilizados para o efeito pela CMA, localizados em via pública. Atualmente, na 

ARU, contabilizam-se 108 contentores para a deposição indiferenciada de resíduos.  

 

Figura 30. Rede de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

Fonte: SPI, tendo como base informação fornecida pela CMA, 2015 



ÁGUEDA | REABILITAÇÃO URBANA 

R3. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA ARU DA CIDADE DE ÁGUEDA 

 

 

35 

 

4.2.5 Energia 

A energia e as alterações climáticas têm vindo a posicionar-se como temáticas-chave na agenda 

política internacional, europeia e nacional, constituindo um dos grandes desafios da sociedade 

moderna. Procurando corresponder a este desafio, nos últimos anos a autarquia de Águeda tem 

enquadrado o modelo de desenvolvimento do território nos compromissos de sustentabilidade 

assumidos e, em particular, numa linha de desenvolvimento rumo à competitividade, inovação e 

crescimento visando uma aposta nas energias renováveis e na promoção integrada da eficiência 

energética
26
.  

Neste sentido, são de referir várias iniciativas desenvolvidas na área da eco-eficiência energética - 

com especial destaque para a iluminação (pública e privada) -, com o objetivo de promover a 

inovação e o desenvolvimento de produtos, e de incentivar novas tecnologias e aplicações na 

área da iluminação. De entre iniciativas a destacar, são de considerar as seguintes: 

 A substituição, em diversas ruas e avenidas, das luminárias convencionais por luminárias 

LED, instaladas e programadas para ligarem com base numa aplicação informática que 

gere as intensidades luminosas e os períodos em que estão com a intensidade máxima 

ou com menor intensidade;  

 O desenvolvimento do Projeto SIGLuzEE
27
;  

 A elaboração de um Plano Diretor Municipal de Iluminação Exterior de Águeda;  

 A disponibilização do edifício Paços do Concelho para ensaios, testes de gestão e 

showroom de soluções de iluminação eficiente em edifícios;  

 A organização de palestras/seminários na área da iluminação no Concelho de Águeda 

com o objetivo de promover a partilha de experiências e conhecimento na área.  

A estas acrescem outras iniciativas, de caráter mais particular, como o Lighting Living Lab (LLL) - 

do qual fazem parte várias entidades, públicas e privadas, como o Município de Águeda, a 

Universidade de Aveiro e várias empresas; a criação de um espaço de divulgação de práticas e 

conceitos de iluminação inteligente e iluminação eco sustentável e do projeto “BeÁgueda”, este 

último relativo a um sistema de bicicletas públicas elétricas. 

No que se refere ao nível de consumo de energia, de acordo com valores do INE referentes ao 

ano 2012, no concelho de Águeda registou-se um consumo de 241.026.241 kWh (equivalente a 

                                                        

26
 www.cm-agueda.pt/pages/525#.VXmzlvlViko.  

27
 Aplicação informática para suporte à gestão da infraestrutura de iluminação pública camarária. 

file:///C:/Users/susanaloureiro/Documents/AGUEDA_PEDU_PR-02628/www.cm-agueda.pt/pages/525
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9,3% do total do Baixo Vouga e a 2% do total da Região Centro), sendo os tipos de consumo 

mais significativos relacionados com o uso industrial e doméstico - representando, 

respetivamente, 56,4% e 22,6% do total registado nesse ano. Neste contexto, o consumo de 

energia relacionado com a área da iluminação - que integra a iluminação das vias públicas (com 

3,59%) e a iluminação interior aos edifícios do Estados (com 1,7%) - representa apenas 5,29% da 

energia elétrica total utilizada no concelho. É de salientar que na área da iluminação se tem 

registado uma significativa diminuição de consumo energético desde 2010, facto relacionado 

com o investimento municipal em projetos/programas de eficiência energética neste âmbito 

(Figura 31). 

 

Figura 31. Evolução do consumo de energia elétrica nas áreas da iluminação das vias públicas e dos edifícios do 

Estado (kWh) no concelho de Águeda (2011-2013)      

Fonte: PORDATAI, 2015 Fonte dos dados: DGEG/MAOTE  

Segundo o PDM, na ARU de Águeda identificam-se duas redes de distribuição de energia – 

eletricidade e gás – com diferentes graus de cobertura. Nesta área, a rede de distribuição de 

energia elétrica tem um nível de cobertura elevado, ou mesmo total, estabelecida, nalgumas 

zonas, através de uma rede com instalação aérea, acoplada às fachadas externas dos edifícios e 

noutras enterrada. A rede de distribuição de gás possui um nível de cobertura elevado. 

Relativamente à iluminação pública, a rede existente é constituída por dois tipos de luminárias: 

nas zonas urbanas mais recentes estão instalados postes e nas zonas mais históricas através de 

luminárias fixas nas fachadas dos edifícios. 

Relativamente às redes de telecomunicações existentes na ARU de Águeda, é relevante analisar a 

rede de telefónica, a rede de televisão por cabo, a rede de fibra ótica e os hotspots de Internet. 
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A rede telefónica possui a maioria dos cabos de distribuição principais em condutas enterradas. 

A distribuição pelos diversos utilizadores é realizada indiscriminadamente ao longo das fachadas, 

à semelhança do que acontece com a rede elétrica. 

A rede de televisão por cabo possui condutas enterradas nos principais eixos e, à semelhança da 

rede telefónica e elétrica, possui os cabos de conexão aos edifícios distribuídos pela fachada.  

Uma parte da ARU de Águeda já se encontra servida de fibra ótica através do serviço Fiber-to-the-

Home. Em relação a hotspots, ou seja, zona de acesso livre a Internet sem fios, existem nove 

locais na ARU, associados a jardins, praças, etc. 

 

Figura 32. Rede de fibra ótica e zonas hotspots 

Fonte: SPI, tendo como base informação fornecida pela CMA, 2015 

É de mencionar, ainda, o contributo do projeto BeÁgueda. Este projeto compreende a utilização 

pública e gratuita da bicicleta elétrica e assenta no pressuposto do “ser Águeda”, ser no sentido 

cultural e industrial, num concelho tão conhecido pelo setor das “duas rodas”.  
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Este projeto assume particular importância face às acidentadas características do território 

municipal e da cidade de Águeda em particular, consideradas por muitos como dissuasoras da 

utilização da bicicleta convencional. A cidade e os seus cidadãos são, neste projeto, o palco vivo 

de teste e ensaio da utilização da bicicleta elétrica.  

Este projeto representa um investimento municipal para a aquisição de 10 bicicletas elétricas e 

correspondente sistema de parqueamento e gestão.  Em nove meses, foram percorridos cerca 

14.000 Km (resultado de 3.295 utilizações) traduzidos numa poupança nas emissões de CO2 de, 

aproximadamente, duas toneladas. Este projeto foi considerado uma das melhores ações locais 

para promoção da sustentabilidade e da emissão de CO2 - prémio Europeu do Energy-cities
28
. 

Atualmente o projeto está em fase de avaliação com vista ao possível alargamento da rede e 

incorporação de novas tecnologias. 

   

Figura 33.Projeto ”Be Águeda”.  

Fonte: https://agueda21.wordpress.com/. http://gis.cm-agueda.pt/pru/intervencao.html. 

 

Consumo de combustíveis 

Relativamente aos combustíveis vendidos no concelho, constata-se que, em geral, os valores de 

venda total têm diminuído abruptamente, o que se deve às quebras em alguns tipos, como é o 

caso do fuel e do propano. 

                                                        

28
 “Município de Águeda: Roda para a Sustentabilidade”, em http://www.cm-santarem.pt.  

 

http://www.cm-santarem.pt/
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Figura 34. Evolução da venda de combustíveis em Águeda 

Fonte: DGEG, 2015 
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5. CARATERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA E SOCIOECONÓMICA  

A caraterização socioeconómica e demográfica que se apresenta incide sobre a ARU da Cidade 

de Águeda e as 4 unidades territoriais homogéneas identificadas (Figura 35), sendo realizado, 

sempre que necessário, o seu enquadramento na freguesia, concelho e região de Aveiro.  

As quatro unidades territoriais homogéneas definidas no âmbito da Proposta de Delimitação da 

ARU são: Paredes (UH-A); Núcleo histórico e tradicional (UH-B); Núcleo de Assequins (UH-C); e 

Núcleo de habitações sociais e degradadas (UH-D). Estas unidades homogéneas possuem 

carácter e identidade própria, apresentado caraterísticas díspares entre si e inúmeras fragilidades. 

É, por isso, evidente a necessidade de desenvolvimento de uma estratégia integrada de 

reabilitação urbana, a qual beneficia da realização de uma análise estatística específica para 

estas unidades. 

 

Figura 35. Unidade territoriais homogéneas 

Fonte: SPI, 2015 
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5.1.1 Demografia 

População 

De acordo com o recenseamento da população, em 2011, a população residente no concelho de 

Águeda era de 47.229 habitantes. Este total representa um decréscimo de 2,68% relativamente 

aos valores registados em 2001 (49.041 habitantes), contrariando a tendência positiva registada 

na sub-região do Baixo Vouga. No mesmo período de tempo, a sub-região do Baixo Vouga, na 

qual o concelho de Águeda se insere, registou um acréscimo populacional de 1,32%, (de 385.724 

hab. em 2001 para 390.822 hab. em 2011). 

É de sinalizar que, das 20 freguesias existentes em Águeda à data dos Censos
29
, apenas seis 

registaram aumentos populacionais na última década intercensitária (2001-2011), incluindo-se 

nestas as freguesias de Aguada de Cima, Belazaima do Chão (integrada na União das freguesias 

de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão), Fermentelos, Recardães (integrada na 

União das freguesias de Recardães e Espinhel), Trofa (União das freguesias de Trofa, Segadães 

e Lamas do Vouga) e Borralha, que registaram aumentos de, respetivamente, 1,54%, 1,87%, 

3,49%, 7,02%, 1,94% e 0,41%.  

Na freguesia de Águeda, onde se insere a ARU, verificou-se uma estabilização do quantitativo 

populacional (ligeiro decréscimo de 0,1%). Analisando a ARU da Cidade de Águeda, dentro dos 

seus limites residiam, em 2011, 4.563 habitantes, cerca de 10% do total da população do 

concelho, tendo-se aqui registado um decréscimo populacional acentuado (12,8 % entre 2001 e 

2011).  

A população residente distribui-se de forma assimétrica na ARU, existindo zonas de maior 

concentração populacional. A densidade populacional média da ARU é de cerca de 16 habitantes 

por hectare, contudo ao analisar este indicador à subsecção estatística, verifica-se que existem 

unidades onde a densidade populacional é elevada, atingindo valores superiores a 150 

habitantes por hectare. Com elevada densidade populacional destaca-se o quarteirão de 

habitação social que se insere na unidade homogénea D. 

 

                                                        

29
 Algumas freguesias foram integradas, pelo que atualmente se reconhecem apenas 11 Freguesias: Aguada de Cima; 

Águeda e Borralha; Barrô e Aguada de Baixo; Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão; Fermentelos; 

Macinhata do Vouga; Préstimo e Macieira de Alcoba; Recardães e Espinhel; Travassô e Óis da Ribeira; Trofa, 

Segadães e Lamas do Vouga; e Valongo do Vouga.   
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Figura 36. Densidade populacional na ARU de Águeda (subsecções estatísticas) 

Fonte: SPI, tendo como base o recenseamento da população e habitação de 2011, INE, 2015 

 

No que diz respeito às quatro unidades homogéneas identificadas, estas abrangem cerca de 30% 

da população residente na ARU e a suas dinâmicas populacionais contribuem para o decréscimo 

populacional registado na ARU (Tabela 4). 

 

  



ÁGUEDA | REABILITAÇÃO URBANA 

R3. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA ARU DA CIDADE DE ÁGUEDA 

 

 

43 

 

 

Tabela 4. População residente e população presente na ARU e respetivas unidades territoriais definidas 

Unidades Territoriais 

População residente
30

 

(nº) 

Taxa de 

crescimento 

populacional (%) 

% do total da 

ARU (2011) 

População 

Presente
31

 

2001 2011 n.º 

ARU 5145 4563 -12,8% 100% 4541 

Unidade Homogénea A  365 328 -11,3% 7,2% 328 

Unidade Homogénea B  529 461 -14,8% 10,1% 449 

Unidade Homogénea C 420 372 -12,9% 8,2% 362 

Unidade Homogénea D  262
32

 181 - 4,0% 162 

Fonte: INE, Censos 2011, com base nos dados relativos às subsecções. 

Estrutura etária 

Ao analisar a estrutura etária da população em 2011 (Figura 37) constata-se que a população da 

ARU é, em média, mais envelhecida do que a população do concelho de Águeda – é de notar 

que 23,1% dos residentes na ARU possui mais de 65 anos. Se o universo for o concelho a 

percentagem de residentes com mais de 65 anos é de 19,6%. 

 

                                                        

30
 População residente: Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num 

determinado alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período 

contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de 

residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, com a 

intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano.   

31
 População presente: Pessoas que, no momento de observação - zero horas do dia de referência - se encontram 

numa unidade de alojamento, mesmo que aí não residam, ou que, mesmo não estando presentes, lá chegam até às 

12 horas desse dia.   

32
 No caso da unidade territorial homogénea D, as subsecções estatísticas em 2001 abrangiam uma área extensa, 

distinta das subsecções de 2011, não tendo por isso sido contempladas. 
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Figura 37. Distribuição da população residente por escalão etário: Águeda e ARU 

Fonte: INE, Censos 2011. 

Na ARU (Figura 38), a unidade homogénea que se destaca como a zona mais envelhecida em 

termos populacionais é a UH-A (Paredes), seguida da UH-B (núcleo histórico e tradicional), com 

respetivamente 37% e 30% dos seus residentes a registarem mais de 64 anos. Por outro lado, a 

UH-D é a que mais se assemelha com a realidade do concelho de Águeda e da ARU em termos 

de proporção de população envelhecida. 

A esta realidade acresce que a percentagem de crianças (até aos 13 anos) é também inferior na 

ARU (correspondente a sensivelmente 11%) quando comparada com o concelho de Águeda 

(aproximadamente 13%). A este respeito, verifica-se que a unidade UH-A é também a zona com 

menor percentagem de crianças. 

 

Figura 38. Distribuição da população residente por escalão etário por unidade homogénea 

Fonte: Adaptado de INE, Censos 2011. 

No que se refere ao envelhecimento da população, à semelhança do que se verifica na maioria 

dos municípios da região Centro e do país, Águeda apresenta índices de envelhecimento 

superiores a 100 (o que significa que o número de idosos é superior ao número de jovens). A 

ARU da cidade de Águeda apresenta um índice de envelhecimento de 203,3, superior ao valor 

médio do município de Águeda (128,2). 

É de notar que, entre 2001 e 2011, na ARU da Cidade de Águeda o índice de envelhecimento 

passou de 132 para 203, acompanhando a tendência de envelhecimento populacional registada 

no município. Com a exceção do núcleo histórico e tradicional (UH–B), durante este período 

temporal, as unidades homogéneas selecionadas registaram, também, um aumento do índice de 

envelhecimento significativo, que, em 2001, era já superior ao valor registado no concelho.  
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Destaca-se o núcleo de Paredes (UH – A) com um decréscimo expressivo da população jovem (-

60%), contribuindo para o aumento do índice de envelhecimento populacional em 2011 (705,9 

idosos por 100 jovens). Em oposição, o núcleo histórico e tradicional (UH – B) registou um 

decréscimo do índice de envelhecimento, mantendo contudo, em 2011, um índice de 

envelhecimento elevado (200). 

Tabela 5. Índices de envelhecimento 

Territórios Índice de envelhecimento 

Âmbito Geográfico 2001 2011 

Portugal Continente 104,5 130,6 

Região Centro (NUTII) 129,5 163,4 

Sub-região Baixo Vouga (NUTIII) 94,2 128,2 

Município de Águeda 97,3 140,6 

ARU da Cidade de Águeda 131,6 203,3 

UH – A 204,7 705,9 

UH – B 277,4 200,0 

UH – C 169,2 214,9 

UH – D 48,9 170,0 

Fonte: SPI, tendo como base os dados do Recenseamento da população e habitação de 2011, INE, 2015. 

5.1.2 Economia 

A história industrial de Águeda, cujo início remonta aos finais do século XIX, tem no fator 

geográfico o seu vínculo mais forte. O cruzamento das estradas nacionais, o rio e o caminho-de-

ferro deram origem ao desenvolvimento industrial comercial da sede de Concelho. A localização 

estratégica do Concelho e a passagem de importantes acessibilidades à escala nacional facilitou 

desde cedo os processos de importação de matéria-prima e a exportação das produções locais.  

Ao longo dos anos, a indústria das ferragens, cuja génese se deve ao empreendedorismo de 

antigos ilustres aguedenses, deu origem a outro dos sectores âncora da economia concelhia - o 

sector da metalomecânica - que rapidamente extravasou o fabrico de ferragens e se afirmou com 

novos produtos, de entre os quais se destacam as bicicletas. O fabrico de bicicletas é um 

testemunho claro da capacidade de racionalização e adaptação dos aguedenses, uma vez que, 

utilizando as mesmas matérias-primas e processos de fabrico que as ferragens, permitiu abrir as 

portas a uma nova fileira produtiva relacionada com a mobilidade. 

“Desde sempre que o concelho de Águeda é conhecido pela sua dinâmica industrial e 

empresarial, sendo esta uma mais-valia que a Autarquia de Águeda pretende projetar para o 
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futuro desafiando os principais empreendedores desta base produtiva para novos projetos e 

iniciativas, respondendo aos novos paradigmas emergentes nesta área.” (CM Águeda, 2015)
 33

 

Associado ao assinalável e reconhecido dinamismo do tecido empresarial do concelho, salienta-

se o esforço da Câmara Municipal na criação de condições para a atração e fixação de atividades 

económicas, podendo, desde logo, referir-se iniciativas a concretizar de relevância como o 

Parque Empresarial do Casarão, a Linha de Apoio ao Empresário, a Incubadora de Empresas de 

Águeda, a Incubadora Cultural (em fase de conclusão), o Lighting Living Lab, o Projeto Águeda 

Concept, entre outros. Importa mencionar a Linha de Apoio ao Empresário, a Incubadora de 

Empresas de Águeda (ambas sediadas na Câmara Municipal de Águeda) e a Incubadora 

Cultural. 

 

 

Figura 39. Projeto “Águeda Concept” e Parque empresarial do Casarão  

Fonte: CM Águeda, 2015. 

 

                                                        

33
 Website da CM de Águeda, www.cm-agueda.pt/pages/361#.VXYZKtJViko, consultado em junho de 2015. 

http://www.cm-agueda.pt/pages/361#.VXYZKtJViko
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Empresas e setores de atividade 

De uma forma simplificada, o tecido empresarial aguedense pode ser descrito como um 

“aglomerado” de pequenas e médias empresas (PME) que, fruto da história industrial do 

concelho, se especializaram em sectores que, quotidianamente, se podem denominar de 

endógenos. 

Conforme referido anteriormente, a história industrial de Águeda tem no fator geográfico o vínculo 

mais forte que facilitou, desde cedo, os processos de importação de matéria-prima e exportação 

das produções locais, e deu origem ao desenvolvimento industrial e comercial da sede de 

Concelho (que ainda hoje se mantem, com maior evidencia na zona histórica e central da cidade 

de Águeda) e território confinante.  

                

Figura 40. Concentração de comércio local na zona histórica de Águeda (incluída na ARU) 

Rua Luís de Camões  

Fonte: SPI, 2015. 

 

Em termos económicos, verifica-se que, em 2012, se sedeavam 4.807 empresas no concelho de 

Águeda, correspondendo a 12,3% do total de empresas da NUTS III Baixo Vouga e 2,1% da 

Região Centro
34
. 

Adicionalmente, realizando uma análise setorial às empresas com sede em Águeda, tendo por 

base a classificação por CAE
35
, verifica-se que, de um modo geral, sobressai uma forte 

                                                        

34
 Anuários Estatísticos da Região Centro. 2013, INE 2014. 

35
 CAE: Classificação Portuguesa de Atividades Económicas. A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, 

B - Indústrias extrativas, C - Indústrias transformadoras, D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, E - 

Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição, F – Construção, G - 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos, H - Transportes e armazenagem, I - 

Alojamento, restauração e similares, J - Atividades de informação e de comunicação, K - Atividades financeiras e de 
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concentração no setor terciário (G a S), representando 71% das empresas de Águeda, seguido 

do sector secundário (de B a F), particularmente associado aos setores da indústria 

transformadora e da construção, representando, este último, 25,5% do total de empresas 

sedeadas no concelho.  

 

Figura 41. Número de empresas com sede em Águeda por setor de Atividade. 

Fonte: Anuários Estatísticos da região Centro 2013, INE 2014. 

 

Volume de negócios 

As referidas empresas apresentavam, no ano de 2012, um volume de negócios na ordem dos 

1.272.514 milhares de Euros
36
.  

Retomando uma análise por CAE no que reporta ao volume de negócios, observa-se que a 

distribuição anterior se altera significativamente, evidenciando a importância associada ao volume 

de negócios gerado pelas Indústrias Transformadoras (CAE C), que representa aproximadamente 

metade do valor total. Ao setor das indústrias transformadoras, segue-se o sector do comércio 

por grosso e retalho (CAE G), e a uma maior distância, o sector da construção (CAE F) (Figura 

42). 

                                                                                                                                                                   

seguros, L - Atividades imobiliárias, M - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, N - Atividades 

administrativas e dos serviços de apoio, O - Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória, P – 

Educação, Q - Atividades de saúde humana e apoio social, R - Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 

recreativas, S - Outras atividades de serviços. 

36
 No Anuário Estatístico do Centro 2013, encontravam-se omissos os valores para os setores D e J. 
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Figura 42. Volume de negócios das empresas com sede em Águeda por setor de atividade. 

Fonte: Anuários Estatísticos da região Centro 2013, INE 2014. 

Emprego  

Relativamente ao emprego, em Águeda, no ano 2012, encontravam-se empregados 18.341 

indivíduos
37
. Destes, 9.551 exerciam atividade na Industria Transformadora com sede em Águeda, 

e 3.960 em empresas associadas ao setor do Comércio por grosso e a retalho, reparação de 

veículos automóveis e motociclos. 

 

Figura 43. Pessoal ao serviço das empresas com sede em Águeda por setor de atividade 

Fonte: Anuários Estatísticos da região Centro 2013, INE 2014. 

A este nível, verifica-se também que, acompanhando a tendência nacional, a taxa de desemprego 

no concelho tem vindo a aumentar, situando-se nos 10,1% em 2011, valor superior ao registado 

em 2001 (2,9%)
38
. Contudo, é de notar que os mesmos valores se encontram abaixo do 

panorama da envolvente: 11,2% no Baixo Vouga e 11% na Região Centro, em 2011. Salienta-se 

ainda a subida do número de desempregados inscritos no Centro de Emprego que, em 2013, 

representavam 8,7% da população entre os 14 e os 65 anos, quando em 2011 e 2001 

representava, respetivamente 6,4% e 2,4% (IEFP/MSSS, PORDATA).  

                                                        

37
 No Anuário Estatístico do Centro 2013, encontravam-se omissos os valores para os setores D e J. 

38
 De acordo com o recenseamento da população e habitação de 2001 e 2011, INE. 
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Da análise destes indicadores no interior da ARU (Tabela 6), infere-se que a taxa de desemprego 

dentro da ARU é superior à do concelho de Águeda, existindo variações significativas neste 

indicador dentro da ARU com as unidades UH-B e UH-C a apresentarem os valores mais baixos e 

as unidades UH-A e UH-D os valores mais elevados. 

Tabela 6. Taxa de atividade, reformados e pensionistas, por Unidade Homogénea 

Unidades Territoriais 

Taxa de atividade
39

 
Taxa de 

desemprego
40

 % de reformados e 

pensionistas
41

 

% % 

Águeda 48,9 10,1 21,9 

ARU da Cidade de Águeda 47,7 11,3 24,7 

Unidade Homogénea A  42,7 16,4 40,9 

Unidade Homogénea B  40,6 11,8 29,5 

Unidade Homogénea C 43,3 15,5 28,8 

Unidade Homogénea D  44,8 19,8 27,6 

Fonte: INE, Censos 2011, com base nos dados relativos às subsecções. 

 

A tabela anterior demonstra que, no contexto municipal, 21,9% dos habitantes de Águeda são 

reformados e pensionistas, valor que aumenta quando analisada a ARU. Por sua vez, analisando 

este indicador à escala das unidades homogéneas identificadas dentro da ARU, sobressai a UH-

A (Paredes) com aproximadamente 41% de reformados e pensionistas. As restantes unidades 

homogéneas, ainda que com valores significativamente inferiores à UH-A, evidenciam 

percentagens superiores à média da ARU e do concelho. 

Na taxa de desemprego, é a UH-D (núcleo de habitação social e degradada) que apresenta a 

maior percentagem de desempregados, com um valor próximo dos 20%, ou seja, sensivelmente 

o dobro do valor associado aos contextos municipal e da ARU. Também na UH-A (Paredes) é 

significativo o valor deste indicador, com uma taxa de desemprego de 16,4%. 

                                                        

39
 Taxa de atividade: Peso da população ativa sobre o total da população. Calculada como a soma da população 

empregada e desempregada sobre a população residente. 

40
 Taxa de desemprego: Peso da população desempregada sobre a população ativa. Calculada como a população 

desempregada sobre a soma da população empregada e desempregada.   

41
 % de pensionistas e reformados: Calculada como o número de reformados e pensionistas sobre a população 

residente.   
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Tabela 7. Indivíduos residentes empregados por setor de atividade, por Unidade Homogénea 

Unidades Territoriais 

Indivíduos residentes empregados 

Sector Primário 
Sector 

Secundário 
Setor Terciário 

 % % % 

ARU da Cidade de Águeda 0,2 36,2 63,6 

Unidade Homogénea A  0 49,6 50,4 

Unidade Homogénea B  0,6 30,3 69,1 

Unidade Homogénea C 0,7 52,6 46,7 

Unidade Homogénea D  0 33,9 66,1 

Fonte: INE, Censos 2011, com base nos dados relativos às subsecções. 

Relativamente à distribuição da população empregada por sector de atividade, à semelhança do 

que acontece no contexto da ARU, destaca-se uma reduzida presença (quase nula) do setor 

primário em qualquer uma das unidades homogéneas analisadas. Em paralelo a esta 

constatação, evidencia-se um peso significativo, tanto do sector terciário, responsável por mais 

de 60% do emprego nas UH-B e UH-D, como do setor secundário, responsável por mais de 

metade do emprego na UH-C.  

 

Poder de compra 

No contexto municipal, merece referência o dinamismo da economia em Águeda, refletido ao 

nível no Indicador per Capita do Poder de Compra Concelhio (IpC), sendo que este concelho 

apresentava em 2011 um IpC de 85,17 (Portugal = 100), valor próximo da média do Baixo Vouga 

(com um IpC de 90,87) e da região Centro (com um IpC de 87,47).  

 

5.1.3 Associativismo 

Fruto de uma longa tradição industrial e de associação em torno de objetivos específicos e de um 

forte apego à terra, as associações têm surgido, desde há muitas décadas, e, nas suas múltiplas 

áreas de atuação, têm sido agentes essenciais no apoio e coesão social da população 

aguedense.  
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De acordo com informação disponibilizada pela autarquia
42
 existem no concelho um conjunto 

muito significativo de associações, 86 das quais no domínio cultural, 40 ligadas ao desporto e 38 

de âmbito social. Estas associações disponibilizam diferentes valências e dinamizam diversas 

atividades disponibilizadas a toda a população concelhia, na maioria das vezes em parceria 

direta com a autarquia.   

“A dinâmica da Cidade é também marcada pelas parcerias existentes entre o Município e 

entidades locais e externas”
43
. À escala da Cidade, ao longo dos anos, têm sido consolidadas 

parcerias locais com interlocutores como a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda 

(ESTGA), a ABIMOTA - Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário 

e Afins, a ACOAG - Associação Comercial de Águeda, a AEA - Associação Empresarial de 

Águeda, a CerciAg, a d'Orfeu Associação Cultural, a BelaVista, o GICA - Ginásio Clube de 

Águeda, a Paróquia de Águeda ou a Santa Casa de Misericórdia de Águeda, entre outras, 

permitindo a dinamização de eventos e a oferta de atividades distintivas.  

Na freguesia de Águeda, dentro ou em localização próxima da ARU, estão sedeadas, entre 

outras, 14 associações sociais, 9 culturais e 4 desportivas. É de referir que algumas das 

associações de Águeda não têm apenas um espectro de atuação e projeção concelhia, sendo 

reconhecidas como exemplos a nível regional e nacional (exemplos: d’Orfeu e Cerciag). 

 

5.1.4 Educação 

Ao nível do ensino, o concelho de Águeda apresenta uma oferta diversificada e completa, 

abrangendo diferentes níveis de formação. De acordo com informação disponibilizada pelo 

município
44
, a Rede Escolar do Concelho de Águeda integrou, no ano letivo 2013/2014: 

 18 jardins de infância, 

 26 escolas do 1º ciclo (mais a Sala de Apoio de Aguada de Cima que funciona na 

Lomba), 

 5 escolas do 2º e 3º ciclos, nas quais se inclui o Instituto Duarte de Lemos (escola do 

ensino particular e cooperativo), 

                                                        

42
  www.cm-agueda.pt/pages/344#.VbgQzfnYDU4  

43
 (PRU, 2008). 

44
 www.cm-agueda.pt  

http://www.cm-agueda.pt/
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 2 escolas secundárias com 3º ciclo – Escola Secundária de Adolfo Portela e Escola 

Secundária Marques de Castilho. 

A rede escolar encontra-se organizada em três agrupamentos - Agrupamento de Escolas de 

Águeda, Agrupamento de Escolas de Águeda Sul e Agrupamento de Escolas de Valongo do 

Vouga. Nestes agrupamentos não se encontram incluídas a Escola Secundária de Adolfo Portela 

e o Instituto Duarte de Lemos. É de referir ainda a existência de outro tipo de instituições de 

ensino relevantes, como o Centro de Formação Profissional do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA), polo da 

Universidade de Aveiro. 

Em relação à população escolar, nos estabelecimentos de ensino do concelho, no ano letivo 

2012/2013, estavam inscritos 1.126 alunos no pré-escolar (de um total de 9.520 no Baixo Vouga), 

1.801 no 1.º ciclo (15.346 no Baixo Vouga), 1.107 no 2.º ciclo (8.979 no Baixo Vouga), 1.802 no 

3.º ciclo (14.478 no Baixo Vouga), 1.566 no ensino secundário (13.661 no Baixo Vouga) e 156 no 

ensino pós-secundário não superior (221 no Baixo Vouga). 

Ainda no contexto da educação, no concelho de Águeda, merece especial referência a Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, instituição instalada há 18 anos na Cidade de 

Águeda, e mais recentemente no coração da cidade, dentro da ARU. De acordo com dados da 

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, no ano letivo 2013/2014, encontravam-se 

inscritos 782 alunos na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda. 

Segundo os Censos do INE, no concelho de Águeda verificava-se, em 2011, uma taxa de 

analfabetismo na ordem dos 4%, valor superior ao da NUTS III Baixo Vouga, mas inferior ao da 

região Centro (6,39%). No mesmo ano, constatava-se a predominância de escolaridade ao nível 

do 1º ciclo (com 33,2%).  

À escala da ARU, observa-se que, em termos de proporção de habilitações, a sua população 

residente se assemelha à concelhia, assinalando-se contudo uma maior percentagem de 

população com o ensino secundário e superior completo (com 17,9% e 17,7%, respetivamente), 

quando comparado com o contexto concelhio (respetivamente, 13,7% e 9,7%). (Figura 44). 

http://www.esap.edu.pt/
http://www.esmcastilho.pt/
http://www.esmcastilho.pt/
http://www.agrup-escolas-agueda.pt/
http://www.agrup-escolas-agueda.pt/
http://www.cm-agueda.pt/admin/widgets/articles/133/Escola%20Secund%C3%A1ria%20Marques%20de%20Castilho
http://aevalongodovouga.pt/
http://aevalongodovouga.pt/
http://www.institutoduartelemos.com.pt/
http://www.iefp.pt/iefp/rede/listagem/Paginas/63.aspx
http://www.iefp.pt/iefp/rede/listagem/Paginas/63.aspx
http://www.ua.pt/estga/
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Figura 44. População residente, por nível de escolaridade completo em Águeda e na ARU 

Fonte: SPI, com base nos dados dos Censos 2011, relativos às subsecções, INE. 

Ao analisar as unidades homogéneas da ARU, verifica-se que a UH-B é caracterizada por uma 

população com maior nível de escolaridade (31,5% da população tem, pelo menos, o ensino 

secundário completo) e, na UH-A, 52,6% da população possui um nível de escolaridade inferior 

ao 1.º ciclo do ensino básico (Figura 45). 

 

Figura 45. População residente, por nível de escolaridade completo, nas unidades homogéneas  

Fonte: SPI, com base nos dados dos Censos 2011, relativos às subsecções, INE. 
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6. CARATERIZAÇÃO URBANÍSTICA 

6.1 Edificado 

Ao nível do edificado, de acordo com o recenseamento da população e habitação de 2011, as 

subsecções que integram a ARU compreendem 1 148 edifícios, maioritariamente de um ou dois 

pisos, existindo uma percentagem considerável de edifícios exclusivamente residenciais (84%). A 

ARU é caraterizada por uma heterogeneidade de tipologias de edifícios, sendo os edifícios 

isolados a tipologia mais frequente (39%), em seguida os edifícios em banda (23%), e apenas de 

seguida os edifícios geminados (20%). Grande parte destes edifícios foram construídos entre 

1920 e 1980 e foram construídos estruturalmente para possuírem 1 ou 2 alojamentos. 

Estes edifícios correspondem a 2.688 alojamentos, cerca de 12% do total concelhio. Merece 

destaque o facto de 31 % dos alojamentos situados na ARU da Cidade de Águeda não ser de 

residência habitual, valor que pode estar associado à população emigrante de Águeda ou ao 

peso da população estudantil da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda. É também 

de referir que cerca de 450 dos alojamentos deste território se encontram vagos (17% do total). 

       

Figura 46. Fotografias da ARU da Cidade de Águeda 

Fonte: SPI, 2015 

Tendo presente as caraterísticas morfológicas, urbanísticas e socioeconómicas da ARU, foram 

identificadas 4 unidades homogéneas no seu interior: Paredes; Núcleo histórico e tradicional; 

Núcleo de Assequins; e Núcleo de habitações sociais e degradadas. Estas unidades 

homogéneas possuem carácter e identidade própria, apresentado caraterísticas díspares entre si. 

No entanto, todas apresentam inúmeras fragilidades, sendo evidente a necessidade de 

desenvolvimento de uma estratégia integrada de reabilitação urbana, que permita a criação de 

sinergias e complementaridades funcionais 
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Figura 47. Unidade territoriais de intervenção 

Fonte: SPI, 2015 

 

6.1.1 Unidades territoriais de intervenção 

A caracterização do edificado presente na ARU de Águeda foi realizada com base num 

levantamento visual direto no terreno, incidindo sobre as quatro unidades homogéneas 

identificadas na Proposta de Delimitação da ARU da Cidade de Águeda. O levantamento do 

edificado debruçou-se sobre as caraterísticas físicas (estado de conservação, número de pisos e 

morfotipologia) e funcionais (usos e funções predominantes) do edificado. 

A análise relativamente ao estado de conservação do conjunto edificado da ARU foi sustentada 

numa observação exterior dos edifícios, através da análise dos elementos visíveis do exterior (por 

exemplo, as fachadas, coberturas e caixilharias). Na determinação do estado de conservação do 

edificado foram considerados os seguintes níveis: 

: Excelente: Edifício novo que não necessita de intervenção; 
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: Bom: Edifício que apenas precisa de pintura; 

: Razoável: Edifício que necessita de obras de conservação ligeiras, como pinturas, novas 

caixilharias ou portas; 

: Mau: Edifício que necessita de obras profundas nas coberturas e que apresenta fissuras 

ou outras patologias; 

: Muito mau: Edifício que necessita de obras muito profundas de conservação e que 

apresenta fissuras profundas, associadas a patologias graves; 

: Ruína: Edifício totalmente ou parcialmente colapsado. 

Na presente análise não foi incluída a observação das patologias que possam afetar a estrutura e 

os espaços interiores, nem as condições interiores de habitabilidade. Muito provavelmente a 

introdução dessa informação implicaria uma classificação bastante mais penalizadora do estado 

de conservação. 

Importa destacar que a análise realizada serve apenas para se obter uma primeira aproximação 

global ao estado dos edifícios, e em nada substitui as competências da Câmara Municipal no que 

diz respeito à certificação do estado dos imóveis, de acordo com o Decreto-Lei n.º 266-B/2012, 

de 31 de dezembro. 

 

Figura 48. Diversidade e contrastes do conjunto edificado na ARU de Águeda 

Fonte: SPI, 2015 
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No levantamento realizado nas 4 unidades homogéneas inseridas na ARU, e que representam 

apenas uma parte dessa área, foram identificados no total 838 edifícios. Dentro de cada unidade 

homogénea, o conjunto edificado da ARU é bastante diversificado, refletindo as diferentes épocas 

de evolução da cidade. 

 

     

Figura 49. Exemplos de conjuntos de edificado em Paredes (UH-A), Assequins (UH-C) e Habitação social e degradada 

(UH-D) 

Fonte: SPI, 2015 

 

 



ÁGUEDA | REABILITAÇÃO URBANA 

R3. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA ARU DA CIDADE DE ÁGUEDA 

 

 

59 

 

Unidade homogénea A: Núcleo de Paredes 

 

O núcleo de Paredes localiza-se na zona poente da ARU e destaca-se pela sua malha edificada 

compacta e complexa. As edificações de pequena dimensão desenvolvem-se em redor de ruas 

estreitas e sinuosas que acompanham a morfologia acidentada do território. A malha urbana 

desta unidade é caraterizada pela inexistência de elementos marcantes ou espaço públicos de 

referência (pequenos largos ou cruzamentos) e por uma rede viária orgânica e desestruturada.  

Nesta unidade foram identificados 187 edifícios, sendo que o uso predominante é o habitacional 

(81%). Destaca-se um valor significativo de edifícios devolutos (28 edifícios correspondentes 15% 

do parque edificado). 

 

Figura 50. Unidade homogénea A – Quantificação dos usos do Edificado 

Fonte: SPI, 2015 
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Fazendo uma análise por uso do conjunto de edifícios presentes na unidade A, destacam-se: 

: 179 edifícios são monofuncionais (com apenas um único uso), enquanto 5 edifícios 

apresentam um uso misto (partilhado);  

: 150 edifícios integram funções de uso exclusivamente habitacional e 1 edifício apresenta 

um uso exclusivamente comercial/serviços, existindo 5 edifícios que partilham as suas 

funções habitacionais com comerciais; 

: 1 edifício é um equipamento de utilização coletiva (Capela de Paredes); 

: 28 edifícios estão totalmente devolutos. 

Nesta unidade a maioria dos edifícios apresenta 2 pisos (63%), seguido de 1 piso (29%) e 3 pisos 

(7%), caraterizando-se por uma ocupação urbana de edificado agrupado de baixa volumetria, não 

existindo edifícios com 4 ou mais pisos. 

 

Figura 51. Unidade homogénea A - Número de pisos 

Fonte: SPI, 2015 

No que concerne ao estado de conservação, este núcleo apresenta uma distribuição 

heterogénea, onde se destacam os edifícios com estado de conservação razoável (37%). No 

entanto, importa destacar que o número de edifícios em mau ou muito mau estado superam, em 

largo número, os edifícios em bom ou excelente estado de conservação, podendo-se afirmar que 

existe um elevado número de edifícios em estado avançado de degradação
45
.  

                                                        

45
 De acordo com o levantamento realizado existem 71 edifícios com estado de conservação mau ou muito mau (38% 

do total da UH-A) e 46 edifícios em bom ou excelente estado de conservação (25% do total da UH-A). 
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É possível encontrar um estado de conservação razoável em 37% dos edifícios, seguido de mau 

(22%), bom (22%) e muito mau (16%). Relacionando os usos com os estados de conservação, 

constata-se o seguinte: 

: o estado de conservação excelente apenas se verifica em edifícios de habitação; 

: todos os edifícios de comércio/serviços e equipamentos têm estado de conservação 

bom; 

: os edifícios mistos (ou seja, partilhando habitação com comércio/serviços) têm um 

estado de conservação razoável (60%) e mau (40%); 

: os edifícios devolutos têm, na sua maioria, um estado de conservação muito mau (64%),  

mau (21%) ou razoável (14%). 

 

Figura 52. Unidade homogénea A – Estados de conservação 

Fonte: SPI, 2015 

 

Figura 53. Diferentes realidades do estado de conservação do edificado na Unidade Homogénea A 

(Excelente à esquerda e Muito Mau à direita) 

Fonte: SPI, 2015
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Figura 54. Unidade homogénea A – Usos do Edificado 

Fonte: SPI 
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Figura 55. Unidade homogénea A - Número de pisos 

Fonte: SPI 
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Figura 56. Unidade homogénea A – Estados de conservação 

Fonte: SPI  
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Unidade homogénea B – Núcleo histórico e tradicional 

 

A unidade homogénea B compreende o núcleo histórico e tradicional da Cidade de Águeda, 

incluindo a sua zona ribeirinha. Como foi referido anteriormente, é no cabeço de Santa Eulália, 

onde hoje se encontra a Igreja Paroquial com o mesmo nome, que se construíram as primeiras 

edificações de Águeda. Esta unidade é atravessada pela EN1, que outrora impulsionou o seu 

desenvolvimento urbano, e que se constitui com um eixo estruturante da rede viária da Cidade. O 

núcleo histórico primordial de Águeda carateriza-se por uma estrutura viária irregular, que 

acompanha os talvegues do terreno, a partir do qual se desenvolvem os eixos estruturantes da 

Cidade.  

Nesta unidade foram identificados 405 edifícios que apresentam uma distribuição quase 

equitativa de usos entre o habitacional (27%) e o misto (26%), realidade justificável com o facto de 

se tratar da mais importante zona de comércio da cidade, onde predominam as lojas tradicionais 

de rua. Verifica-se também um valor significativo de edifícios devolutos (93 edifícios 

correspondentes 23% do parque edificado). 
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Figura 57. Unidade homogénea B  – Quantificação dos usos do Edificado 

Fonte: SPI 

Fazendo uma análise por uso do conjunto de edifícios presentes na unidade B, destaca-se: 

: 295 edifícios são monofuncionais (exclusivo), enquanto 107 edifícios apresentam um uso 

misto (partilhado);  

: 109 edifícios integram funções de uso exclusivamente habitacional e 68 edifícios um uso 

exclusivamente comercial/serviços, existindo 107 edifícios que partilham as suas funções 

habitacionais com funções comerciais; 

: 12 edifícios integram equipamentos de utilização coletiva, sendo que, em alguns casos, 

localizam-se em edifícios de uso misto.; 

: 93 edifícios estão totalmente devolutos;  

: não foi possível determinar o uso de 7 edifícios. 

    

Figura 58. Alguns equipamentos na Unidade Homogénea do Centro Histórico/Núcleo Central 

Estação Rodoviária de Águeda; Tribunal de Águeda 

Fonte: SPI, 2015 
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Nesta unidade a maioria dos edifícios apresenta 2 pisos (41%), seguido de 3 pisos (34%) e 1 piso 

(17%), o que coincide com as características de ocupação urbana mais consolidada e mais 

desenvolvida em altura. Existem ainda alguns edifícios com 4 ou mais pisos nesta unidade (6%). 

 

Figura 59. Unidade homogénea B – Número de pisos 

Fonte: SPI, 2015 

O conjunto edificado apresenta uma distribuição relativamente equitativa de estados de 

conservação, se se considerar 3 das 5 categorias: excelente ou bom (33%), razoável (34%) e mau 

ou muito mau (31%). Realça-se a existência de iniciativas de reabilitação do edificado. Existem, 

no entanto, ainda cerca de 124 edifícios que necessitam de intervenção de reabilitação profunda, 

registando-se 9 edifícios em ruína. 

Com mais detalhe, é possível encontrar 34% do edificado em razoável estado de conservação 

(34%), seguido de Bom (23%), Mau (21%) e Excelente (10%). Relacionando os usos com os 

estados de conservação, constata-se o seguinte: 

: todas as garagens têm um estado de conservação classificado de Mau; 

: todos os edifícios de Indústria têm estado de conservação Razoável; 

: os edifícios de comércio/serviços têm estado de conservação Razoável (50%) e Bom 

(22%), assim como os Mistos (36% Razoável e 31% Bom); 

: os edifícios devolutos têm, na sua maioria, um estado de conservação Mau (38%), Muito 

mau (26%) ou Razoável (20%); 

: os equipamentos de utilização coletiva têm na sua maioria um estado de conservação de 

Bom (71%); 
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: os edifícios de habitação têm um estado de conservação de Razoável (40%), Bom (30%) 

ou Mau (17%). 

 

Figura 60. Unidade homogénea B – Estado de conservação 

Fonte: SPI, 2015 

 



ÁGUEDA | REABILITAÇÃO URBANA 

R3. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA ARU DA CIDADE DE ÁGUEDA 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Unidade homogénea B – Usos do Edificado 

Fonte: SPI  
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Figura 62. Unidade homogénea B  – Número de pisos 

Fonte: SPI  



ÁGUEDA | REABILITAÇÃO URBANA 

R3. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA ARU DA CIDADE DE ÁGUEDA 

 

 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Unidade homogénea B – Estado de conservação 

Fonte: SPI
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Unidade homogénea C – Núcleo de Assequins 

Na zona nascente da ARU localiza-se o núcleo de Assequins, que possui uma identidade própria, 

existindo referência a esta localidade em documentos datados de 1050. O seu crescimento 

urbano encontra-se associado ao desenvolvimento industrial do concelho, localizando-se neste 

local algumas unidades industriais de referência, atualmente desativadas.  

A malha urbana estrutura-se em torno da EN230, que regista um elevado tráfego de 

atravessamento viário, constituindo-se como um eixo fraturante do território. A nascente deste 

eixo viário encontra-se o tecido urbano consolidado de Assequins, caraterizado por uma 

ocupação informal das frentes de rua e dos interstícios dos quarteirões, que gerou uma malha 

complexa e fechada, onde existem poucos espaços vazios. A poente da EN230 as edificações 

implantam-se linearmente, quer em torno da estrada nacional, como ao longo de alguns 

arruamentos que se desenvolvem no sentido nascente-poente.  

Nesta unidade foram identificados 237 edifícios, sendo que o uso predominante é o habitacional 

(60%), com um valor significativo de edifícios devolutos (58 edifícios correspondentes a 24% do 

parque edificado). 
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Figura 64. Unidade homogénea C – Quantificação dos usos do Edificado 

Fonte: SPI, 2015 

Fazendo uma análise por uso do conjunto de edifícios presentes na unidade de Assequins, 

destaca-se: 

: 224 edifícios são monofuncionais (exclusivo), enquanto 11 edifícios apresentam um uso 

misto (partilhado);  

: 142 edifícios integram funções de uso exclusivamente habitacional e 14 edifícios um uso 

exclusivamente comercial/serviços, existindo 11 edifícios que partilham as suas funções 

habitacionais com comerciais; 

: 4 edifícios são instalações industriais; 

: 1 edifício corresponde a um equipamentos de utilização coletiva; 

: 58 edifícios estão totalmente devolutos; 

: não é possível determinar o uso de 2 edifícios. 

 

Nesta unidade a grande maioria dos edifícios apresenta 2 pisos (72%), seguido de 1 piso (19%) e 

3 pisos (7%), correspondendo a uma ocupação urbana de edifícios agrupados de baixa 

volumetria. Destaca-se a inexistência de edifícios com 4 ou mais pisos nesta unidade.  
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Figura 65. Unidade homogénea C – Número de pisos 

Fonte: SPI, 2015 

 

   

   

Figura 66. Variedade no número de pisos na Unidade Homogénea de Assequins e estado de conservação dos 

edifícios 

Fonte: SPI, 2015 
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Relativamente ao estado de conservação do edificado, é evidente um elevado nível de 

degradação do edificado. Registou-se um número elevado de edifícios em mau ou muito mau 

estado de conservação ou até em ruína (um total de 113 edifícios, que correspondem a 48% do 

total de edifícios da UH-C). Apenas são identificados 44 edifícios em excelente ou bom estado de 

conservação (19% do total de edifícios da UH-C), enquanto se registaram 79 edifícios em 

razoável estado de conservação, apenas necessitando de algumas obras de manutenção (33% 

do total de edifícios da UH-C). Mais detalhadamente, é possível encontrar 33% dos edifícios em 

razoável estado de conservação (33%), seguido de mau (22%), muito mau (22%) e bom (15%). 

Relacionando os usos com os estados de conservação, constata-se o seguinte: 

: todos os equipamentos têm um estado de conservação de bom; 

: todos os edifícios com informação omissa sobre o seu uso têm estado de conservação 

de mau; 

: metade dos edifícios de Indústria têm estado de conservação muito mau (50%), sendo a 

outra metade com estado mau (50%); 

: os edifícios de comércio/serviços têm estado de conservação razoável (50%) e mau 

(29%), assim como os mistos (45% razoável e 27% mau); 

: os edifícios devolutos têm, na sua maioria, um estado de conservação Muito Mau (64%) 

ou  Mau (24%);  

: os edifícios de habitação têm um estado de conservação de Razoável (46%), Bom (21%) 

e Mau (20%). 

 

Figura 67. Unidade homogénea C – Estado de conservação 

Fonte: SPI 
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Figura 68. Unidade homogénea C – Usos do 

Edificado 

Fonte: SPI 

  



ÁGUEDA | REABILITAÇÃO URBANA 

R3. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA ARU DA CIDADE DE ÁGUEDA 

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Unidade homogénea C – Número 

de pisos 

Fonte: SPI, 2015  
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Figura 70. Unidade homogénea C – Estado de 

conservação 

Fonte: SPI 
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Unidade homogénea D – Núcleo de habitação social e degradada 

 

A unidade homogénea D engloba 9 edifícios, predominantemente de habitação social que se 

localizam na rua Engenheiro Carlos Rodrigues. Estas edificações foram construídas ao abrigo de 

programas públicos de habitação social, por uma cooperativa de habitação e pela Caixa Nacional 

de Previdência. Os edifícios identificados possuem como único uso a habitação. 

Nesta unidade a grande maioria dos edifícios apresenta mais de 4 pisos (89%), seguido de 3 

pisos (11%), o que coincide com as características de ocupação urbana desta zona, edifícios de 

habitação com desenvolvimento em altura. Não existem edifícios com menos de 3 pisos nesta 

unidade. 

Na unidade homogénea D é possível encontrar 5 edifícios classificados como em razoável estado 

de conservação (56%) e 4 edifícios em mau estado de conservação (44%). Os três blocos de 

edifícios, alguns dos imóveis propriedade da CM de Águeda, encontram-se degradados, tendo 

sido classificados como em mau estado de conservação. Os espaços vazios entre estes 

encontram-se desqualificados, os espaços verdes são escassos e não existem espaços de 

estadia e lazer para a população. Destaca-se também na UH-D a existência de uma torre de 

habitação com 12 pisos, construído pela Caixa Nacional de Previdência e hoje em propriedade 

horizontal, em elevado estado de degradação, existindo partes da fachada colapsadas. 
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Figura 71. Unidade homogénea D – Estado de conservação 

Fonte: SPI, 2015 

 

 

 

Figura 72. Diferentes realidades do estado de conservação do edificado na Unidade Homogénea D (Bairros 

Sociais/Áreas desfavorecidas) (Muito mau à esquerda e Bom à direita) 

Fonte: SPI, 2015 
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Figura 73. Unidade homogénea D – Usos do Edificado 

Fonte: SPI, 2015  
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Figura 74. Unidade homogénea D – Número de pisos 

Fonte: SPI, 2015  
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Figura 75. Unidade homogénea D – Estado de conservação 

Fonte: SPI, 2015
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6.2 Espaço público 

O espaço público é um elemento fundamental na forma da cidade. É nele que se desenvolvem as 

relações urbanas, sendo por excelência um espaço de encontro e relações sociais. Para o 

espaço público contribuem todas as áreas exteriores públicas presentes na cidade como as ruas, 

as praças, os largos, os jardins e os parques, contribuindo para a definição de espaços de 

circulação, de lazer/recreação e de contemplação. A análise do espaço público permite 

caracterizar as dinâmicas, existentes e potenciais, de utilização pública e semipública dos 

variados espaços existentes na ARU. 

Na ARU destacam-se alguns espaços públicos recentemente intervencionados, no âmbito do 

Programa Política de Cidades – “Parcerias para a Regeneração Urbana”, onde foi enquadrado o 

Programa integrado de regeneração da cidade de Águeda. Este programa definiu e levou a cabo 

diversos projetos mobilizadores, tendo especial destaque no âmbito desta análise o Projeto 9 – 

Rede de Espaços públicos da Cidade de Águeda. Este projeto teve em vista beneficiar os 

espaços públicos da área central da cidade, através de uma intervenção integrada nos 

arruamentos urbanos e espaços adjacentes, de modo a aumentar a segurança e a comodidade 

da circulação pedonal, privilegiando os peões e incentivando a apropriação e a fruição do espaço 

público. 

 

Programa integrado de regeneração da cidade de Águeda – Rede de espaços públicos da 

Cidade de Águeda 

 

Requalificação do Largo 1º de Maio e bares 

Foi realizada a recuperação e requalificação das margens do Rio 

Águeda no Largo 1º de Maio e a reconversão de toda a zona 

envolvente, com a beneficiação dos espaços verdes e com a 

introdução de pequenos equipamentos (jardim infantil, campo de 

jogos), criando toda uma nova dinâmica funcional e cultural. Foram 

ainda instalados bares/restaurantes que contribuíram para a animação 

e fruição deste local. 

 

Requalificação do Jardim Conde de Sucena 

O jardim Conde de Sucena foi intervencionado, tendo em vista devolver 

à população um espaço verde emblemático da cidade, que se 

encontrava muito degradado e pouco aprazível. Foi requalificado um 

espaço de referência na malha urbana da cidade, que possui uma forte 

ligação ao Hospital de Águeda, constituindo-se como elemento de para 

usufruto de visitante e trabalhadores, quer em termos de 

estacionamento. 
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Requalificação do espaço público do Centro da Cidade 

Alguns arruamentos do núcleo central da cidade foram intervencionados, nomeadamente a Avenida Eugénio Ribeiro e 

Praça Dr. António Breda e a Rua Fernando Caldeira. As intervenções abrangeram a alteração de pavimentos, mobiliário 

urbano, criação de uma zona de circulação mista, alteração do estacionamento, rearborização e criação de espaços 

verdes e de lazer. 

 

   

 

    

 

 

As intervenções levadas a cabo nos últimos anos contribuíram para a melhoria da imagem urbana 

da cidade de Águeda e permitiram uma melhoria da qualidade de vida da população, 

constituindo-se como uma primeira alavanca para a regeneração urbana da cidade. Destaque 

contudo para o enfoque territorial das intervenções na envolvente norte da UH B e em parte desta 

Unidade Homogénea.  

Dentro da ARU importa assim distinguir o centro tradicional, correspondente à UH B no qual se 

concentram alguns dos investimentos de qualificação dos espaços públicos realizados nos 

últimos anos e onde, anteriores à PRU, foram realizadas obras de pedonalização e 

refuncionalização de diversos espaços públicos. 
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Genericamente, no espaço público da ARU, destacam-se as seguintes caraterísticas:  

 Debilidades nos circuitos pedonais e cicláveis de ligação do centro tradicional à zona 

norte da ARU onde se localizam alguns equipamentos escolares. Neste quadro destaca-

se ainda, já fora da ARU, a ligação deste território à zona dos hipermercados e do 

McDonald's, um percurso realizado muitas vezes a pé e de bicicleta pela população e 

que não reúne as condições adequadas à circulação urbana tendo perfil de eixo de 

atravessamento rodoviário (EN1). 

 Fragilidades nos espaços públicos de ligação da zona baixa com a zona alta da cidade, 

tendo os arruamentos um perfil pouco adaptado ao peão e ao ciclista, muitas vezes com 

espaços quase exclusivamente destinados ao automóvel. 

 Sistema de circulação rodoviária nos arruamentos urbanos, em alguns pontos, confusa, 

nomeadamente nas ligações nascente-poente devido aos declives aqui existentes.  

 Escassez de espaços públicos de estar fora da Unidade Homogénea B. 

 Problemas ao nível do estado de conservação e adequação do perfil dos espaços 

públicos dedicados aos peões em algumas zonas da cidade, em especial nas não 

centrais. Em muitos locais registam-se patologias associadas degradação dos materiais, 

pavimentos irregulares, nalguns casos provocados pelas árvores ai existentes. 

De seguida apresenta-se uma breve caraterização do espaço público em cada unidade 

homogénea delimitada. 

Unidade Homogénea A (UHA) : Núcleo de Paredes 

Situado numa cota alta, este núcleo foi sendo construído na encosta, com um espaço público 

irregular e que, nalguns casos surge em consequência do edificado.  

Nesta UH os arruamentos são sinuosos e declivosos, com um perfil estreito e na sua maioria 

apenas com faixa de rodagem para os veículos automóveis. Neste núcleo, excecionando a zona 

baixa, junto ao rio, não existem espaços públicos de estar. 

   

Figura 76. Espaços públicos na Unidade Homogénea A – Núcleo urbano de Paredes 

Fonte: SPI, 2015 
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Unidade Homogénea B (UHB) – Núcleo histórico e tradicional 

No núcleo central da cidade o espaço público é caraterizado por uma maior diversidade 

tipológica. Tendo sido alvo de recentes intervenções, algumas zonas desta Unidade Homogénea 

destacam-se pela organização funcional do espaço público e condições de utilização do mesmo 

por parte de peões e ciclistas (a título de exemplo, a Rua Fernando Caldeira e Rua José Sucena). 

É nesta área que se encontram as vias exclusivamente dedicadas à circulação pedonal, os eixos 

com perfil urbano que consagra os passeios e, nalguns locais, circuitos cicláveis. 

Complementarmente, em especial nas zonas envolventes à EN1 (por exemplo a Rua de São 

Bento, Rua da Viela dos Padres) existem diversos espaços públicos pedonais em escadaria que 

fazem a ligação da cota alta com a zona ribeirinha (ver figura seguinte).  

A maioria destes espaços públicos apresenta um débil estado de conservação dos pavimentos 

revelando a necessidade de qualificação a curto prazo.  

             

Rua de São Bento Rua Luis de Camões 

  

Rua José Maria Veloso Rua Celestino Neto 

Figura 77. Espaços públicos na Unidade Homogénea B – Centro Histórico/Núcleo Central 

Fonte: SPI, 2015 
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Unidade Homogénea C (UHC)– Núcleo de Assequins 

Estruturado em torno da EN230/Rua D’Alem, esta Unidade Homogénea possui grandes 

fragilidades ao nível do espaço público. No principal eixo de estruturação do núcleo de Assequins 

(EN230) predominam os fluxos rodoviários de atravessamento, com um nível de trânsito elevado, 

não compatível com uma adequada apropriação urbana por parte da comunidade residente. 

Confinante com este eixo o edificado foi crescendo ao longo da encosta, próximo de unidades 

industriais agora abandonadas e em avançado estado de degradação. Tal como na UH A, 

também aqui se verifica uma estrutura de espaço público, que surge como consequência da 

implantação do edificado e não como seu elemento estruturador. Os arruamentos têm, na sua 

maioria um perfil estreito e sem passeios. 

O principal espaço público de estar é o Largo Nª Srª da Graça, onde se encontra a capela. 

Contudo, o estado de degradação e do espaço e do edificado que o define torna urgente uma 

intervenção estrutural. Destaque também para a existência de arrumamentos em terra batida e 

com estados de conservação muito precários nas ligações à zona ribeirinha.  

   

         

Figura 78. Espaços públicos na Unidade Homogénea C – Núcleo urbano de Assequins 

Fonte: SPI, 2015 



ÁGUEDA | REABILITAÇÃO URBANA 

R3. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA ARU DA CIDADE DE ÁGUEDA 

 

 

89 

 

Unidade Homogénea D (UHD) – Núcleo de habitação social e degradada 

A Unidade Homogénea D é delimitada e justificada pela existência de habitação social. Sendo 

uma área territorialmente limitada (é a UH mais pequena) o espaço público é também bastante 

diminuto, sendo contudo verificável a necessidade de intervenção ao nível dos passeios e 

espaços intersticiais dos blocos de habitação, dado o estado de degradação os pavimentos.  

Nesta UH existe a marcação de vias cicláveis que, à semelhança da maioria da ARU, são 

ocupadas como espaços de estacionamento automóvel.  

     

Figura 79. Espaços públicos na Unidade Homogénea C – Núcleo de habitação social e degradada 

Fonte: SPI, 2015 

6.3  Estrutura verde 

A estrutura verde corresponde ao conjunto de áreas verdes, de uso público e privado, integradas 

no tecido urbano da cidade, assegurando um conjunto de funções ecológicas de salvaguarda 

dos valores naturais e de equilíbrio com as restantes componentes do território, que podem 

usufruídas de diferentes modos desde a contemplação, ao seu uso informal e espontâneo, ao 

uso formal organizado (espaços de recreio localizados com recurso a infraestruturas compatíveis 

com o meio em que se inserem) e ao uso recreativo. 

O conceito e a função dos espaços verdes têm variado ao longo do tempo. Apesar dessas 

modificações tem-se mantido a consciência geral da importância e dos benefícios que estes 

espaços oferecem ao bem-estar das populações urbanas, controlando os microclimas urbanos, 

ajudando na redução do ruído e garantindo a melhoria da qualidade do ar e a melhoria da 

vivência urbana. 

A análise da estrutura verde de estatuto público e privado, no âmbito da caracterização e 

diagnóstico ao território de intervenção da ARU, é relevante no sentido da identificação de 

debilidades e potencialidades desses elementos, da articulação e valorização dos edifícios e 
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espaços envolventes, permitindo a sua valorização individual e enquanto elementos de uma rede 

articulada e infiltrada. 

A estrutura verde deve neste caso ser entendida numa lógica de contínuo natural onde se criam 

corredores verdes que se integram com as vias e caminhos pedonais. É possível identificar que 

esta estrutura se organiza a duas escalas de análise – uma principal e outra complementar. A 

primeira (estrutura verde fundamental), que abrange os principais corredores ecológicos e que 

articula a paisagem envolvente e o centro da cidade, está integrada no contínuo natural do 

Município e pode englobar os parques urbanos, áreas de desporto livre, hortas urbanas e zonas 

de proteção às linhas de água. A segunda (estrutura verde integrada), que penetra nas zonas 

edificadas da cidade, está integrada no contínuo urbano, podendo englobar espaços verdes de 

proximidade, praças arborizadas, alamedas, ruas arborizadas e jardins públicos. 

 

Figura 80. Estrutura verde principal da Cidade de Águeda 

Fonte: SPI, 2015 

A estrutura verde na ARU é constituída por um grande corredor natural associado ao vale do rio 

Águeda e por um conjunto de espaços verdes que fazem a articulação entre esta área natural e a 

cidade e que, no interior da malha urbana, asseguram condições de qualidade do ambiente 

urbano (ver figura). No entanto, importa destacar a escassez de corredores verdes que 

Parque da Alta Vila 
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estabeleçam a articulação entre os diversos espaços verdes. Existem alguns arruamentos, que 

apesar de possuírem perfis de dimensões consideráveis, não possuem arborização, constatando-

se que a rede de alinhamentos arbóreos se encontra incompleta, não garantindo, assim, a 

continuidade ecológica no interior do espaço urbano. 

6.4 Património 

De acordo com a Direção Geral do Património Cultural, na ARU de Águeda identificam-se 

elementos arquitetónicos de elevado valor patrimonial, sendo possível identificar um Imóvel de 

Interesse Público e dois Imóveis de Interesse Municipal. Complementarmente ao património 

cultural classificado nos termos da lei
46
, é possível identificar diversos elementos patrimoniais de 

relevância, recorrendo à listagem de elementos patrimoniais identificados no PDM de Águeda. 

Esta listagem identifica o Património Passível de Classificação, os Imóveis de Interesse 

Patrimonial e os Elementos de Interesse Patrimonial. 

6.4.1 Imóvel de Interesse Público 

O Pelourinho de Assequins é o único imóvel na ARU classificado como Imóvel de Interesse 

Público (classificação: Decreto n.º 23 122, DG, I Série, n.º 231, de 11-10-1933). Data do século 

XVI e esteve localizado originalmente até finais do século XX junto a um chafariz público, nas 

proximidades dos antigos Paços do Concelho, no cruzamento da atual Rua do Cabo com a 

estrada para Giesteira. Hoje em dia apenas o fuste de calcário, de base paralelepipédica, seguida 

de cilindro de secção variável, rematado por colarete. A coluna é de fuste liso, cilíndrico, com 

cerca de dois metros de altura e com ligeira entasis, e o capitel, que é igualmente o remate do 

pelourinho, é composto por um bloco prismático, decorado com o escudo nacional numa das 

faces, e rematado por uma peça cúbica mais pequena. A base resume-se a um plinto 

paralelepipédico.  

6.4.2 Monumento/ Imóvel de Interesse Municipal 

De acordo com a DGPC, existem apenas dois imóveis de Interesse Municipal dentro dos limites 

da ARU de Águeda: o Parque  da Alta Vila e a Casa da Carapeteira. 

O Parque Municipal da Alta Vila, imóvel de interesse público, (classificação: Decreto n.º 2/96, DR, 

I Série-B, n.º 56, de 6-03-1996) localiza-se no centro da cidade de Águeda, a poente da EN1, na 

                                                        

46
 Lei nº 107/2001 de 8 de setembro - Lei de bases do património cultural 
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rua do Dr. Eduardo Caldeira e Rua da Alta Vila. Tem uma área de cerca de 31 400 m², tratando-se 

da maior área verde de Águeda. 

Construído na segunda metade do século XIX constitui um exemplo de arquitetura revivalista, 

com motivação romântica, visível por exemplo nas guaritas e ameias esculpidas nos muros 

exteriores com influências medievais, ou até na estrutura interna do parque, pontuada por 

pequenas pontes, lagos e plantação de espécies de árvores exóticas. O parque é propriedade da 

Câmara Municipal de Águeda desde 1985. Foi parcialmente doada à Câmara Municipal, que 

adquiriu, posteriormente, a parte restante. 

     

Figura 81. Parque da Alta Vista – entrada principal e interior 

Fonte: SPI, 2015 

A Casa da Carapeteira (classificação: Aviso n.º 4333/2012, DR, 2.ª série, n.º 56, de 19-03-2012) 

está localizada na Praceta da Carapeteira, junto à Avenida 25 de abril. Trata-se de uma 

importante mansão construída em 1930, pelo Capitão José Luiz Canelhas, cujo projeto de 

arquitetura foi da autoria do arquiteto Raul Lino. 

A sua beleza e imponência notáveis definem muito bem o seu tipo de estilo arquitetural, que na 

época se chegou a chamar de "à antiga portuguesa" e hoje é uma referência no estudo da 

arquitetura nacional. São exemplos desta arquitetura as varandas com colunas de suporte dos 

respetivos telhados tipo séc. XVI, molduras dos vãos, e cimalhas das paredes, abarrocadas, jogo 

equilibrado de volumes e coberturas, estas tendo nos vértices os arrebicados e tradicionais 

"enfeites de sanca". O edifício tem três pisos, cerca de 600m
2
 de área coberta. 
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6.4.3 Património passível de classificação 

De acordo com o PDM de Águeda, existem diversos valores patrimoniais cuja classificação 

deverá ser proposta por parte da CMA, em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º2 do 

artigo 20.º da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro. Da listagem de património passível de 

classificação inserem-se na ARU da cidade de Águeda os seguintes cinco imóveis: 

: Casa Museu do Cancioneiro de Águeda (Casa da Venda Nova)  

A Casa da Venda Nova situa-se no centro histórico de Águeda, no número 38 da Rua Eng.º Júlio 

Portela. Edificada na segunda metade do século XVIII, a Casa da Venda Nova é um exemplo do 

estilo barroco.  

A sua fachada principal está dividida em duas parcelas distintas, sendo a primeira parcela 

composta, no andar superior, por cinco vãos, ou seja, duas janelas de verga curva e avental 

recortado nos extremos e três centrais de sacada. No centro do andar inferior encontra-se a 

porta, ladeada por duas janelas alinhadas com as superiores, igualmente trabalhadas. A sacada 

do centro segue linhas curvas, e as laterais linhas direitas, ambas apoiadas sobre mísulas, sendo 

as grades de linhas curvilíneas em ferro forjado. 

Quanto à fachada da segunda parcela, esta apresenta três vãos no andar superior, os das 

extremidades de avental recortado e o do centro de sacada. No piso inferior encontra-se uma 

porta ao centro e janelas do mesmo tipo e alinhadas com as de cima. 

 

Figura 82. Casa Museu do Cancioneiro de Águeda 

Fonte: SPI, 2015 

Após obras profundas, o edifício serve atualmente como Casa Museu do Cancioneiro de Águeda. 

A coletividade do Cancioneiro de Águeda tem aqui o seu espaço próprio para expor o espólio e o 

património. 
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: Casa do Adro/ 

O edifício fica localizado a nascente do Largo Dr. António Homem de Melo, numa zona 

privilegiada do centro histórico, junto ao cemitério, igreja paroquial de Santa Eulália e Junta de 

Freguesia de Águeda, com vistas para as várzeas junto ao Rio Águeda.  

A Casa do Adro foi residência de António Homem de Melo (daí o largo ter recebido o seu nome) e 

do poeta Pedro Homem de Melo, tendo sido adquirida pela Câmara Municipal em 1972.  

    

Figura 83. Casa do Adro no Largo Dr. António Homem de Melo 

Fonte: SPI, 2015 

A sua construção atual não será provavelmente fruto de uma só época, situação que está patente 

na seleção dos elementos decorativos e na composição da fachada de estilo eclético. É 

composta por uma planta longitudinal irregular, maioritariamente formada por volumes articulados 

de dois pisos e uma torre lateral com três pisos. Tanto os muros envolventes, como uma outra 

construção situada a nascente, são revestidos com pedra tipo seixo ou pedra rolada, fazendo 

lembrar a aplicação de material de algumas construções do Parque da Alta Vila. 

: Imóvel no Largo Dr. João Elísio Sucena  

Na zona ribeirinha de Águeda, no Largo Dr. João Elísio Sucena, é possível encontrar um imóvel 

com elevado valor municipal, atualmente ocupado pelo banco Millennium BCP. Construído no 

final do século XIX, trata-se de um exemplar de arquitetura eclética, com cantarias em granito 

ricamente trabalhadas, cuja tipologia e composição das fachadas lhe conferem particular 

interesse. 
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Figura 84. Imóvel no Largo Dr. João Elísio Sucena 

Fonte: SPI, 2015 

: Imóvel na Rua Ferraz de Macedo n.º23 

Próximo do anterior imóvel, mas na rua Ferraz de Macedo n.º 23, encontra-se outro imóvel 

exemplar de arquitetura eclética. Construído no final do século XIX e início do século XX, este 

imóvel encontra-se atualmente devoluto (Figura 85). 

 

Figura 85. Imóvel na Rua Ferraz de Macedo n.º23 

Fonte: SPI, 2015 

 

: Imóvel no Largo de Nossa Senhora da Graça, em Assequins 

Em Assequins, em frente à Capela de Nossa Senhora da Graça, ergue-se uma casa de dois 

pisos, edificada no século XIX.  

A fachada principal é composta, no primeiro andar, por quatro janelas de guilhotina com 

caixilharia de madeira e, ao centro, uma janela de sacada. No rés-do-chão, existem duas janelas, 
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nos extremos, iguais às do andar superior e no eixo uma porta com cantarias em granito 

trabalhado. Na fachada poente, para além de se repetirem o tipo de vãos utilizados no alçado 

principal, surge um pormenor relevante: um terraço sobre pilares executado em granito com 

gradeamento trabalhado em ferro, com acesso através de duas janelas de sacada. A construção 

é rematada por cornija e beirado saliente, formando na fachada principal, ao centro, uma 

curvatura acima do nível do beirado onde está cravado um brasão. O imóvel encontra-se devoluto 

(Figura 86). 

 

Figura 86. no Largo de Nossa Senhora da Graça, em Assequins 

Fonte: SPI, 2015 

6.4.4 Imóveis de Interesse Patrimonial - Arquitetura religiosa e civil e outros elementos de 

interesse particular  

Para além dos imóveis que se encontram classificados ou em vias de classificação, registam-se 

múltiplos exemplos de edifícios que constituem importantes testemunhos da arquitetura religiosa 

e civil e outros elementos de interesse particular na ARU de Águeda. De acordo com o Estudo 

sectorial de História e Património da Revisão do PDM de Águeda, estes edifícios possuem uma 

qualidade arquitetónica e histórica, erudita ou popular, que, no seu todo, apresentam 

características de homogeneidade e coerência formal e material e que se constitui, igualmente, 

como elementos significantes no âmbito do conjunto urbano em que se inserem. 

Arquitetura religiosa 

No que diz respeito à arquitetura religiosa destacam-se: a Igreja Paroquial de Santa Eulália (Igreja 

Matriz de Águeda); a Capela de São Pedro, localizada junto ao cemitério de São Pedro, na 

Avenida Calouste de Gulbenkian; e a Capela de São Sebastião, que se localiza-se no Largo de 

São Sebastião junto à Câmara Municipal de Águeda. 
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Figura 87. Igreja Paroquial de Santa Eulália no Largo 

Dr. António Homem de Melo 

Fonte: SPI, 2015 

 

Figura 88. Capela de São Sebastião no Largo de São 

Sebastião 

Fonte: SPI, 2015 

A Igreja Paroquial de Santa Eulália (Igreja Matriz de Águeda) localiza-se no Cabeço de Santa 

Eulália, atual Largo Dr. António Homem de Mello, tendo sido alvo de largas obras de 

modernização, no final do século XIX, custeadas pelos Condes de Sucena. Enquanto a nave da 

igreja e as capelas laterais pertencem ao princípio do século XVII a frontaria e a capela-mor foram 

reconstruídas no século XVIII. No interior pode-se destacar um retábulo de calcário, da última fase 

da renascença coimbrã, datando da segunda metade do século XVI, bem como a pia batismal, 

cuja taça é gótica e pertence ao início do século XVI. 

Arquitetura civil   

No que concerne à arquitetura civil pública destaca-se a estação da CP de Águeda e as Casas de 

brasileiros. A estação da CP de Águeda localiza-se na Av. Dr. Joaquim de Melo e a sua 

construção remonta ao princípio do século XX, associado à execução da Linha do Vale do Vouga, 

tendo sido inaugurado o troço que atravessa o território concelhio em 1911. 

Entre finais do século XIX e a primeira metade do século XX surgem na região de Águeda 

diversos edifícios mandados construir por antigos emigrantes na América do Sul, em particular no 

Brasil. Estas casas de grande dimensão evidenciam uma arquitetura eclética, muitas vezes 

recorrendo à utilização de azulejos no revestimento das fachadas e elementos decorativos, por 

vezes, de inspiração ou com referências Arte Nova ou Art Deco. 

De acordo com o Estudo sectorial de História e Património da Revisão do PDM de Águeda, no 

território da ARU identificam-se vários exemplos de imóveis com as características mencionadas, 

destacando-se, por exemplo o Hospital Asylo Conde de Sucena. 
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6.4.5 Outros Elementos de Interesse Patrimonial 

Referem-se ainda outros elementos patrimoniais existentes na ARU que, pela sua simbologia de 

referência, são dignos de menção: Cruzeiros, elementos industriais, fontes, pontes e outros 

elementos. 

Os cruzeiros são muitas vezes associados a um itinerário espiritual de determinada cerimónia 

religiosa como, por exemplo, uma procissão, ou, em certas localidades, como local de paragem 

e oração, durante um funeral, servindo ainda como símbolos de proteção para caminhantes e 

viajantes. Destacam-se os Cruzeiro no Largo Dr. António de Mello, no centro de Águeda, e o 

Cruzeiro de Paredes. 

Figura 89. Cruzeiro no Largo Dr. António de 

Mello 

Fonte: SPI, 2015 
 

 

Com uma importante história industrial, é natural que se encontrem na ARU de Águeda diversos 

vestígios das grandes naves industriais, que se constituem como elementos marcantes da 

paisagem. Importa destacar a Chaminé de Antiga Fábrica e o Fábrica Guerra e Cruz. 

Apesar da sua reduzida funcionalidade nos dias de hoje, as fontes não perderam o seu interesse 

patrimonial, enquanto objetos artísticos e marcos da história concelhia. Seguidamente, apresenta-

se um conjunto de fontes existentes na ARU que pelas suas características históricas, artísticas e 

patrimoniais, são importantes salvaguardar. Na ARU de Águeda destaca-se a ponte sobre o rio 

Águeda, um dos principais acessos à cidade. 

 



ÁGUEDA | REABILITAÇÃO URBANA 

R3. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA ARU DA CIDADE DE ÁGUEDA 

 

 

99 

 

  

Figura 90. Fonte em Assequins 

Fonte, SPI, 2015 

 

Figura 91. Ponte sobre o rio Águeda 

Fonte, SPI, 2015 

6.5 Equipamentos públicos 

Neste capítulo são identificados os equipamentos de utilização coletiva instalados na ARU de 

Águeda, nas áreas da saúde, educação, solidariedade, emprego, desporto, administração, 

correios, culto, cultura, feiras e mercados, segurança pública e proteção civil, transportes e 

recreio e lazer. 

6.5.1 Equipamentos de Saúde 

Na ARU de Águeda as entidades públicas de saúde presentes dividem-se em dois tipos: 

equipamentos da Rede de Cuidados de Saúde Secundários – o Hospital Distrital de Águeda e 

equipamentos da Rede de Cuidado de Saúde Primários – o Centro de Saúde.  

O Hospital Distrital de Águeda localiza-se na Rua da Misericórdia n.º 227 num edifício histórico, 

com a designação de Hospital Asylo Conde de Sucena, construído em 1909. Para além do 

serviço de Urgência aberto 24 horas todo o ano, apresenta os principais serviços médicos. 

Apesar de algumas obras de melhoria, as instalações centenárias do edifício apresentam 

algumas debilidades que condicionam a prestação de cuidados de qualidade, como por 

exemplo, a dimensão reduzida dos quartos, a inexistência de circuito de sujos e limpos e um 

défice de chuveiros. 

O Centro de Saúde de Águeda fica na Avenida Calouste Gulbenkian, 173 e compreende várias 

unidades funcionais, nomeadamente a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Águeda 

IV, Unidade de Cuidados na Comunidade de Águeda e a Unidade de Saúde Familiar Águeda + 

Saúde. 
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Figura 92. Equipamentos de saúde existentes na ARU de Águeda 

Fonte: SPI, tendo como base informação fornecida pela CMA, 2015 

 

6.5.2 Equipamentos de Educação 

Em Águeda existem equipamentos de educação de todos os níveis de ensino. No interior da ARU 

existem três jardins-de-infância (JI) da rede pública e privada (educação pré-escolar); uma escola 

pública do 1º ciclo do ensino básico (EB1); uma escola pública do 2º e 3º ciclos do ensino básico 

(EB 2,3); duas escolas secundárias com 3º ciclo (ES/EB3) e, por último, uma instituição de ensino 

superior. Há dois equipamentos de educação pré-escolar que se localizam no exterior da ARU 

mas que pela sua proximidade importa referir: a Casa do Redolho, na Rua Dr. J. Carvalho Silva, 

Borralha e O Catraio, na Rua do Alverca, nº 6 em Assequins. 
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Tabela 8. Equipamentos de ensino, de acordo com o tipo e nível de ensino. 

Instituição 

Ensino Ensino 

Pré-escolar 

Ensino Básico Ensino 

secundário 

Ensino 

superior Privado Público 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Bela Vista – Centro 

de Educação 

Integrada 

        

Santa Casa da 

Misericórdia (Casa 

da Criança) 

        

Jardim de Infância 

de Águeda e Escola 

Básica de Águeda 

        

Escola E B 2,3 

Fernando Caldeira 
        

Escola Secundária 

Marques de Castilho 
        

Escola Secundária 

Adolfo Portela 
        

Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão 

de Águeda 

        

Fonte: PDM de Águeda, 2009 

O Agrupamento de Escolas de Águeda compreende a Escola EB de Águeda (Jardim de Infância 

mais o 1º ciclo do Ensino Básico), localizada no Edifício Chãs, na Rua Comandante Pinho e 

Freitas, e a Escola E B 2,3 Fernando Caldeira localizada na Rua Heróis do Ultramar. 

A nível do ensino secundário, existem duas escolas: a Escola Secundária Marques de Castilho, 

no Largo Dr. António da Breda, e a Escola Secundária Adolfo Portela, na Rua Joaquim Valente de 

Oliveira. 

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda é um polo da Universidade de Aveiro, com 

instalações em Águeda, nomeadamente na Rua Comandante Pinho e Freitas, n.º 28. Funciona 

desde 1997/1998, oferecendo seis cursos de licenciatura nas áreas de engenharia eletrotécnica, 

gestão comercial, gestão da qualidade, gestão pública e autárquica, secretariado, e tecnologias 

da informação, um mestrado em Geoinformática e quatro cursos de especialização tecnológica 

nas áreas de gestão da qualidade, instalações elétricas, práticas administrativas e sistemas de 

informações.  

Existe ainda o ensino artístico de música no Conservatório de Música de Águeda, na Casa do 

Adro. 
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Figura 93. Equipamentos de educação existentes na ARU de Águeda 

Fonte: SPI, tendo como base informação fornecida pela CMA, 2015 

 

6.5.3 Equipamentos de Solidariedade e Segurança Social 

Na ARU de Águeda é possível encontrar doze instituições privadas de solidariedade social (IPSS) 

com atuação em diversas áreas, desde o apoio à infância, ao apoio a pessoas com algum grau 

de deficiência e o apoio à terceira idade. A maioria das instituições dedica-se ao apoio à infância, 

nomeadamente cinco das doze instituições identificadas, existindo duas instituições de apoio à 

terceira idade e duas instituições de apoio a pessoas com algum grau de deficiência. 
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Tabela 9. Instituição Particular de Solidariedade Social na ARU, por áreas de atuação 

Instituição Particular de Solidariedade Social na 

ARU 

Área de Atuação 

Apoio à 

infância 

Apoio a pessoas com 

grau de deficiência 

Apoio à 

terceira idade 
Outras 

ACAPO - Núcleo de Águeda    • 

A Fonte – Associação de Pais e Encarregados 

da Educação de Escolas de Águeda 
•    

Academia Portuguesa de Cultura e 

Solidariedade de Águeda (APSA) * 
   • 

Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Águeda* 
   • 

Bela Vista – Centro de Educação Integrada • •   

Santa Casa da Misericórdia de Águeda (Casa 

da Criança e Lar Conde de Sucena) 
•  •  

Centro de Formação e Assistência Social 

(CEFAS)* 
•    

Associação Cultural dos Surdos de Águeda 

(ACSA) 
 •   

Banco de Leite de Águeda    • 

Delegação de Águeda da Cruz Vermelha 

Portuguesa 
   • 

O Catraio – Centro Social da Catraia de 

Assequins 
•    

*Entidades classificadas pelo Ministério das Finanças em 2014 como “pessoa coletiva de utilidade pública de fins de beneficência ou de 

assistência ou humanitários ou instituição particular de solidariedade social” 

Fonte: PDM de Águeda, 2009 

 

Figura 94. Equipamentos de solidariedade e segurança social existentes na ARU de Águeda 

Fonte: SPI, tendo como base informação fornecida pela CMA, 2015 
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6.5.4 Equipamentos de Desporto 

A vida desportiva na ARU de Águeda está provida com diversos equipamentos públicos de 

desporto, de diversas tipologias, sendo dinamizada por diversas coletividades. 

 

Figura 95. Equipamentos desportivos existentes na ARU de Águeda 

Fonte: SPI, tendo como base informação fornecida pela CMA, 2015 

A principal infraestrutura desportiva é o Estádio Municipal de Águeda, constituído por três grandes 

campos de jogo e por um edifício de apoio que concentra os balneários, ginásio, sauna e piscina 

de hidromassagem. Tem capacidade para 10.000 espectadores, sendo utilizado pela coletividade 

Recreio Desportivo de Águeda para treinos e competição de futebol. Possui ainda 

estacionamento para 1500 automóveis e 10 autocarros. 

No interior da ARU existe o Complexo das Piscinas Municipais de Águeda, localizado na Rua 

Eng.º José Bastos Xavier, o qual dispõe de dois tanques (um tanque desportivo de 25 metros 

com seis pistas e um tanque de aprendizagem com 12,5 metros e quatro pistas) e uma piscina 

exterior constituída por um tanque de recreio e diversão. Este complexo possui uma Escola 

Municipal de Natação, que garante formação para todas as idades. 
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O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Águeda nasceu em consequência do Programa 

Nacional e Marcha e Corrida e realiza um acompanhamento técnico e médico de três circuitos 

pedestres, em diferentes zonas da cidade e com diferentes distâncias (2500, 5000 e 10000 

metros). Localiza-se no edifício do Ginásio Clube de Águeda, na Rua Celestino Neto, na zona 

ribeirinha. 

Um dos equipamentos públicos desportivos mais recentes é a Pista Check-Up de Águeda, na 

zona ribeirinha da cidade, no Largo Dr. João Elísio Sucena. Inaugurada em Agosto de 2013, é um 

circuito de lazer e manutenção ao ar livre com 12 painéis informativos sobre saúde e prática 

desportiva, permitindo o controlo e adaptação do treino por parte dos utilizadores.  

No Largo 1º de Maio é possível encontrar vários equipamentos para a realização de vários 

desportos, tais como pistas radicais para skate, campo de basquetebol e uma estrutura de 

sliding. Destaque para o facto de estes terem sido projetos integrados e financiados no âmbito da 

PRU da Cidade. 

       

Figura 96. Pistas check-up e pistas radicais no Largo 1º de Maio 

Fonte: www.cm-agueda.pt e SPI, 2015 

Em termos de associações desportivas existem na ARU cinco entidades dedicadas a várias 

modalidades, sendo a ginástica a modalidade mais praticada. 

Tabela 10. Associações desportivas, localização e categoria 

 

Associações Desportivas Localização Desporto 

All4Gym - Associação Gímnica de Águeda Rua do Campo, 205 Ginástica 

Águeda Andebol Clube 
Mercado Municipal loja 7, Avenida 25 de 

Abril 
Andebol 

Ginásio Clube de Águeda Rua Celestino Neto, 25 diversos 

Gymnix Clube de Águeda Rua Dr. Dionísio Vidal Coelho, 1 Ginástica 

Recreio Clube de Águeda Estádio Municipal de Águeda Futebol e Atletismo 

Sport Algés e Águeda 
Complexo de Piscinas Municipais, Av. 

Eng.º José Bastos Xavier 
Natação 

Fonte: SPI, 2015 

http://www.cm-agueda.pt/
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6.5.5 Equipamentos e espaços de recreio e lazer 

Relativamente a espaços de recreio e lazer, existem na ARU de Águeda diversos equipamentos 

para usufruto das populações, nomeadamente parques de lazer e parques infantis. 

O principal parque e zona verde existente na ARU é o Parque Municipal da Alta Vila. Localiza-se 

no centro da cidade de Águeda, na rua do Dr. Eduardo Caldeira e Rua da Alta Vila. Tem uma área 

de cerca de 31 400 m² e constitui a maior área verde de Águeda. Por se tratar de um Monumento 

de Interesse Municipal, este parque encontra-se descrito com pormenor na secção “Património”. 

O Parque dos Abadinhos, na margem sul do rio Águeda (Borralha) é uma zona verde junto ao rio 

onde se realizam diversas eventos e atividades, por exemplo a Feira do Mundo Rural, uma 

iniciativa de dinamização do meio rural, com mostras de pecuária, artesanato, folclore e 

gastronomia local. 

   

 

   

Figura 97. Parque Infantil do Largo 1º de maio, Parque da Alta Vila; Praça do Municipio; Jardim Conde de Sucena 

Fonte: SPI, 2015 

 

Importa também mencionar os três jardins no centro da ARU: O Jardim Conde de Sucena 

localiza-se na confluência da Rua da Misericórdia e da Av. Dr. Joaquim de Melo, tendo uma 

configuração triangular. Foi alvo de obras recentes. O Jardim da Praça do Município fica, 

naturalmente, em frente à Câmara Municipal de Águeda. É uma zona pedonal, com algum 



ÁGUEDA | REABILITAÇÃO URBANA 

R3. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA ARU DA CIDADE DE ÁGUEDA 

 

 

107 

 

comércio, amplos relvados e várias fontes. Existe ainda a Pista Check-up de Águeda, um novo 

equipamento composto por zonas verdes. 

Relativamente a parques infantis, existem três estruturas. No Largo 1º de maio, junto à zona de 

desportos, existe um Parque Infantil para usufruto das crianças e jovens. Na zona ribeirinha, mas 

no outro lado da ponte, no Largo Dr. João Elísio Sucena localiza-se o Parque Infantil do Cais das 

Laranjeiras. Junto ao centro de Saúde de Águeda, na Avenida Calouste Gulbenkian existe 

também um parque infantil. 

 

Figura 98. Espaços de recreio e lazer 

Fonte: SPI, tendo como base informação fornecida pela CMA, 2015 

6.5.6 Equipamentos da administração central e local 

Os equipamentos da administração central existentes na ARU de Águeda estão maioritariamente 

concentrados no centro da cidade, nomeadamente: a Conservatória do Registo Civil, a 

Conservatória do Registo Predial e Comercial, a Repartição das Finanças, a Segurança Social, o 

Tribunal Judicial e Tribunal do Trabalho. Nesta área encontram-se ainda a Câmara Municipal e a 

Junta de Freguesia de Águeda/Borralha. Existem dois cartórios. 
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Figura 99. Tribunal Judicial de Águeda, na rua Fernando Caldeira; Junta de Freguesia de Águeda/Borralha, no Largo 

Dr. António Homem de Melo 

Fonte: SPI, 2015 

 

 

Figura 100. Equipamentos administrativos existentes na ARU de Águeda 

Fonte: SPI, tendo como base informação fornecida pela CMA, 2015 
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6.5.7 Equipamentos de Culto 

Relativamente a equipamentos de culto existentes na ARU de Águeda, podem identificar-se: uma 

igreja paroquial, uma capela integrada num cemitério, três capelas independentes e dois 

cemitérios. 

A Igreja Paroquial de Santa Eulália (Igreja Matriz de Águeda) localiza-se junto ao cemitério do 

Adro. Na zona central situam-se a Capela de São Pedro (inserida no Cemitério de São Pedro) e a 

Capela de São Sebastião, junto à Câmara Municipal. Em Assequins encontra-se a Capela de 

Nossa Senhora da Graça e em Paredes a Capela da Nossa Senhora da Ajuda. 

Na ARU de Águeda localizam-se dois cemitérios: o Cemitério do Adro, no Largo Dr. António de 

Melo e o Cemitério de São Pedro, na Avenida Calouste Gulbenkian. Relativamente à capacidade 

de resposta destes equipamentos, o Cemitério do Adro não responde às necessidades da 

população, contudo, não tem possibilidade de expansão devido ao seu enquadramento urbano.  

 

Figura 101. Equipamentos de cultos na ARU de Águeda 

Fonte: SPI, tendo como base informação fornecida pela CMA, 2015 
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6.5.8 Equipamentos de Cultura  

Existem na ARU de Águeda vários equipamentos culturais, destacando-se a Biblioteca Municipal 

Manuel Alegre, o Fórum da Juventude, o Arquivo Municipal, dois museus, a Incubadora Cultural 

de Águeda e vários auditórios. 

A Biblioteca Municipal Manuel Alegre foi inaugurada em 2009, encontrando-se instalada num 

edifício de 5 pisos de arquitetura moderna, localizado na Avenida 25 de abril (com acesso 

pedonal pela Rua António Ferreira Sucena).  

O Arquivo Municipal, localizado no edifício da Câmara, na Praça do Município, guarda e 

disponibiliza ao público um extenso reportório documental relativo a atividades das instituições 

locais desde o século XVI
47

.  

O Fórum da Juventude é um equipamento vocacionado para a população jovem, com salas de 

formação em tecnologias da informação, espaço internet, sala de leitura, sala de jogos e de ténis 

de mesa, gabinete de apoio à saúde e sexualidade juvenil (psicologia) e laboratório de fotografia.  

É possível identificar dois equipamentos com fins museológicos na ARU: a Fundação Dionísio 

Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro, no Largo Dr. António Breda e a Casa Museu do Cancioneiro de 

Águeda, na Rua Eng.º Júlio Portela. Estes museus encontram-se descritos na secção de 

Património. 

No parque da Alta Vila encontra-se a Incubadora Cultural de Águeda, uma estrutura de incentivo 

às micro e pequenas empresas nas áreas do teatro, cinema, cultura, escultura.  

Em termos de auditórios e salas polivalentes para a realização de eventos, contam-se vários 

locais com diferentes capacidades. O maior e mais importante é o Cineteatro de São Pedro, no 

Largo Dr. António Breda, com uma capacidade de 729 lugares. Divide-se em sala multifunções e, 

um palco com tela de projeção, onde funciona atualmente o único cinema em Águeda. 

Está ainda prevista a construção do Centro de Artes de Águeda, o espaço cultural de referência 

na região. Seguem-se outros locais de importância na ARU de Águeda, ordenados por 

capacidade de espectadores.  

 

 

                                                        

47
 https://www.cm-agueda.pt/pages/154#.VqoynfmLTIU 
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Tabela 11. Equipamentos de cultura, localização e capacidade de espectadores 

Auditório Localização Capacidade 

Cineteatro de São Pedro Largo Dr. António Breda n.º 27 739 

Centro de Formação e Assistência Social (CEFAS) Rua Arcebispo Primaz 350 

Bombeiros Voluntários de Águeda Avenida 25 de abril 200 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda 

(ESTGA) 

Rua Comandante Pinho e 

Freitas 
166 

Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro Largo Doutor António Breda 4 150 

Casa do Povo de Águeda Rua do Cabo, Assequins 150 

Câmara Municipal de Águeda - Salão Nobre Praça do Município 120 

Caixa do Crédito Agrícola de Águeda Avenida 25 de abril 100 

Bombeiros Voluntários de Águeda  
Rua dos Bombeiros 

Voluntários de Águeda 
100 

Fonte: Revisão do PDM (2008) 

Destaca-se ainda o Auditório Ana Paula Silva (propriedade da associação Orfeão de Águeda), 

próximo da Casa do Adro, muito utilizado para conferências e colóquios, espetáculos e outras 

ações. 

               

          

Figura 102. Biblioteca Municipal Manuel Alegre; Fórum da Juventude; Auditório do CEFAS 

Fonte: SPI, 2015 

 



ÁGUEDA | REABILITAÇÃO URBANA 

R3. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA ARU DA CIDADE DE ÁGUEDA 

 

 

112 

 

 

Figura 103 principais equipamentos culturais na ARU de Águeda 

Fonte: SPI, tendo como base informação fornecida pela CMA, 2015 

 

6.5.9 Equipamentos de Segurança Pública e Proteção Civil 

Na área da Segurança Pública e Proteção Civil, destacam-se: os Bombeiros Voluntários e a 

Guarda Nacional Republicana. 

Os Bombeiros Voluntários de Águeda possuem uma instalação na Avenida 25 de abril, composto 

por quartel, sala da presidência, ginásio, museu, sala de comando, Salão Nobre Dr. Adolfo de 

Almeida Ribeiro e biblioteca. 

A GNR possui um posto territorial, na Rua Joaquim Valente Almeida. Este posto é composto por 3 

edifícios, incluindo os serviços centrais, residências e salas de formação e dormitórios. 
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Figura 104. Equipamentos de segurança pública na ARU de Águeda 

Fonte: SPI, tendo como base informação fornecida pela CMA, 2015 

 

Ainda nos equipamentos de segurança e proteção civil, importa mencionar a existência da Cruz 

Vermelha Portuguesa, a qual tem uma delegação na Avenida Calouste de Gulbenkian n.º 24. 

Desde 1977 esta delegação apoia a população mais desfavorecida de Águeda nas áreas do 

direito de cidadania, saúde e atividades culturais. 

 

6.5.10 Equipamentos de Transporte 

A linha de caminho-de-ferro que atravessa o território concelhio, designada por “Linha do Vale do 

Vouga”, estabelece ligação entre Aveiro e Sernada do Vouga e tem paragem na cidade de 

Águeda. Na Av. Dr. Joaquim de Melo encontra-se a estação ferroviária de Águeda. 
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No Centro Rodoviário (ou Estação de Camionagem) de Águeda, na Avenida Dr. Joaquim de Melo, 

partem carreiras da TRANSDEV, assim como da Rede de Expressos, com paragem na cidade 

para recolha de passageiros para destinos supra locais. 

         

Figura 105. Estação de Camionagem de Águeda, na Avenida Dr. Joaquim de Melo; Estação Ferroviária de Águeda. 

Fonte: SPI 2015, 

 

6.5.11 Outros equipamentos 

Feiras e Mercados 

Na ARU de Águeda a principal estrutura de feira e mercado é o Mercado Municipal, localizado na 

Rua do Rio Grande, na zona ribeirinha. Apresenta uma área de implantação de 4 160 m², 

tratando-se, ao nível do rés-do-chão, de uma zona central onde estão instaladas as bancadas 

fixas. O primeiro andar está organizado em espaços individuais, alguns dos quais ocupados por 

associações concelhias. Na zona exterior envolvente ao mercado funciona um estacionamento, 

durante a semana, e aos sábados de manhã, uma feira semanal. 

Emprego 

Relativamente a equipamentos públicos na área do emprego, identifica-se o Centro de Emprego, 

pertencente ao Instituto do Emprego e Formação Profissional da Região Centro, localizado na 

Rua do Rio Grande n.º 13.  
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6.6 Mobilidade e transportes 

A mobilidade da população é um fenómeno fortemente condicionado pelo ordenamento do 

território e pelas acessibilidades e infraestruturas de transporte existentes. A mobilidade e 

acessibilidade externas e internas são fatores importantes para a melhoria da qualidade de vida 

das populações.  

6.6.1 Acessibilidades nacionais, regionais e concelhias 

No que diz respeito à rede nacional, as principais infraestruturas rodoviárias de acesso ao 

concelho de Águeda são a A1/IP1, que conecta Lisboa e Porto, atravessando transversalmente a 

região de Aveiro no sentido norte-sul, a A25/ IP5, que apresenta um desenvolvimento poente-

nascente e que liga Aveiro a Vilar Formoso/ Espanha, e o IC2, que promove a ligação entre 

Lisboa e Porto, constituindo-se como alternativa à A1. 

Estas infraestruturas permitem a conetividade da cidade de Águeda com os principais centros 

urbanos regionais e nacionais. A cidade de Águeda encontra-se bem posicionada em relação a 

Lisboa, Porto e Coimbra, sendo possível chegar a Lisboa em 2 horas e meia, ao Porto em 1 hora 

e a Coimbra em 50 minutos. A capital de distrito, Aveiro, fica a 30 minutos da cidade de Águeda. 

Importa destacar o IC2 como eixo estruturante do concelho e principalmente da cidade de 

Águeda. Esta via foi fundamental para o desenvolvimento industrial de Águeda, já que permitiu 

um escoamento rápido de produtos por parte das unidades industriais sediadas no concelho ao 

longo das décadas de 60, 70 e 80. 

No contexto regional, existem também algumas infraestruturas a destacar, que sustentam e 

fortalecem as dinâmicas regionais e interconcelhias. As principais ligações regionais são 

efetuadas através da EN 230, que permite a ligação da cidade de Águeda com Aveiro, para 

poente, e com o distrito de Viseu, para nascente, e pela EN333, que conecta Águeda com o 

concelho de Vagos, para sudoeste, e com Vouzela, para nordeste. 

A EN 333, estabelece a conexão de Oiã (concelho de Oliveira do Bairro) ao nó de ligação à A25 

em Talhadas (concelho de Sever do Vouga), sendo a principal ligação de Águeda Sul a Aveiro. 

Apresenta um volume de tráfego significativo (2400 veículos/dia junto à urbanização do Pinheiro 
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Manso
48
), não compatível com as características desta via, já que se encontra em mau estado de 

conservação e o seu traçado e características técnicas não são as melhores, apresentando um 

perfil reduzido (cerca de 6 m de faixa de rodagem, sem bermas ou com bermas pequenas e 

deficientes) e inclinações negativas ou acentuadas que tornam alguns troços da via suscetíveis 

de provocar acidentes.  

A EN 230 liga Aveiro ao Caramulo e atravessa o concelho em cerca de 17 quilómetros, efetuando 

a ligação a Tondela. Revela-se importante no contexto da mobilidade concelhia, porque confere 

um acesso relativamente rápido à freguesia de Castanheira do Vouga, atravessando Assequins. 

Tal como sucede com a EN 333, também esta via é uma das principais a ser utilizadas nos 

movimentos pendulares registados no concelho, sobretudo no troço de ligação de Águeda Norte 

a Aveiro, o qual apresenta condições de circulação muito deficientes face ao perfil estreito e 

condicionado por construções, marcadamente urbano. 

 

6.6.2 Rede viária da cidade de Águeda e acessibilidades à ARU 

Os principais eixos de acessibilidade à cidade de Águeda e à ARU correspondem a vias 

pertencentes à rede rodoviária nacional (estradas nacionais) ou vias desclassificadas, que, em 

alguns casos, atravessam a malha urbana e que têm impacto significativo nas vivências e 

dinâmicas existentes (ver Figura 79).  

No interior da ARU destacam-se como eixos estruturantes o troço da antiga EN1, agora composto 

pela rua da Misericórdia de Águeda e pela rua Dr. Ferraz Macero, entre outras, e a EN230, que 

atravessa o núcleo de Assequins e a frente ribeirinha de Águeda. 

Existem alguns troços da antiga EN 1 e da EN230, que não se encontram adaptados às 

necessidades atuais, quer em termos de passeios, quer em termos da configuração dos 

entroncamentos, com soluções pouco adaptadas às necessidades de circulação urbana e dos 

peões.  

                                                        

48
 Dados em bruto sobre o tráfego na EN 333, junto à urbanização do Pinheiro Manso, relativos a Novembro de 2014, 

disponibilizados pela Câmara Municipal de Águeda em: http://ckan.cm-agueda.geomaster.pt/dataset/en-

333/resource/825982dc-e215-4af5-919f-466ce3b8cca2  

http://ckan.cm-agueda.geomaster.pt/dataset/en-333/resource/825982dc-e215-4af5-919f-466ce3b8cca2
http://ckan.cm-agueda.geomaster.pt/dataset/en-333/resource/825982dc-e215-4af5-919f-466ce3b8cca2
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Figura 106. Rua Ferraz de Macedo, correspondente à EN1 em Águeda 

Fonte: SPI 2015 

6.6.3 Rede viária interna/ circulação na ARU e estacionamento 

A circulação viária na ARU da Cidade de Águeda é sustentada por vias coletoras e distribuidoras 

de tráfego que suportam os principais fluxos de tráfego, tendo como especial destaque o eixo 

composto pela antiga estrada nacional. É a partir destas vias que se desenvolve uma rede de 

arruamentos distribuidores secundários, que permite o acesso ao interior do núcleo urbano e que 

estabelece a articulação entre os diferentes setores do território. São integrantes desta rede a rua 

Dr. Manuel Alegre, a Avenida 25 de Abril, a Rua José de Sucena, entre outras. Esta rede abrange 

arruamentos urbanos com caraterísticas muito distintas, existindo alguns constrangimentos ao 

nível da circulação viária e pedonal. Dá-se como exemplo a rua Engenheiro Júlio Portela, que 

possui elevado tráfego de atravessamento, tendo em vista o acesso ao núcleo central e à Praça 

Conde de Águeda, onde as dimensões reduzidas, a inexistência de passeios e o estacionamento 

desordenado, cria alguns conflitos entre o fluxo pedonal e o fluxo automóvel. 

Destaca-se que a não adaptação das características das vias às funções que desempenham, 

resulta em congestionamento e conflitos diversos (entre os vários utilizadores da rede e destes 

com os usos adjacentes). Este contexto, também reforçado pela orografia, reflete-se nas frágeis 

ligações entre a cota alta e baixa da cidade e entre os núcleos/Unidades Homogéneas mais 

excêntricas, como é o caso de Assequins e Paredes. 

A pedonalização de algumas vias centrais permitiu a diminuição dos conflitos entre os diversos 

utilizadores da rede, contribuindo para a apropriação do espaço público por parte da população, 

nomeadamente no eixo rua Luís de Camões, contudo, a não existência de uma rede pedonal 

contínua e segura, associada à topografia acidentada, não desincentiva a utilização do 

automóvel, mesmo em curtas distâncias.  

Em síntese, este sistema complexo, por razões ligadas às condicionantes orográficas do terreno, 

às condições geométricas dos traçados, à própria evolução da cidade e das suas dinâmicas 
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funcionais, carece ser aperfeiçoado no sentido de permitir uma melhor coexistência entre 

automóvel, peão e ciclista e uma melhor vivência urbana, controlando os fluxos de 

atravessamento e a circulação interna na ARU sem comprometer o acesso a atividades fulcrais 

do seu núcleo central. Verifica-se, também, a existência de conflitos entre fluxos, causados pelas 

características da rede viária, (vias estreitas, onde os passeios são inexistentes ou de dimensões 

reduzidas e vias com dois sentidos, sem condições para suportar o duplo sentido do fluxo), 

levando a uma difícil coexistência peão / automóvel e automóvel / automóvel.  

 

Figura 107. Rede viária da ARU da Cidade de Águeda 

Fonte: SPI, tendo como base informação fornecida pela CMA, 2015 

 

No interior da ARU o estacionamento ocorre na via pública e em bolsas ou parques de. Na via 

pública existem três tipos de oferta
49
: o estacionamento gratuito, que corresponde a grande parte 

da oferta existente; o estacionamento tarifado, que abrange cerca de 315 lugares; e o 

                                                        

49
 De acordo com "Estratégia Mobilidade Sustentável 2020 para Águeda - Fase 1: Caraterização e Diagnóstico 

Multimodal", Setembro de 2013, CMA e TIS. 
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estacionamento reservado a determinados utilizadores e/ou entidades específicas (com alguma 

expressão). 

Os mecanismos de tarifação são explorados pela CMA, contribuindo para gestão do 

estacionamento e do espaço público, incentivando a rotatividade dos veículos e evitando o 

estacionamento de longa duração. Este tipo de oferta localiza-se na Rua 5 de Outubro, na Rua 

Engº José Bastos Xavier, na Rua José Gustavo Pimenta, na Rua Dr. Manuel Alegre, na Rua Dr. 

Eugénio Ribeiro, na Rua António da Sá Silva Brinco e na Rua José de Sucena. A tarifação do 

estacionamento é realizada durante os dias úteis, entre as 9h e as 19h, sendo a tarifa horária de 

60 cêntimos, apresentando valores inferiores a cidades como Aveiro (70 cêntimos) e Ílhavo (80 

cêntimos).  

Complementarmente à oferta na via pública existem na ARU diversas bolsas ou parques de 

estacionamento dispersas por todo o território e que apresentam níveis diferenciados de 

formalização e utilização: "espaços especialmente dedicados ao estacionamento, espaços que, 

por não se encontrarem urbanizados, são utilizados para estacionamento informal/ilegal; espaços 

que se encontram destinados a uma utilização específica para determinada atividade (e.g. 

supermercados, centros desportivos) ou espaços que são destinados ao público em geral 

(bolsas universais)." 
50
.  

Existem 12 bolsas de estacionamento que compreendem uma oferta de aproximadamente 1.400 

lugares de estacionamento, sendo que dois dos parques de estacionamento são tarifados. Os 

parques tarifados correspondem apenas a 9% da oferta total de estacionamento em 

bolsa/parque, sendo que apenas um dos parques, Parque do Castilho, na rua José de Sucena, é 

subterrâneo. Importa destacar, ainda, que as tarifas de ambos os parques são inferiores à tarifa 

praticada na via pública, podendo afirmar-se que " em Águeda estão a ser consideradas as boas 

práticas na formação de preços de estacionamento e de encaminhamento preferencial dos 

veículos para os parques de estacionamento, não sobrecarregando a via pública."
 51

 

                                                        

50
 De acordo com "Estratégia Mobilidade Sustentável 2020 para Águeda - Fase 1: Caraterização e Diagnóstico 

Multimodal", Setembro de 2013, CMA e TIS. 

51
 Idem. 
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Figura 108. Parque de estacionamento no 

Edifício Castilho (Rua José de Sucena) 

fonte: SPI, 2015 
 

 

 

6.6.4 Transportes coletivos rodoviários 

A rede de transportes coletivos deve ser encarada como um elemento fulcral no funcionamento e 

revitalização deste espaço, quer facultando o acesso da população aos transportes, sobretudo 

da população mais condicionada e nas áreas de menor acessibilidade, quer incentivando modos 

de transporte inovadores que permitam vencer os constrangimentos físicos existentes 

propiciando viagens rápidas, cómodas e ambientalmente sustentáveis (e.g. mobilidade elétrica). 

Os serviços de transporte coletivos rodoviários existentes no concelho de Águeda são operados 

pela Rede de Expressos que assegura, principalmente, ligações de âmbito inter-regional e 

nacional, e pela TRANSDEV, que possui 18 concessões distintas, compreendendo a oferta intra e 

interconcelhia. Os serviços realizados por ambas as operadoras de transportes têm como ponto 

de suporte a Central de Camionagem da cidade de Águeda. Ao analisar a localização da estação 

face às zonas de maior densidade populacional e aos polos geradores de viagens (equipamentos 

e serviços públicos), poderá afirmar-se que "a estação de Águeda é um pouco excêntrica em 

relação ao centro da cidade, devendo ser realizado um esforço para melhorar a acessibilidade 

pedonal e a ligação aos principais equipamentos e polos geradores."
52
 A estação de camionagem 

sofreu obras de remodelação e de melhoria das condições das instalações em Outubro de 

2008.
53
 

                                                        

52 
De acordo com "Estratégia Mobilidade Sustentável 2020 para Águeda - Fase 1: Caraterização e Diagnóstico Multimodal", 

Setembro de 2013, CMA e TIS. 

53 
Portal d'Aveiro - Noticias - Águeda: Central de Camionagem entra em obras: 

www.aveiro.co.pt/noticia.aspx?id=74078&notic=%C3%81gueda:%20Central%20de%20Camionagem%20entra%20em%20

obras  
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Figura 109. Estação de Camionagem de 

Águeda, na Avenida Dr. Joaquim de Melo. 

fonte: SPI, 2015 
 

 

 

A Rede de Expressos garante a ligação de Águeda aos principais centros urbanos nacionais, 

efetuando as seguintes ligações diárias diretas: 

: Coimbra: às 8.15h no sentido Águeda-Coimbra e às 18.30h no sentido Coimbra-Águeda. 

: Porto: às 06.45h no sentido Porto-Águeda e às 19.15h no sentido Águeda-Porto. 

: Oliveira de Azeméis: às 7.45h no sentido Oliveira de Azeméis-Águeda e às 19.15h no 

sentido Águeda-Oliveira de Azeméis.
54
  

 A Transdev consegue cobrir uma vasta área do concelho, sendo que a oferta é maior na parte 

oeste, onde se localizam os principais aglomerados populacionais e, consequentemente, a quase 

totalidade dos pólos geradores de tráfego – Escolas Secundárias, Centro de Formação, Centro 

de Saúde, Finanças e Hospital. Em oposição, na zona este verifica-se uma menor oferta de 

transportes dada a elevada dispersão geográfica, refletida num baixo índice de densidade 

populacional, fracas condições dos principais eixos rodoviários que ligam a zona serrana e os 

tornam economicamente desvantajosos para este concessionário. 

As carreiras realizadas pela Transdev têm como ponto central a cidade de Águeda, sendo a 

freguesia da sede de concelho abrangida por todas as carreiras existentes. A Transdev garante a 

ligação da sede de freguesia a cinco concelhos da região de Aveiro, nomeadamente, Albergaria, 

Anadia, Aveiro, Oliveira do Bairro e Sever do Vouga, e também a concelhos fora da região de 

Aveiro, como é o caso de Coimbra e Viseu. No interior do concelho, os serviços oferecidos pela 

Transdev permitem a ligação da cidade de Águeda a todas as freguesias do concelho, existindo 

ainda uma carreira interna ao território abrangido pela União de Freguesias de Águeda e Borralha. 

                                                        

54 
de acordo como o website da rede de expressos - www.rededeexpressos.pt, junho de 2015. 
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Importa destacar que a oferta existente sofre uma redução considerável fora do período escolar, 

(cerca de 55% das carreiras só ocorrem durante o período escolar). 

 

Figura 110. Rede de transporte coletivo rodoviário 

Fonte: SPI, tendo como base informação fornecida pela CMA, 2015 

6.6.5 Transporte coletivo ferroviário 

O concelho de Águeda é servido pela linha ferroviária do Vouga, que liga Aveiro a Espinho, 

possuindo, na zona norte da ARU, uma estação ferroviária. A importância da linha para o 

concelho e para a região reflete-se no facto de ainda hoje funcionarem na povoação da Sernada 

as oficinas da EMEF (Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário) e um Núcleo 

Museológicos em Macinhata do Vouga.  

A Linha do Vouga tem um cariz marcadamente urbano entre Oliveira de Azeméis e Espinho e 

entre Aveiro e Águeda, atravessando oito freguesias no concelho, num percurso com 23,886 km 

de extensão. Apesar das melhorias efetuadas nos últimos anos no material circulante, esta ainda 

não consegue apresentar um grau de satisfação significativo para quem a utiliza e ainda, face aos 

horários que apresenta e à regularidade das composições, ser um meio de transporte alternativo 

ao automóvel, sobretudo nos movimentos pendulares entre Águeda e Aveiro. 
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Figura 111. Rede de transporte coletivo ferroviário 

Fonte: SPI, tendo como base informação fornecida pela CMA, 2015 

 

Em 2013, restrições de velocidade causaram fortes perturbações ao nível da regularidade e 

pontualidade do serviço, com particular impacto no troço Oliveira de Azeméis – Águeda (onde 

chega a circular a menos de 10km/h). Relativamente às ligações Sernada do Vouga – Macinhata 

do Vouga - Águeda, os horários foram também objeto de ajustamentos. As ligações Aveiro – 

Águeda e Oliveira de Azeméis - Espinho mantiveram o serviço.
55
  

Atualmente, são realizadas cerca de 11 circulações diárias por sentido (nos dias úteis) entre a 

estação de Águeda e a estação de Aveiro, com um tempo de percurso médio de 37 minutos
56
. 

Em 2013, a CP desenvolveu um estudo sobre a viabilidade de utilização de automotoras de metro 

de superfície na Linha do Vouga, opção defendida pelos municípios de Águeda e Aveiro. 

                                                        

55
 Relatório & Contas 2013, Comboios de Portugal, E.P.E, 2014  

56
 De acordo com os horários da CP, em vigor desde 14 de junho de 2015, consultados no website oficial (www.cp.pt) 

no dia 24 de julho de 2015. 

http://www.cp.pt/
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6.6.6 Mobilidade suave 

Nas zonas históricas da ARU de Águeda a mobilidade pedonal é a principal forma de circulação, 

principalmente quando nos referimos à malha estreita e acidentada ou à zona junto ao rio 

Águeda. Algumas ruas têm acesso condicionado a residentes, dando maior possibilidade de 

apropriação do espaço pelo peão 

Para além das zonas pedonais importa destacar a requalificação da zona ribeirinha ao longo do 

rio Águeda, que tornou visível e possível a fruição do espaço ribeirinho através da criação de 

diversos percursos pedonais e cicláveis. 

Apesar de existirem zonas e percursos onde o peão é o elemento principal, não existe uma rede 

de percursos segura e legível que estabeleça a ligação entre as diversas zonas pedonais, e que 

englobe toda a ARU. Esta desarticulação é evidente quando se pretende circular entre a zona 

histórica e o rio Águeda ou entre a zona histórica e Assequins. Ao percorrer a pé a ARU é possível 

encontrar alguns constrangimentos à circulação pedonal geradas não tanto pelo confronto com o 

tráfego automóvel, mas sobretudo devido à inexistência de passeios em alguns arruamentos, ao 

mau estado do pavimento e à falta de sinalização. Em muitos casos, os declives elevados do 

terreno e as características dos pavimentos pétreos, por vezes, em mau estado de conservação, 

e o estacionamento caótico dificultam a circulação pedonal, principalmente para idosos, pessoas 

com mobilidade reduzida e pessoas com carrinhos de bebé. 

     

Figura 112. Exemplos de constrangimentos à circulação pedonal (Escadinhas do Adro, Rua do Campo e Rua do 

Outeiro) 

Fonte: SPI, 2015 
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A rede de ciclovias da cidade de Águeda formaliza-se em duas ciclovias: a ciclovia da Rede 

Urbana e a ciclovia da EN333. 

A ciclovia da Rede Urbana de Águeda possui uma extensão de 7,9 km, quase sempre 

unidirecional colocada no lado direito do sentido rodoviário, assinalada com cor vermelha sobre o 

pavimento betuminoso ou, no caso de corredores de peões, identificada com uma pequena 

chapa metálica inserida no pavimento. Possui sinalização vertical e horizontal. Esta ciclovia ocupa 

as principais artérias do centro urbano de Águeda, desde a zona ribeirinha (Avenida 25 de Abril) 

até, mais a Norte, à (Rua Joaquim Valente de Almeida.
57
 

 

Figura 113. Rede de Pistas Cicláveis Urbanas para a Cidade de Águeda 

Fonte: SPI, tendo como base informação fornecida pela CMA, 2015 

 

A ciclovia da EN333 possui cerca de 11,2 km, num percurso unidirecional colocado na berma da 

estrada, um em cada sentido rodoviário. O piso é em alcatrão, estando a ciclovia separada da 

                                                        

57
 Website Ciclovia: http://www.ciclovia.pt/, consultado em junho de 2015.   

http://www.ciclovia.pt/ciclovias/2centro/1aveiro/agueda/a22010101.php
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artéria rodoviária através de uma linha contínua pintada a branco no pavimento. Apresenta 

sinalização vertical e horizontal. Ocupa o espaço entre o cruzamento de A-dos-Ferreiros e a 

rotunda de Assequins, ao longo de quase 6 quilómetros da Nacional 333. 

No ano de 2011 foi criado o Sistema de Bicicletas de Uso Partilhado, as BeÁGUEDA - Bicicletas 

elétricas de Águeda. A fase piloto contemplou a disponibilização gratuita de 10 bicicletas, 

produzidas localmente. Partindo de um ponto de recolha no centro da cidade (junto à Câmara 

Municipal), os utentes têm utilizado este serviço com sucesso. No primeiro ano cerca de 150 

pessoas usufruíram do serviço, percorrendo 15 545 km de bicicleta
 58

. 

Neste âmbito surgiu também a iniciativa privada de duas empresas aguedenses, a Órbita e 

Miralago, designada por Just B, que consiste na instalação de parques com serviço de aluguer 

temporário de bicicletas elétricas, tendo sido implementado em várias cidades portuguesas. 

 

Movimentos pendulares  

Segundo o INE (dados de 2011), cerca de 21 000 pessoas residem e trabalham no concelho de 

Águeda, sendo 53% do sexo masculino. A maioria da população trabalha ou estuda na freguesia 

onde reside, ou dentro do próprio concelho, com apenas 17% da população residente a ter 

necessidade de se deslocar para outro município. 

Na freguesia de Águeda e Borralha, a maioria os movimentos pendulares são efetuados através 

de automóvel individual (76%), seguido pelo transporte a pé (18%) sendo o restante em 

transportes públicos coletivos (autocarros) realizadas pelos operadores públicos e privados que 

atuam em Águeda.
59
 

Efetuada uma análise às distâncias percorridas nas viagens na freguesia de Águeda e Borralha, 

verifica-se que estas apresentam uma média de 4,9 km, sendo a média do concelho 5,3km.  

 

                                                        

58
 https://agueda21.wordpress.com/2012/07/24/beagueda-bicicletas-eletricas-de-agueda-15-mil-km-num-ano/  

59
 De acordo com "Estratégia Mobilidade Sustentável 2020 para Águeda - Fase 1: Caraterização e Diagnóstico 

Multimodal", Setembro de 2013, CMA e TIS. 

https://agueda21.wordpress.com/2012/07/24/beagueda-bicicletas-eletricas-de-agueda-15-mil-km-num-ano/
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6.7 Condicionantes 

De acordo com a legislação em vigor, existe um conjunto de figuras legais que, de algum modo, 

condicionam a ocupação do território ou constituem servidões administrativas e outras restrições 

de utilidade pública ao uso do solo em domínios vários como o património natural e cultural, 

infraestruturas básicas e equipamentos. No caso concreto da ARU de Águeda, para além das 

servidões administrativas associadas às infraestruturas, destaca-se a presença das seguintes 

condicionantes legais: 

: Reserva Ecológica Nacional (REN) e Domínio Hídrico (DH); 

: Património Classificado; 

Estas condicionantes visam a conservação da natureza e a salvaguarda dos valores e recursos 

naturais e culturais e/ou proteção de investimentos públicos de natureza variada, e determinam a 

consideração de diversos instrumentos legais que impõem restrições ao uso do solo, quer 

cobrindo vastas áreas de recursos naturais relevantes, quer constituindo servidões de proteção a 

infraestruturas e/ou equipamentos. 

A REN tem como finalidade a preservação dos recursos naturais e culturais, o estabelecimento de 

continuidades ecológicas e a qualidade de vida das populações, numa perspetiva de 

desenvolvimento autossustentado e equilibrado, integrando um conjunto de ecossistemas a 

proteger. No caso da área de estudo, verifica-se que se encontra sujeito ao regime da REN
60

 o 

leito do curso de água, a zona ameaçada por cheias correspondentes ao rio Águeda e zonas de 

máxima infiltração associadas a ribeiras.  

Importa mencionar que a RAN apresenta importância fronteiriça com a área de estudo, não se 

verificando no seu interior. A RAN integra o conjunto das áreas que, em termos agroclimáticos, 

geomorfológicos e pedológicos, apresentam maior aptidão para a atividade agrícola, definindo 

um regime que visa a sua salvaguarda
61

. 

Para além destas reservas, cuja predominância no território lhes confere elevado estatuto e valor 

de proteção, existem outros instrumentos com justificação natural, como o Domínio Hídrico, que 

abrange o leito do rio Águeda e uma faixa de 10 metros para cada lado das suas margens, bem 

como as áreas inundáveis. Ainda na área de recursos hídricos acrescente a este quadro a 

                                                        

60
 Decreto-Lei n.º 239/2012 de 2 de novembro. 

61
 Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março. 
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captação subterrânea de Assequins, pelo que existem uma zona intermédia de proteção e uma 

zona alargada de proteção desta captação. 

Em relação às ocorrências decorrentes da classificação de edifícios como património cultural, 

que determinam condicionalmente à intervenção nos próprios edifícios como também às 

intervenções localizadas na sua envolvente, esta ocorre relativamente ao Parque da Alta Vila 

(Imóvel de Interesse Municipal).  

Devido ao carácter florestal que se verifica numa enorme área do concelho de Águeda, é 

necessário ter em conta a condicionante de Perigosidade de Risco de Incêndio que, na área da 

ARU, apresenta níveis de risco Muito Baixo, pontualmente com risco Médio. 

Assim, são identificadas as situações que constituem proteção dos valores e recursos naturais, 

como também as condicionantes patrimoniais (elementos arquitetónicos classificados) existentes 

na área de estudo. 

 

Figura 114. Condicionantes 

Fonte: SPI, tendo como base informação fornecida pela CMA, 2015 
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6.8 Dinâmica construtiva recente e compromissos urbanísticos 

6.8.1 Parque edificado 

Entre 1970 e até 2001, a freguesia de Águeda observou uma variação considerável nas dinâmicas 

urbanísticas do território, refletidas no aumento da população residente e na área da mancha 

urbana. Durante este período, a população residente na freguesia de Águeda
62
 passou de 8.960 

para 13.557 e a macha urbana de 113 hectares para 384 hectares. O número de fogos em 1991 

era 3.784, tendo crescido para 5.171 em 2001
63
. 

Apesar disto, nas últimas décadas observou-se uma desaceleração das dinâmicas de 

crescimento urbano na freguesia de Águeda, acompanhando as tendências verificadas no 

concelho, na região do Baixo Vouga e no território nacional e expressas numa diminuição do 

número de edifícios concluídos
64
 e no número de licenças emitidas anualmente. 

De acordo com os dados do INE, a freguesia de Águeda tem registado um decréscimo 

significativo dos edifícios construídos e licenciados. A partir de 2003 verifica-se uma tendência 

decrescente, com uma diminuição de 65% do número de edifícios concluídos (de 79 edifícios em 

2003 para 28 edifícios em 2013), sendo este comportamento também evidente no que diz 

respeito aos licenciamentos de edifícios, onde se registou uma diminuição de 79% entre 2003 e 

2013. 

 

Figura 115. Edifícios concluídos (N.º) na região do Baixo Vouga, no concelho de Águeda e na freguesia de Águeda 

1995 e 2013 

Fonte: INE, Estatística das obras concluídas 2013 

                                                        

62
 A designação de freguesia de Águeda corresponde aos limites anteriores à Reforma Administrativa da 

Administração Local ocorrida em 2013. 

63
 De acordo com os estudos de caracterização do PDM de Águeda (2008). 

64
 Os edifícios concluídos englobam as construções novas e as ampliações, alterações e reconstruções. 
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Figura 116. Edifícios licenciados (N.º) na região do Baixo Vouga, no concelho de Águeda e na freguesia de Águeda 

entre 1995 e 2013 

Fonte: INE, Inquérito aos Projetos de Obras de Edificação e de Demolição de Edifícios 2013 

No contexto regional, o concelho de Águeda apresenta, anualmente, um desenvolvimento acima 

da média da região do Baixo Vouga, representando, em 2013, cerca de 11% do número total de 

edifícios concluídos na região. Nesta região destaca-se a elevada dinâmica urbanística do 

município de Aveiro, concelho confinante com Águeda, com o maior número de edifícios 

construídos, em 2013, na região, seguido pelos concelhos de Vagos e Ovar. 

Em 2012, na freguesia de Águeda registaram-se cerca de 28 obras de edificação concluídas e 22 

licenças emitidas. As construções novas são as principais obras realizadas na freguesia de 

Águeda, sendo que, em 2013, representavam cerca de 75% do total de edifícios concluídos. Esta 

percentagem atingiu, em 2005, o seu valor mínimo, observando-se neste período um aumento 

relativo de obras de ampliação, alteração e reconstrução. 

 

Figura 117. Tipo de obra concluída na freguesia de Águeda entre 1995 e 2013 (% do total de edifícios) 

Fonte: INE, Inquérito aos Projetos de Obras de Edificação e de Demolição de Edifícios 2014 
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Os edifícios concluídos têm como principal destino a habitação familiar. Importa, contudo, 

destacar que, a partir de 2007, a dinâmica de conclusão/construção de edifícios para outro tipo 

de usos observou uma taxa de decréscimo menor, tendo esta componente ganho maior 

importância no desenvolvimento do parque edificado. Em 2002, os edifícios para usos não 

habitacionais apenas representavam 11% do total de edifícios concluídos na freguesia enquanto 

em 2012 já representavam 36% do universo de edifícios concluídos.  

 

Figura 118. Destino dos edifícios na freguesia de Águeda entre 1995 e 2013 (% do total de edifícios) 

Fonte: INE, Inquérito aos Projetos de Obras de Edificação e de Demolição de Edifícios 2014 

 

Entre 1995 e 2013, o município de Águeda registou uma dinâmica urbanística assente numa 

média anual de 289 edifícios. Ao nível da freguesia de Águeda, esta teve uma média construtiva 

de 46 edifícios por ano. 

 

6.8.2 Parque habitacional 

O parque habitacional do concelho de Águeda é caraterizado por uma dinâmica de crescimento 

do número de alojamentos de cerca de 11%, entre 2001 e 2013, que acompanha as tendências 

de desenvolvimento da região do Baixo Vouga, alcançando em 2013 cerca de 23000 alojamentos 

(11% do total de alojamentos da região do Baixo Vouga). 
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Figura 119. Parque habitacional no concelho de Águeda e na região do Baixo Vouga de 2001 a 2013 

Fonte: : INE, Inquérito Estatísticas das Obras concluídas, 2013 
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7. ENQUADRAMENTOS REGULAMENTAR 

7.1 Instrumentos de gestão territorial 

Águeda é uma cidade de equilíbrio territorial para a região do Centro, que se tem vindo a afirmar 

como um centro inter-regional que se destaca pelas suas qualidades ambientais e naturais, fruto 

da sua localização geográfica e do conjunto de áreas protegidas que integra. A afirmação da 

cidade de Águeda como uma referência de sustentabilidade é um importante passo neste 

sentido. No fundo, trata-se de um quadro estratégico de desenvolvimento que, alicerçando-se 

nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), de nível nacional e regional, de natureza estratégica, 

como o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) e o Plano Regional 

de Ordenamento do Território da Região Centro (PROT-C) (embora este último não se encontre 

ainda eficaz), tem vindo a consolidar uma visão própria, integrada e sustentável para o concelho.  

O PDM estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política municipal de 

ordenamento do território e de urbanismo e outras políticas urbanas, articulando e as orientações 

estabelecidas pelos IGT de âmbito nacional e regional, estabelecendo assim, o modelo de 

organização espacial do território, ao nível do município.  

O PDM de Águeda foi revisto e aprovado em 4 de outubro de 2011, refletindo e concretizando as 

opções estratégicas de ocupação do território concelhio, enquanto elemento fundamental para 

alcançar o desenvolvimento sustentado, estabelecendo as regras e orientações a que devem 

obedecer a ocupação, o uso e a transformação do solo para o Município de Águeda. Este 

incorpora os seguintes objetivos: 

a) Corrigir as situações de lapso em termos de ordenamento do território resultantes da 

aplicação da 1ª geração do Plano Diretor Municipal, nomeadamente no que diz respeito 

ao zonamento, tentando evitar situações de deficiente classificação do uso do solo e de 

desadequação das características presentes no terreno com a classe de espaço prevista 

pelo Plano; 

b) Criar um novo normativo para o Plano, devidamente articulado com a realidade presente 

no território que tenha em conta as situações de preexistência à data de entrada em vigor 

do novo PDM e que, para além deste aspeto, contemple todas as situações referentes às 

alterações na legislação em geral, por forma a adequar as novas regras com os 

conceitos presentes no regulamento; 

c) Reavaliar todas as infraestruturas do concelho, nomeadamente no que diz respeito ao 

sistema viário, adequando os novos traçados às novas realidades e à evolução do 

território concelhio, nomeadamente no que concerne às suas vias estruturantes, com 
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especial incidência para as variantes e para as ligações ao interior, elaborando-se 

igualmente estudos de pormenor quando necessários para a rede viária local. 

Simultaneamente, pretende-se prever necessidades e orientar a expansão das 

infraestruturas existentes a todos os níveis para evitar situações de desperdício 

financeiro; 

d) Prever zonas destinadas a grandes equipamentos e espaços verdes de apoio às 

comunidades, efetuando um zonamento em que estas áreas se encontram previstas, 

devendo ser devidamente regulamentada a sua ocupação e utilização, salvaguardando 

desde já os terrenos para a sua execução, por forma a evitar situações como as do 

passado, em que o município fica a reboque dos investimentos privados e das cedências 

para o domínio público destas para a execução de equipamentos e espaços verdes; 

e) Criar uma política de solos que garanta a regulação do mercado fundiário municipal, 

tendo especial atenção ao solo industrial que se encontrava bastante inflacionado no 

concelho de Águeda, e que simultaneamente permita à autarquia capitalizar por forma a 

poder investir de forma cíclica e contínua sobre o território concelhio. 

f) Articular as opções para o território com outros instrumentos de cariz regulamentar ao 

nível municipal, como a Carta do Ruído e a Carta escolar, para que as opções sobre o 

território tenham em consideração os conteúdos destes instrumentos, ajudando a 

operacionalizá-los; 

g) Identificar problemas e potencialidades e apresentar estratégias de intervenção ao nível 

concelhio, para desenvolvimento económico, social, cultural e recreativo, dentro de um 

contexto de urbanidade que se pretende para o Concelho. Mais importante ainda, propor 

ações concretas e identificar formas de financiamento que tornem mais rápida, fácil e 

eficaz a execução dessas ações. 

A revisão do PDM prevê a elaboração dos seguintes Planos de Pormenor (PP): 

: PP da Zona Envolvente à Pateira de Fermentelos; 

: PP para as zonas de expansão da cidade, com especial relevância para aquelas que 

estão associadas a faixas ribeirinhas; 

: PP com vista à execução da variante de Aguada de Cima; 

: PP para a área central junto à freguesia de Agadão; 

: PP do Centro Histórico; 

: PP da zona da Expo-Águeda integrada na área designada por EN1 norte; 

: PP para o Espaço Industrial EN1 Norte; 
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: PP para o Espaço Industrial EN1 Sul; 

: PP para o Espaço Industrial da Giesteira;  

Dos planos mencionados no relatório do PDM, foi desenvolvido o Plano de Pormenor do Parque 

do Casarão, um importante instrumento que estabelece o conjunto de orientações de 

salvaguarda e de gestão deste território industrial. 
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8. ANÁLISE SWOT 

A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) focada na ARU de Águeda e na 

respetiva envolvente permite sistematizar os resultados das diferentes análises realizadas, 

focando os pontos que deverão obrigatoriamente ser tidos em consideração na definição do 

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana.  

Esta análise permite uma fácil identificação dos pontos fortes atuais, que poderão ser os seus 

motores de evolução, das áreas de melhoria, para as quais devem ser desenhadas estratégias 

específicas, das oportunidades, que refletem as influências externas positivas que importa 

aproveitar, e das ameaças, que importa conhecer em profundidade e se pretendem prevenir.  

A análise cruzada das quatro áreas acima apresentadas permitirá obter algumas orientações 

complementares como as potencialidades, os constrangimentos, as vulnerabilidades e os 

principais problemas do território.  

É de ressalvar que a análise SWOT é uma ferramenta simplificada que permite sintetizar algumas 

conclusões com base no diagnóstico efetuado. Será por isso relevante o seu aprofundamento na 

fase seguinte deste trabalho, focado na definição estratégica, que terá por base um processo de 

reflexão conjunto, envolvendo a Câmara Municipal e um conjunto selecionado de stakeholders 

locais. 
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Tabela 12. Síntese da Análise SWOT 

Fonte: SPI, 2015 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

: Presença de equipamentos e serviços 

relevantes; 

: Qualidade de elementos do espaço público e 

do edificado; 

: Prevalência de núcleos com comércio 

tradicional ativo; 

: Presença do rio Águeda como elemento 

ecológico estruturante; 

: Presença de zonas da Cidade dinâmicas e 

geradoras de fluxos (ESTGA, CMA, bairros 

residenciais); 

: Capacidade empreendedora industrial; 

: Dinâmica desportiva, cultural e social; 

: Presença de ensino superior público; 

: Reduzida taxa de analfabetismo; 

: Acessibilidade regional multimodal; 

: Grande diversidade de espaços verdes. 

: Poder de compra reduzido comparativamente 

com a sub-região do baixo Vouga e da região 

Centro; 

: Existência de lacunas na rede de transportes 

coletivos; 

: Existência de barreiras físicas que dificultam a 

articulação funcional entre as diferentes zonas 

da ARU; 

: Falta de articulação entre o centro histórico e 

as zonas da Cidade presentemente mais 

dinâmicas; 

: Perda de centralidade do centro histórico no 

contexto da Cidade; 

: Existência de focos de degradação do 

edificado e o património edificado devoluto; 

: Não integração do rio Águeda na vida da ARU; 

: Envelhecimento da população na ARU; 

: Deficiências na articulação da rede de 

espaços verdes; 

: Carências na conservação de ligações 

pedonais; 

: Carências na articulação na rede ciclável; 

: Dificuldades na circulação rodoviária interna, 

rede viária, em alguns eixos, de difícil 

perceção; 

: Elevada taxa de desemprego da ARU; 

: Perfil demográfico e social – elevado índice de 

envelhecimento e esvaziamento populacional; 

: Inexistência de residência universitária. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

: Afirmação de Águeda como cidade de 

estruturação do território regional; 

: Indústria especializada; 

: Disponibilidade de apoios para a regeneração 

urbana no âmbito do Acordo de Parceria 

(2014-2020); 

: Interface de espaços naturais; 

: Promoção na área do turismo cultural; 

: Consolidação de Águeda como referência de 

sustentabilidade (domínio da energia); 

: Debilidades económicas do País; 

: Concorrência de outras cidades e regiões; 

: Diminuição da procura de ensino superior; 



ÁGUEDA | REABILITAÇÃO URBANA 

R3. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA ARU DA CIDADE DE ÁGUEDA 

 

138 

 

Pontos Fortes  

Presença de equipamentos e serviços 

relevantes  

A presença de inúmeros equipamentos e serviços públicos na ARU é essencial para a sua revitalização e 

para a integração funcional na cidade de Águeda. A ARU abrange diversas tipologias de equipamentos, 

destacando-se os culturais (por exemplo, o Cineteatro de São Pedro e o Fundação Dionísio Pinheiro e Alice 

Cardoso Pinheiro), os equipamentos/serviços administrativos (a Conservatória do Registo Civil e o Tribunal 

Judicial de Águeda) e os equipamentos desportivos (GICA, piscinas municipais, etc).  

Qualidade de elementos do espaço 

público e do edificado 

As intervenções recentes no espaço público na zona ribeirinha e em algum edificado permitiram a melhoria 

das condições para fruição e apropriação por parte da população de áreas anteriormente abandonadas e 

degradadas, atribuindo qualidade urbana a determinadas áreas da ARU. Estes espaços podem constituir-se 

como exemplo para a revitalização dos espaços públicos não intervencionados que, pelo desgaste 

produzido pela sua utilização no tempo, aliado à precariedade dos materiais e elementos que o constituem, 

não oferecem atualmente as melhores condições de utilização.  

Prevalência de núcleos com comércio 

tradicional ativo 

Na ARU existem polos com atividade comercial com alguma importância, destacando-se a área envolvente 

ao Largo Dr. João Elísio Sucena e a Rua Fernando Caldeira.  

Presença do rio Águeda como elemento 

ecológico estruturante 

O rio Águeda, com as suas margens e vegetação ripícola, constitui uma estrutura verde ribeirinha que 

assume um papel estruturante na consolidação da estrutura ecológica municipal, sendo um elemento 

fundamental na articulação entre os espaços natural, rural e urbano.  
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Pontos Fortes (continuação)  

Presença de zonas da cidade dinâmicas e 

geradoras de fluxos (Escola Marques de 

Castilho, ESTGA, CMA, bairros residenciais) 

A ARU concentra zonas da cidade dinâmicas e geradoras de fluxos, como é o caso da Escola Secundária Marques de 

Castilho, a Escola Superior de Tecnologias e Gestão de Águeda, a Câmara Municipal de Águeda e diversos bairros 

residenciais. O estabelecimento de ligações a articulações fluidas com estas zonas poderá facilitar a pretendida 

revitalização. 

Capacidade empreendedora industrial Tendo em conta a elevada experiência histórica de empreendedorismo local, destaca-se a grande capacidade de 

iniciativa e inovação dos aguedenses em termos da indústria, com a existência de grande diversidade de tecido 

empresarial local, especializado em sectores de atividade âncora: fileira Habitat e metalomecânica.  

Dinâmica desportiva, cultural e social Existe uma grande tradição de associativismo e coletividades desportivas, culturais e de âmbito social em Águeda, 

assumindo especial importância no reforço de coesão social. 

Presença de ensino superior público  

 

O Instituto Superior de Tecnologias e Gestão de Águeda tem um grande impacto na capacidade de fixação e atração de 

residentes para o concelho. A oferta formativa desta instituição da Universidade de Aveiro continua a ter muita procura 

por novos estudantes. 

Reduzida taxa de analfabetismo  A taxa de analfabetismo registada na freguesia de Águeda era em 2011 de 3,9%, valor igual ao do concelho. Apesar de 

ser semelhante à média da NUTS III Baixo Vouga (3,8%), era inferior ao do País (4,7%).  

Acessibilidade regional multimodal Acessível por comboio e autoestrada e com uma ligação próxima ao porto de Aveiro, Águeda está servida de um 

conjunto de transportes funcionais e acessíveis.  

Grande diversidade de espaços verdes Na cidade de Águeda destaca-se a variedade de espaços verdes para usufruto da população: Parque da Alta Vila, 

Jardim Conde de Sucena, Praça do Município, etc. 
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Pontos Fracos  

Poder de compra reduzido 

comparativamente com a sub-região do 

baixo Vouga e da região Centro 

Águeda apresenta um Indicador per Capita do Poder de Compra (IpC) relativamente baixo, situado em 

85,17 (Portugal = 100). Este resultado coloca Águeda numa posição intermédia na região, sendo que a 

média do Baixo Vouga é de 83,5 e mesmo a Região Centro não ultrapassa os 87,49. 
65
 

Existência de lacunas na rede de 

transportes coletivos  

A cidade de Águeda não conta com uma rede de transportes coletivos urbana abrangente, que sirva a ARU 

e que permita a articulação entre os principais pontos de interesse para residentes, visitantes e turistas.  

Existência de barreiras físicas que 

dificultam a articulação funcional entre as 

diferentes zonas da ARU  

O desenho da cidade, que acompanha a orografia do terreno, baseia-se numa ocupação orgânica do 

território, o que dificulta a articulação das diferentes zonas da ARU (orografia, vias, morfologia urbana). A 

orografia cria ainda problemas ao nível da mobilidade pedonal, onde os diferentes declives são vencidos 

pela existência de escadarias.  

Falta de articulação entre o centro histórico 

e as zonas da cidade presentemente mais 

dinâmicas  

A estrutura orgânica da cidade é um dos motivos para esta falta de articulação. Contudo, a barreira criada 

por uma via de grande fluxo, assim como a diferença de cotas existentes entre o Largo Dr. António Mello e a 

zona ribeirinha cria esta barreira às dinâmicas populacionais.  

Perda de centralidade do centro histórico 

no contexto da cidade  

Ao longo dos anos tem sido notória a deslocalização de importantes equipamentos e serviços públicos e o 

encerramento de estabelecimentos comerciais, que prejudicaram a atratividade do centro histórico e a sua 

vivência por parte da população. Verifica-se assim uma situação de perda de centralidade do centro 

histórico no contexto da cidade.  

                                                        

65
 Dados do INE relativos ao ano de 2011. 
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Pontos Fracos (continuação)  

Existência de focos de degradação do 

edificado e o património edificado devoluto  

 

Dos levantamentos realizados regista-se uma dispersão dos edifícios em mau estado de conservação pela 

ARU. Identifica-se um número muito significativo de edifícios devolutos (21,6%) e em mau estado de 

conservação, muito mau estado ou ruína (38%). Esta situação acaba por ser prejudicial para a imagem dos 

edifícios em melhor estado de conservação que se encontram na envolvente, pois são influenciados 

negativamente pelos primeiros.  

Os bairros sociais/áreas desfavorecidas e Assequins são as zonas que apresentam maior desqualificação 

urbana dentro da ARU. Historicamente, estes bairros estão associados a uma população operária de 

menores possibilidades financeiras. A sua estrutura funcional pouco se adequa aos dias de hoje, o que tem 

levado ao abandono destes espaços e por consequência à degradação do património edificado. Realce-se 

o risco não negligenciável associado à ocupação urbana nas vertentes declivosas na zona de Paredes, 

agravada pela precariedade estrutural das construções que ai se localizam. 

Não integração do rio Águeda na vida da 

ARU  

Historicamente a cidade não cresceu em função do rio. As variações bruscas de caudal do rio Águeda 

levam à inundação da zona ribeirinha, tendo as edificações sido construídas de ”costas voltadas para o rio”. 

Têm sido realizadas intervenções, mas existem ainda melhorias a fazer. 

Envelhecimento da população na ARU  
Sendo Águeda um concelho envelhecido, este envelhecimento faz-se sentir mais acentuadamente dentro da 

ARU, onde 19,6% dos residentes tem mais de 65 anos
66
.  

                                                        

66
 Dados do INE relativos ao ano de 2011. 
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Pontos Fracos (continuação)  

Deficiências na articulação da rede de 

espaços verdes  

A rede de espaços verdes, não obstante apresentar um bom estado de conservação, apresenta uma 

deficiente articulação, sendo de referir a rede de alinhamentos arbóreos incompleta.  

Carências na conservação de ligações 

pedonais  

Verifica-se um mau estado de conservação de algumas ligações pedonais, elementos fundamentais na 

mobilidade. Também o sistema de escadarias, que se mostra fundamental para o sistema de mobilidade 

suave na ARU, apresenta um débil estado de degradação.  

Carências na articulação na rede ciclável  
A área em análise dispõe de uma rede ciclável e pedonal que, não obstante os investimentos muito 

relevantes realizados nos últimos anos e com um impacto muito positivo na cidade de Águeda, ainda não 

abrange suficientemente e de forma adequada a ARU.  

Dificuldades na circulação rodoviária 

interna, rede viária, em alguns eixos, de 

difícil perceção 

A cidade de Águeda apresenta carências ao nível das vias coletoras e distribuidoras, que permita a fácil 

conexão e articulação entre os diversos setores da cidade e que conduza a uma fácil transição entre as vias 

nacionais e regionais e a rede viária interna. A conexão entre estas vias é, frequentemente, realizada através 

de vias secundárias que integram a ARU, gerando tráfego de atravessamento no seu interior, provocando 

constrangimentos ao nível da circulação viária e pedonal.  

Elevada taxa de desemprego da ARU  

A taxa de desemprego dentro da ARU é semelhante à do concelho de Águeda (10,85% contra 10,10% em 

201167), com valores elevados. 

                                                        

67
 Dados do INE relativos ao ano de 2011. 
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Pontos Fracos (continuação)  

Perfil demográfico e social - – elevado 

índice de envelhecimento e esvaziamento 

populacional 

Elevado índice de envelhecimento da população na ARU acompanhada pela perda populacional que 

rondou os 13 %. 

Inexistência de residência universitária 
A falta de residência universitária ESTGA na cidade não ajuda os estudantes locais carenciados nem 

contribui para a captação de alunos externos ao concelho e até internacionais. 

 

Oportunidades  

Afirmação de Águeda como cidade de 

estruturação do território regional 

Existe o reconhecimento da necessidade de consolidar o papel de Águeda na estrutura urbana regional, 

tendo em vista a coesão e equilíbrio de todo o sub-sistema urbano de Aveiro/Baixo Vouga. O 

reconhecimento da importância geoestratégica da cidade é destacado no PROT-Centro com a classificação 

de Águeda como “cidade de estruturação do território regional ” (Nível 2).  

Indústria especializada 
Na envolvente da ARU, desenvolve-se a Indústria transformadora, que possui um elevado volume de 

negócios. Existe ainda uma infraestrutura de deposição e tratamento única no País – a Estação Coletiva de 

Tratamento de Resíduos Industriais de Águeda. 

Disponibilidade de apoios para a 

regeneração urbana no âmbito do Acordo 

de Parceria (2014-2020)  

O Acordo de Parceria especifica que Águeda, como centro urbano de nível superior, é elegível para a 

implementação de Ações Integradas para o Desenvolvimento Urbano Sustentado (AIDUS). Estas ações 

incluem operações de reabilitação urbana apoiadas em estratégias de desenvolvimento urbano, incidindo 

especialmente nas Áreas de Reabilitação Urbana e privilegiando uma abordagem integrada, coerente e com 

impacto. Poder-se-ão incluir neste caso os apoios ao transporte eficiente e à mobilidade sustentável.  
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Oportunidades (continuação)  

Interface de espaços naturais  

 

Águeda localiza-se numa zona caracterizada por elevados valores ambientais ainda pouco explorados, 

nomeadamente a Lagoa da Pateira de Fermentelos. O valor deste património é relevante para atividades de 

conservação da natureza e turismo da natureza. 

Promoção na área do turismo cultural  
As iniciativas recentes de dinamização cultural do centro de Águeda denominada por “Agit’Águeda” têm 

captado turistas e visitantes à região, o que poderá ter um particular impacto na regeneração do centro 

tradicional de Águeda.   

Consolidação de Águeda como referência 

de sustentabilidade (domínio da energia)  

 

Águeda tem vindo a afirmar-se como uma referência de sustentabilidade urbana, nomeadamente no 

domínio da eficiência energética. A prioridade hoje em dia atribuída às ecovias, com uma importante 

incidência na introdução de novas tecnologias no centro histórico e ruas tradicionais, poderá ser vista como 

forte oportunidade nesse sentido.  

 

 

Ameaças  

Debilidades económicas do País  
Portugal vive, desde há algum tempo, algumas debilidades económicas, que têm condicionado o 

desenvolvimento regional e a capacidade de investimento (público e privado). Estas debilidades fazem-se 

sentir igualmente no Baixo Vouga e podem ter um particular relevo na área da reabilitação, sendo um fator 

inibidor da tomada de riscos e do lançamento de novos negócios.  
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Ameaças (continuação)  

Concorrência de outras cidades e regiões  

Hoje em dia, a temática da regeneração urbana é assumida como uma prioridade em praticamente todas as 

cidades portuguesas. Vários municípios têm vindo a adotar e desenvolver estratégias tendentes à 

revitalização urbana, procurando atrair novos moradores e investidores. A existência destas dinâmicas 

tornará seguramente o processo de regeneração urbana de Águeda um desafio mais exigente.  

Diminuição da procura de ensino superior  
A nível nacional, nos últimos anos tem existido uma tendência decrescente na procura do ensino superior. 

Este facto contribui para a dificuldade da ESTGA na captação e fixação de estudantes, facto ultrapassado 

com a criação dos Cursos de Especialização Tecnológica. Atendendo à dimensão e importância da ESTGA 

para a cidade de Águeda, esta será seguramente uma ameaça relevante.  

 



 

 

 

ANEXOS      

01. Planta de enquadramento regional 

02. Planta de delimitação da ARU em ortofotomapa 

03. Planta de delimitação da ARU em base cartográfica 

04. Planta de Unidades Homogéneas 

05. Planta de usos do edificado - Unidade Homogénea A 

06. Planta de número de pisos do edificado - Unidade Homogénea A 

07. Planta do estado de conservação do edificado - Unidade Homogénea A 

08. Planta de usos do edificado - Unidade Homogénea B 

09. Planta de número de pisos do edificado - Unidade Homogénea B 

10. Planta do estado de conservação do edificado - Unidade Homogénea B 

11. Planta de usos do edificado - Unidade Homogénea C 

12. Planta de número de pisos do edificado - Unidade Homogénea C 

13. Planta do estado de conservação do edificado - Unidade Homogénea C 

14. Planta de usos do edificado - Unidade Homogénea D 

15. Planta de número de pisos do edificado - Unidade Homogénea D 

16. Planta do estado de conservação do edificado - Unidade Homogénea D 

 



 

 

 

 

 


