
As cidades e comunidades 
sustentáveis, de acordo com a 
Agenda 2030, constituem uma meta 
relevante para a sociedade que 
exige planeamento e gestão 
urbanos eficientes para lidar com os 
desafios da intensa urbanização, 
como trânsito, resíduos e poluição. 
Para enfrentar tais desafios, os 
cidadãos devem ser encorajados a 
refletir sobre as suas ações e a 
atuar em situações complexas de 
modo sustentável, daí a 
necessidade de oferecer 
oportunidades de desenvolvimento 
de competências-chave em 
sustentabilidade. O crescente uso 
de dispositivos móveis torna 
possível a exploração de jogos 
educativos digitais em ambientes 
outdoor. Quando combinados com 
conteúdos de realidade aumentada, 
o seu efeito educativo pode ser 
exponencial e resultar na mudança 
de atitudes dos cidadãos.
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Mascote EduCITY

Vamos chamar o Phoenicopterus roseus, o flamingo-comum, que 
habita a Ria de Aveiro e com ele passear e aprender em vários 
jardins, ruelas e cantos de Aveiro.  Tudo pode acontecer.  Que tal 
apontar a câmara do vosso telemóvel para um cantinho específico 
da Avenida Lourenço Peixinho e ver como era quando foi 
construída? E tantos segredos escondem os recantos de Arte 
Nova dos nossos monumentos!... Vamos observar? E que espécie 
de árvore tão robusta é esta? Temos muito para explorar e 
sobretudo temos muito para cuidar e preservar. 

Este livro é um passeio pela cidade de Aveiro. Pretende ser 
impulsionador da coconstrução de jogos e da exploração da app 
EduCITY, que fomenta uma maior consciencialização ambiental 
através da valorização do património cultural e natural local. A 
cidade torna-se um laboratório vivo de experimentação, onde os 
cidadãos se tornam cientistas ativos e agentes de mudanças 
sustentáveis nesta e noutras cidades.

Lúcia Pombo
(Coordenadora do EduCITY)

Lúcia Pombo
(Coordenação)

Aveiro,
cidade
sustentável

Av
ei

ro
, c

id
ad

e 
su

st
en

tá
ve

l



Lúcia Pombo (Coordenação)

Aveiro,
cidade
sustentável



EduCITY – Cidades inteligentes e sustentáveis com jogos educativos móveis em Realidade 
Aumentada criados por e para os Cidadãos

Financiado por Fundos Nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
no âmbito do projeto PTDC/CED-EDG/0197/2021.

Lúcia Pombo (Coordenação)

Aveiro,
cidade
sustentável



Aveiro, cidade sustentável: EduCITY

Lúcia Pombo

Capa Lísia Lopes e Sofia Ribeiro
Separadores Sofia Ribeiro (p. 12-13, 51, 246-247, 249), Lísia Lopes (p. 19, 20, 147, 156, 163, 
191, 209)
A caminho da Sustentabilidade Lísia Lopes (p. 30-31)
Aveiro: Património Cultural Imagoteca Municipal (p. 52-53)
Aveiro: Património Natural Lísia Lopes (p. 108-109)
Aveiro: Exemplos de boas práticas de sustentabilidade Lísia Lopes (p. 204-205)
Logótipo e Mascote EduCITY Lúcia Pombo, Sofia Ribeiro, Margarida M. Marques

https://doi.org/10.48528/jtw2-k945

UA Editora - Universidade de Aveiro
1ª edição - outubro 2022

Artipol - Artes tipográficas, Lda

500 exemplares

Esta obra é financiada por Fundos Nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia no âmbito do projeto PTDC/CED-EDG/0197/2021.

Os conteúdos apresentados são da exclusiva responsabilidade dos respetivos autores.
© Autores. Esta obra encontra-se sob a Licença Internacional Creative Commons Atribuição 4.0.

978-972-789-803-9 505422/22

Do EduPARK ao EduCITY Lúcia Pombo

A caminho da Sustentabilidade Rita Rodrigues, Patrícia Sá, Sónia Rodrigues, Sofia Ribeiro, 
Pedro Beça, Lúcia Pombo

Aveiro: Património Cultural João Ferreira-Santos, Vânia Carlos, Margarida M. Marques, 
Lúcia Pombo

Aveiro: Património Natural Julia Draghi, Rosa Pinho, Lísia Lopes, Lúcia Pombo

Aveiro: Exemplos de boas práticas de sustentabilidade Margarida M. Marques, Rita 
Tavares, Julia Draghi, Myriam Lopes, Sofia Ribeiro, Lúcia Pombo

Notas finais Lúcia Pombo

Curiosidades "sabiam que..." Rita Rodrigues, Sofia Ribeiro, Patrícia Sá, Pedro Beça

Título

Coordenação

Fotografia

DOI

Edição Impressão

Tiragem

ISBN Depósito Legal

Autores

Os autores agradecem a cooperação da Câmara Municipal de Aveiro com o 

projeto EduCITY, que se consubstancia num protocolo estabelecido entre a Autarquia 

e a Universidade de Aveiro. Este protocolo formaliza a autorização e apoio da Câmara 

na instalação de placas com conteúdos em realidade aumentada, que permitem a 

identificação de espécies arbóreas em locais estratégicos da cidade, as quais se 

encontram descritas no capítulo 3 “Aveiro: Património Natural” deste livro. No protocolo 

estabeleceu-se ainda as condições para a cedência de uma versão-base do mapa da 
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O livro “Aveiro, cidade sustentável: EduCITY” é um dos produtos do projeto 

“EduCITY – Cidades inteligentes e sustentáveis com jogos educativos móveis em 

Realidade Aumentada criados por e para os Cidadãos”. O EduCITY (educity.web.ua.pt) é 

um projeto da Universidade de Aveiro que conta com o apoio humano e logístico da Unidade 

de Investigação Principal, o CIDTFF – Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na 

Formação de Formadores, sediado no Departamento de Educação e Psicologia, e envolve 

também investigadores de outras Unidades de Investigação, como o Centro de Estudos 

do Ambiente e do Mar (CESAM); o Centro de Investigação em Média Digitais e Interação 

(DigiMedia); e o Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro (IEETA).

O projeto é financiado, de 2022 a 2024 inclusive, por Fundos Nacionais através 

da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto PTDC/CED-

EDG/0197/2021, com o montante de €249 767.
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Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

JOSÉ RIBAU ESTEVES Saúdo a Universidade de Aveiro e em particular a “Equipa EduCITY” pelo novo 
projeto de realidade aumentada com mais jogos educativos para todos os Cidadãos, 
complementando a oferta disponibilizada no projeto “EduPARK”, ao qual a Câmara 
Municipal de Aveiro também teve o privilégio de se associar, contribuindo para a 
preservação da história e para a promoção do conhecimento sobre o Parque Infante D. 
Pedro.

Com o livro “Aveiro, cidade sustentável: EduCITY” temos mais uma oportunidade e 
um novo aliciante para partir à descoberta desta Cidade dos Canais e dos seus caminhos 
de desenvolvimento, rumo a Mais e Melhor Futuro.

A cooperação institucional entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Universidade 
de Aveiro abrange diversas áreas, concretizando a cada dia a construção de um futuro 
assente na inovação e no conhecimento, melhorando a qualidade de vida da Comunidade 
e valorizando o território de que somos herdeiros e gestores.  

Estamos numa fase de intenso trabalho de qualificação urbana, gerindo as suas 
diferentes componentes que integram a valorização do parque arbóreo, garantindo mais e 
melhores espaços verdes, com qualidade e segurança para todos, dando também por essa 
via um contributo para a redução da pegada ambiental no Município e na Região de Aveiro.

Numa ação integrada no trabalho de parceria desenvolvido no âmbito do projeto e 
da obra de qualificação urbana da Rua da Pêga, a Câmara Municipal de Aveiro plantou 
83 novas árvores no Campus da Universidade de Aveiro, num gesto simbólico de 
agradecimento e valorização desse espaço singular.

Num momento em que saímos de uma Pandemia e vivemos uma Guerra na Europa 
com graves consequências para a produção e gestão da energia que necessitamos a cada 
dia, a Câmara Municipal de Aveiro continua o seu trabalho investindo num novo Ferryboat 
elétrico, na rede de carregamento elétrica para os 27 moliceiros que operam nos Canais 
Urbanos da Ria de Aveiro, na utilização de autocarros elétricos pela concessionária, do 
serviço público de transportes do Município, aplicando os princípios do Plano Nacional 
Integrado de Energia e Clima e do Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia, procurando 
alcançar uma Cidade, um Município e uma Região mais descarbonizada e sustentável.

Juntos fazemos Mais e Melhor pela Nossa Terra.
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Vice-reitor da Universidade de Aveiro

ARTUR SILVA O projeto, “EduCITY – Cidades inteligentes e sustentáveis com jogos educativos 
móveis em Realidade Aumentada criados por e para os Cidadãos” é a evidência do que 
é a Universidade de Aveiro, uma instituição de ensino, investigação e cooperação onde 
a inter- e transdisciplinaridade e a ligação à sociedade, aqui representada pela nossa 
Câmara Municipal de Aveiro, as escolas e a comunidade, constituem o nosso ADN. 

O projeto EduCITY conta com investigadores de quatro centros de investigação 
(CIDTFF, CESAM, DigiMedia e IEETA), os quais contribuem seguramente com visões e 
conhecimentos distintos, mas complementares para a construção deste livro e dos jogos 
móveis de realidade aumentada que irão ser construídos neste projeto. Temos assim o 
envolvimento de cientistas da Academia com os seus conhecimentos específicos nas 
áreas científicas onde investigam, mas também de ciência cidadã na coconstrução dos 
jogos. Esta colaboração e partilha de conhecimento em tópicos atuais que necessitam 
da atenção de toda a Humanidade, como sejam a eficiência energética, biodiversidade, 
desperdício de água e de alimentos e cultura urbana, entre outros, contribuirá seguramente 
para um futuro mais sustentável, solidário e inclusivo. 

Este projeto é mais um bom exemplo da cooperação e trabalho conjunto dos parceiros 
Universidade de Aveiro e da Câmara Municipal de Aveiro que têm sempre como resultado 
ações, produtos e serviços de excelente qualidade e que contribuem para o bem-estar e 
melhoria das condições de vida dos nossos munícipes. 

Não poderia deixar de referir o projeto anterior EduPARK, pois pude testemunhar o 
sucesso do mesmo na entrega do prémio Team Award for Innovation in Teaching and 
Learning do Consórcio ECIU 2018. A inovação do projeto EduCITY originará seguramente 
excelentes resultados e produtos, para os quais esperemos referência e prémios. 

O projeto EduCITY ainda tem um longo percurso e trabalho pela frente até 31 de 
dezembro de 2024, no entanto espera-se que a evolução não termine por aqui. Tivemos 
a macaca como mascote no EduPARK, agora o Flamingo no EduCITY e esperemos que 
a imaginação dos membros deste projeto nos traga ouras mascotes em projetos futuros 
de maior dimensão territorial.

Parabéns aos membros do projeto e em particular à investigadora responsável Lúcia 
Pombo. Este é o caminho para contribuirmos para um mundo mais sustentável. 
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LÚCIA POMBO

Coordenadora do Projeto EduCITY

Se recuássemos alguns anos seria surpreendente avistar flamingos na Ria de Aveiro. 
Hoje em dia é comum vislumbrar-se ao longe um grupo de 20 a 30 flamingos junto a uma 
das margens da laguna. E a Ria pontua-se de um leve tom cor de rosa, quase branco, que 
atrai os observadores de aves, os fotógrafos da natureza ou simplesmente os transeuntes 
que por ali passeiam.

Os tempos mudam. Da mesma forma, há uns anos também não seria expectável 
encontrar um grupo de pessoas a olhar fixamente para os seus telemóveis à procura de 
algo que não existe no mundo real e que só se vê através do telemóvel; algo virtual. Mas 
o que veem elas? E porque sorriem? Exploram o EduCITY.

O EduCITY assenta no crescente uso de dispositivos móveis e torna possível a 
exploração de jogos educativos digitais em ambientes outdoor, como os vários recantos 
da cidade de Aveiro. Quando combinados com conteúdos de realidade aumentada, 
que se integram num jogo aliciante, o efeito educativo do uso de telemóveis pode ser 
exponencial e resultar na mudança de atitudes dos cidadãos.

Vamos chamar o Phoenicopterus roseus, o flamingo-comum, que habita a Ria de 
Aveiro e com ele passear e aprender em vários jardins, ruelas e cantos de Aveiro. Tudo 
pode acontecer.  Que tal apontar a câmara do vosso telemóvel para um cantinho específico 
da Avenida Lourenço Peixinho e ver como era quando foi construída? E tantos segredos 
escondem os recantos de Arte Nova dos nossos monumentos!... Vamos observar? E que 
espécie de árvore tão robusta é esta? Temos muito para explorar e, sobretudo, temos 
muito para cuidar e preservar. 

Este livro é um passeio pela cidade de Aveiro. Pretende ser impulsionador da 
coconstrução de jogos e da exploração da app EduCITY, que fomenta uma maior 
consciencialização ambiental através da valorização do património cultural e natural 
local. A cidade torna-se um laboratório vivo de experimentação, onde os cidadãos se 
tornam cientistas ativos e agentes de mudanças sustentáveis, nesta e noutras cidades.
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Era inevitável… depois do EduPARK seguir-se o EduCITY e depois (quem sabe?), 
talvez o EduCOUNTRY, EduEUROPE ou mesmo EduGALAXY…

A história deste livro tem início num projeto muito especial, o EduPARK, o percussor do 
projeto que permitiu a redação desta obra. Por isso, vou contar-vos um pouco da história do 
projeto EduPARK, partilhando partes de alguns e-mails que recordo com carinho.

Do       ao           : a história deste livro

Por indicação da Senhora Pró-reitora, Prof. Doutora Gillian Owen Moreira, encaminha-
se informação relativa ao ECIU Team Award for Innovation in Teaching and Learning.

Este prémio, no valor de €2500, tem como objetivo promover, celebrar e divulgar 
projetos inovadores no ensino e aprendizagem, desenvolvidos por grupos e/ou equipas 
interdisciplinares.

No dia 12 de abril de 2018 recebo o seguinte e-mail:

Cara Lúcia, 

Venho agradecer a sua participação no ECIU Team Award, reconhecendo e valorizando 
o esforço envolvido e a qualidade do trabalho realizado, e informar que a sua 
candidatura – EduPARK – Mobile Learning, Augmented Reality and Geocaching in 
Science Education: an innovator design-based research project - foi a selecionada para 
representar a UA neste concurso – parabéns pelo excelente trabalho! (…)

Um abraço 

Gillian

No dia 4 de maio de 2018 recebemos uma grande notícia:

Este e-mail foi o mote para a candidatura do projeto EduPARK ao ECIU Team Award 
for Innovation in Teaching and Learning na Universidade de Aveiro.
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Tínhamos brilhado na Europa (Figuras 1 e 2).

 E agora passo a explicar melhor. No mesmo email do Professor Doutor Victor van 
der Chijs, Diretor da Universidade de Twente e Presidente da Comissão Executiva do ECIU 
(European Consortium of Innovative Universities), explicava-se a razão da atribuição do 
prémio ao EduPARK, que passo a traduzir:

Dear Lúcia Pombo,

Thank you very much for the preparation of your application for the ECIU Team Award 
for Innovation in Teaching and Learning. You were one of eleven applicants. The jury 
appreciates all the efforts put into the application. We found your idea of adding 
Augmented Reality to every day technology (mobile phone) a very innovative idea. As 
the project is also strongly based on scientific literature and transforms the way of 
thinking about how people can learn, your application has been selected as the winning 
application. Congratulations!

(…)

We would like to invite you to receive the award in the context of the ECIU Board meeting 
in Hamburg, Germany

Date: 14 November 2018, 19.00-22.00

Venue: Hamburg University of Technology

We will pay travels and accommodation for two members of your team.

(…)

Congratulations and I am looking forward to welcoming you in Hamburg on 14 November 
2018,

Victor van der Chijs

Finalmente, no dia 25 de outubro de 2018, soubemos o resultado final:

Figura 1. A equipa EduPARK recebe o prémio for Innovation in 
Teaching and Learning do ECIU, em 2018

Figura 3. Painel com mapa do Parque da Cidade, onde se assinala o EduPARK.

Figura 2. Discurso da 
coordenadora 
aquando da atribuição 
do prémio ECIU

O júri valorizou muito as ideias apresentadas na proposta.

A descrição é clara quanto ao que trata o projeto. A equipa é composta por vários 
especialistas de diferentes áreas, que trabalham juntos neste projeto, tratando-se 
de uma equipa multidisciplinar. O projeto baseia-se na literacia científica atual. O 
uso da tecnologia é inovador, no que toca à integração de Realidade Aumentada 
numa aplicação móvel. A comissão aprecia esta inovação.

O projeto é um bom exemplo de como os dispositivos de uso diário, como o 
telemóvel, também podem ser usados como ferramentas educativas. O comité 
sugere que a equipa aprofunde esta ideia e crie mais aplicações, pois estamos 
convictos de que estimulará a aprendizagem dos utilizadores.

Em suma, o comité acredita que este projeto é um exemplo excelente do que o ECIU 
preconiza ao desafiar o pensamento convencional sobre Educação e, portanto, a 
equipa é a legítima vencedora do ECIU Team Award 2018.

Entretanto, naquele mesmo ano, desde o dia 29 de julho, data em que a Câmara 
Municipal de Aveiro apresenta publicamente o Parque da Cidade enquanto contínuo verde 
que atravessa a zona central da cidade, o EduPARK integra os painéis informativos do 
Parque da Cidade como ponto de interesse de Aveiro (Figura 3).

A candidatura do EduPARK ao prestigiado prémio prosseguiu, então, para o nível 
europeu, concorrendo entre os melhores projetos de 11 universidades inovadoras.

a história deste livroDo EduPARK  ao EduCITY:
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Portanto, não havia dúvidas, o EduPARK teria de crescer. E o crescimento não podia 
ser apenas na área de atuação, o projeto tinha que ser ainda mais inovador. A candidatura 
do EduCITY foi submetida à FCT em 2020, e submetida, após remodelação, em 2021. 
E em plenas férias de Verão recebo a notícia de que foi aceite para financiamento! O 
EduCITY foi o projeto mais bem classificado, com 8,83 num máximo de 9. Apenas quatro 
projetos (com financiamento até €250 000) tinham sido propostos a financiamento na 
área das Ciências da Educação, num total de 88 candidaturas submetidas a este painel. 

Obtivemos a totalidade do financiamento previsto na candidatura (€249 767) durante 
3 anos, com início a 1 de janeiro de 2022.

O EduCITY não é apenas uma extensão do EduPARK. A ideia é promover cidades 
sustentáveis, através da criação de um ambiente inteligente de aprendizagem suportado 
por uma app móvel, com jogos de localização baseados em desafios que integram 
recursos educativos em Realidade Aumentada, como simulações com base em dados 
de sensores ambientais, animações 3D, spots informativos, entre outros. A inovação do 
EduCITY reside em vários aspetos, como se esquematiza na Figura 4: i) uso do território 
como laboratório vivo experimental, levando a Educação para contextos reais; ii) uso 
de tecnologia inteligente e de fácil acesso com jogos móveis em realidade aumentada, 
onde dados de sensores ambientais são recolhidos e trabalhados na lógica de jogo; iii) 
participação da comunidade, em que todos podem contribuir ativamente na coconstrução 
dos jogos, seguindo uma abordagem socio-construtivista; iv) ampla partilha de 
conhecimento entre a universidade, as escolas e a comunidade; v) aplicabilidade da 
abordagem a qualquer cidade visando um futuro digital, verde e saudável para todos.

A missão é muito mais lata do que a de um projeto tradicional de Investigação & 
Desenvolvimento, pois promove a sustentabilidade das cidades, através do “aprender 
fazendo”, onde os jogos com recursos em realidade aumentada, associados ao património 
cultural e natural, são coconstruídos e explorados pela comunidade. É um esforço 

Laboratório vivo 

experimental

Tecnologia 

inteligente

Participação da 

comunidade

Partilha de 

conhecimento

Escalabilidade

desafiante e ambicioso, onde os cidadãos se comprometem com a transformação, e nela 
se envolvem, para benefício da qualidade de vida e da sustentabilidade das cidades.

Para tal, o projeto conta com uma equipa fantástica de investigadores (membros, 
bolseiros e colaboradores) de quatro Unidades de Investigação da Universidade de Aveiro: 
Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF, 
sediado no Departamento de Educação e Psicologia), que se confere como Unidade de 
Investigação Principal; Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM); Centro de 
Investigação em Média Digitais e Interação (DigiMedia); e Instituto de Engenharia Eletrónica 
e Informática de Aveiro (IEETA). O projeto conta também com a colaboração de dois 
consultores externos, da Universidade de Vigo e da Universidade de Valência (Espanha).

O projeto conta também com parcerias como a Câmara Municipal de Aveiro que reforça 
a articulação entre a Academia e o Município, a Criamagin, empresa por nós selecionada, 
para a criação da componente tecnológica. Está também previsto associarmo-nos a 
Centros de Formação e à Fábrica Centro Ciência Viva, à semelhança do EduPARK.

A equipa do projeto, assim como outras informações sobre publicações, atividades, 
notícias, entre outros, podem ser consultadas através do website: educity.web.ua.pt. 
Através dele também é possível contactar a equipa e deixar a Vossa opinião.

“Aveiro, cidade sustentável: EduCITY” consiste no primeiro grande produto do EduCITY, 
que constitui o ponto de partida para as tarefas seguintes do projeto. Estas envolvem o 
desenvolvimento da app EduCITY, para Android e iOS, assim como a respetiva plataforma 
web de criação de jogos e a própria conceção, pelos cidadãos, de jogos educativos 
criativos e apelativos que integram a app. Mesmo sem conhecimentos de programação, 
o cidadão comum pode participar na criação de jogos móveis do EduCITY, através de 
dinâmicas participativas em workshops e oficinas de formação, usando uma plataforma 
web de acesso aberto e fácil de usar. Pode, ainda, explorar os jogos através de atividades ao 
longo de percursos estratégicos na cidade. Os jogos, que se baseiam em tópicos citadinos 
agregadores, tais como a eficiência energética, biodiversidade, desperdício de água/
alimentos, cultura urbana, promovem uma educação em contexto e aprendizagem ao longo 
da vida sobre sustentabilidade. Esta abordagem, que articula teorias socio-construtivistas 
com aprendizagem situada, tem em vista o desenvolvimento de competências-chave 
de sustentabilidade e da consciência ambiental na comunidade, ambicionando ser uma 
referência valiosa na Educação para o Desenvolvimento Sustentável.

A presente obra pretende ter interesse para um público alargado, não apenas para o 
académico, e, sobretudo, pretende ser útil para o cidadão comum que, ao conhecer melhor o 

Figura 4. Fatores de inovação do EduCITY
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património da sua cidade e participar ativamente neste projeto científico, sentir-se-á como um 
“cientista” e agente de mudanças sustentáveis, numa lógica de ciência cidadã. Este propósito 
assenta na estratégia de Responsabilidade Social do CIDTFF que entende a Universidade 
como um espaço privilegiado de produção de conhecimento, de desenvolvimento de literacia 
científica e de formação de cidadãos, com impactes esperados na sociedade, o que enfatiza 
o valor da Ciência e o seu poder transformador.

Este livro é um passeio pela cidade de Aveiro. O seu formato digital, acessível a toda 
a comunidade através do website do EduCITY, não poderia substituir o formato físico, que 
se pode levar connosco na caminhada pela cidade, onde se pode escrever apontamentos, 
assinalar os pontos mais interessantes, rabiscar, sublinhar, folhear, sentir e cheirar o aroma 
da tinta das folhas brilhantes e apelativas de um bom livro colorido que apetece ler, para 
mais ficar a conhecer.

Este produto foi um grande desafio para a equipa do EduCITY, embora apenas alguns 
tenham sido envolvidos na sua criação. Outros membros centraram-se noutras tarefas 
do projeto, como o desenvolvimento da app, da plataforma e a testagem dos sensores 
(tarefas sobrepostas à da redação do livro), ficando com um papel preponderante noutros 
produtos do EduCITY, que serão apresentados ao público num futuro próximo. A equipa 
de autores organizou-se em quatro grupos, que desenvolveram os quatro capítulos desta 
obra. Optámos por reunir quinzenalmente para fazer o ponto da situação do progresso da 
escrita, tomar decisões conjuntas e definir os passos seguintes com novo prazo. E só com 
muito empenho e dedicação é que foi possível, em tempo record, em pouco mais de meio 
ano, alcançar este resultado final, que agora podem apreciar, usufruir e comentar.

O livro EduCITY segue a estrutura dos dois livros anteriores do EduPARK, "Parque 
Infante D. Pedro – Património histórico e botânico" e "Lessons Learned", podendo-se 
afirmar que estamos a preparar uma coleção de livros dos projetos Edu…

Pois bem, esta publicação inicia-se com a apresentação de três prefácios, sendo os 
dois primeiros de personalidades convidadas: o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, 
Senhor Engº José Ribau Esteves, e o Vice-Reitor para a Investigação, Inovação e Formação 
de 3º Ciclo e Acreditação dos Ciclos de Estudos da Universidade de Aveiro, Senhor Professor 
Doutor Artur Silva, que, de forma breve, deram o seu parecer no que respeita ao produto 
apresentado, assinalando o seu apoio ao projeto. O terceiro prefácio é o da Coordenadora 
do projeto. Seguem-se, então, os quatro capítulos: 1) A caminho da sustentabilidade; 2) 
Aveiro: Património Cultural; 3) Aveiro: Património Natural; e 4) Aveiro: Exemplos de boas 
práticas de sustentabilidade. 

No capítulo 1, faz-se uma breve revisão de literatura sobre os conceitos de 
sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, a nível global afunilando para um nível mais 
local, apresentando-se também os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 
Identifica-se alguns exemplos de iniciativas face à Agenda 2030 de cidades portuguesas, 
rumo ao Desenvolvimento Sustentável e onde Aveiro também se inclui e, por fim, mostra-
se algumas iniciativas desenvolvidas pela Universidade de Aveiro com vista à promoção do 
desenvolvimento sustentável.

O capítulo 2 é um verdadeiro convite ao leitor para um passeio pela cidade, onde se 
valoriza a riqueza do património cultural de Aveiro. Este capítulo conta com um conjunto 
vasto de fotografias cedidas pela Imagoteca da Câmara Municipal de Aveiro, que nos 
remete para outros tempos, podendo o leitor comparar a paisagem antiga com a atual. 
O capítulo inicia-se com o contexto geográfico da cidade, passando-se para uma breve 
resenha histórica, onde se apresenta um esquema temporal com as principais datas desde 
a formação de Aveiro até aos nossos dias. O património cultural recheia-se com “gentes 
e tradições”, onde se faz uma viagem às tradições e às memórias populares das gentes 
Aveirenses. Passa-se depois à “Ria e salgado” com ligação aos ofícios típicos da região e 
embarcações, à gastronomia local e, finalmente, faz-se o roteiro pelo património construído, 
onde se mostra o património edificado de Aveiro que constitui referência da qualidade 
estética local. Estes edifícios são pontos de interesse para a criação de jogos educativos 
que requerem um percurso definido através da cidade. E porque não um percurso pela 
Arte Nova de Aveiro, por exemplo? Ou então um percurso mais direcionado à preservação 
da natureza, pela Ria de Aveiro ou pelos parques da cidade, lendo as curiosidades sobre 
as árvores que selecionámos para serem contempladas com placas de conteúdos em 
realidade aumentada?

O capítulo 3 valoriza o património natural, iniciando com uma breve explicação sobre 
a importância da biodiversidade urbana. Passa, posteriormente, a apresentar a icónica Ria 
de Aveiro, que penetra também no espaço urbano e marca de forma inequívoca a história, 
o património, a cultura e a identidade local, abordando a sua localização e importância, 
enquanto zona de proteção ambiental e sítio de importância comunitário. Depois, refere a 
biodiversidade junto dos vários biótopos (aquáticos, de transição e terrestres) associados à 
laguna.  Inclui também um breve alinhamento sobre algumas espécies de fauna mais típicas 
da região, com especial enfoque para o Flamingo, a mascote do projeto EduCITY, cujo 
número de indivíduos tem vindo a aumentar na Ria de Aveiro. Depois, apresenta algumas 
espécies vegetais da Ria de Aveiro, como é o caso do moliço, constituído por várias plantas 
vasculares e algas, tão típico da região. Por fim, alerta para as principais ameaças e desafios 
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atuais ao ecossistema Ria de Aveiro. Este terceiro capítulo culmina com um conjunto de 
fichas informativas sobre as espécies de árvores que a equipa selecionou para terem 
associadas placas com conteúdos em realidade aumentada, à semelhança do EduPARK, 
mas agora numa área mais abrangente, que vai desde o campus Universitário, à Avenida 
Lourenço Peixinho, passando, por exemplo, pela Baixa de Santo António, pelo Jardim do 
Museu de Santa Joana ou pela Praça da República. Estes dados, agora levantados, vão 
servir de base para as informações e curiosidades, em realidade aumentada, sobre as 
espécies que o leitor poderá depois apreciar in loco, junto ao espécime em questão, ao 
mesmo tempo que fica a saber mais sobre, por exemplo, o seu habitat ou floração. As 
fotos, da autoria de Lísia Lopes, a nossa fotógrafa da natureza, foram tiradas nos próprios 
locais dos espécimes escolhidos para serem contemplados com placa de realidade 
aumentada, evidenciando o exemplar e a paisagem envolvente, mas também pormenores 
característicos da espécie, como as folhas, os frutos ou as flores.

Este capítulo culmina com um glossário que ajuda o leitor a melhor compreender os 
termos botânicos, e com a lista de espécies selecionadas com a respetiva paginação. 
Este índice com os nomes científicos e nomes vulgares ajuda o leitor a encontrar mais 
rapidamente, no livro, informações sobre a espécie desejada.

Segue-se o capítulo 4, que dá a conhecer um conjunto de iniciativas e projetos 
que envolvem a participação dos cidadãos, de forma mais crítica e sustentável, numa 
vivência partilhada do território onde vivem, visando a promoção da sustentabilidade 
da cidade. Este capítulo não pretende ser exaustivo, apenas exemplificativo, com a 
apresentação de boas práticas de sustentabilidade que poderão ser inspiradoras para 
outros eventos e iniciativas. Aqui, também, os exemplos são apresentados sob a forma 
de fichas que decorreram de contactos diretos com os promotores das atividades e, 
ainda, de testemunhos de pessoas que estiveram envolvidas nos projetos. Todas as 
imagens usadas nestas fichas foram cedidas pelos próprios promotores das iniciativas, 
tendo também autorizado a sua publicação neste livro.

No final de cada capítulo, refere-se a origem das figuras e apresenta-se a listagem 
das referências bibliográficas consultadas e referidas no texto.

Como facilmente podem reparar ao folhear o livro, o Flamingo vai aparecendo 
recorrentemente. A Macaca do EduPARK, travessa e brincalhona (Figura 5), passa 
o testemunho ao Flamingo do EduCITY (Figura 6) que, com o seu ar simpático e 
conhecedor, vai passeando connosco ao longo de toda a obra, fornecendo informações 
muito interessantes ao leitor, relacionadas com vários aspetos curiosos que influenciam 
a nossa pegada ecológica. O Flamingo irá também ter um papel primordial na app, pois 

Figura 5. Mascote do EduPARK, a Macaca Figura 6. Mascote do EduCITY, o Flamingo

irá ser um amigo sempre presente ao longo do jogo, que ajuda não só a definir o percurso 
a seguir, como também dá pistas para que a pessoa aprenda mais sobre a temática da 
sustentabilidade e possa inclusivamente modificar as suas práticas diárias em prol de um 
futuro mais saudável e sustentável.

Por fim, faz-se uma breve nota final onde se interliga este livro aos objetivos do 
projeto EduCITY.

A obra culmina com uma pequena nota biográfica dos autores dos seus quatro 
capítulos, para que os leitores os possam conhecer um bocadinho melhor. 

Não fazendo parte integrante do livro, mas a acompanhá-lo, temos ainda o Mapa 
EduCITY que assinala os principais pontos de interesse, culturais ou naturais, cuja 
versão base foi cedida pela Câmara Municipal de Aveiro. O Mapa será de grande utilidade 
aquando da criação dos jogos, para melhor escolher o percurso e pontos de interesse 
a abordar, mas também aquando da exploração do jogo pela comunidade, para que o 
cidadão-jogador não se perca em nenhuma etapa do jogo.

À semelhança dos livros do EduPARK, também aqui temos marcadores de livro, 
com uma curiosidade interessante sobre o Património Cultural e Natural de Aveiro. Esta 
diversidade de marcadores permite ao leitor selecionar a sua curiosidade favorita para 
marcar a parte do livro pretendida; ou então, quando não consegue escolher apenas uma, 
fazer a coleção completa.

E sem mais, está o livro apresentado. 

Desfrutem da leitura…

a história deste livroDo EduPARK  ao EduCITY:
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A caminho da Sustentabilidade

Assim se inicia o nosso livro, a Caminho da Sustentabilidade…, apresentando as várias 
dimensões deste conceito, começando por abordar a dimensão macro e afunilando 
para uma dimensão mais local. A dimensão macro aborda a contextualização 
temporal dos principais marcos internacionais, onde se apresentam também os 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Depois passeia-se pela dimensão 
nacional, onde se mostra alguns dos compromissos assumidos na Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável, o Plano Estratégico da Convenção sobre a Diversidade 
Biológica, assim como a Estratégia Nacional para o Mar e a Estratégia Nacional 
de Educação para o Desenvolvimento 2018-2022. Depois passa-se a apresentar 
exemplos de algumas cidades Portuguesas e suas iniciativas face à Agenda 2030 
rumo ao Desenvolvimento Sustentável, onde Aveiro é também exemplo. Finalmente, 
centramo-nos brevemente em algumas iniciativas desenvolvidas pela Universidade de 
Aveiro com vista à promoção do desenvolvimento sustentável, cujo tema não é apenas 
preocupação recente.

1987

Relatório de 
Brundtland

Declaração do 
Milénio das 
Nações Unidas
(A/RES/55/2)

Rio +10 Summit

2002

Nações Unidas 
nomeadas para 
promover a 
DNUEDS*

1998

UNESCO 
World Higher 
Education 
Conference

1992

Earth Summit 
Agenda 21

Figura 7. Sinalização temporal dos grandes marcos da Educação para o Desenvolvimento sustentável

Década de 70 

Conceito 
“ecodesenvolvimento”

Marcos na Educação Global para o 
Desenvolvimento Sustentável

Dimensão internacional

Os conceitos de Desenvolvimento Sustentável e de Sustentabilidade fazem parte do 
nosso quotidiano e são muitas vezes usados nos mais variados contextos, de forma 
abusiva e indiscriminada. São verdadeiros conceitos “moda”, banalizados no discurso 
público e, muitas vezes usados desprovidos de conteúdo. Contudo, estes são conceitos 
polissémicos, complexos e multidimensionais que, ao longo dos anos, têm vindo a 
ser constantemente discutidos e redefinidos, principalmente nos círculos académicos 
ligados ao Desenvolvimento Sustentável. A evolução destes conceitos e a sua migração 
para o contexto educativo pode ser acompanhada através de uma sequência de eventos 
internacionais, compromissos e documentos orientadores que foram marcos para a sua 
visibilidade internacional e para o(s) entendimento(s) que deles hoje temos.

Com a linha de tempo apresentada na Figura 7 pretendemos apenas evidenciar que o 
caminho de construção dos significados destes conceitos tem já alguns anos e que a sua 
visibilidade tem sido cada vez maior. Sendo rigorosos, poderíamos recuar até ao século 
XVIII, altura em que o termo “sustentável” já surgia associado à exploração da floresta e 
à intensidade do abate de árvores (Mendes, 2016).

2005

Estratégia sobre 
Educação para o 
Desenvolvimento 
Sustentável 20

14

DNUEDS *

20
16

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio

2015

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável

* DNUEDS: Década das Nações 
Unidas da Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável

2022
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Podemos situar o contexto de emergência destes conceitos na crescente crise 
ambiental que caracterizou as décadas de 60 e 70 do século XX. Nesta altura, assiste-se 
à tomada de consciência da necessidade de um modelo de desenvolvimento alternativo 
ao modelo de desenvolvimento das sociedades modernas (assente, sobretudo, no 
crescimento económico). Começa a notar-se um consenso generalizado sobre a urgência 
de uma mudança para uma perspetiva de desenvolvimento distinta, mais sustentável.

Alguns autores consideram que o conceito de Desenvolvimento Sustentável 
surgiu ainda durante a década de 70 do século XX, embora com a designação de 
“ecodesenvolvimento” (Faustino & Amador, 2016). O ecodesenvolvimento referia-se a um 
crescimento económico eficiente, mas que fosse simultâneo à melhoria das condições 
socioeconómicas da população. Esta é uma ideia ainda presente na maioria dos atuais 
entendimentos do conceito de Desenvolvimento Sustentável.

Na década de 80, o Relatório das Nações Unidas “O Nosso Futuro Comum”, 
também conhecido por Relatório de Brundtland, avança com o termo Desenvolvimento 
Sustentável e define-o como o “desenvolvimento que consegue dar resposta às 
necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade de as futuras 
gerações responderem às suas necessidades” (WCED, 1987, p. 43). Embora este tenha 
sido um conceito de Desenvolvimento Sustentável muito discutido e criticado, foi um 
dos responsáveis pela divulgação e generalização da expressão Desenvolvimento 
Sustentável e até do entendimento que ainda hoje prevalece sobre o conceito. Importa, 
ainda, distinguir “desenvolvimento sustentável” e “sustentabilidade” que, embora 
sejam muitas vezes utilizados como sinónimos, são conceitos distintos. O conceito 
de Desenvolvimento Sustentável “implica compatibilizar o crescimento económico, o 
desenvolvimento humano e a qualidade ambiental correspondendo assim a um processo 
dinâmico de transformação, enquanto o termo sustentabilidade pode ser considerado 
como objetivo desse mesmo desenvolvimento” (Faustino & Amador, 2016, p. 2023). 
Assim, o Desenvolvimento Sustentável é percebido como forma ou meio para alcançar a 
sustentabilidade, tida como meta (Faustino & Amador, 2016).  

Da linha de tempo apresentada poderíamos destacar várias iniciativas e 
compromissos. Alguns, como a Década da UNESCO da Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável (2005-2014) e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, foram 
fundamentais para a visibilidade que o Desenvolvimento Sustentável e a Educação para 
Sustentabilidade têm atualmente no contexto internacional.

Em setembro de 2000, no início do novo milénio, líderes mundiais adotaram a 
Declaração do Milénio das Nações Unidas (A/RES/55/2). Esta Resolução comprometeu 
189 países numa parceria global com o objetivo principal de erradicar a pobreza e promover 
o desenvolvimento. Essa Declaração apresentou oito Objetivos de Desenvolvimento do 
Milénio e 21 metas, medidas por 60 indicadores, a serem alcançadas num período de 
15 anos. Este foi um movimento anti pobreza internacional sem precedentes. Durante 
o período estabelecido foram feitas conquistas significativas em muitas das metas 
definidas. Por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio ajudaram a tirar 
mais de mil milhões de pessoas da pobreza extrema (UN, 2015a). No entanto, essas 
conquistas foram desiguais em diferentes regiões e países, deixando muitos para trás. 
Era preciso fazer mais.

Em 2002, a UNESCO é designada pela Assembleia Geral das Nações Unidas como 
a agência líder para promover a Década para a Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável (2005-2014). A proposta da Década fundamentava-se numa visão do mundo 
onde todos pudessem beneficiar da educação e aprender valores, comportamentos e 
modos de vida necessários a um futuro mais sustentável e a uma transformação positiva da 
sociedade. De acordo com o Plano Internacional de implementação da Década, o objetivo 
geral seria “... integrar os valores inerentes ao Desenvolvimento Sustentável em todos os 
aspetos da aprendizagem com o intuito de fomentar mudanças de comportamento que 
permitam criar uma sociedade sustentável e mais justa para todos” (UNESCO, 2005, p. 
16). A Década permitiu aumentar o reconhecimento, ao nível da política internacional, de 
que a educação é essencial para a promoção do Desenvolvimento Sustentável (UNESCO, 
2014).

Em janeiro de 2016 entrou em vigor a resolução da Assembleia Geral das Nações 
Unidas “Transformar o nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” 
(A/RES/70/1) (UN, 2015a). Esta Agenda compreende um conjunto de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas apresentadas como abrangentes e 
centradas nas pessoas. Para o então Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, 
estes objetivos representam uma “...visão comum para a Humanidade e um contrato 
social entre os líderes mundiais e os povos”. São também “uma lista de coisas a fazer 
em nome dos povos e do planeta e um plano para o sucesso” (UNRIC, 2016, p. 1). Assim, 
espera-se que, até 2030, sejam atingidos os seguintes Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (Figura 8).
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Figura 8. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU em modo gráfico 
(Adaptado de UNESCO, 2017)

Construir infraestruturas resilientes, promover a 
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.

OBJETIVO 12: PRODUÇÃO E 
CONSUMO SUSTENTÁVEIS

OBJETIVO 16: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES 
EFICAZES

OBJETIVO 17: PARCERIAS PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS

OBJETIVO 14: PROTEGER A 
VIDA MARINHA

OBJETIVO 15: PROTEGER A VIDA 
TERRESTRE

OBJETIVO 13: AÇÃO CLIMÁTICA

OBJETIVO 11: CIDADES E COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS

OBJETIVO 10: REDUZIR 
AS DESIGUALDADES

Garantir padrões de consumo e de 
produção sustentáveis.

Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, 
melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.

Reforçar os meios de implementação e revitalizar a 
Parceria Global para o Desenvolvimento Sustentável.

Conservar e usar de forma sustentável os 
oceanos, mares e os recursos marinhos 
para o desenvolvimento sustentável.

Proteger, restaurar e promover o uso 
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir 
de forma sustentável as florestas, combater a 
desertificação, travar e reverter a degradação 
dos solos e travar a perda de biodiversidade.

Adotar medidas urgentes para 
combater as alterações climáticas e os 
seus impactos.

Tornar as cidades e comunidades inclusivas, 
seguras, resilientes e sustentáveis.

Reduzir as desigualdades no 
interior dos países e entre países.

OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E 
INFRAESTRUTURAS

OBJETIVO 1: ERRADICAR A POBREZA

OBJETIVO 2: ERRADICAR A FOME

OBJETIVO 3: SAÚDE DE QUALIDADE

OBJETIVO 4: EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE

OBJETIVO 5: IGUALDADE 
DE GÉNERO

OBJETIVO 6: ÁGUA POTÁVEL E 
SANEAMENTO

OBJETIVO 7: ENERGIAS RENOVÁVEIS E 
ACESSÍVEIS

OBJETIVO 8: TRABALHO DIGNO E 
CRESCIMENTO ECONÓMICO

Erradicar a pobreza, em todas as suas formas, em 
todos os lugares.

Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, 
melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.

Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o 
bem-estar para todos, em todas as idades.

Garantir o acesso à educação inclusiva, 
de qualidade e equitativa e promover 
oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos.

Alcançar a igualdade de 
género e empoderar todas as 
mulheres e raparigas.

Garantir a disponibilidade e a gestão 
sustentável da água potável e do saneamento 
para todos.

Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, 
sustentáveis e modernas para todos.

Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o 
emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos.
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O papel central que a educação assume na implementação da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável é reconhecido e fortalecido em todos os documentos e 
diretrizes supramencionados. Uma Educação de Qualidade surge explicitamente como 
um ODS autónomo (ODS 4), com as suas sete metas e três meios de implementação, 
mas está também presente em vários dos outros ODS propostos como, por exemplo, no 
ODS 3 (meta 3.7 - Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual 
e reprodutiva, incluindo o planeamento familiar, informação e educação, bem como a 
integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais), no ODS 8 (meta 
8.6 - Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação 
ou formação) e no ODS 12 (meta 12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos 
os lugares, tenham informação relevante e consciencialização para o desenvolvimento 
sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza). 

O caminho percorrido nos últimos anos desde o Relatório de Brundtland até a 
Resolução “Transformar o nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável” destaca o reconhecimento, pelas Nações Unidas, da urgência de um 
compromisso global para com a sustentabilidade e a importância da educação como 
área prioritária para a sua realização. Uma educação promotora de sustentabilidade é 
entendida como:

“... uma educação holística e transformadora que aborda conteúdos e resultados de 
aprendizagem, pedagogia e ambiente de aprendizagem. Assim, a EDS não se limita 
a integrar, no currículo, conteúdos como mudança climática, pobreza e consumo 
sustentável; ela também cria contextos de ensino e aprendizagem interativos 
e centrados no educando. A EDS exige uma mudança de foco do ensino para a 
aprendizagem. Ela requer uma pedagogia transformadora orientada para a ação, 
que apoie a autoaprendizagem, a participação e a colaboração; uma orientação 
para a solução de problemas; inter e transdisciplinaridade; e a conexão entre 
aprendizagem formal e informal. Apenas essas abordagens pedagógicas tornam 
possível o desenvolvimento das principais competências necessárias para promover 
o desenvolvimento sustentável.”

(UNESCO, 2017, p.17)

Esta é uma educação para todos, alicerçada no imperativo de que todos os 
cidadãos possam usufruir de uma educação de qualidade, que lhes permita desenvolver 
competências essenciais para o exercício de uma cidadania global, possibilitadora de um 
futuro mais sustentável e de uma transformação positiva da sociedade.

Dimensão nacional

Em 2016, Portugal adotou orientações intra-governamentais para a Agenda 2030 
e estabeleceu um mecanismo de coordenação em que cada ministério foi designado 
como sendo responsável por um conjunto de ODS relevantes. A dinâmica encetada, em 
2016-2017, permitiu a Portugal incorporar a Agenda 2030 nas suas estratégias, planos e 
políticas nacionais em torno dos 5 Ps (Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz, Parcerias). 
Foram identificadas as prioridades para a ação dos ODS com dimensão ambiental 
como sendo: ODS 6 (água e saneamento), ODS 9 (inovação e infra-estruturas), ODS 11 
(cidades e comunidades sustentáveis), ODS 12 (produção e consumo sustentáveis), 
ODS 13 (combater as alterações climáticas), ODS 14 (oceanos, mares e recursos 
marinhos), ODS 15 (ecossistemas terrestres e biodiversidade) e ODS 17 (parcerias para o 
desenvolvimento). O Ministério do Ambiente e Ação Climática definiu a sua estratégia de 
ação com base em três pilares-chave: promover a circularidade da economia (ODS 12); 
valorizar a natureza na terra (ODS 15); e estar no caminho da neutralidade do carbono (ODS 
13). O Ministério reforçou a política pública intersectorial e transversal ambiental com um 
diálogo permanente com todas as partes interessadas e vários níveis da administração, 
permitindo uma avaliação contínua para otimizar melhor o nível adequado das ações dos 
ODS. Portanto, o país também considera que as parcerias são essenciais e fundamentais 
para a ação ambiental. No âmbito da participação da sociedade civil, realizou-se também, 
em 2016, uma consulta pública sobre a ação dos ODS a nível nacional e local, juntamente 
com uma pesquisa online destinada a alcançar um público mais vasto e a proporcionar 
uma oportunidade para a participação de todos os cidadãos (República de Portugal, 
2017).

A Agenda 2030, em Portugal, considera que o crescimento económico, o 
desenvolvimento social e a adaptação e mitigação das alterações climáticas estão 
interligados com a indústria sustentável e o progresso tecnológico. O Plano de Ação para 
uma Economia Circular de Portugal é fundamental para o novo modelo de sociedade 
sustentável (ODS 12). Os principais instrumentos ambientais beneficiaram também desta 
nova visão, permitindo um maior debate intersectorial e público e uma maior apropriação 
do Roteiro para a Neutralidade Carbónica (RNC2050) (Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho), do Plano de Ação para uma Economia Circular 
(PAEC) (Resolução do Conselho de Ministros N.º 190-A/2017 de 11 de dezembro), e o 
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) (Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 48/2020, publicada em 24-06-2020).
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Reconhecendo a inevitabilidade da transição energética, dada a urgência climática 
e a necessidade de mudança do paradigma económico, em particular, no que toca aos 
combustíveis fósseis, Portugal assumiu, de forma clara, o compromisso da transição 
energética, com o objetivo de redução das suas emissões de gases com efeito de estufa. 
Neste sentido, o Plano Nacional para a Energia e o Clima (2021-2030) (Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 14 de julho), visa promover a descarbonização da 
economia e a transição energética visando a neutralidade carbónica em 2050, enquanto 
oportunidade para o país, assente num modelo democrático e justo de coesão territorial 
que potencie a geração de riqueza e uso eficiente de recursos. 

Algumas estratégias sectoriais também incorporam o contributo para os ODS 
em Portugal. A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 
para 2030 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, de 7 de maio) inclui 
compromissos assumidos na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o Plano 
Estratégico da Convenção sobre a Diversidade Biológica, e a Estratégia da União Europeia 
para a Biodiversidade, em Portugal. Reconhecendo que o património natural contribui 
para concretizar um modelo de desenvolvimento assente na valorização do território, a 
Estratégia baseia-se em três pilares: i) Melhorar o estado de conservação do património 
natural; ii) Promover o reconhecimento do valor do património natural; e, iii) Fomentar 
a apropriação dos valores naturais e da biodiversidade pela sociedade. Além disso, a 
Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 
68/2021, de 4 de junho), consiste no principal documento orientador das políticas do 
mar em Portugal. A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 alinha os seus princípios 
orientadores com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, 
com o Pacto Ecológico Europeu, com a Política Marítima Integrada da União Europeia 
(UE), com a Política Comum das Pescas e com políticas subsidiárias, nomeadamente, a 
Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030, a Estratégia do Prado ao Prato e a Missão 
Estrela-do-Mar 2030: Recuperar o nosso Oceano e Águas, apresentadas recentemente 
pela Comissão Europeia. Adicionalmente, à semelhança da Política Marítima Integrada 
da UE, a Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 incorpora todas as áreas e setores 
relacionados com a gestão sustentável e a economia do mar.

Segundo a Associação Natureza Portugal  e a World Wide Fund For Nature para a 
Organização não governamental do Ambiente, este será o ano que promete mais ao 
nível da proteção dos oceanos, com múltiplos eventos a decorrer e onde se espera a 
aprovação de um mandato para se iniciarem as negociações nas Nações Unidas para 
um novo Tratado da Poluição por Plásticos nos Oceanos, e em que Portugal tenha um 

papel de promotor de consensos entre vários países, como os PALOP, para encontrar 
pontos comuns para o futuro tratado. A nível nacional, Portugal deve também promover 
a elaboração e discussão pública de um Plano de Ação Nacional para a Gestão e 
Conservação de Tubarões e Raias e que se espera que esteja avançado por altura da 
Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, em junho de 2022.

O papel da educação na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável em Portugal está plasmado na Estratégia Nacional de Educação para o 
Desenvolvimento 2018-2022. Esta estratégia visa garantir que todos os e todas as 
aprendentes adquiram conhecimentos e capacidades necessárias para promover o 
desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da Educação para o 
Desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade 
de género, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global, e valorização 
da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.
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Ao nível de programas educativos é de salientar o exemplo da Escola Azul: “A Escola 
Azul é um programa educativo do Ministério do Mar, desenvolvido na Direção-Geral de 
Política do Mar, que tem como missão promover a Literacia do Oceano na comunidade 
escolar e criar gerações mais responsáveis e participativas, que contribuam para a 
sustentabilidade do Oceano” (Escola Azul, 2022). Este programa distingue e orienta as 
escolas que trabalham em temas ligados ao mar, criando uma comunidade que aproxima 
escolas, setor do mar, indústria, municípios, ONG’s, universidades e outras entidades com 
papel ativo em Literacia do Oceano.

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU intitulada “Transformar o 
nosso mundo: Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável” foi aprovada e assenta 
num compromisso coletivo e transversal para a sustentabilidade do Planeta (UN, 2015b; 
UNESCO, 2017). Esta agenda é constituída por 17 ODS. O propósito do ODS 17 é “garantir 
uma vida sustentável, pacífica, próspera e equitativa na Terra para todos, agora e no 
futuro” como se apresenta na timeline anterior (UNESCO, 2017). Dentro dos 17 ODS 
destaca-se o objetivo 11 - “Cidades e Comunidades Sustentáveis”. 

Em 2015, foi publicada a “Estratégia Cidades Sustentáveis 2020” que concretizava 
as opções estratégicas de Desenvolvimento Sustentável das cidades de Portugal 
constituindo-se como um quadro de referência para os municípios e outros agentes 
urbanos em termos de desenvolvimento territorial. Todavia, isso não se verificou.

No panorama nacional, algumas cidades estão a destacar-se pelo esforço de 
transformarem alguns dos seus serviços em ofertas mais sustentáveis, particularmente:

 · Lisboa – eleita Capital Verde Europeia em 2020. Título atribuído por ter estabelecido 
vários objetivos de eficiência energética e neutralidade carbónica em vários serviços da 
cidade, nomeadamente na energia, água, mobilidade, resíduos e infraestruturas verdes e 
biodiversidade, por exemplo, pretende atingir 25% de espaços verdes até 2022 e poupar 
10% de água consumida na cidade através da reutilização de água não potável para outros 
fins. A autarquia lançou também o desafio à cidade para todos assumirem uma agenda de 
mudança para a presente década sob o mote “Escolhe Evoluir”: 2030 medidas para 2030.

 · Guimarães – recebeu a distinção “100 Cidades Inteligentes” atribuída pela Comissão 
Europeia em 2020. O município tenciona ser um Laboratório de Futuro e está a trabalhar em 
projetos transformadores em 12 setores desafiantes para as cidades, nomeadamente, na 
energia, água, mobilidade, futuro do trabalho, habitação, resíduos, etc.

 · Aveiro – A iniciativa “Tech City” pretende utilizar a tecnologia como meio para 
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e ajudar as entidades de governação a recolher 
e partilhar informação relevante sobre novas formas de gerir a cidade em áreas como 
mobilidade, educação, cultura e meio ambiente.

 · Cascais – tem vindo a investir no desenvolvimento de soluções que transformem o 
espaço urbano, através de plataformas de gestão de rede de transportes, disponibilidade 
de veículos a circular, gestão energética, redução dos gastos com iluminação, entre outras.

 · Porto – foca-se essencialmente na mobilidade, na transição energética e em novos 
produtos ou serviços mais sustentáveis. 

 · Lousada - a cidade recebeu em 2019 o Transformative Action Award, um prémio 
europeu de sustentabilidade urbana. Lousada é um município densamente povoado e que 
se situa numa área mais rural de Portugal. No entanto, apesar das suas características 
rurais, os residentes estão pouco sensibilizados para a importância da natureza. A cidade 
enfrenta inúmeros desafios ambientais, tais como poluição de águas, incêndios florestais, 
presença de espécies de plantas invasoras, degradação dos habitats e da paisagem e 
perda de biodiversidade. De modo a combater estes problemas, desde 2007, a câmara 
municipal de Lousada tem vindo a adotar uma estratégia para a sustentabilidade assente 
em vários eixos: investigação, educação ambiental, envolvimento social e infraestrutura. 
A cidade pretende promover práticas ambientais, inspirar e apoiar formas alternativas de 
criar áreas de conservação, gerar oportunidades de emprego e recuperar a ligação dos 
cidadãos locais à paisagem rural.

CIDADES DE PORTUGAL SUSTENTÁVEIS
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CAMPUS SUSTENTÁVEL – UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Dimensão local

Segundo o Senhor Reitor da Universidade de Aveiro (UA), Paulo Jorge Ferreira (2021), 
“Sem sustentabilidade não há futuro.” Esta é a convicção que tem norteado o rumo da 
UA, cuja preocupação com o tema não é apenas recente. Os projetos Campus Exemplar, 
a elaboração da Carta Campus Sustentável do Consórcio Europeu de Universidades 
Inovadoras (ECIU), a criação do Grupo de Missão para o Desenvolvimento Sustentável, a 
elaboração de uma Estratégia para um Campus Sustentável, em 2014, e a implementação 
do Sistema de Gestão Ambiental, em 2017, são marcos importantes para a UA.

A sustentabilidade ambiental, económica e social é assumida como um dos pilares 
centrais da atividade da UA, no Plano Estratégico da UA para o quadriénio 2019-2022, 
essencial para dar resposta aos desafios da nossa sociedade. A UA deve ter um papel 
chave no desenvolvimento sustentável com a criação, adoção e transferência de 
novas tecnologias e no desenvolvimento de novas metodologias e práticas de ensino. 
Assim, nesta instituição de ensino deve ser fomentada uma política de Investigação & 
Desenvolvimento e transferência de conhecimento para a sociedade que gere novos 
produtos, novos processos e novas formas de organização que aumentem a eficiência 
do uso dos recursos. Outro objetivo passa por promover um ensino com abordagens 
e metodologias pedagógicas inovadoras que permitam aos alunos adquirir os 
conhecimentos e valências necessárias à promoção de um desenvolvimento sustentável 
(Reitoria da Universidade de Aveiro, 2018). Paralelamente a toda a investigação que está a 
ser desenvolvida para dar resposta a estes Objetivos e à Visão Estratégica, a UA enquanto 
Universidade Europeia ECIU está fortemente envolvida na concretização do Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 11. A proposta privilegia uma formação interdisciplinar, 
envolve as regiões, as empresas e a sociedade, e cruza o ensino e a investigação, na 
procura de soluções para tornar as cidades mais inclusivas, seguras, resilientes e 
sustentáveis, o que corrobora com o principal objetivo do EduCITY.

O Senhor Reitor da UA refere ainda que o objetivo coletivo de concretizar até 2030 
os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas exige uma 
estreita articulação entre cidadania, ensino, investigação e políticas públicas. Este 
enorme desafio requer estratégias conjuntas alicerçadas no conhecimento e uma nova 
forma de pensar, em que a sustentabilidade tem de ser um desígnio de todos. A UA tem 
ainda como objetivo tornar a sustentabilidade um desígnio de todos, ou seja, ampliar a 
aplicação de medidas de sustentabilidade pelos diversos intervenientes – estudantes, 

docentes e funcionários. Neste ponto, o envolvimento de toda a comunidade é essencial 
e reflete-se em ações como a redução de resíduos e o aumento da sua reciclagem, a 
promoção da sustentabilidade energética e a avaliação e implementação de ações de 
eficiência hídrica. Assim, a disseminação de ações de promoção da reutilização de 
materiais e equipamentos é fundamental. Relativamente à área verde existente, a UA 
pretende incrementar a sua arborização criteriosa, fomentando a biodiversidade e o 
aumento da qualidade de vida dos utilizadores (Reitoria da Universidade de Aveiro, 2018).
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AVEIRO – LABORATÓRIO DO EDUCITY

A inovação do EduCITY reside em vários aspetos, tais como: a) uso do território como 
laboratório vivo experimental, levando a Educação para contextos reais; b) uso de tecnologia 
inteligente e de fácil acesso com jogos móveis em RA; c) participação da comunidade, 
em que todos podem contribuir ativamente na coconstrução dos jogos, seguindo uma 
abordagem socio-construtivista; d) ampla partilha de conhecimento entre a universidade, 
as escolas e a comunidade; e) aplicabilidade da abordagem a qualquer cidade visando um 
futuro digital, verde e saudável para todos.

A sua missão é muito mais lata do que a de um projeto tradicional de Investigação & 
Desenvolvimento. É um esforço desafiante e ambicioso, onde os cidadãos se comprometem 
com a transformação e nela se envolvem para benefício da qualidade de vida e da 
sustentabilidade das cidades.

A cidade de Aveiro caracteriza-se pelo património cultural marítimo e costeiro e uma cultura 
rica em tradições que começa a ser vista com um olhar crítico e sustentável. A arte xávega é 
um bom exemplo (Figura 9). Este tipo de pesca é um método artesanal, praticado em Portugal 
desde o século XV, tendo conseguido sobreviver até aos dias de hoje. Assim, é parte importante 
do património histórico-cultural, que importa preservar e valorizar. Ao contrário do que é 
popularmente falado, esta arte é cada vez mais valorizada dado o seu baixo impacto ambiental.

Enquanto agente de mudança, a Universidade de Aveiro assume a responsabilidade 
de proporcionar uma experiência prática sistemática e ordenada de cidadania ambiental 
à sua comunidade, consciencializando e ensinando – não apenas pela palavra, mas 
também pelo exemplo. Como boas práticas, destacam-se, particularmente, no âmbito da 
dimensão de sustentabilidade ambiental:

 · Distribuição de garrafas de vidro reutilizáveis e instalação de dispersores de água 
nos edificios do Campus; 

 · Distribuição pelo campus de recipientes de recolha de resíduos, nomeadamente o 
óleo alimentar usado, para uma maior eficiência da reciclagem e tratamento de resíduos;

 · “Plantar o Futuro “UAUBike” onde se coloca ao dispor da comunidade académica, o 
uso de bicicletas mecânicas e elétricas;

 · Utilização de fontes de energia renováveis e limpas, nomeadamente energia solar 
e geotérmica;

 · Preservação das áreas verdes do campus, incluindo a defesa e promoção da 
biodiversidade. Um outro exemplo, é o património cultural em torno da apanha do moliço. Apesar 

desta atividade estar praticamente desaparecida, nos últimos anos tem vindo a ocorrer 
uma recuperação da memória desta arte, em particular, através do uso dos moliceiros 
(embarcações tradicionais utilizadas na apanha do moliço) no turismo, o que permitiu 
preservar a arte tradicional da construção dos moliceiros (Figura 10). Numa estratégia de 
sustentabilidade, o impacto ambiental do uso das embarcações nas atividades turísticas 
não foi ignorado; como é exemplo, a mudança para motores elétricos nas embarcações. 

Figura 9. Painel ilustrativo da arte xávega, da autoria de Vasco Branco

Figura 10. Moliceiros na prática do turismo
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Evento anual que tem como 
objetivo assinalar ações 
positivas de proteção e 
preservação do ambiente e 
alertar as populações e os 
governos para a necessidade 
de salvar o ambiente.

Pretende lembrar a 
importância dos oceanos no 
nosso quotidiano, enquanto 
«pulmões do planeta».

Assinala o dia em que a ONU 
revelou os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
em 2015.

5
/ jun

Dia Mundial 
do Ambiente

8
/ jun

Dia Mundial 
dos Oceanos

25
/ set

Dia Nacional 
da Sustentabi-
lidade

Um outro exemplo da preservação da memória cultural da cidade e da estratégia de 
sustentabilidade adjacente são os ovos moles. Este doce típico de Aveiro é comercializado 
tipicamente no formato de “ovo mole” ou em massa de ovos moles em barrica de madeira. 
Estas barricas (Figura 11) são construídas com madeira de choupo e todo o processo de 
tornear e pintar são manuais. As barricas, após estarem vazias, podem ser reutilizadas 
para outros fins, o que permite reduzir o impacto ambiental.

Estes e outros aspetos serão considerados nos próximos capítulos, onde se navega 
pela identidade de Aveiro focando-nos no seu património cultural e natural.

Na Figura 12 assinalam-se alguns dias onde se comemoram temas relacionados 
com a Sustentabilidade, tal como o Dia Mundial do Ambiente, o Dia Mundial dos Oceanos 
e ainda o Dia Nacional da Sustentabilidade.

Figura 11. Exemplares de barricas de ovos moles

Figura 12. Dias comemorativos relacionados com Sustentabilidade
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Origem das figuras

Sofia Ribeiro (design dos esquemas concebidos no âmbito desta obra): Figuras 7-8, 12; (fotografias 
captadas no âmbito desta obra): Figuras 9-11 e curiosidades-flamingos.
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E começamos, agora sim, a nossa caminhada pela cidade de Aveiro! Vamos conhecer 
o precioso contexto geográfico em que se insere (Figura 12) e apreciar a diversidade 
do seu património cultural. Sobrevoaremos o litoral centro de Portugal, onde uma 
laguna costeira de águas pouco profundas, a Ria de Aveiro, e a sua ligação ao Oceano 
Atlântico, influenciaram a história, a cultura e o contexto socioeconómico desta região. 
Abordaremos o património cultural centrando-nos na História, nas gentes que a fazem, 
nas suas tradições, e no património construído ou edificado.

Figura 12. Mapa da região de Aveiro in Arroteia (2015)

(Arroteia, 2015)

““Aveiro!

Espelho de água
E gaivotas a esvoaçar.
Canais esbatidos,
Moliceiros,
Velhas salinas,
Cidade antiga,
Uma terra virada para o mar.
Distante mar que te deu vida…
Homens, mulheres, do teu seio
Que partiram…
Outros, que ficaram
Embalados pela brisa,
E neblinas constantes
De uma ria,
De uma terra sem par.”

Aveiro: Património Cultural
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Enquadramento Geográfico

O espaço do município e da laguna, conhecida como Ria de Aveiro, tem um 
enquadramento geográfico singular: “ao norte de Portugal, sobre o Atlântico, a linha 
da costa afrouxa e decai para o lado da terra, fechando-se pelo poente uma extensa 
meia-lua de planuras vastas, cortadas de canais e lagos, e na linha interior demarcada 
pelas primeiras elevações dos contrafortes das serras de Arouca, Talhadas, Caramulo e 
Buçaco” (Lima, 1968, p. 11, cit. por Arroteia, 2015). Localizada no litoral centro de Portugal, 
ligada ao Oceano Atlântico por uma única embocadura, integrada na bacia hidrográfica 
do rio Vouga, e abarcando onze municípios, a Ria de Aveiro tem uma área variável entre 
83 km2 em preia-mar e 66 km2 em baixa-mar e 45 km de comprimento (Pinho et al., 
2021). É também um espaço fortemente marcado pelo esforço dos habitantes da região 
ribeirinha, condicionados e animados pelo estímulo ambiental, pela luta contra o mar e 
pela relação entre a terra e o enorme braço de mar que nos separa do Oceano (Arroteia, 
2015), cuja ação humana contribuiu fortemente para a atual configuração da laguna 
(Pinho et al., 2021).

Caracterizado como um espaço geograficamente multifacetado nas formas de 
povoamento e nos seus aspetos naturais (Arroteia, 2015), o território do município de 
Aveiro, composto por 10 freguesias, corresponde a uma área total de cerca de 20 000 
hectares, localizado na plataforma litoral, junto à foz do rio Vouga, onde os horizontes 
são abertos, a planície domina, as formas de relevo são suaves e talhadas num substrato 
sedimentar recente, e onde os espaços húmidos são dominantes (Figueiredo, 2012). 
Cerca de metade do seu território está classificado como Zona de Proteção Especial 
(Dec. Lei 384‐B/99 de 23 de Setembro), correspondendo um terço a um ambiente lagunar, 
dominado pelos sapais e vastas áreas de salinas, onde também se inclui a Reserva 
Natural das Dunas de S. Jacinto (Figueiredo, 2012).

Este território foi, ao longo do tempo, alterado por ações climáticas e naturais, 
especialmente na área estuarina e lagunar, e alvo de ações antrópicas, pelo arroteamento 
ou cultivo de um espaço antigo designado “território alavário” (Arroteia, 2015). A fixação 
de um grande número de povoados decorre das condições naturais de abrigo marítimo 
proporcionadas pela laguna, sendo esta relação a raiz do florescimento da cidade de 
Aveiro, cuja dinâmica demográfica e socioeconómica foi influenciada, ao longo da 
história, pela evolução natural da laguna (Figueiredo, 2012; Girão, 1922). As condições 
naturais favoreceram o desenvolvimento da atividade lacustre e marítima, a agricultura 
e a vida de relação lagunar, fluvial e terrestre, e moldaram uma paisagem singular, de 
comunhão do homem com o ambiente natural (Arroteia, 2015).

A localização de Aveiro revela, pois, segundo Arroteia (2015), uma situação estratégica 
no contacto entre o mar e o rio, mas também entre o litoral e o interior, encontrando-se 
numa posição de confluência de várias linhas de comércio (terrestres, marítimas e fluviais). 
Importantes atividades económicas, como a pesca, a apanha de moliço e a produção de 
sal, dominaram este território, mas também atividades de preparação e transformação 
do bacalhau (Figura 13), decorrentes da fixação de comunidades piscatórias na 
região (Figueiredo, 2012; Pinho et al., 2021). Sendo atualmente uma região em franco 
crescimento económico face, sobretudo, a excelentes condições de acessibilidade 
e à Universidade de Aveiro (Figueiredo, 2012), as atividades económicas tradicionais 
sofreram, contudo, um declínio acentuado nas últimas décadas, excetuando-se as que se 
reinventaram na resposta a um fenómeno turístico crescente (Pinho et al., 2021), tirando 
proveito do edificado Arte Nova, dos passeios de moliceiro ou da venda e utilização para 
fins cosméticos de sal, flor de sal e salicórnia.

Figura 13. Mulheres na preparação do bacalhau (lavagem) para a seca
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Património Cultural

A história de Aveiro em datas

A Figura 14 ilustra uma linha de tempo que se 
assemelha à forma de um moliceiro, desde do ano 
959 até à atualidade, mostrando algumas datas-chave 
relacionadas com a história da cidade e também algumas 
datas mais recentes relativas à criação da UA e a projetos 
que antecederam o EduCITY.

Figura 14. Linha de tempo da história de Aveiro e projetos prévios ao EduCITY
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Aveiro vive num território que se vai moldando pelas ações próprias da natureza e da 
presença humana, cujos vestígios remontam até ao Neolítico (Morgado & Filipe, 2009). 
As suas gentes, tiveram um passado intimamente ligado à pesca e ao salgado, aos 
Descobrimentos (Ferreira, 2017), ao comércio e à Indústria na área da cerâmica, a partir 
do século XIX (Rodrigues, 1990).

Torna-se difícil imaginar que a cidade da Ria, dos canais, dos moliceiros e dos 
ovos moles já foi delimitada por uma muralha, que se estendia desde a zona da atual 
“Sé Catedral” até à zona das “pontes”, havendo vestígios no traçado urbano dessa zona, 
naquela que muitos aveirenses chamam de “Rua Direita” e que une a “Praça Marquês 
de Pombal” até à “Praça Humberto Delgado”, as “pontes”, já junto à água (Curado, 2019).

A muralha, que foi desmantelada em 1806 para que os seus materiais fossem 
utilizados na construção e consolidação da barra de Aveiro, poderá ter tido como seu 
impulsionador o Infante D. Pedro, por volta de 1418, sendo este filho de D. João I, senhorio 
da Vila de Aveiro, dando o seu nome ao parque da cidade (Curado, 2019).

Se os vestígios da muralha são hoje pouco presentes no traçado urbano da cidade, 
interessantes são algumas das gravuras que a fizeram chegar até aos dias de hoje e que 
permitem identificar algumas construções que ainda hoje são desse tempo.

Do tempo da muralha (Figura 15) temos, entre outros, vestígios no interior do “Museu 
de Aveiro”, antigo “Convento de Jesus” (Curado, 2019), onde viveu e faleceu a Princesa 
Santa Joana, padroeira da cidade e onde, reza a tradição local, terão surgido os ovos 
moles, não como delícia para os mais glutões, mas como medicamento (Semedo, 2016).

Aveiro

“(…) na origem do povoamento litoral ocupado inicialmente pelo antigo burgo, 
Aveiro situa-se numa “reentrância da costa rochosa sobre o mar em que se 
desenvolvia uma espécie de outeiro, ladeado ao sul pelo declive de Rabães e ao 
norte pelo vale do Cojo”

 (Gaspar, 1997, 16)

Sobre essa ocupação humana o mesmo autor (loc. cit.) prossegue dando conta da 
existência de “uma rudimentaríssima fortificação de defesa no sítio onde seria mais 
tarde, na época cristã, a Igreja de S. Miguel e, atualmente, a Praça do Município ou da 
República" (Arroteia, 2015, p. 14-15).

Figura 15. Gravura alusiva à muralha de Aveiro

A pesca, o comércio marítimo, o moliço e a produção de sal constituíam as principais 
atividades implantadas desde os primórdios da nacionalidade, atraindo um número crescente 
de população e, durante o séc. XVI, a cidade atinge um período de apogeu, concentrando uma 
população que rondaria os 14 000 habitantes. Contudo, a obstrução da barra a seguir a um 
forte temporal ocorrido em 1575 e, com os problemas de navegabilidade que se mantiveram 
até ao final séc. XVIII, o comércio marítimo entra em colapso, as salinas e os campos do 
Vouga tornam-se insalubres e/ou são destruídos pelas cheias (Figuras 16 e 17) associadas ao 
assoreamento da laguna, culminando num acentuado declínio de toda a região (Figueiredo, 
2012; Girão, 1922). Só no séc. XIX, com a reabertura artificial da barra (1808), a construção 
da estrada Aveiro‐Viseu, a inauguração da estação de caminhos‐de‐ferro da Linha do Norte 
(1864) e a ligação à Linha do Vale do Vouga (1911), tornarão a existir condições para que 
o tecido social e económico se reanime, iniciando‐se uma nova vaga de desenvolvimento 
associado ao processo de industrialização que se difunde pelos diversos centros urbanos 
posicionados nas margens da laguna.
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Figura 16.

Figura 17.

Cheia no Canal Central (Fotografia antiga)

Cheia no Largo do Peixe (Fotografia antiga)

Figura 18. Paisagem rural em Aveiro (Fotografia antiga)

Contudo, nas áreas rurais, mais interiores, continuam a dominar as atividades 
agrícolas, com a paisagem marcada pelos vastos e férteis plainos aluviais onde o 
alinhamento paralelo das folhas de cultivo, visto de longe (Figura 18), se assemelha às 
marcas fortes do pincel num quadro de Van Gogh (Figueiredo, 2012).

“A localização de Aveiro revela, portanto, uma situação estratégica no contacto 
entre o mar e o rio, o litoral e as terras do interior. Tal facto deve-se à sua posição 
“na confluência de várias linhas de comércio, muito próxima de estradas que 
atravessavam o País”

(Silva, 1997, p. 16)

Por isso as referências às povoações mais antigas, como Talábriga – próxima da 
foz do Vouga ou em lugar pouco distante – de Alavarium e de Aviarium (“por ser uma 
região cheia de lagoas, onde abundavam as aves palmípedes” – Gaspar, 1997, p. 27), 
beneficiaram da proximidade das estradas romanas que ligavam Olissipo, a Bracara 
Augusta, ou apenas Aeminium, a Calem.
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As tradições locais, profanas e religiosas, misturam-se com o espírito das suas gentes 
e dos ilustres que, ao longo dos tempos, fizeram de Aveiro ou da sua região, porto de 
abrigo. A Princesa Santa Joana foi um desses casos que, vinda do Paço da Corte, na 
capital do país, chamava carinhosamente a Aveiro, «a sua Lisboa, a pequena» (Christo, 
2013), tendo vindo a falecer, no então “Mosteiro de Jesus”, a 12 de maio de 1490. Reza a 
história que no dia do seu funeral, a natureza tombou à passagem da sua urna, tendo sido 
este considerado o seu primeiro milagre. Daí em diante, foram muitos os milagres que 
lhe foram atribuídos (Figura 20). Venerada ainda em vida, a partir de 1965, é declarada 
protetora especial da cidade pelo papa Inocêncio XII (Gaspar, 2012).

Gentes e tradições
UMA VIAGEM ÀS TRADIÇÕES E ÀS MEMÓRIAS POPULARES…

…AS TRADIÇÕES RELIGIOSAS E AS GENTES DE AVEIRO

Figura 20.

Figura 19.

Túmulo de Santa Joana Princesa, localizado no Museu de Aveiro

Testamento de Mumadona Dias

Esta situação foi aproveitada pela fixação humana em local plano, próximo da foz do rio 
Vouga, dominado por terraços marinhos onde se localizam as povoações ribeirinhas e 
denota as alterações decorrentes de uma sedimentação oceânica e fluvial que fez variar 
o traçado do rio e da sua barra (Arroteia, 2015).

Neste processo histórico evocamos a Alavarium dos latinos que, no dizer de Gaspar 
(1997, p. 21), “terá sido arrasada pelos vândalos quando, no século V, por aqui passaram, 
vindos da Galiza, a caminho da Andaluzia”. Prossegue o mesmo autor assinalando que 
esta povoação foi “restaurada e repovoada pelos alanos, aos quais se seguiram os suevos 
e os visigodos”, uma vez que aos mouros que aqui chegaram “no início do século VIII, 
atribui-se a construção de um castelo e de uma mesquita, onde existiria o castro lusitano 
e, antes, a fortificação transcodana” (Arroteia, 2015).

O antigo lugar era animado pelo tráfego marítimo que muito antes da fundação 
da nacionalidade percorria as costas do Atlântico e usava o ancoradouro de Alauario 
(séc. X), referida no registo da doação que a Condessa Mumadona Dias – “a dama mais 
poderosa do noroeste peninsular, no século X” (Gaspar, 1997, p. 23) – fez ao Mosteiro de 
São Salvador dos Monges de São Bento, em Guimarães, no ano de 959. Este documento 
histórico contém a primeira referência escrita a Aveiro (Figura 19).
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Figuras 21 e 22. Festa de São Gonçalinho e Azulejo com São Gonçalinho

Figura 23. Venda de cebolas próximo das pontes

Estas e outras tradições, como a Festa de Nossa Senhora das Febres, santa de 
devoção das gentes do bairro da Beira-mar ou a Festa do Mártir São Sebastião, santo 
especialmente acarinhado pelas pessoas do bairro de Sá, fazem parte do imaginário e 
vivências da população de Aveiro, que fazem com que nos dias de grandes procissões, 
como a “Procissão de Santa Joana”, a “Procissão do Senhor dos Passos”, a “Procissão 
do Enterro”, nas celebrações da Páscoa, às janelas do casario se coloquem colchas 
ricamente debruadas (Vidal, 1967).

Todas estas tradições, e muitas outras, são sinais vivos das gentes de Aveiro, que se 
distinguiam, em tempos passados, entre “ceboleiros” (Figura 23) e “cagaréus”, consoante o 
lado da Ria em que nasciam. Surge também a denominação de “bicudos”, nome então dado 
aos habitantes de Esgueira. Estes nomes cuja origem se perdeu no tempo, liga-se à forma 
e modo como a própria cidade se foi organizando ao longo dos séculos (Pacheco, 2020).

Em tempos passados, as ruas da cidade estavam repletas de personagens que 
hoje vemos representadas nos diferentes grupos que as preservam, como o Grupo 
Etnográfico e Cénico das Barrocas, o Grupo Cénico Cantares da Ria Aveiro e o Grupo 
de Cantares Xailes de Aveiro, que mantêm as tradições, os costumes e o vestuário que 
fazem parte da história da cidade (Universidade de Aveiro, s.d. a).

Pela cidade andavam tricanas, “de clássica fama e gracilidade escultural” (Souto, 
s.d., p. 5), com belos xailes, tendo feito deste objeto, símbolo da figura feminina 
popular, tal era a forma como lhe davam uso (Figura 24). Nos dias de festas, os trajes 
mudavam, ficando mais distintos e trazendo para as ruas os “xailes de merino” ou as 
“mantilhas” (Madahil, 1941).

Outro santo de especial devoção dos 
aveirenses é o São Gonçalinho, havendo 
no adro da sua capela (Figuras 21 e 
22), nos dias próximos ao 10 de janeiro, 
festividades em sua honra. Esta festa 
religiosa é conhecida também como a 
“Festa das Cavacas”, tradição que consiste 
no lançamento de cavacas doces do alto 
da capela, havendo também a entrega 
do ramo aos mordomos e a “dança dos 
mancos” (Gaspar, 1975).
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Figura 24. Tricanas

Apareciam também grupos de varinos, envergando o típico gabão e barrete, assim 
como de pescadores, que de trajes mais simples de trabalho, trocavam as largas ceroulas, 
camisa, jaqueta e barrete de lã, por calças, colete, jaqueta e chapéu de feltro, nos dias 
de festa, ou ao domingo (Madahil, 1941). Pela cidade circulavam também as peixeiras, 
que vendiam o peixe, apanhado pelos pescadores. Nos dias de festa, os fogueteiros 
afastavam-se, tal como hoje o fazem, do casario para fazer estalar nos céus os foguetes 
que anunciavam a festa. 

Estas figuras populares estão eternizadas em muitos painéis de azulejos espalhados 
pela cidade, assim como nas cantigas e poemas populares, mas também em estatuária, 
nomeadamente, em quatro esculturas que se encontram nas “pontes”, “Praça Humberto 
Delgado” (Figuras 25 a 28).

Figuras 25 e 26. Estátuas da Parceira do Ramo e do Fogueteiro nas pontes

Figuras 27 e 28. Estátuas do Marnoto e da Salineira nas pontes 
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Se, como vimos, a região de Aveiro é rica em tradições e figuras populares, a ligação da  
cidade à Ria e ao Salgado é evidente por todo o lado, existindo na própria história e nas 
pessoas, testemunhos das múltiplas relações entre a terra, a ria e o mar, que recuando 
até à primeira referência escrita sobre Aveiro, teve no Salgado a sua própria origem. Esta 
atividade humana soube unir Natureza e Homem numa combinação cristalina (Figuras 
29 e 30). Esta união, e o respeito pelo meio, é-nos personificada através dos marnotos, 
que sempre demonstraram respeito e cuidado quanto ao ritmo constante e natural da 
própria natureza, tirando partido dos benefícios desta e respeitando esse mesmo ritmo. 
Da mesma forma que a chuva muito forte provocava grandes estragos, também as marés 
“vivas” traziam preocupação e até mesmo danos às construções que foram surgindo ao 
longo dos braços da Ria.

…A RIA E O SALGADO, OS SEUS OFÍCIOS E AS SUAS EMBARCAÇÕES…

Figuras 29 e 30. A importância do sal nas atividades económicas de Aveiro 

Os braços da Ria, que na centralidade da cidade se estreitavam, foram sendo 
murados com o tempo, dando origem ao que hoje é designado, por exemplo, como Canal 
das Pirâmides (Figura 31), Canal Central (Figuras 32 e 33), Canal do Cojo (Figura 34), ou 
Canal de São Roque (Figuras 35 e 36).

Figura 31. Canal das Pirâmides 
(Fotografia antiga)

Figura 33. Canal Central (2022) 

Figura 32. Canal Central (Fotografia antiga)

Figura 34. Canal do Cojo  (Fotografia antiga)

Figura 35. Canal de São Roque  
(Fotografia antiga)

Figura 36. Canal de São Roque (2022)
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Estes canais, que outrora deixavam circular de forma natural a água da Ria eram, e 
ainda são, meio de circulação, hoje de pessoas, através dos moliceiros que foram sendo 
adaptados para passeios turísticos. No entanto, no passado, a rede de canais fazia 
parte, a par das estradas, de um sistema complexo de transporte e circulação de bens 
e mercadorias, que combinadas com o caminho de ferro, fizeram Aveiro prosperar, tal 
como hoje acontece com as grandes interfaces industriais ou urbanas.

A par da cerâmica, a “indústria” do sal, desde tempos remotos, faz parte do 
quotidiano da cidade. Em tempos, os montes de sal nas “marinhas” ou “salinas” 
pontilhavam os arredores próximos do espaço urbano e eram fonte de trabalho para 
um grande número de pessoas.

Hoje em dia, são poucas as marinhas de sal que estão ativas, no entanto, a “Marinha 
Santiago da Fonte”, adquirida em 1993 pela Universidade de Aveiro (Universidade de 
Aveiro, s.d. b), continua em funcionamento, sendo um excelente espaço para se entrar 
em contacto com a arte ancestral dos marnotos.

Aos marnotos e moços juntavam-se as salineiras, que transportavam à cabeça 
canastras de sal com mais de 50 kg, tanto para as grandes embarcações, denominadas 
de saleiros (Dias, 1996), como destes para os armazéns que ao longo dos canais existiam, 
e ainda existem, embora alguns já reconvertidos.

As embarcações que existem na Ria de Aveiro (Figura 37) são testemunho da “arte” 
que as gentes de Aveiro e da sua região souberam criar, de modo a que a circulação na 
rede lagunar ocorresse de forma segura e eficaz, sendo as maiores os saleiros, moliceiros 
ou os mercantéis, e as mais pequenas as bateiras. Apesar de hoje em dia, ainda vermos 
alguns destes barcos a circular pela Ria, a maioria são os típicos moliceiros, elegantes 
e completamente únicos ao nível das suas formas (Magalhães, 1993), que já não 
transportando o moliço para adubar as terras, mas sim turistas, continuam a pontilhar de 
cor e graça as águas da cidade, tendo, nas suas proas dizeres populares ou assaz críticas 
sociais (Figuras 38 e 39).

Figura 37. Circulação de embarcações na rede lagunar de Aveiro (Fotografia antiga)

Figura 39. Moliceiros na atualidadeFigura 38. Concurso Painéis dos Moliceiros – 
Fotografia antiga do Canal Central
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A cidade e a região de Aveiro são conhecidas pela sua gastronomia icónica, que faz parte 
da memória dos aveirenses e desperta a curiosidade de quem a visita. Da relação com 
a Ria e o mar temos o peixe e o marisco fresco. Quem não se lembra das “malgas” com 
“cabras”, “camarão de reduzida dimensão” (Semedo, 2016, p. 74) que eram distribuídas às 
vizinhas no bairro da Beira-mar? Quem já comeu “pastelões” ou “bolos de cabozes”? Ou 
quem nunca molhou o pão no molho de escabeche, tanto de mexilhões como de enguias?

Sobre a enguia, iguaria-símbolo da cidade, existem vários modos de a confecionar, 
por exemplo, em caldeirada ou através de ensopado, ou então através de uma bela sopa, 
que, “é frequentemente servida no final das refeições” (Semedo, 2016, p. 49).

Claro que outros pratos, como as Sopas de peixe, ou de Safio, ou as reconfortantes 
caldeiradas de peixe, ou então o “escoado”, que era a “última refeição do dia em grande 
número dos lares desta região” (Semedo, 2016, p.94) são também marcantes. As “pataniscas 
de bacalhau”, assim como a “pentiga”, continuam a estar em algumas mesas das casas 
aveirenses e, em dias especiais, a "caldeirada de enguias" (Figura 40) (Semedo, 2016).

…A GASTRONOMIA LOCAL

Nos dias de festa, não faltam nas mesas aveirenses outras delícias para o palato, 
como a “Aletria”, o “Arroz-doce”, o “Leite-creme”, que depois de ser polvilhado com açúcar 
é queimado com ferro em brasa e que espalha, para além do fumo característico, o cheiro 
a caramelo por todo o lado. Todavia, outras iguarias tradicionais fazem o deleite dos locais 
e visitantes, como os “Alemães” e as “Raivas” (Figura 41), os “Bolos de gema”, as “Broas de 
ovos”, as “Cavacas” moles ou duras, os “Cacos”, ou as “Castanhas de ovos”, entre muitos 
outros, sem esquecer os “Palitos de Sabóia”, iguaria requintada e que deve ser comida 
a par com “Ovos Moles”. Em certas ocasiões do ano, outros doces são confecionados, 
como as “Papas de Abóbora”, ou as “Papas de carolo”, assim como os “Bilharacos” ou as 
“rabanadas”. Outro doce que também surge associado à cidade é a “Tripa”, cuja massa é 
igual à da “Bolacha americana”. A par dos “pirulitos”, traz-nos à memória a época estival. 
Ao vasto reportório de delícias, torna-se imperativo referir o “Licor de alguidar”, que é 
presença nas mesas aveirenses e em especial no bairro da Beira-Mar, por altura das 
comemorações ao São Gonçalinho (Semedo, 2016).

Figura 40. Caldeirada de Enguias

possibilitaram que alguns pratos de carne sejam também tradicionais. A “Chanfana de 
Carneiro à moda de Aveiro”, a “Carne em vinhos d’alhos”, o “Sarrabulho”, os “Rojões” (de 
carne) ou os “Rojões da Tripa”, são alguns dos pratos que fazem parte das tradições 
gastronómicas da cidade (Semedo, 2016).

No entanto, Aveiro é conhecida pelos doces, em especial os “Ovos Moles” (Figura 
41), doce conventual, cujos ingredientes base são o ovo e o açúcar e que depois de 
preparados, são envoltos numa casquinha de hóstia, através de formas, mas no passado 
este doce era vendido em “pequenos barris” (Semedo, 2016, p. 29).

Figura 41. Ovos Moles

Se a proximidade à água levou a que muitos pratos tradicionais tivessem o peixe ou 
o marisco por base, a pouca distância às planícies agrícolas, banhadas pelo Rio Vouga, 
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A riqueza do património edificado em Aveiro é algo que caracteriza não apenas a 
cidade, mas toda a região, havendo uma variedade de construções, civis, religiosas e 
militares que são referência, tanto a nível da sua qualidade estética, como de materiais, 
com características próprias do seu período de construção.

Ao atravessarmos a cidade podemos admirar edifícios renascentistas, como a “Igreja 
da Misericórdia” ou a “Capela de São Bartolomeu”, e edifícios barrocos, como os edifícios 
Arte Nova no Canal Central (Figura 42), a “Casa Major Pessoa”, atual “Museu Arte Nova”, 
o edifício do “Antigo Hospital” (Figura 43), também neste estilo, projetado pelo arquiteto 
Francisco Augusto da Silva Rocha (1864-1957), a “Igreja das Barrocas” ou a fachada do 
“Museu de Santa Joana” (Figura 44) (Museu da Cidade de Aveiro, 2011).

Edificado
…UM ROTEIRO PELO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO…

Figura 42. Fotografia antiga de Arte Nova 
no Canal Central

Figura 44. Estilo barroco da fachada
do Museu de Santa Joana

O edifício do “Antigo Hospital” encontra-se a escassos metros do “Campus da 
Universidade de Aveiro”, espaço onde surgem edifícios de excelente qualidade estética e 
arquitetónica, desenhados por grandes nomes da arquitetura portuguesa contemporânea, 
como Álvaro Siza Vieira (Figura 45), Eduardo Souto Moura ou Gonçalo Byrne (Figura 46), 
entre muitos outros, fazendo deste espaço, uma verdadeira montra do que de melhor se 
projeta e constrói em Portugal (Universidade de Aveiro, s.d. b).

A arquitetura aveirense é igualmente acompanhada por magníficas fachadas 
azulejares, desde as que se observam na antiga “Estação de Comboios” (Figura 47), 
passando pela grande fachada do antigo “Palacete Visconde da Granja”, aos painéis da 
“Casa das quatro Estações”, até aos magníficos painéis contemporâneos desenhados 
pelo artista Vasco Branco (1919-2014), tanto no “Viaduto de Esgueira”, como junto aos 
“Paços do Concelho” (Figuras 48 e 49), na antiga “Rua Direita” (Curado, 2019), atual 
Rua de Coimbra (Figuras 50 e 51). Descendo por esta rua, chega-se às “pontes” (Figura 
52), atual "Praça General Humberto Delgado", área emblemática e centro “imaginário” 
da cidade. O nome dado pelos aveirenses a este local tem na origem o facto de, até 
ao início do séc. XX, terem existido duas pontes, a “ponte dos arcos” e a “ponte das 
almas” (Monumentos desaparecidos, 2010), que atravessavam a Ria, confluindo em si 
diferentes eixos, desde a circulação de pessoas até ao tráfego automóvel.Figura 43. Fotografia antiga do Antigo Hospital 

Figura 45. Depósito de água da Universidade 
de Aveiro desenhado por Siza Vieira

Figura 46. Reitoria da Universidade de Aveiro 
projetada por Gonçalo Byrne
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Figura 47. Estação de Comboios de Aveiro

Figura 49. Painéis contemporâneos desenhados 
pelo artista Vasco Branco 

Figura 51. Rua de Coimbra (antiga Rua Direita)

Figura 48. Painéis contemporâneos desenhados 
pelo artista Vasco Branco 

Figura 50. Fotografia antiga da Rua de Coimbra 
(antiga Rua Direita)

Figura 52. Fotografia antiga das “Pontes” 

Regressando à “Rua de Coimbra”, chegamos de novo à “Praça da República”, onde 
podemos apreciar a “Igreja e Conjunto Museológico da Misericórdia” (Figuras 53 e 
54), os “Paços do Concelho” (Figuras 55 e 56), o “Teatro Aveirense” (Figuras 57 e 58), o 
“Edifício ATLAS” (Figuras 59 e 60) (Câmara Municipal de Aveiro, 2020), espaço de cultura 
e biblioteca municipal. É nesta mesma praça que se encontra, ao centro, a estátua de um 
notável aveirense e “incomparável tribuno”, José Estevão Coelho Magalhães (1809-1862) 
(Vidal, 1967, p. 305).

Figuras 53 e 54. Igreja da Misericórdia (Fotografias antiga e atual)
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Figuras 57 e 58. Teatro Aveirense (Fotografias antiga e atual)

Figuras 55 e 56. Paços do Concelho (Fotografias antiga e atual)

Figuras 59 e 60. Praça da República e Estátua do José Estevão (Fotografias antiga e atual)

Se continuarmos a subir a "Rua de Coimbra", desembocamos na “Rua Combatentes 
da Grande Guerra” e chegaremos à “Praça Marquês de Pombal” (Figuras 61 e 62). Nesta 
praça encontramos outro edificado notável, limitada pela “Casa de Santa Zita” (Neves, 
1985, p. 67), outrora “Palacete Visconde da Granja”, e do outro lado, ao fundo, o edifício 
do antigo “Governo Civil de Aveiro” (Curado, 2019), que tem do seu lado direito o edifício 
do Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro e do seu lado esquerdo o “antigo Convento 
das Carmelitas” (Neves, 1985, pp. 120–123) que contém uma pequena jóia artística 
portuguesa, a “Igreja das Carmelitas”.

Próximo desta praça encontramos o famoso “Museu de Aveiro”, ou “Museu de Santa 
Joana” (Figura 63), que outrora foi o “Convento de Jesus” (Curado, 2019). Este edificado 
acolhe, para além de muitas obras de arte que fazem parte do nosso património local e 
nacional, o próprio túmulo da Princesa Santa Joana (Figura 64) (Gaspar, 2012), verdadeira 
obra de arte do Barroco português e testemunho da devoção que, desde cedo, a Princesa 
teve por parte de quem com ela conviveu e de todas as gerações que se seguiram até à 
atualidade. Bem perto deste museu encontra-se a “Sé Catedral de Aveiro” (Figuras 65 e 
66), cuja origem remonta ao século XV. Este edifício fazia parte do antigo “Convento de 

Figuras 61 e 62. Fotografias antigas da Praça 
Marquês de Pombal
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São Domingos” (Neves, 1985). Se o interior da Sé está repleto de tesouros, o seu exterior 
conta com um belíssimo portal em estilo Barroco e no seu adro a réplica, protegida no 
interior da Sé, do magnífico “Cruzeiro de S. Domingos” (Curado, 2019), em estilo Gótico, 
uma obra-prima do séc. XV (Figura 67).

Figura 63. Museu de Santa Joana

Figura 64. Detalhe do Túmulo da Princesa Santa Joana 

Figura 66. Sé Catedral de Aveiro

Figura 67. Cruzeiro de São Domingos – Sé Catedral de Aveiro

Figura 65. Sé Catedral de Aveiro e largo 
Fonte Nova
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Figura 68. Estátua da Princesa Santa Joana 

Figura 71. Largo das Cinco Bicas 

Figuras 69 e 70. Edifício da antiga “Sapataria Leitão”

No centro da “Avenida de Santa 
Joana” encontra-se a “Estátua de Santa 
Joana” (Figura 68), da autoria do artista 
aveirense Hélder Bandarra (Bandarra, 
2007). Próximo desta estátua encontram-
se edifícios com elementos decorativos 
em estilo Arte Nova, que nos conduzem 
até à “Rua Eça de Queiroz” (Figuras 69 
e 70), onde nos deparamos com outra 
obra Arte Nova, o edifício do “Tribunal de 
Menores e Família de Aveiro”. Continuando-
se a caminhar, chegamos até ao “Largo das 
Cinco Bicas” (Figura 71), ou “Largo Luís de 
Camões, o magnífico Fontanário das Cinco 
Bicas” (Museu da Cidade de Aveiro, 2011).

Avançando pela “Rua Castro Matoso” conseguimos, 
à distância, distinguir os contornos do complexo 
arquitetónico constituído pela “Capela da Ordem Terceira 
de São Francisco, Igreja do Convento de Santo António 
e anexos conventuais”, incluindo a antiga Casa do 
Despacho, atualmente ocupada pela Polícia Judiciária 
(Figura 72). Este conjunto icónico de Aveiro assinala o 
antigo Convento de Santo António, que esteve na origem, 
à época (em 1861), do Passeio ou Jardim Público, o qual 
foi pedra basilar do atual “Parque Infante D. Pedro” ou 
“Parque da Macaca”, como ainda muitos aveirenses 
o denominam (Pombo et al., 2017). Neste magnífico 
parque citadino, para além de muitas espécies botânicas 
nativas e exóticas, de que são exemplo o loureiro (Laurus 
nobilis) e mesmo o “célebre ginkgo (Ginkgo biloba), 
considerado um fóssil vivo e originário da China e do 
Japão” (idem, p. 96), apresenta ainda belos exemplares 
de arquitetura.

Figura 72. Capela da Ordem Terceira de São Francisco, igreja do convento de Santo António 
e anexos conventuais
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Figura 75. Monumento ao Dr. Jaime Magalhães Lima com Realidade Aumentada

Figura 74. Coreto

Figura 73. Torreão ou Depósito de água

Começamos por observar o "Torreão" 
ou "Depósito de água" (Figura 73), que nos 
dias de hoje é usado como miradouro para 
observação do parque e da cidade. Um pouco 
mais à frente, notamos o fabuloso “Coreto” 
(Figura 74), em estilo de Arte Nova tardia, 
ornamentado com formas estilizadas de 
harpas e elementos vegetais. Continuando 
no mesmo sentido, podemos apreciar o 
“Monumento ao Dr. Jaime Magalhães Lima” 
(Figura 75) e notamos um grupo de estudantes 
que aponta um smartphone ao monumento. 
Seguimos o seu exemplo e usamos a app 
EduPARK para ver conteúdos 3D em realidade 
aumentada e, desta forma, aprender mais em 
contexto. Esta app, assim como os conteúdos 
de realidade aumentada a que nos dá acesso, 
resultou do projeto EduPARK (edupark.web.
ua.pt), que, para além de promover o uso da 
tecnologia no desenvolvimento de práticas 
educativas inovadoras, potencia a atividade 
física ao ar livre.

De seguida, verificamos que, deste ponto, se avista uma bela “Colunata” (Figura 76), 
sustentando inúmeras buganvílias que, na primavera, pincelam a estrutura de cor-de-rosa. 
Seguimos até à zona central desta estrutura, onde a colunata se estende formando uma 
“Pérgula”, que se divide em duas “escadarias” laterais dando acesso à zona inferior do 
parque (Figura 77). Já na base deste edificado, pode-se apreciar quatro painéis de azulejos 
ilustrando temáticas alusivas à região, como a apanha do moliço da Ria ou o transporte 
de bens no mercantel. Debaixo da pérgula, e entre as duas escadarias, encontramos uma 
gruta artificial imitando o modelado cársico, que abriga pequenos peixinhos e rãs que 
coaxam uma melodia relaxante.

Figura 76. Colunata e pérgula
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Figura 78. Placa do EduPARK no Parque Infante D. Pedro

Figura 79. Marcador de Realidade Aumentada do EduPARK no Parque Infante D. Pedro

Continuando o passeio no parque, encontramos a belíssima “Casa de Chá” (Figura 80), 
construída em 1927 e decorada com magníficos painéis azulejares de origem local (Pombo 
et al., 2017). Atualmente é sede da Orquestra Filarmónica das Beiras, pelo que podemos 
sentar-nos para apreciar a bonita música que os seus ensaios produzem.

Embrenhando-nos no parque e, quase em frente à zona das escadarias, reparamos numa 
placa preta instalada no topo de um pequeno poste em frente a uma árvore. É uma placa 
identificativa de espécies arbóreas do EduPARK (Figura 78). Passeando pelo parque vamos 
notando várias destas placas indicando, para cada espécie de árvore, o seu nome científico, 
assim como o seu nome vulgar, sua família e origem geográfica. Cada placa inclui ainda “um 
marcador de realidade aumentada que fornece informação adicional” (Pombo et al., 2017, 
p. 24). Mais uma vez, recorremos à app EduPARK para ter uma experiência em realidade 
aumentada, desta vez, para aprender sobre uma espécie arbórea (Figura 79). 

Figura 80. Casa de Chá

Figura 77. Conjunto da colunata, pérgula, escadarias e gruta no Parque da Cidade 
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Caminhando de novo, em sentido ascendente, percorremos a “Rua Capitão Souza 
Pizarro”, onde podemos admirar a bela fachada do “Edifício da Antiga Garagem” (Museu 

Figura 81. Avenida Artur Ravara (próximo do Hospital - Fotografia antiga)

Figura 82. Praça Marques de Pombal 
(Fotografia antiga)

da Cidade de Aveiro, 2011), também em 
estilo Arte Nova, que deve o seu desenho a 
Ernesto Korrodi (1870-1944). Continuando 
pela mesma rua, mais à frente, chegamos 
novamente à “Praça Marques de Pombal”, 
desta vez próximo do edifício do antigo 
“Governo Civil de Aveiro”. Aqui pode ver-se, 
em toda a praça, um magnífico trabalho 
de calçada portuguesa (Figura 82), obra 
feita por experientes calceteiros, aplicando 
o desenho do pintor António Quadros 
(Câmara Municipal de Aveiro, 2003).

Após nos perdermos no parque, decidimos seguir pela “Avenida Artur Ravara” (Figura 
81) que, dando continuidade à “Avenida de Santa Joana”, permite a aproximação ao Campus 
da Universidade de Aveiro, passando primeiro pelo edifício do “Antigo Hospital ” (Museu da 
Cidade de Aveiro, 2011), em estilo Arte Nova, traçado por Silva Rocha.

A passagem pela lateral do edifício do “Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro” faz-nos 
chegar, virando à esquerda, à “Rua Homem Cristo Filho” e, continuando a descida, vemos 
a magnífica fachada em azulejos da “Casa das Associações” (Figura 83), espaço para 
as confrarias dos Ovos Moles e de São Gonçalo, mas também de outra importante 
instituição da cidade, a Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e 
Cultural da Região de Aveiro (ADERAV). A fachada em azulejos deste edifício (Figura 84) 
tira partido visual dos símbolos das instituições, caracterizada por formas e elementos 
típicos da cidade, sendo exemplo da excelente capacidade técnica e inovação própria do 
desenvolvimento industrial da região.

Rapidamente chegamos até à “Rua de José Rabumba” (Figura 85), onde somos 
presenteados com os edifícios “Residência Florentino Vicente Ferreira” e “Fundação 
João Jacinto Magalhães” (Museu da Cidade de Aveiro, 2011), belos exemplares do estilo 
Arte Nova. Mais à frente, já virados para a Ria e o “Rossio” vemos o “Monumento a José 
Rabumba” (1866-1951) (Figura 86), aveirense que ao longo da sua vida preconizou muitos 
salvamentos nas águas do Atlântico (Vidal, 1967).

Figura 84. Pormenor da fachada com 
símbolos das Confrarias de São 
Gonçalo e dos Ovos Moles

Figura 83. Edifício sede da ADERAV
e das Confrarias de São Gonçalo
e dos Ovos Moles



 | 
Av

ei
ro

, c
id

ad
e 

su
st

en
tá

ve
l

Aveiro: Património CulturalCapítulo 2 |

9392

Figura 85. Rua José Rabumba (em frente - Fotografia antiga)

Figura 86. Monumento a José Rabumba

Caminhando em direção às “pontes” 
através da Rua Clube dos Galitos, vamos 
observando, do outro lado da Ria os belos 
edifícios Arte Nova que se vão espelhando 
nas águas da laguna, agitadas pelo 
movimento dos coloridos moliceiros. Neste 
percurso passamos pelo “Chafariz dos 
Arcos” (Figura 87) (Curado, 2019) que perto 
de si tem uma escadaria que nos faz voltar 
ao “Edifício Atlas” ou, continuando perto 
da Ria, até à Praça Humberto Delgado, as 
“pontes”.

Já nas “pontes” (Figura 88), com o edifício Arte Nova “Sapataria Miguéis” (Figura 89) 
(Museu da Cidade de Aveiro, 2011) à nossa direita, vemos ao fundo, também nesse sentido 
uma zona comercial e próximo, sobre a Ria, o edifício da antiga Capitania, que anteriormente 

Figura 87. Chafariz dos Arcos

Figura 88. As “pontes” (Fotografia antiga)
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Figura 89. Arte Nova na loja “Sapataria Miguéis” 

Figuras 91 e 92. Edifício da antiga Capitania – Assembleia Municipal de Aveiro

Figura 90. Edifício da antiga Capitania 
(Fotografia antiga)

tinha sido a Escola de Desenho Industrial, sendo hoje a Assembleia Municipal de Aveiro 
(Figuras 90 a 92). O aspeto atual deste edifício deve-se ao traço do ilustre arquiteto 
aveirense, Francisco Augusto da Silva Rocha (1864-1957) que, juntamente com outras 
referências, como Ernesto Korrodi (1870-1944), Francisco Luís Pereira (1891-1961), Jaime 
Inácio dos Santos (1874-1942), Licínio Pinto da Silva (1882-1951) e José de Pinho (1874-
1964), trouxeram para a cidade o estilo Arte Nova (Museu da Cidade de Aveiro, 2011).

Passando o olhar por esta zona histórica, vemos do outro lado, virado para a Ria, um 
friso de edifícios Arte Nova, elegantes e ricamente decorados, apresentando uma qualidade 
estética, formal e material, que caracterizam os belos exemplares deste estilo e que se 
encontram espalhados por toda a cidade (Figura 93).

Figura 94. Fachada de azulejo Arte Nova

Figura 93. Arquitetura Arte Nova no Canal Central

A par das linhas vivas da arquitetura 
Arte Nova, outros elementos decorativos, 
como a estatuária de grande qualidade e 
muito bem enquadrada, assim como os 
painéis de azulejos, de maior ou menor 
dimensão, para além de atestarem a 
qualidade deste património, são também a 
alusão da tradição e importante produção 
azulejar aveirense (Figura 94), que ainda 
hoje coloca a indústria cerâmica local, não 
só no mercado nacional, mas também no 
mercado internacional.

Pausamos por momentos o nosso passeio, para recordar diversos nomes e 
referências icónicas desta indústria tão importante para a região. Uma referência 
incontornável é, sem dúvida, a “Fábrica Campos” (Figura 95), ou melhor, “Fábrica 
Jerónimo Pereira Campos” (Neves, 1985; Rodrigues, 1990), um imenso edifício horizontal 
de tijolo vermelho, ritmado por grandes janelas em arco e encimado por uma elegante 
chaminé. Este edifício é a maior marca do vasto complexo fabril que existiu na zona do 
"Cais da Fonte Nova". Não muito longe, localizam-se ainda os vestígios de uma capela 
e uma outra chaminé de um forno, junto ao Memorial à Indústria Cerâmica de Aveiro, 
inaugurado em setembro de 2021. Se nesta fábrica se produziam tijolos e telhas do tipo 
marselhesa, noutras, a produção focava-se na azulejaria, na cerâmica e faiança, como é 
o caso, entre outras, da “Fábrica do Côjo” (1774-1907) (Figura 96), da “Fábrica de Faianças 
São Roque” (1955-2002), da “Fábrica dos Santos Mártires” (1905-1917) que deu origem 
à “Fábrica Aleluia” (Figura 97) ainda hoje em laboração, ou a “Fábrica de louça da Fonte 
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Figura 95. Fábrica Campos (Fotografia antiga)

Figura 97. Fábrica Aleluia (Fotografia antiga)

Figura 96. Fábrica do Côjo (Fotografia antiga)

Retomamos o nosso passeio e, já do outro lado da Ria, na "Praça Melo Freitas", ou junto 
aos “arcos” (Figura 98) (Vidal, 1967, pp. 65–69), expressão que ainda é usada por muitos 
aveirenses, vemos uma construção pétrea, o “Monumento à Liberdade” (Figuras 100 e 101) 
(Museu da Cidade de Aveiro, 2011) que se configura em forma de obelisco, profundamente 
decorado com motivos vegetalistas, em estilo Arte Nova, inaugurado em 1909, comemorando 
o primeiro centenário do nascimento do tribuno José Estêvão e homenageando os aveirenses 

Nova” (1882-1937) (Neves, 1985; Rodrigues, 1990). Foi desta fábrica (Neves, 1985) que 
saíram muitos dos exemplos azulejares que decoram os edifícios Arte Nova, tendo como 
principais artistas-criadores, Francisco Ferreira (1891-1961) e Licínio Pinto (1882-1951). 
Dos fornos desta fábrica saíram os icónicos painéis de azulejos da “Estação de Caminhos 
de Ferro”, a fachada da “Casa de Santa Zita”, a fachada azulejar Arte Nova da “Antiga 
Cooperativa Agrícola”, assim como os painéis da “Casa das Quatro Estações”.

que se insurgiram contra o Absolutismo. Ao fundo, surgem-nos vários edifícios, sendo um 
deles forrado a azulejos de cor azulada e com belos pormenores em cantaria, assim com 
uma mansarda coberta a xisto, e que é conhecida por antiga “Farmácia Ala” (Figura 99) 
(Museu da Cidade de Aveiro, 2011).

Figura 98. Arcos na Praça Melo Freitas 
(Fotografia antiga)

Figura 100. Fotografia antiga do Monumento à 
Liberdade (Fotografia antiga)

Figura 101. Monumento à Liberdade 
na atualidade

Figura 99. Edifício da antiga Farmácia Ala
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Partindo desta praça, para o interior 
da malha urbana, entramos num dos 
bairros mais tradicionais da cidade e 
cujos percursos se articulam em torno de 
alguns edifícios-chave como a “Igreja de 
Nossa Senhora da Apresentação” (Curado, 
2019) ou “Igreja da Vera-Cruz”, datada do 
séc. XVII, cuja fachada é decorada com 
magníficos painéis azulejares, tendo a 
torre sineira mais antiga de Aveiro (Figura 
102). No seu interior admiramos uma 
riqueza e exuberância típicas da talha 
dourada e esculturas barrocas.

Atrás desta igreja fica o bairro típico da 
Beira-Mar, cujas gentes se ligam à Ria e ao 
Salgado. É neste bairro, como em muitos 
outros, que reside a alma e a cultura 
popular da cidade. Figura 102. Igreja da Vera-Cruz 

Outra zona da cidade agrupa-se à volta da “Praça do Peixe” (Figuras 103 e 104) 
(Curado, 2019), cujo nome tem origem no mercado que lá existe, sendo um excelente 
exemplo de Arquitetura do Ferro, com algumas características típicas da Arte Nova 
(Figura 105).  Hoje, para além da venda de peixe e produtos do mar, é uma das principais 
zonas de diversão noturna da cidade, onde podemos apreciar uma boa gastronomia 
em variados restaurantes e conviver alegremente num dos muitos bares. Nesta zona 
aventuramo-nos a provar as famosas “Tripas de Aveiro” (Figura 106), que são doces e, a 
par dos ovos moles e de outros doces típicos, fazem a delícia dos aveirenses e também 
dos turistas. Aqui perto encontramos a “Capela de São Gonçalinho” (Figura 107) (Curado, 
2019; Gaspar, 1975), santo de devoção das gentes de Aveiro.

Figura 103. Mercado do Peixe – Praça do Peixe 
(Fotografia antiga) 

Figura 104. Praça do Peixe (2022)
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Do outro lado da “Praça do Peixe” embrenhamo-nos no bairro do Rossio, cujas ruas se 
organizam em torno de uma área verde, que foi, em tempos, o espaço de brincadeira de 
gerações de aveirenses. É também nesta zona que, caminhando em torno dos edifícios, nos 
surgem alguns magníficos exemplos de Arquitetura Arte Nova, assim como o “Monumento 
a João Afonso de Aveiro” (c. 1443-149?) (Figura 108), poeta e piloto marítimo, cujos feitos 
contribuíram para a Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Percorrendo as ruas 
“Dr. Barbosa de Magalhães” e “João Mendonça”, observamos atentamente, agora de perto, 
o conjunto de edifícios Arte Nova, onde se incluem o “Museu Arte Nova” (Figura 109) ou o 
“Museu da Cidade” (Figura 110) (Museu da Cidade de Aveiro, 2011).

Figura 107. Capela de São Gonçalinho

Figura 105. Arte Nova na envolvência da Praça do Peixe 

Figura 106. Tripa de Aveiro a ser confecionada

Figura 109. Museu Arte NovaFigura 108. Monumento a João Afonso de Aveiro 

Voltando a aproximarmo-nos das “pontes”, passamos a percorrer uma das artérias da 
cidade, a “Avenida Central” (Figura 111), como em tempos era chamada e que depois foi 
nomeada “Avenida do Dr. Lourenço Peixinho” (1887-1943), em homenagem a este aveirense 
que, tendo sido presidente da Câmara Municipal durante 24 anos seguidos, foi também o 
impulsionador da construção desta via de circulação (Câmara Municipal de Aveiro, s.d.).

Figura 110. Museu da Cidade
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Figura 112. Estação de Comboios de Aveiro  (Fotografia antiga)

Figura 111. Antiga Avenida Central, atual Avenida Lourenço Peixinho  (Fotografia antiga)

Por fim, assinalamos ainda que, paralelamente à Avenida que percorremos, se organiza 
toda uma outra zona urbana, nomeadamente a área da “Rua do Carmo”, o bairro de Sá 
e o bairro das Barrocas (Figuras 115 e 116). Estes bairros, estendem-se até à Ria, e o 
último até à zona do caminho de ferro que, a par da laguna, moldou o desenvolvimento 
urbanístico desta zona da cidade.

É nesta zona, junto à antiga Estação de Comboios, que damos por terminado o nosso 
passeio pelo património cultural. Esperamos que o tenham apreciado e que estejam 
entusiamados com a próxima etapa. Passearemos, finalmente, pela imensa riqueza e 
fragilidade do património natural de Aveiro que importa proteger. Iremos deleitar-nos, 
constatando a sua biodiversidade e observando, com maior atenção, a fauna e a flora 
presentes neste território singular. Seguimos juntos neste passeio?

Figura 113. Fotografia antiga do Monumento ao 
Soldado Desconhecido (Fotografia 
antiga)

Figura 114. Monumento ao Soldado 
Desconhecido na sua nova 
localização

 Esta avenida, que tem mais de 1 km de extensão, culmina na antiga Estação de Caminhos 
de Ferro (Figura 112) e conta com alguns edifícios que fazem parte da história e vivências dos 
aveirenses, como os edifícios dos antigos “Armazéns de Aveiro”, extinto espaço comercial, 
a antiga dependência do Banco de Portugal, o “Monumento ao Soldado Desconhecido” 
(Figuras 113 e 114), o antigo Centro de Saúde e algumas antigas residências particulares, 
hoje renovadas e diferentemente enquadradas, assim como muitos espaços comerciais e 
pastelarias, verdadeiras referências para os locais e visitantes!
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Figura 115. Igreja das Barrocas (Fotografia antiga)

Figura 116. Bairro das Barrocas (Fotografia antiga)
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CAPÍTULO 3

AVEIRO: PATRIMÓNIO 
NATURAL
Julia Draghi, Rosa Pinho, Lísia Lopes, Lúcia Pombo
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A importância da Biodiversidade Urbana

Vamos agora passear por entre os espaços verdes urbanos e conhecer a sua biodiversidade. 
Antes de prosseguirmos, iremos conceituar dois termos relevantes: Infraestruturas Verdes 
Urbanas e Biodiversidade Urbana. As infraestruturas Verdes Urbanas consistem em todos 
os tipos de vegetação existente no meio urbano, e que possuem diversas funções sociais 
e ambientais, como por exemplo, redução da temperatura, contenção das águas das 
chuvas, bem como recreação e jardinagem comunitária (Mattijssen et al., 2017). Podem 
ser categorizadas em: i) construções verdes; ii) espaços verdes privados, comerciais, 
industriais, institucionais; iii) margens de rios; iv) parques e recreação; v) lotes e jardins 
comunitários; vi) solos agrícolas; vii) espaços azuis (corpos hídricos); e viii) áreas selvagens 
naturais ou semi-naturais (Lafortezza et al., 2013).

A Biodiversidade pode ser definida como a variabilidade entre os seres vivos de 
todas as origens, a terrestre, a marinha e outros ecossistemas aquáticos e os complexos 
ecológicos dos quais fazem parte, incluindo a variedade genética dentro das populações 
e espécies, a variedade de espécies da flora, da fauna, de fungos microscópicos e de 
microorganismos. A Biodiversidade Urbana consiste na variabilidade de seres vivos e do 
material genético, em meio urbano.  

Diversos estudos sinalizam que os seres humanos que vivem em cidades possuem 
pouco contacto com os espaços verdes urbanos, acarretando alguns impactos negativos 
decorrentes deste distanciamento, como: declínio da qualidade da saúde humana 
(física, mental e emocional), a falta de convívio social, e a reduzida consciencialização 
ambiental. Este distanciamento, pela falta de contacto e consciencialização ecológica, 
pode repercutir-se num fraco empenho no que diz respeito à proteção e conservação das 
infraestruturas verdes urbanas (Mattijssen et al., 2017). 

 Por outro lado, são muitos os benefícios dos espaços verdes urbanos como por 
exemplo: os relvados, quando não cortados constantemente, estimulam a polinização 
por insetos; as hortas públicas ou residenciais promovem o aparecimento de insetos, 
aumentando a biodiversidade, além de estimular o convívio social; corredores de árvores 
em arruamentos reduzem a poluição do ar, regulam o clima e diminuem a incidência de 
ventos e reduzem o ruido; jardins, praças e parques, promovem a sombra, tão procurada 
sobretudo nos dias quentes, contribuem para a redução da temperatura ambiental e 
promovem o bem estar das pessoas, podendo incentivar o turismo local e promover a 
educação ambiental (Pombo et al., 2017). As cidades podem apresentar ilhas de calor 
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que prejudicam seriamente a saúde e comprometem a qualidade de vida urbana. As 
infraestruturas verdes podem mitigar estes impactos, pois possuem a capacidade 
de arrefecer as cidades, diminuindo as temperaturas entre 1.6°C e 4°C (Mattijssen et 
al., 2017). Os estudos comprovam que a presença de infraestruturas verdes urbanas 
contribui para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável e garantir os 
serviços do ecossistema, trazendo benefícios para a saúde, aumentando a coesão 
social, incentivando a economia, promovendo oportunidades de recreação, atenuando as 
alterações climáticas, e potenciando a biodiversidade urbana (Mattijssen et al., 2017).

É fundamental que os cidadãos tenham consciência e sejam sensíveis às causas 
ambientais, para que sejam protetores destes espaços verdes e promovam as boas 
práticas para salvaguardar a biodiversidade urbana e aumentar a qualidade de vida das 
pessoas que vivem nas cidades.

A noção de urgente preservação da biodiversidade, ou seja, a manutenção de uma 
variabilidade entre os organismos vivos deverá ser de fácil assimilação pelos cidadãos: 
são bem conhecidos os exemplos de espécies que povoaram o nosso planeta e que 
hoje se limitam ao imaginário dos jovens e das crianças, como o caso dos dinossauros, 
por exemplo.
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Em épocas remotas, muito anteriores à fundação de Portugal, entre Espinho e o Cabo 
Mondego, a costa apresentaria uma configuração totalmente diferente da atual. Deveria 
ser uma imensa baía junto à foz do rio Vouga. Com o passar do tempo, um lento processo 
de deposição de areias levou à formação de dois cordões dunares litorais e algumas 
ilhas dispersas no interior dessa baía (Figura 118). Com o passar dos anos, o processo de 
formação do cordão litoral de dunas deu origem a uma laguna na qual desagua o rio Vouga 
e outros pequenos cursos de água. A ligação com o mar, durante vários séculos, conheceu 
diferentes localizações, entre Ovar e Mira, chegando a haver anos em que a laguna ficava 
completamente isolada do mar (Leão & Pinho, 2017), devido à constante sedimentação e 
assoreamento, formando um cordão dunar (Câmara Municipal de Aveiro, 2015). 

FORMAÇÃO 
Ria de Aveiro

Figura 118. Transição do cordão dunar In Leão & Pinho (2017)

Os anos em que não havia barra correspondiam, geralmente, a períodos de 
pobreza e calamidades para os habitantes da região de Aveiro. Só no século XIX, mais 
concretamente no dia 3 de abril de 1808, a barra de Aveiro foi fixada definitivamente no 
local onde atualmente se encontra.

Na atualidade com o ritmo imparável da industrialização, as ameaças à diversidade 
biológica são incomparavelmente maiores, desde logo pela velocidade da sua ocorrência 
- a era industrial representa um grão de areia na escala do tempo geológico.

Defender o património natural na sua maravilhosa diversidade, é uma imposição que 
deriva desde logo do conceito de património (memória, herança, identidade, neste caso 
de toda a espécie humana). É ainda uma questão de sobrevivência: por mais artificial 
que o Homem se torne, ele continua irremediavelmente ligado a uma teia alimentar que 
assenta na variedade das espécies.

A conservação do património natural passa hoje pelo conceito de “desenvolvimento 
sustentável”, ou seja, as preocupações conservacionistas não se cingem a “santuários” da 
Natureza (ainda que eles possam existir) mas alargam-se a todo o espaço de ocupação 
humana, sendo então os recursos vivos e, em particular a biodiversidade, riquezas que 
devem ser vigiadas e utilizadas com critério, de forma a nunca colocar em risco a sua 
sobrevivência (Souto & Pinho, 2001).

A cidade de Aveiro é detentora de uma paisagem natural e urbana única, dominada 
pela Ria de Aveiro e pelos seus canais que penetram no espaço urbano e marcaram de 
forma permanente a história, o património, a cultura e a identidade local.

A norte do Tejo, a Ria de Aveiro é a maior, mais expressiva e biologicamente mais 
significativa das zonas húmidas litorais, possuindo um elevado valor conservacionista no 
panorama nacional e internacional (Souto & Pinho, 2001). 

“As águas que cobriam as ruas da praça, desta cidade, e os bairros do Albói e da Beira-
Mar, abaixaram três palmos de altura dentro de vinte e quatro horas e outro tanto em o 
seguinte espaço, e em menos de três dias já não havia água pelas ruas e toda a cidade ficou 
respirando melhor ar por estas providências com que o Céu se dignou socorrê-la e a seus 
habitantes com esta grande Obra da Barra”.

 Miguel Silva in Aveiro e o seu Distrito, n.º 6 (1808, p. 45)

Mesmo depois da fixação da barra, os canais centrais na cidade de Aveiro continuaram 
a sofrer influência do ciclo de marés, o que acarretava eventos de cheia urbana na preia-
mar, e mau cheiro na baixa-mar. 

Em novembro de 1983, foi adjudicada a empreitada do sistema de eclusas e comportas 
nos canais da Ria de Aveiro, com o objetivo de conseguir a manutenção da altura da água 
nos canais a um nível aceitável, evitando, por um lado, a ocorrência de cheias na cidade e, 
por outro, o aparecimento de mau cheiro devido ao baixo nível da água.

A empreitada foi iniciada em junho de 1984, tendo o sistema sido inaugurado no 
dia 23 de novembro de 1985, permitindo, desde então, o controlo do nível da água nos 
canais citadinos da Ria, o que fez com que houvesse uma redução da ocorrência dos 
eventos de cheias e que a baixa-mar não afetasse os canais centrais. A construção das 
eclusas e o seu eficaz funcionamento veio possibilitar a navegabilidade dos barcos nos 
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LOCALIZAÇÃO E IMPORTÂNCIA

A Ria de Aveiro localiza-se no litoral centro de Portugal, nos distritos de Aveiro e 
Coimbra, entre Ovar e Mira, com uma extensão de 50 km de comprimento e uma largura 
máxima de 10 km e corresponde a uma laguna costeira de águas pouco profundas, 
constituída por canais e ilhas, onde as águas fluviais (sobretudo do Rio Vouga) e marinhas 
(oceano Atlântico), se misturam (Cunha, 2011). Este sistema litoral arenoso é dominante 
na planície costeira, e possui quatro canais principais: Ovar, Murtosa, Vagos e Mira, onde 
desaguam além do rio Vouga, outros cursos de água de menor importância (Matos & 
Luís, 2007; Câmara Municipal de Aveiro, 2015).

As características climáticas da região são influenciadas diretamente pela 
proximidade com o mar e pela existência de lençóis de água doce, que se misturam na 
laguna, com destaque para o rio Vouga. O clima é húmido ao longo de todo o ano. Os 
invernos são frios e os verões amenos. Podemos afirmar que estamos perante um clima 
temperado mediterrânico com características marinhas. A precipitação pode ocorrer 
como forma de chuva, aguaceiros, granizo e raramente neve, e concentra-se no período 
de outubro a março. A temperatura média da costa ocidental é de 15ºC. O regime de vento 
na estação de São Jacinto possui a velocidade média de 18km/h. E a humidade do ar 
(registado na mesma estação) possui um valor médio anual, elevado (acima de 70%) com 
pequenas oscilações mensais (Matos & Luís, 2007).

A beleza paisagística e a elevada biodiversidade desta valiosa zona húmida, reconhecidas 
pelos diversos estatutos de natureza atribuídos, mostra-nos a necessidade de valorizar, 
conservar e promover de forma sustentável o vasto património natural existente nesta região. 
Podemos destacar a classificação de Zona de Proteção Especial (ZPE) da Ria de Aveiro, em 
1999, devido à Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE), e Zona Especial de Conservação (ZEC) da 
Ria de Aveiro, em 2014, devido à Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE). A Ria de Aveiro reúne 
um conjunto diversificado de biótopos, uns de caráter natural, outros com maior ou menor 
intervenção humana, e que estão interligados por uma densa rede de canais, permitindo a 
existência de água salobra em zonas muito interiores.A laguna teve, e continua a ter, um 
papel essencial no desenvolvimento económico e cultural da região e da cidade. De realçar 
ainda a sua elevada biodiversidade e a existência de excelentes condições para a prática de 
desportos náuticos e para o turismo (Pita et al., 2020) (Figuras 119 e 120).

O Homem é parte integrante do ecossistema lagunar, pelo que o seu bem-estar 
depende do bom estado da Ria e de uma gestão adequada dos seus recursos biológicos, 
o que nem sempre se tem verificado. Foram os recursos naturais que, de há um milénio 
a esta parte, permitiram a fixação das gentes neste território, as quais encontraram aqui 
oportunidades de desenvolvimento social e económico, intimamente relacionadas com a 
qualidade/salubridade deste ecossistema. Assim, sempre que a laguna se encontrava de 
boa saúde mantendo uma ligação ao mar que possibilitava a renovação das águas e a 
manutenção de todos os serviços em bom estado, o ser humano beneficiava e a população 
crescia. Quando a comunicação com o mar se alterava dificultando a renovação das águas 
a laguna ‘adoecia’, a fome e as doenças proliferavam, e a população acabava por abandonar 
a região (Leão & Pinho, 2017).

As comunidades que aqui se instalaram beneficiaram assim dos denominados 
serviços de ecossistema, entre os quais os serviços de produção (aprovisionamento). 
A produção de alimento é, aliás, um serviço de grande importância nas zonas costeiras, 
quer seja através da pesca e apanha de bivalves, quer seja pela agricultura dos solos, 
geralmente com elevada aptidão agrícola. No entanto, nem sempre a agricultura foi 
fácil, pois os solos da área envolvente, recentemente formados (arenosos e incipientes), 
eram pobres em nutrientes e com pouca capacidade de retenção de água. Foi graças à 
fertilização com o moliço retirado do leito da Ria que estes solos se tornaram férteis e 
produtivos (Leão & Pinho, 2017).

canais urbanos, o que incrementou de forma inquestionável o turismo na cidade de Aveiro 
(Correio do Vouga, 20-11-1985 in Lima, 2018).

Figuras 119 e 120. Prática de desportos naúticos 
e transporte de turistas em 
moliceiros na Ria de Aveiro
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ZONA DE PROTEÇÃO ESPECIAL E SÍTIO DE IMPORTÂNCIA COMUNITÁRIO 

Em 1999, a Ria de Aveiro é oficialmente classificada como Zona de Proteção Especial 
para as Aves ao abrigo da Diretiva Europeia Aves (Diretiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 
de Abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens). Tal classificação tinha como 
objetivo garantir a conservação das espécies de aves listadas no Anexo I da referida 
Diretiva e dos seus habitats bem como das espécies de aves migratórias não referidas no 
Anexo I e cuja ocorrência fosse regular no território.

De facto, a Ria assume uma importância fulcral no contexto nacional e europeu para 
a conservação de diversas espécies de aves selvagens, abrigando durante o Inverno mais 
de 20 000 aves aquáticas migradoras com particular destaque para o elevado número 
de aves limícolas entre as quais se destacam o borrelho-grande-de-coleira, a tarambola-
cinzenta, o pilrito-comum, o maçarico-de-bico-direito, o perna-vermelha e o maçarico-
real (Leão & Pinho, 2017).

A Ria de Aveiro é ainda muito importante para um conjunto de espécies de aves 
nidificantes entre as quais se destacam a garça-pequena, a garça-vermelha, o milhafre-
negro, a águia-sapeira, o perna-longa, a andorinha-do-mar-anã, o borrelho-de-coleira-
interrompida, o rouxinol-pequeno-dos-caniços e a cigarrinha-ruiva (Leão & Pinho, 2017).

Para além da importância desta área para a alimentação e reprodução de diversas 
espécies de aves, é também reconhecido o seu interesse para a conservação de 
comunidades da ictiofauna, nomeadamente espécies de peixes migradoras diádromas, e 
de tipos de habitats estuarinos e costeiros. Assim, a relevância que a área assume para 
a conservação destes valores, protegidos pela Diretiva 92/43/CEE (Diretiva Habitats), 
justificou a inclusão da Ria de Aveiro na Lista Nacional de Sítios.

A classificação desta área vem assegurar uma melhor representatividade destes 
valores naturais aos níveis nacional, europeu e biogeográfico, contribuindo, assim, para 
completar a Rede Natura 2000 em Portugal.

Além do serviço de aprovisionamento, o aspeto da identidade cultural com as 
respetivas memórias, costumes e tradições associados às atividades ligadas à ria e ao mar, 
nomeadamente nas comunidades piscatórias, é muito relevante, podendo-se afirmar que 
estas gentes têm uma identidade própria. Mais recentemente, também o turismo, como o 
turismo de natureza, passou a constituir uma importante alavanca do desenvolvimento da 
região. Inserido neste serviço cultural, o turismo, será tanto mais relevante quanto maior for 
a biodiversidade (Leão & Pinho, 2017).

A inclusão deste novo Sítio de Importância Comunitário na Lista Nacional de Sítios, 
maioritariamente coincidente com território já designado como Zona de Proteção 
Especial, dotou de maior coerência o estatuto de conservação daquela Zona de 
Proteção Especial, designadamente para espécies muito ameaçadas em Portugal, 
das quais sobressaem as lampreias (Petromyzon marinus, Lampetra planeri) e os 
clupeídeos (Alosa alosa e Alosa fallax, conhecidos vulgarmente por sável e savelha), 
cuja conservação está dependente da manutenção das suas áreas de reprodução (em 
cursos de água doce) e da sua ligação ao meio marinho. Por outro lado, assegura a 
proteção de habitats estuarinos que assumem na Ria de Aveiro uma expressão muito 
significativa, designadamente os habitats Estuários e Prados Salgados Atlânticos da 
Glauco-Puccinellietalia maritimae, bem como do raro e ameaçado habitat Dunas com 
Salix repens ssp. argentea e Salicion arenariae.

Em março de 2020, foram classificados como Zona Especial de Conservação, 
62 Sítios de Importância comunitária em Portugal, entre eles a Ria de Aveiro. Decreto 
Regulamentar 1/2020, de 16 de Março.

BIODIVERSIDADE, SERVIÇOS E AMEAÇAS AO ECOSSISTEMA RIA DE AVEIRO

A Ria de Aveiro contém uma grande biodiversidade, pois apresenta algumas 
características importantes como: a variabilidade de organismos vivos, entre espécies 
(número de espécies), dentro das espécies (variação genética) e a variabilidade dos 
ecossistemas (Convention on Biological Diversity, 1992; Wilson, 1997), onde diferentes 
espécies possuem diferentes funções dentro de um ecossistema e estão interligadas 
entre si (Lohbeck et al., 2016).

Grande parte da biodiversidade da Ria ocorre em biótopos sob forte influência 
dos elementos naturais que, ao longo dos séculos, têm moldado este território, seja 
por efeito das marés, que ao definirem um gradiente salino influenciam os biótopos 
lagunares, de onde se destacam os lodaçais e areais a descoberto na maré-baixa e 
os sapais, seja por efeito das correntes marinhas e ventos que moldam os sistemas 
dunares do litoral (Leão & Pinho, 2017).

Os serviços dos ecossistemas podem ser categorizados conforme a sua função, 
como por exemplo, serviços de produção, regulação, culturais, e de suporte, e a Ria de 
Aveiro, sendo um ecossistema costeiro, apresenta como principais valências dentro destas 
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florestação de áreas arenosas, com destaque para a Reserva Natural das Dunas de São 
Jacinto (Leão & Pinho, 2017).

A riqueza biológica destes ambientes tem sido aproveitada pelo ser humano, desde 
muito cedo, constituindo uma fonte de renda para as populações locais (Leão & Pinho, 
2017), através da pesca, principalmente do choco, do sável, do linguado e da lampreia; 
da apanha de moliço e da produção de sal (Pita et al., 2020; Conde, 2007; Cunha, 2011), 
realizada nas salinas. Estas, atualmente, enfrentam dificuldades, devido à falta e ao custo 
de mão de obra, sendo possível verificar o abandono de muitas (Morgado & Filipe, 2009), 
ou ainda, no caso de Aveiro, apresentam uma produção artesanal, tornando o cenário mais 
complicado (Matos & Luís, 2007). 

A biodiversidade do concelho encontra-se ameaçada não só pelas razões expostas 
anteriormente, mas pela presença de espécies exóticas invasoras, que ao serem 
introduzidas propositadamente pelo ser humano ou de forma acidental, encontram 
espaço e oportunidades para ocuparem o espaço das espécies autóctones. Podemos 
citar no ecossistema dunar, o chorão-das-areias e a acácia-das-espigas que proliferam 
descontroladamente, pondo em risco as espécies nativas, que vão perdendo o seu habitat 
(Leão & Pinho, 2017).

categorias, os serviços de turismo, recreio, cultura, pesca (comercial e de subsistência), 
apanha de bivalves (Figura 121), aquacultura, transporte, ciclos naturais, proteção em caso 
de catástrofes naturais, regulação do clima, regulação de doenças, tratamento de resíduos, 
controlo da erosão, energias renováveis e armazenamento de água (Silva, 2011).

Figura 121. Apanha de berbigão ilustrando serviços dos ecossistemas prestados pela Ria de Aveiro

A biodiversidade constitui o cerne destes serviços, e quanto maior for a diversidade 
(ecossistemas, habitats, nichos, populações, espécies), maiores serão as oportunidades 
para a espécie humana. No entanto, qualquer serviço do ecossistema depende do estado 
em que o ecossistema se encontra, dependendo esse estado frequentemente da gestão/
pressão que o Homem exerce sobre o ecossistema (Leão & Pinho, 2017).

Um ecossistema, enquanto complexo dinâmico com comunidades de plantas, animais 
e microrganismos suportados pelo ambiente físico com o qual interagem como unidade 
funcional, são as contribuições diretas e indiretas do ecossistema para o bem-estar 
humano. De forma simples, um serviço do ecossistema é algo útil, um bem ou um serviço, 
que o ser humano obtém desse ecossistema e que pode, ou não, traduzir-se em valor 
económico (Leão & Pinho, 2017).

Além disso, a atividade humana, secular na gestão deste território, tem vindo a moldar 
o ecossistema lagunar influenciando muito a riqueza e diversidade natural da área. Os 
melhores exemplos são a criação do salgado (área ocupada por marinhas de sal) e a 

Biótopos, Fauna e Flora da Ria de Aveiro

BIÓTOPOS

A Ria de Aveiro é um sistema lagunar que reúne um conjunto diversificado de biótopos, 
uns de carácter natural, outros com maior ou menor intervenção humana, que estão 
ligados por uma densa rede de canais, permitindo a existência de água salobra em zonas 
muito interiores. Podemos então distinguir os seguintes biótopos: a) Biótopos aquáticos: 
a coluna de água, o leito da laguna. b) Biótopos de transição: sapais, caniçais, juncais, 
bancos intertidais e salinas. c) Biótopos terrestres associados à laguna: dunas litorais, 
bosque ripícola e Bocage.

a) Biótopos aquáticos

Coluna de água

As águas estuarinas suportam uma grande diversidade de organismos entre os quais 
se estabelece uma complexa teia trófica que se baseia não só nos produtores primários, 
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Leito da laguna

O leito da laguna formado por areias e/ou sedimentos argilosos apresenta uma 
comunidade muito diversificada, formada por bactérias, algas e plantas aquáticas 
(moliço) e organismos que vivem sobre ou no interior do sedimento.

As bactérias apresentam um importante papel na decomposição da abundante 
matéria orgânica armazenada nos sedimentos, disponibilizando os nutrientes para os 
produtores primários do fundo e da água.

b) Biótopos de transição

Sapais

Os sapais, juncais e caniçais são biótopos de elevada produtividade e têm importantes 
funções nas transferências energéticas dos estuários – transferem quantidades importantes 
de matéria orgânica e energia, não só para as águas da laguna, e através dela para a zona 
oceânica adjacente, como também para o agroecossistema nas margens da Ria.

Os sapais (Figura 122) são plataformas naturais, que surgem em locais abrigados da 
costa, marginando estuários, lagunas ou baías e protegidos do embate das ondas do mar 

mas também na atividade microbiana de decomposição da abundante matéria orgânica. 
Várias populações de peixes e invertebrados, cujo ciclo de vida pode decorrer parcial ou 
inteiramente dentro da Ria, têm um elevado valor comercial.

Na coluna de água habita um conjunto diversificado de seres, uns não são visíveis a 
olho nú (ex. bactérias e algumas algas). E temos ainda uma série de organismos, como 
os bivalves, caranguejos, anelídeos, peixes, etc. 

A ictiofauna é bastante diversificada, tendo sido registadas cerca de 60 espécies 
distribuídas por várias categorias ecológicas que utilizam a laguna de modos distintos:

 · Espécies marinhas ocasionais, frequentam as zonas mais próximas da barra;

 · Espécies dulçaquícolas, frequentam as zonas onde desaguam os rios;

 · Espécies migradoras, frequentam a laguna de passagem em direção ao mar ou em 
direção aos rios;

 · Espécies marinhas dependentes, passam as fases juvenis do seu ciclo de vida no 
interior da laguna;

 · Espécies sedentárias, passam todo o seu ciclo de vida no interior da laguna.
aberto por uma barreira de ilhas ou pontas arenosas. Nessas plataformas instala-se densa 
cobertura de uma vegetação muito peculiar, que fica submersa na maré alta e a descoberto 
na maré baixa. O reduzido fluxo das marés facilita a deposição dos detritos e sedimentos 
em suspensão e assim vão surgindo bancos de vasa onde, a certa altura, há substrato para 
a instalação de uma vegetação particular denominada halófita (Pinho et al., 2003).

O sapal está entre as zonas mais produtivas da biosfera. No que respeita à produção 
de matéria viva ou biomassa, é várias vezes mais rentável do que os melhores campos 
de trigo, com a diferença de que estes precisam de ser trabalhados mecanicamente, 
semeados, adubados e tratados contra invasoras. O sapal não. Os nutrientes chegam 
ao sapal naturalmente, levados pelo movimento constante de fluxo e refluxo das marés, 
pelos sedimentos provenientes da zona continental, pelos seres vivos que nele se fixam 
e, morrendo, ali se decompõem.

As águas dos sapais contêm grande quantidade de nutrientes. A pequena profundidade 
não só mantém uma temperatura favorável ao desenvolvimento de organismos marinhos 
como permite uma boa penetração da luz, garantindo uma atividade fotossintética 
intensa e quase contínua. Por serem calmas, as suas águas, constituem um bom local 
de abrigo e permanência para numerosas espécies animais, de que são particularmente 
importantes as marinhas, muitas das quais ali desovam e passam os estádios larvares 
e juvenis até que chegue o momento de migrarem para o mar, onde completam o ciclo 
biológico; o sapal funciona, portanto, como viveiro ou maternidade (“nursery”) para estas 

Figura 122. Sapal
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espécies, muitas delas com interesse na alimentação humana. Da conservação do sapal 
e das maternidades depende a abundância de peixe, moluscos e crustáceos nas águas 
costeiras, onde o Homem procura e de onde retira uma parte da sua subsistência.

A produtividade do sapal é também suporte do seu valor científico, pois condiciona 
o número de espécies de aves sedentárias que nele habitam e nidificam, o número de 
migradoras que dele precisam para ponto de paragem, repouso e alimentação, antes 
de retomarem os seus longos trajetos; por último, condiciona também o número de 
invertebrados, pequenos vertebrados ou espécies vegetais capazes de servir de sustento 
a outras nesta intricada teia alimentar (Pinho et al., 2003). 

Da conservação das áreas de sapal depende a abundância de peixe, moluscos 
e crustáceos nas águas costeiras e a sobrevivência de muitas espécies, sobretudo 
aves, que dada a tendência para degradação destes ambientes naturais dificilmente 
encontrarão habitats semelhantes ou rotas alternativas (Pinho et al., 2003).

No que diz respeito à Ria de Aveiro, o sapal (Figura 123), embora tendo diminuído 
sensivelmente nas últimas décadas, nomeadamente devido à construção portuária, 
ainda margina uma boa parte dos canais e cobre parte das ilhas da laguna.

Figura 123. Sapal Médio 

Juncais

Nas orlas mais afastadas do sapal alto, surgem extensões de junco-das-esteiras 
(Juncus maritimus) (Figura 124), sendo tal formação denominada por juncal. Na nossa 
região, os juncais são também conhecidos por praias de junco. Esta espécie, ao longo 
de séculos tem sido utilizada pelas populações ribeirinhas para fazer as camas do 
gado. O junco depois de degradado na cama do gado é utilizado como fertilizante nos 
terrenos agrícolas. Nos nossos dias, com o uso dos adubos químicos em substituição 
dos naturais, o junco já não é cortado em larga escala.

Caniçais

Também nessas áreas, menos sujeitas à submersão pelas águas salobras da Ria surge 
uma unidade de vegetação denominada de caniçal e que é composta essencialmente 
por caniço (Phragmites australis) (Figura 125). O caniçal é de grande importância para 
um conjunto de espécies de aves que, consoante os casos, aí encontram excelentes 
condições de abrigo, alimentação e/ou reprodução.

Figura 124. Junco-das-esteiras (Juncus maritimus)
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Figura 125. Caniço (Phragmites australis) Figura 126. Salinas

Bancos intertidais e Salinas

Formados sobretudo por lodos, os bancos intertidais apresentam uma abundante 
fauna, formada principalmente por moluscos (sobretudo bivalves), anelídeos, poliquetas 
e crustáceos. Correspondem às áreas de alimentação de um grupo de aves especializado 
em capturar pequenos organismos nas vasas, durante a baixa-mar – as limícolas.

As salinas ou marinhas de sal (Figura 126) são um elemento singular na paisagem, 
história e ecossistema da Ria de Aveiro. A produção de sal é uma prática antiga que, 
ao longo de séculos, representou um papel de grande importância na história, com 
repercussões na economia e na cultura dos povos (Pita et al., 2020). Do ponto de vista 
cultural e ambiental, as marinhas de sal são espaços construídos pelo Homem, que o 
transforma (escoa água, limpa os fundos, constrói tanques, acompanha o circuito da 
água salgada, agita-a, colhe o sal), e têm um papel muito importante na preservação 
da paisagem, conservação da natureza e da biodiversidade. Estas áreas representam 
um biótopo alternativo importante para as aves limícolas, pois não estão sujeitas às 
variações da maré, mantendo uma reduzida altura de água. Este biótopo humanizado 
suporta uma grande proporção das populações de limícolas da Ria, pois não só lhes 
proporciona alimento, mesmo durante a preia-mar, como também serve de refúgio e 
abrigo contra o vento.

c) Biótopos terrestres associados à laguna

Dunas litorais

As dunas litorais são acumulações de areias que se estabelecem na área adjacente à 
zona de marés, constituindo a transição entre a terra e o mar (Figura 127). Formam uma 
barreira natural que protege a terra da intensidade do vento, do avanço das areias e do 
próprio mar.

A consolidação das areias para a formação das dunas é feita graças à vegetação 
natural capaz de se adaptar a esse meio hostil.

Essa interação entre a flora e a areia é o fator determinante para a formação e 
manutenção das dunas.

As plantas que sobrevivem nestes ecossistemas desenvolveram mecanismos de 
defesa às condições adversas existentes, tais como resistência à salinidade, ao vento, às 
grandes amplitudes térmicas durante o ano, à luminosidade excessiva, à mobilidade das 
areias e à escassez de água no solo.
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Figura 127. Dunas

Bosque ripícola

De extrema importância para os cursos de água, é a chamada vegetação ripícola ou de 
margem, pois desempenha uma importante função ecológica de fixação e manutenção 
das margens, bem como regularização e retenção de águas em picos de cheia, para além 
de constituírem habitats próprios para muitas espécies animais (Figura 128).

Figura 128. Galeria ripícola

Bocage

O mosaico rural, denominado “Bocage”, situa-se na zona do Baixo Vouga Lagunar e a 
sua extrema importância, deve-se ao facto de ser o mais extenso e genuíno do território 
português. Trata-se de um ecossistema em estrutura de campo fechado, limitado 
por sebes vivas, que possuem no seu interior, campos de cultivo, pastagens, campos 
agrícolas abandonados e linhas de água (Figura 129). Todo este reticulado é detentor de 
um elevado potencial biológico.

As sebes do “Bocage” representam um tipo de formação vegetal extremamente 
importante, visto que desempenham com frequência o papel de “refúgio” de inúmeras 
espécies vegetais e animais (Alves et al., 1998).                

Também a largura das sebes é muito importante, já que as mais largas acabam por 
adquirir estruturas semelhantes a pequenos bosquetes naturais com multi-estratificação 
dos seus elementos, possuindo estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo. (Alves et al., 1998).

Figura 129. Bocage
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A FAUNA 

A Ria de Aveiro abriga diversas espécies de fauna, em especial as espécies de aves e 
peixes migradores.

A fauna ornitológica é o grupo mais presente e pode ser encontrada em diferentes 
biotópos, mas é nas salinas, local de extrema importância para a vida selvagem, que 
verificamos o maior número de aves, com domínio das chamadas aves limícolas que 
utilizam estes espaços para diversas finalidades, como alimentação, descanso e 
nidificação (Morgado et al., 2009).

Entre a avifauna, também há algumas espécies residentes como: o pato-real (Anas 
platyrhynchos), o guarda-rios-comum (Alcedo athis), o rabirruivo-preto (Phoenicurus 
ochrurus), o melro-preto (Turdus merula), e o rouxinol-bravo (Cettia cetti) (Câmara 
Municipal de Aveiro, 2015).

O pato-real (Anas platyrhynchos) é o pato mais popular da nossa fauna, é de médio porte, 
e apresenta na asa uma zona de cor azul-metálico, que constitui uma boa característica 
distintiva (Figura 130). A sua distribuição nacional depende da existência de habitats 
favoráveis tais como açudes, albufeiras, lagos, charcos, etc. A sua época reprodutiva inicia-
se em janeiro, podendo o ninho ser construído à beira de água ou debaixo de arbustos. 
Possui o estatuto de espécie “Pouco Preocupante” em Portugal (Matos & Luís, 2007). Ao 
longo de todo o ano, o pato-real é a presença habitual nas pisciculturas, construindo os 
seus ninhos nas margens com a vegetação mais densa (Leão & Pinho, 2017).

Figura 130. Pato-real (Anas platyrhynchos) – macho à frente e fêmea atrás

O guarda-rios-comum (Alcedo athis) é uma ave que possui uma cor azul metálica, e que 
está associada a zonas húmidas. Encontra-se distribuída por todo o país, frequentando 
habitats de água doce, como rios, açudes ou até águas salobras, como lagoas salgadas, 
salinas e estuários, onde se alimenta de pequenos peixes. O seu ninho consiste num 
túnel que pode atingir alguns metros e é feito num talude arenoso. É considerada “Pouco 
Preocupante” em Portugal (Matos & Luís, 2007).

O rabirruivo-preto (Phoenicurus ochrurus) é um passeriforme insectívoro, com 
plumagem basicamente preta, e pela cauda ocre, que agita frequentemente, e possui 
um canto muito característico. Tem ampla distribuição no norte do país e é praticamente 
limitada a áreas costeiras na zona sul. Reproduz-se tanto em terras altas, em encostas 
pedregosas, escarpas e arbustos dispersos, como em baixas, em cidades e áreas 
industriais. Inicia a reprodução no mês de março e normalmente constrói o ninho 
em cavidades de edifícios, ou ocasionalmente, em árvores. É considerada “Pouco 
Preocupante” em Portugal (Matos & Luís, 2007).

O melro-preto (Turdus merula), inconfundível pela sua coloração e canto, possui 
distribuição em todo o país e ocorre numa vasta gama de habitats, como pomares, jardins, 
complexos dunares e matagais (Figura 131). Nidifica em arbustos ou outra vegetação 
densa e é considerada “Pouco Preocupante” em Portugal (Matos & Luís, 2007).

O rouxinol-bravo (Cettia cetti) é uma espécie de passeriforme detetado pelo seu 
canto característico, porém é difícil de observar, devido à sua preferência por habitats 

Figura 131. Melro preto (Turdus merula)



 | 
Av

ei
ro

, c
id

ad
e 

su
st

en
tá

ve
l

Aveiro: Património NaturalCapítulo 3 |

131130

com vegetação densa e relativamente alta. A presença de água parece ser, também, 
fundamental para a sua presença, ocorrendo em caniçais, salgueiros e arbustos próximos 
de cursos ou locais com água, em geral, é abundante em todo o território português. 
Nidifica próximo de cursos de água e é considerada uma espécie “Pouco Preocupante” 
em Portugal (Matos & Luís, 2007).

Como já referido anteriormente, podemos encontrar as aves limícolas (Figura 132) 
em grande número nas salinas, assim conhecidas por se alimentarem de pequenos 
invertebrados que vivem no limus (lodo em latim) e, para tal, possuem características 
anatómicas particulares, como é o caso dos membros inferiores longos e finos que 
permitem que se alimentem em zonas de águas com alguma profundidade e o bico 
comprido para a prospeção no lodo. Entre estas espécies podemos destacar o pilrito-
comum (Calidris alpina) (Figura 133), o alfaiate (Recurvirostra avosetta), o perna-vermelha 
(Tringa totanus), o perna-longa (Himantopus himantopus), o borrelho-de-coleira-
interrompida (Charadrius alexandrinus), e a andorinha-do-mar-anã (Sterna albifrons). Na 
primavera, estas três últimas espécies nidificam nas salinas. No que diz respeito as aves 
aquáticas podemos observar os flamingos (Phoenicopterus roseus), o guincho-comum 
(Chroicocephalus ridibundus) a gaivota-de-asa-escura (Larus fuscus) e a garça-branca-
pequena (Egretta garzetta) (Figura 134). O solo das marinhas é constituído por argila e 
areia compactada. É um solo com uma grande diversidade de organismos que servem de 
alimento para as aves. Nos compartimentos menos profundos das salinas, a tonalidade 
rosada da água indica a presença da microalga Dunaliella salina, cuja tonalidade é 
devida ao betacaroteno. O minicrustáceo Artemia salina alimenta-se da microalga e 
os flamingos adultos, ao alimentarem-se da Artemia por muito tempo, adquirem a cor 
rosada. As marinhas também são “visitadas” por um conjunto de mamíferos como os 
ratos, ratazanas, gineta, doninha, raposa e lontra (Pita et al., 2020).

Figura 132. Aves limícolas

As espécies migradoras presentes são: espécies de andorinhas, como a andorinha 
das chaminés (Hirundo rustica), o Borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius 
alexandrinus), o milhafre-preto (Milvus migrans), o perna-longa (Himantopus himantopus), 
e os flamingos (Phoenicopterus roseus), entre muitas outras (Matos & Luís, 2007).

Figura 133. Pilrito-comum (Calidris alpina)

Figura 134. Garça-branca-pequena (Egretta garzetta)
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A andorinha das chaminés (Hirundo rustica) é a andorinha mais conhecida, possui 
uma cauda bifurcada, e é a primeira espécie de aves migradora a chegar a Portugal. 
Alimenta-se de insectos, sobrevoando os lagos e as salinas, e os seus ninhos são feitos 
com lama endurecida, e reforçada com plantas. Possui o estatuto de espécie “Pouco 
Preocupante” em Portugal (Matos & Luís, 2007).

O borelho de coleira interrompida (Charadrius alexandrinus) (Figura 135) é uma ave 
limícola de pequena dimensão, com plumagem acastanhada nas partes superiores e branca 
nas partes inferiores. Apresenta uma coleira de cor escura que, não sendo completa, permite 
diferenciá-la das outras espécies de borrelho. Está presente na Ria em todo o ano e faz o 
seu ninho em meados de março, escavando no solo, próximo da água, e alimenta-se de 
crustáceos, vermes e moluscos, encontrados nos bancos de vasa e zonas de água pouco 
profunda. É considerada “Pouco preocupante” em Portugal (Matos & Luís, 2007).

Figura 135. Borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius alexandrinus)

O milhafre-preto (Milvus migrans) é uma ave de rapina de médio porte, e cuja distribuição 
está associada a cursos de água e zonas húmidas. Os primeiros indivíduos regressam 
da invernada, em África, em abril, iniciando-se a reprodução nessa altura. É considerada 
“Pouco Preocupante” em Portugal (Matos & Luís, 2007).

O perna-longa (Himantopus himantopus) (Figura 136) é uma ave limícola de médio 
porte, apresenta os membros inferiores muito longos, de cor rosa-avermelhado, que lhe 
permitem alimentar-se em zonas de maior profundidade. É uma das três espécies limícolas 
nidificantes da Ria de Aveiro, onde a nidificação, feita exclusivamente nas salinas, se inicia 
em abril e o ninho consiste numa cova ou num monte de vegetação no solo, num ilhéu ou 
próximo da água (Matos & Luís, 2007).

Podemos encontrar no Bocage, uma comunidade ornitológica muito rica que engloba 
Passeiriformes, Columbiformes, Cuculiformes, Ciconiidae, Ardeidae, Accipitriformes, 
Falconiformes, Anatidae e Charadriiformes (Leão, 2003).

Nos caniçais de pequena dimensão encontrados na Ria de Aveiro, podemos encontrar 
algumas espécies de passeriformes, entre os quais o rouxinol-pequeno-dos-caniços e a 
cigarrinha-ruiva, e a escrevedeira-dos-caniços, mais comum durante o inverno (Leão & 
Pinho, 2017).  

Os caniçais de dimensões maiores presentes no território lagunar são principais 
locais de reprodução no país, sendo utilizados por espécies maiores, como águia-sapeira 
e a garça-vermelha e os seus prolongamentos são utilizados principalmente para locais 
de alimentação, localizados mais ao sul do concelho (Leão & Pinho, 2017).  

As comunidades de invertebrados que vivem no sedimento (Figura 137) são 
importantes para as populações de diversas espécies de aves residentes e migratórias. 
Estes lodaçais constituem áreas de alimentação de um grupo de aves especializado em 
capturar pequenos organismos na vasa lodosa durante a baixa-mar – as limícolas. Estão 
inventariadas cerca de 30 espécies de aves limícolas na Ria de Aveiro (Leão & Pinho, 2017).

Figura 136. Perna-longa (Himantopus himantopus)
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Para além da importância da Ria de Aveiro para a alimentação e reprodução de 
diversas espécies de aves, é também reconhecido o seu interesse para a conservação de 
comunidades ícticas e de tipos de habitats estuarinos e costeiros (Leão & Pinho, 2017). 

As espécies de peixes podem ser agrupadas em categorias ecológicas 
correspondentes ao seu carácter de permanência na Ria: constante na laguna ou 
utilizando o sistema em migrações esporádicas/sazonais. Podemos classificar as 
espécies em: i) residentes lagunares; ii) marinhas juvenis; iii) migradoras sazonais; iv) 
visitantes adventícias; v) diádromas (anádromas/catádromas) e; vi) dulçaquícolas 
ocasionais (Rebelo & Pombo, 2001).

Por exemplo, dentro das espécies residentes lagunares que passam todo o seu 
ciclo de vida na laguna, destaca-se o caboz-da-areia (Pomatoschistus minutus), peixe-
rei-do-mediterrâneo (Atherina boyeri), caboz-negro (Gobius niger) e solha-das-pedras 
(Platichthys flesus) (Figura 138) (Rebelo & Pombo, 2001).

Figura 137. Poliqueta (invertebrado) no lodo da Ria de Aveiro (conhecida por casulo, Diopatra neapolitana)

Há espécies marinhas juvenis que dependem do meio lagunar durante o período juvenil 
do seu ciclo de vida, como por exemplo o linguado-legítimo (Solea solea), o rodovalho 
(Scophthalmus rhombus), o sargo (Diplodus sargus), o ruivo (Chelidonichthys lucerna) e o 
robalo-legítimo (Dicentrarchus labrax) (Figura 139) (Rebelo & Pombo, 2001). 

Figura 138. Solha-das-pedras (Platichthys flesus)

Figura 139. Robalo-legítimo (Dicentrarchus labrax)
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As espécies marinhas migradoras sazonais que ocorrem na laguna, quer no estado juvenil 
quer adulto, efetuam migrações periódicas durante o ano entre a laguna e o mar, e vice-versa. 
Podemos citar as espécies: o Biqueirão (Engraulis encrasicholus), a Tainha-garrento (Liza 
aurata) e a Sardinha (Sardina pilchardus) (Figura 140) (Rebelo & Pombo, 2001).

Figura 140. Sardinha (Sardina pilchardus)

Figura 141. Lampreia marinha (Petromyzon marinus)

As espécies migradoras diádromas anádromas são aquelas que desovam em meio 
dulçaquícola e que ocorrem em meio marinho no restante período do seu ciclo de vida 
(Rebelo & Pombo, 2001), como são exemplos o sável (Alosa alosa), a savelha (Alosa fallax) 
e a lampreia marinha (Pretomyzon marinus) (Figura 141).

As espécies migradoras diádromas  catádromas efetuam a postura em meio marinho 
e ocorrem em meio estuarino e dulçaquícola no restante período do ciclo de vida. Como 
exemplo citamos a Enguia (Anguilla anguilla) (Figura 142), devido ao seu elevado valor 
comercial (Rebelo & Pombo, 2001) e gastronómico na região de Aveiro.

Figura 142. Enguia (Anguilla anguilla)
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Figura 144. Rato-do-campo
(Apodemus sylvaticus)

Figura 145. Rã-de-focinho-pontiagudo 
(Discoglossus galganoi)

As comunidades de invertebrados que vivem no sedimento são também importantes 
para as diversas espécies de peixes que entram ou que vivem na laguna (Leão & Pinho, 
2017). Os lodaçais e areais a descoberto na baixa-mar, habitat influenciado pelo ciclo 
das marés, apresentam uma comunidade de invertebrados, formada principalmente 
por moluscos bivalves como o berbigão (a espécie mais abundante) (Figura 143), a 
ameijoa-macha, a ameijoa-rainha e o lingueirão, moluscos gastrópodes como o burrié, 
anelídeos poliquetas, como o casulo e a serradela e crustáceos (Leão & Pinho, 2017).

Figura 143. Berbigão

e mergulhador (Câmara Municipal de Aveiro, 2015). A lontra, espécie protegida ao abrigo 
da Diretiva Habitats, é bastante abundante na Ria de Aveiro, utiliza as pisciculturas que 
restaram das salinas para aproveitar a oferta de alimentos, visitando-as com frequência 
(Leão & Pinho, 2017).  

A Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) é um anfíbio endémico do oeste 
da Península Ibérica, possui a cabeça larga e focinho pontiagudo, com coloração em tons de 
castanho, com manchas de tonalidade mais escura, distribuídas no dorso aleatoriamente 
ou com três bandas longitudinais (Câmara Municipal de Aveiro, 2015) (Figura 145).

Nos bosques ripícolas são comuns os micromamíferos, como o rato-do-campo (Figura 
144), e os mamíferos de pequeno porte, como a doninha. Da herpetofauna pode destacar-se 
a cobra de água, pela sua relação evidente com os cursos de água, e a rela-arborícola, como 
todos os anfíbios, tem vindo a diminuir os seus efetivos, processo que pode ser explicado, 
em parte, pela salinização, o que tem vindo a acontecer a nível global.

Além destas espécies, podemos encontrar a Lontra (Lutra lutra) e a Rã-de-focinho-
-pontiagudo (Discoglossus galganoi) nas zonas ribeirinhas próximas à Barra, entre outras 
espécies (Câmara Municipal de Aveiro, 2015).

A Lontra (Lutra lutra) é um mamífero terrestre semiaquático com pelagem castanha, 
apresenta uma dupla camada de pelos cuja função é a de impermeabilização e isolamento 
térmico, a sua cauda é grossa e pontiaguda permitindo que seja um excelente nadador 
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FLAMINGO - A MASCOTE DO EduCITY

Depois da Macaca do EduPARK, surge o Flamingo, a mascote do EduCITY, por ser a ave 
que mais se avista na Ria, mesmo a partir da Universidade de Aveiro. A sua população 
tem vindo a crescer cada vez mais, pincelando a Ria com uma tonalidade branca e rosa. 
Esta comunidade tem despertado interesse por parte de muitos transeuntes e turistas 
que não passam sem observar estas aves peculiares.

O flamingo (Phoenicopterus roseus) é uma ave de porte majestoso podendo 
chegar a 150 cm de altura, com plumagens em tons de rosa (adulto), e acinzentadas 
quando jovens, com pescoço comprido em forma de bengala. Em repouso, a 
plumagem é cor-de-rosa-clara com algumas zonas de rosa-forte nas asas. E quando 
voa, fica visível o padrão conspícuo rosa e preto das asas.

O bico é curto e grosso, com a ponta virada para baixo, e a sua língua é fina e 
possui espinhos.

A coloração vem dos pigmentos carotenoides nos organismos que vivem nas suas 
áreas de alimentação, que é baseada em pequenos invertebrados aquáticos, como 
moluscos, crustáceos, anelídeos e insetos, obtidos com um caminhar lento na vasa ou 
em água pouco profunda.

As secreções da glândula uropigial também contêm carotenoides. Durante a época 
de reprodução, os flamingos maiores aumentam a frequência das suas secreções 
uropigiais espalhadas sobre as suas penas e, assim, aprimoram a sua cor. As secreções 
da glândula uropigial também contêm carotenoides. Durante a época de reprodução, os 
flamingos maiores aumentam a frequência das suas secreções uropigiais espalhadas 
sobre as suas penas e, assim, aprimoram a sua cor (Amat et al., 2011).

As pernas são extremamente longas, mas possui pés pequenos.

Produzem sons como os do ganso e chamamentos emitidos frequentemente durante 
o voo, onde o pescoço e as pernas se mantém estendidos.

Nidifica localmente no sul da Europa, mas na Ria de Aveiro ainda não há registos de 
nidificação neste ambiente (Matos & Luís, 2007; Câmara Municipal de Aveiro, 2015). Em 
2010, foram observadas as primeiras nidificações desta espécie em Portugal, localizadas 
na Lagoa dos Salgados, no Algarve (Geraldes, 2010), tornando-se uma área classificada 
como Área Importante para as Aves e a Biodiversidade (BirdLife, s.d.). A espécie pode ser 

observada ao longo de todo o ano, mas os movimentos algo erráticos desta espécie não 
permitem classificá-la como residente nem como invernante (eBird, s.d.).

No passado, o flamingo era muito raro em Portugal, mas desde o final da década de 
1980 a presença de grandes bandos de flamingos passou a ser habitual nas principais 
zonas húmidas portuguesas, não sendo raro observar concentrações de muitas centenas 
de indivíduos (eBird, s.d.). É considerado “Vulnerável” em Portugal (Cabral et al., 2005).

Em Portugal podemos observar os flamingos nas grandes zonas húmidas do litoral 
centro e sul: Litoral centro; Lisboa e Vale do Tejo; Alentejo; Algarve (Aves de Portugal, s.d.).

Os fugitivos de zoos são, muitas vezes, pertencentes a uma das duas formas 
americanas denominadas ruber ou relacionada com esta Ph. chilensis: o ruber é de 
um cor-de-rosa mais forte em toda a sua plumagem; chilensis é apreciavelmente mais 
pequeno do que a forma europeia roseus, tem pernas cinzentas com “ joelhos” cor-de-
rosa garrido e mais preto na parte superior do bico (Bruun et al., 1995). Foi recentemente 
separado do Phoenicopterus ruber (Aves de Portugal, s.d.).
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Figura 146 e 147. Bando de flamingos (Phoenicopterus roseus)

Ao por do sol, na paisagem das salinas e da Ria de Aveiro, os flamingos com as 
suas cores rosadas misturam-se (Figuras 146 e 147), e fazem-nos sorrir com a forma 
descontraída de estar e divertida de andar, com os passos de dança estilo moon-walking 
pelos lodaçais. E é, por tudo isso, a mascote escolhida para o EduCITY.
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flamingo, flamingo-comum, flamingo-rosado

Phoenicopterus roseus

Ordem Phoenicopteriformes Família Phoenicopteridae

Descrição Os filhotes são cobertos de penugem cinza e fofa. Os flamingos subadultos são mais 
pálidos com pernas escuras. Os adultos que alimentam os filhotes também ficam mais pálidos, mas 
mantêm as pernas rosadas brilhantes. Em repouso a plumagem é cor-de-rosa-clara com algumas 
zonas de rosa-forte nas asas. Quando voa fica visível o padrão conspícuo rosa e preto das asas. Há 
um leve dimorfismo sexual.

Distribuição Sul da Europa (bacia do Mediterrâneo), pelo norte da África, bem como em alguns 
territórios mais a Oriente. Na Europa, possui colónias importantes em Espanha (Laguna de Fuente de 
Piedra) e em França (Camargue), e em Portugal.

Reprodução Constrói um ninho de lama em forma de cone, com a parte de cima formando 
uma panela rasa. Põe apenas um ovo (às vezes, no chão), grande, de cor branca e com a casca dura. 
A incubação do ovo é realizada pelo casal e dura entre 27-31 dias (Cramp, 1977). Nos primeiros meses 
apresenta uma coloração cinza e branca e só atinge a maturidade da sua plumagem aos 3 anos de idade 
(Wikiaves, s.d.).

Habitats Lodaçais e lagoas costeiras rasas com água salgada (Stanford Birds, 2013).

Curiosidades

Alimentação Para se alimentar, coloca o bico na água e a língua segura o alimento 
desejado. A forma e o tamanho do bico funcionam como uma bomba e, ao mesmo tempo, um filtro 
da água que é sugada junto com o alimento. Esta espécie alimenta-se com a cabeça para baixo, a 
sua mandíbula superior é móvel e não rigidamente fixada ao crânio. Usando as patas, a ave agita a 
lama, depois suga a água pelo bico e filtra pequenos camarões, sementes, algas verde-azuladas, 
organismos microscópicos e moluscos (Stanford Birds, 2013). Alimenta-se basicamente de plâncton, 
algas, insetos, larvas, crustáceos e pequenos moluscos. A coloração avermelhada das suas plumas 
deve-se à ingestão de alimentos ricos em carotenoides (Wikiaves, s.d.).

Vocalização Parecida com a dos patos (da espécie Anser anser), só que mais rápida, 
apresenta uma vocalização nasalada como “ka-há” ou “a-há” (Brown, 1958 in Cramp, 1977). Os 
indivíduos jovens chamam persistente e repetidamente com uma vocalização aguda “kwick” (Bauer & 
Glutz, 1966 in Cramp, 1977). Vocalizam de forma mais contínua quando estão em grupo.

Hábitos Alimenta-se, descansa e reproduz-se em grupos de tamanhos variáveis, 

O hábito de ficar num pé tem o propósito de evitar a fadiga, gastar menos energia 

Antes de iniciarem voo, os indivíduos desta espécie, sinalizam com a cabeça esticada 

O uso cosmético das secreções uropigiais foi descrito como aplicação de 

frequentemente grandes, embora alguns indivíduos vagueiem solitários (Wikiaves, s.d.). 

e ainda garantir uma posição de descanso mais cómoda do que a convencional para os flamingos, 
bípedes por natureza (Young-Hui & Lena, 2017).

para cima e ligeiramente para a frente, enquanto a balançam intermitentemente para trás para a 
esfregarem nas costas e chamarem os restantes elementos do grupo (Cramp, 1977).

“maquilhagem”, pois assim aprimoram a sua cor (Amat et al., 2011).

Possuem o hábito de coçar a cabeça constantemente (Cramp, 1977).
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A FLORA

A Ria de Aveiro possui ainda no seu leito, uma associação vegetal denominada de 
moliço. Essa associação é constituída por plantas vasculares e algas e cresce submersa 
nas águas da Ria.

O moliço foi colhido desde o século XIX até meados do século XX para utilização 
agrícola, no enriquecimento e condicionamento de terrenos arenosos. Pode-se mesmo 
afirmar que foi o fator preponderante da transformação de extensas áreas arenosas em 
terras de cultura, na região de Aveiro.

Figura 148. Moliço colhido para utilização agrícola

As principais plantas vasculares que entram na composição do moliço (Figuras 148 e 149) 
são: Zostera noltii (musgo, sirgo, seba), Zostera marina (fita), Potamogeton pectinatus (rabo), 
Ruppia cirrhosa e Ruppia maritima (ambas designadas por erva do arganel ou sirgo).

As áreas cobertas pelo moliço são de elevada importância biológica, pois constituem 
abrigo para juvenis de espécies piscícolas, são uma fonte importante de produção primária 
e servem como acumuladoras de energia e nutrientes. Além disso, a vegetação submersa 
estabiliza os sedimentos do fundo, retira energia às correntes de maré e diminui a turbidez 
da água (Lemos, 1933).

Figura 149. Sirgo (Zostera noltii)

Figura 150. Flora do Sapal Figura 151. Morraça (Spartina maritima)

Os pequenos animais existentes sobre 
ou no interior do sedimento e do próprio 
moliço assumem grande importância na 
alimentação de muitos peixes. 

Enquanto colhido regularmente, o 
moliço não é um fator negativo para a 
Ria, uma vez que estabiliza o fundo e 
serve de abrigo a formas juvenis da fauna, 
contribuindo dessa forma para a produção 
do ecossistema lagunar. O moliço não é 
também a causa direta do assoreamento, 
embora possa favorecer a sedimentação 
de materiais arrastados pelas correntes de 
maré. Sendo colhido anualmente, parte do 

material depositado é removido, mantendo-se o equilíbrio do sistema, enquanto que na 
ausência de colheita, o moliço tenderá a desaparecer, vítima do assoreamento.

Em relação à flora predominante no sapal da Ria de Aveiro (Figura 150), podemos 
verificar que no sapal baixo (mais sujeito ao nível da maré) existem manchas extensas 
de uma planta da família Poaceae, denominada vulgarmente por morraça (Spartina 
maritima) (Figura 151).
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Figura 152. Salicórnia (Salicornia europaea)

Figura 154. Malmequer-do-sapal
(Tripolium pannonicum)

Limónio (Limonium vulgare)

Figura 153. Gramata (Salicornia perennis)

Figura 155.

Segue-se uma zonação onde predominam plantas da família Amaranthaceae, 
tais como Salicornia europaea (Figura 152), Salicornia perennis (Figura 153), Atriplex 
portulacoides e Salicornia maritima, utilizada na gastronomia como substituto do sal. 
Entre estas surge em menor quantidade outros taxa, como por exemplo: o limónio 
(Limonium vulgare) (Figura 154), o malmequer-do-sapal (Tripolium pannonicum) (Figura 
155), a espergulária (Spergularia marina), a erva-do-brejo (Triglochin maritima) (Figura 
156) e a madorneira-bastarda (Limbarda crithmoides).

Como já referido na secção dos Biótopos, nas orlas mais afastadas do sapal alto 
surgem extensões de junco-das-esteiras (Juncus maritimus). Nessa sequência para o 
interior, e menos sujeitas à submersão pelas águas salobras da Ria, surge uma unidade 
de vegetação denominada de caniçal, que é composta essencialmente por caniço 
(Phragmites australis).

Passando para o Baixo Vouga, as espécies dominantes no estrato arbóreo são: 

Figura 156. Erva-do-brejo (Triglochin maritima)

salgueiro (Salix spp.), amieiro (Alnus 
glutinosa), carvalho-roble (Quercus robur),  
loureiro (Laurus nobilis) e choupos (Populus 
spp.) (Pinho et al., 2017b).

Já no estrato arbustivo podemos ter, 
entre outras: as silvas (Rubus ulmifolius), 
o pilriteiro (Crataegus monogyna), o 
sabugueiro (Sambucus nigra), o sanguinho 
(Frangula alnus) e as rosas (Rosa spp.). 
E em solos onde se faz sentir mais a 
influência do sal, temos a tamargueira 
(Tamarix africana) (Figura 157). Nestas 
sebes podemos encontrar ainda um sem 
número de herbáceas, nomeadamente 
plantas escandentes (trepadeiras), como 
por exemplo a madressilva (Lonicera 
periclymenum), a norça-branca (Bryonia 

Figura 157. Tamargueira (Tamarix africana)

dioica), o lúpulo (Humulus lupulus), etc. Devido à disponibilidade do elemento água na área, 
é também notório a abundância das chamadas espécies ripícolas, com representantes 
de porte arbóreo, arbustivo e herbáceo.
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AMEAÇAS E DESAFIOS AO ECOSSISTEMA RIA DE AVEIRO

O crescimento das povoações e da rede rodoviária, especialmente durante a última 
década tem diminuído a extensão e continuidade dos biótopos e imposto barreiras à 
mobilidade dos organismos. Os primeiros a serem afetados são os animais de maiores 
dimensões (e.g. mamíferos) e aqueles que têm um comportamento territorial (e.g aves 
de rapina), mas à medida que a área de um determinado habitat se torna mais reduzida 
todos os organismos são inevitavelmente afetados.

Os resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões de gases, de origem urbana, 
agrícola ou industrial, podem ser tóxicos e alteram as condições ambientais. As espécies 
mais sensíveis e aquelas que têm populações mais reduzidas ou que estão mais próximas 
da fonte de contaminação têm uma maior probabilidade de extinção local.

Devido à utilização desregrada de detergentes (de uso doméstico ou industrial) e 
fertilizantes (de uso agrícola) os sistemas aquáticos recebem uma quantidade excessiva 
de nutrientes que induzem a proliferação de algas e em casos extremos podem provocar 
anomalias e mesmo o colapso das teias tróficas.

A exploração excessiva, muitas vezes desregrada e sem qualquer controle pelas 
entidades competentes pode provocar a extinção temporária ou mesmo permanente de 
algumas espécies com valor comercial. Na Ria de Aveiro, os bivalves são as espécies que 
maior risco correm.

A introdução acidental ou propositada de espécies provenientes de outras áreas 
geográficas vai alterar o equilíbrio das interações bióticas. Estas espécies vão competir 
pelos mesmos recursos e por vezes eliminam mesmo as espécies nativas. Nas últimas 
décadas as espécies invasoras, de fauna e de flora, têm vindo a encontrar oportunidade 
e espaço para se desenvolverem neste território. Nas zonas de sapal médio e alto a 

Destruição e fragmentação dos biótopos

Contaminação química e orgânica

Eutrofização

Sobre-exploração de recursos

Espécies invasoras

espartina (Spartina patens), nativa da costa atlântica da América do Norte, compete 
com as espécies autóctones, sendo que em algumas áreas de sapal alto substitui o 
junco, provocando uma diminuição significativa dos juncais. Também no sapal alto, no 
ecossistema dunar e em outros biótopos, nomeadamente do litoral, a erva-das-pampas 
(Cortaderia selloana), originária das pampas do Chile e da Argentina, tem vindo a ganhar 
espaço, representando uma grave ameaça à biodiversidade (Leão & Pinho, 2017). Em 
termos de espécies invasoras da fauna, só como exemplo podemos citar o lagostim-
vermelho-do-louisiana (Procambarus clarkii), que vive em muitos cursos de água doce 
do país, como é o caso do rio Vouga e a amêijoa-japonesa (Ruditapes philippinarum), 
oriunda das latitudes baixas do Pacífico oriental, sendo uma ameaça a outros bivalves 
nas regiões onde foi introduzida, como acontece na Ria de Aveiro.

O ecossistema da Ria de Aveiro enfrenta dificuldades na sua gestão e proteção, e 
por ser um ecossistema costeiro, apresenta diferentes formas de utilização dos seus 
recursos pelo ser humano, tanto de forma económica, social, e cultural, em detrimento 
da proteção dos seus recursos naturais. Podemos citar a reconversão das áreas húmidas 
para a agricultura, a construção de motas de proteção de áreas agrícolas adjacentes à 
laguna que balizam o espraiamento natural das águas da maré, a infraestruturação e 
urbanização das margens da laguna foram algumas das causas de regressão das áreas 
de sapal na região (Leão & Pinho, 2017). 

Por se tratar de um ecossistema que está distribuído em 10 concelhos e, portanto, com 
a sua gestão e controlo fragmentado, além da presença de uma diversidade de entidades 
e grupos com interesses e escalas de valores variadas e por vezes até antagónicas, a 
não centralização das informações científicas analisadas por diferentes instituições e a 
inércia da administração pública, são razões que tornam este ecossistema ainda mais 
sensível às intempéries humanas. Uma das soluções para a real proteção e conservação 
deste importante ecossistema é a criação de uma entidade gestora da Ria, concentrando 
iniciativas e esforços para a conservação deste ambiente (Conde, 2007). Para além 
disso, regulamenta atividades de exploração dos recursos biológicos existentes na Ria, 
de forma integrada, com destaque para os organismos bentónicos presentes nos bancos 
de vasa, mas também dos peixes, evitando a sua sobre-exploração (Leão & Pinho, 2017).

Desafios atuais
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Para além da flora característica da Ria de Aveiro, torna-se relevante também atentar à 
flora que habita em vários espaços urbanos na cidade de Aveiro. Para tal, as especialistas 
em botânica da equipa EduCITY selecionaram 33 espécies de árvores distribuídas 
em diferentes espaços da cidade de Aveiro, com vista a promover a literacia científica 
botânica recorrendo à tecnologia de realidade aumentada através da instalação de 36 
placas identificativas junto dos vários espécimes selecionados.

A escolha destas espécies deveu-se à sua relevância do ponto de vista botânico, 
dando preferência às espécies autóctones, através de um percurso pedonal que liga 
o campus da Universidade de Aveiro à cidade. No Mapa EduCITY está assinalada a 
localização dos espécimes que possuem a placa com a respetiva informação e o recurso 
à realidade aumentada.

Seguidamente, as 33 espécies selecionadas são apresentadas por ordem alfabética 
do seu nome científico, dentro dos dois grandes grupos (Gymnospermae e Angiospermae). 
Gimnospérmicas, significa “semente nua”, são um grupo de plantas com sementes que não 
apresentam fruto. Já as angiospérmicas (“sementes na bolsa”) produzem flores e frutos 
e as suas sementes ficam no seu interior. As angiospérmicas representam cerca de 90% 
de todas as espécies existentes do reino Plantae, enquanto as gimnospérmicas possuem 
apenas cerca de 750 espécies. Dentro do processo evolutivo das plantas, as angiospérmicas 
apresentam um grau maior de especialização e evolução.

Este capítulo culmina com um glossário que ajuda a melhor compreender os termos 
botânicos.

As fichas das espécies (uma por página) incluem: fotografia do exemplar selecionado, 
fotografia de elementos identificativos importantes e a respetiva descrição botânica que 
se organiza segundo os seguintes itens:

 · Cada espécie é identificada pelo seu nome científico, que inclui o nome do género 
(primeira palavra, iniciada por maiúscula), o restritivo específico (segunda palavra, escrita 
em minúsculas), seguido do(s) nome(s) ou abreviatura(s) do(s) seu(s) autores.

 · Seguem-se alguns dos nomes vulgares pelos quais a planta é conhecida em Portugal 
e que devem ser sempre escritos em minúsculas.

 · De seguida é indicada a família botânica, sendo que se optou por incluir a família 
atribuída na taxonomia clássica, mais comummente encontrada na literatura, portanto de 
grande utilidade prática para o leitor em geral, seguida da classificação filogenética, mais 
recentemente atribuída e resultante de evidências genéticas e moleculares, entre outras.

Espécies de árvores representativas 
na cidade

 · A descrição, propriamente dita, que faz referência às características da morfologia 
da espécie, geralmente iniciando-se pelo porte, caule, folhas e flores, terminando com uma 
referência aos frutos e sementes.

 · A Origem da planta, com a presença de espécies autóctones e exóticas. 

 · O Habitat local e condições ambientais, onde o estabelecimento de populações da 
espécie em causa ocorrem, nas suas áreas nativas.

 · O período de floração e frutificação que diz respeito aos meses em que as plantas se 
encontram nesses estados fenológicos.

 · Curiosidades em que se abordam diversas informações, que vão desde o significado 
dos nomes científicos e vulgares passando por outras curiosidades, até aos seus usos 
medicinais. No que se refere a esses usos, as autoras não se responsabilizam pela 
informação fornecida, que provém da literatura consultada.

 · A numeração apresentada no canto superior direito de cada ficha corresponde à 
localização da placa de identificação da espécie com informação em realidade aumentada, 
indicando a sua localização no Mapa EduCITY que acompanha este livro.

Para a realização das fichas das espécies de árvores foram consultados os seguintes websites 
Flora Iberica (floraiberica.es), Sig.Serralves (sig.serralves.pt/pt), Flora-On (flora-on.pt) e Jardim 
Botânico UTAD (jb.utad.pt), Global Biodiversity Information Facility (gbif.org), Plants of the World 
Online (powo.science.kew.org) e The World Flora Online (www.worldfloraonline.org).
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Gymnospermae

araucária-de-norfolk, pinheiro-de-norfolk

Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco

Família Araucariaceae

Exemplar no jardim do Museu Santa Joana Folha

Descrição Árvore sempre-verde, de porte piramidal, atingindo 50 m de altura, com tronco 
direito. Casca que se desprende em placas finas. Ramos principais horizontais, dispostos em 
verticilos regulares de 4 a 7. Ramos secundários horizontais e pendentes, densamente cobertos de 
folhas lineares que se dispõem em todas as direções, pontiagudas, curvadas, de cor verde-brilhante. 
Inflorescência em cones, os masculinos alargados com cerca de 3 cm de comprimento, castanho-
amarelados ou roxos, com numerosas escamas imbricadas; cones femininos subglobosos. 
As sementes são aladas e encontram-se dispostas em pinhas ovoides, eretas, de 10 a 15 cm de 
comprimento, com escamas que terminam numa ponta larga triangular, recurvada para trás.

Origem Ilha de Norfolk, Austrália.

Floração 

Curiosidades

Frutificação Abril a junho. Setembro a outubro.

Habitat Zonas com um elevado índice pluviométrico e temperaturas moderadas, de 
preferência planaltos.

Espécie muito cultivada como ornamental. A sua madeira é utilizada em 
mobiliário, instrumentos e construção civil. No Parque Infante D. Pedro encontra-se um exemplar 
de araucária-de-norfolk classificado, em 1939, como árvore de interesse público, por ser uma árvore 
centenária de porte notável, com um perímetro do tronco à altura do peito de 4,6 m e, sobretudo, 
pelo diâmetro da copa de 19 m. Infelizmente, a sua magnífica altura foi afetada pela perda da flecha 
original, devido a uma tempestade que provocou a perda da sua classificação como árvore de 
interesse público.

- Jardim do Museu de Santa Joana -

1
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cedro-do-bussaco, cipreste-de-portugal, cipreste-do-buçaco, cedro-de-goa

Cupressus lusitanica Mill.

Família Cupressaceae

Exemplar na Baixa de Santo António Folhas e gálbulas

Descrição Árvore sempre-verde, monoica, que pode atingir 30 m de altura. Copa piramidal, 
tronco cilíndrico, direito, de casca acastanhada e fendida longitudinalmente. Ramos divergentes, de 
inserção irregular mais ou menos pendentes nas extremidades.
Diferencia-se pelas suas folhas aguçadas, com o ápice levantado, verdes ou ligeiramente glaucas, que 
dão um tato áspero aos raminhos. Folhas providas de uma glândula pequena e oval na parte mediana. 
Os ramos são divergentes, mais ou menos pendentes nas extremidades. O cone feminino (gálbula) é 
globoso, glauco em novo e castanho-brilhante na maturação, com 6 a 8 escamas proeminentes. Cada 
escama com 8 a 10 sementes.

Origem América Central (México, Guatemala e Costa Rica).

Floração 

Curiosidades

Frutificação Fevereiro a março. Setembro (ano seguinte à floração).

Habitat Zonas montanhosas do México onde tem larga expansão até 2.600 m de altitude, 
em particular nas montanhas do maciço central, onde forma boques puros. Em Portugal é exótica e 
muito cultivada, por vezes naturalizada. Muito resistente à poluição atmosférica urbana.

Espécie ornamental, também cultivada como florestal, e pode inclusivamente 
ser utilizada para sebes em jardinagem, pois resiste bem às podas. A sua utilização madeireira vai 
desde a celulose à marcenaria. Ao contrário do que o seu nome sugere, esta espécie não é nativa de 
Portugal. O restritivo específico lusitanica advém do facto da classificação inicial desta espécie ter sido 
feita a partir de exemplares procedentes de Portugal (Lusitânia), onde foi introduzida no século XVII.

- Parque da Cidade - Baixa de Santo António -

2
cipreste-dos-cemitérios, cipreste, cipreste-comum 

Cupressus sempervirens L.

Família Cupressaceae

Exemplares em frente ao Museu Santa Joana Gálbulas

Exemplares na Alameda da UA

Descrição Árvore sempre-verde, monoica, perenifólia, que pode atingir 35m de altura. Tronco 
com casca castanho-acinzentada, fibrosa e estriada longitudinalmente. A copa é piramidal. As suas 
folhas são verde-escuras, reduzidas a pequenas escamas (escamiformes) de 0,5 a 1 mm, obtusas, 
com uma pequena glândula resinífera no dorso, agudas, imbricadas, opostas, rígidas e aplicadas no 
ápice. Os cones masculinos são ovoides, de 4 a 8 mm, sendo produzidos em grande número, cada um 
na terminação de um raminho. Os cones femininos encontram-se na mesma planta, e são elipsoides 
ou subglobosos, no início de cor verde, passando logo a cinzento-amarelado e lustrosos, tornando-
se lenhosos. As gálbulas são globosas, com 25 a 40 mm e com 8-14 escamas acinzentadas. Cada 
escama produz à volta de 6 a 20 sementes com asa estreita. Estróbilos 2,5-4 cm de cor pardo-
cinzento na maturação, com 8 a 14 escamas proeminentes.

Origem Europa e Ásia.

Floração 

Curiosidades

Frutificação Fevereiro a março. Setembro.

Habitat Montanhas semiáridas do Mediterrâneo oriental e Médio Oriente, com grandes 
amplitudes térmicas e baixa disponibilidade hídrica.

A madeira é bastante apreciada, por ser de boa qualidade para a construção, 
carpintaria, marcenaria, torneados e escultura. Utilizada também como ornamental. As gálbulas 
possuem muitos taninos, sendo utilizados na medicina popular para reter todos os tipos de fluídos 
(diarreias, incontinência urinária, etc.). Os vapores de essência de cipreste são igualmente utilizados 
para acalmar a tosse convulsa.

- Alameda da UA; Em frente ao Museu de Santa Joana -
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ginkgo, nogueira-do-japão, árvore-das-40-moedas

Ginkgo biloba L.

Família Ginkgoaceae

Exemplares Alameda da UA

Descrição Espécie dioica, caducifólia, que pode atingir os 30 m de altura. Porte elegante, 
de copa geralmente piramidal. Tronco direito, com casca delgada, acinzentada, ficando rugosa nos 
exemplares mais velhos. Folhas agrupadas na terminação dos brotos laterais curtos e grossos. 
São largamente pecioladas, dilatadas em forma de leque, possuem o bordo superior com uma 
profunda incisão a dividir em dois lóbulos, verde-claras, ficando amareladas antes de caírem. Flores 
masculinas em amentilhos, amarelados, eretos e divergentes, agrupados até 6 na extremidade de 
ramos curtos. Flores femininas elevadas entre as folhas, longamente pedunculadas. O “falso fruto” 
é semelhante a uma drupa que compreende uma noz rodeada de uma polpa carnuda, com forma 
arredondada, de tonalidade branco-azulada (glauca) a amarelo-acastanhada na maturação, de cheiro 
fétido, semelhante a manteiga rançosa.

Origem Noroeste da China.

Floração 

Curiosidades

Frutificação Março a abril. Setembro a outubro.

Habitat Floresta temperada em encostas montanhosas íngremes, proximidade de rios e vales.

É considerada uma espécie antiga, sendo designada como “fóssil vivo”, única 
representante da família Ginkgoaceae e apareceu há cerca de 250 milhões de anos. Possui uma 
impressionante resistência a infestações, demonstrando uma elevada tolerância à poluição urbana. É 
símbolo de paz e longevidade, tendo resistido à bomba Hiroshima.

- Alameda da UA; Avenida Lourenço Peixinho -

65

Folhas e "falsos frutos"

- Próximo da Estátua de aço galvanizado “Animal Alma” no Jardim do Espelho de Água – UA -

pinheiro-manso, pinheiro-guarda-sol

Pinus pinea L.

Família Pinaceae

Exemplar no campus da UA Pinha

Cones masculinos

Descrição Árvore robusta, com um sistema radicular bem desenvolvido, podendo atingir 30 
m de altura. Tronco com casca muito grossa, de cor cinzento-escura, profundamente gretada, que se 
desprende em placas grossas. Folhas aciculares, de cor verde-claro, algo rígidas e pungentes, de 10 
a 20 cm de comprimento por 1-2 mm de diâmetro, agrupadas aos pares numa bainha membranosa 
que as rodeia na base. Cones masculinos subcilíndricos, de até 15 mm de comprimento, agrupados 
na parte terminal dos ramos, de cor amarelada, com escamas polínicas arredondadas e dentadas no 
bordo. As pinhas solitárias ou agrupadas em 2 ou 3, com tamanho de 8 a 14 por 7 a 10 cm, ovadas 
ou globosas, de cor vermelho-escuro e lustrosas; cada uma contém dois grandes pinhões, de 15 a 10 
mm de largura, ovado-oblongos, aplanados na face inferior, de cor negra. As pinhas amadurecem no 
terceiro ano, e dissemina os pinhões na Primavera do quarto ano.

Origem Sul da Europa e oeste da Ásia.

Floração 

Curiosidades

Frutificação Abril a maio. A partir de maio.

Habitat Solos frescos e profundos, principalmente arenosos, incluindo areias marítimas e 
dunas fixas. Locais com luz abundante e um clima algo quente.

O epíteto específico, pinea, é o nome em latim da pinha, alusivo aos pinhões 
comestíveis que produz. Em Portugal, concentra-se a sul do Tejo. A madeira, serrim e resina de várias 
espécies de pinheiro podem causar dermatite em pessoas sensíveis. Na medicina popular terá sido 
utilizado como balsâmico, para curar as doenças respiratórias. As pinhas, depois da extracção do 
pinhão, são vendidas como combustíveis para caldeiras de fábricas de cortiça e de cerâmica.

7

Inflorescências masculinas



Aveiro: Património NaturalCapítulo 3 |

160

teixo

Taxus baccata L. cv. 'Fastigiata' (Lindl.) Loudon

Família Taxaceae

Exemplar da cultivar ‘Fastigiata’ na Av. Lourenço Peixinho Arilo que envolve a semente

Cones masculinos

Descrição Árvore ou arbusto sempre-verde, de copa piramidal ou alargada, até 20 m de altura. 
Casca castanha-avermelhada escura que se desprende em tiras ou placas. Ramos estendidos e quase 
horizontais, algo pendentes na extremidade. Folhas lineares, verde-escuras, curtamente pecioladas, 
alternas, dispostas num plano. Espécie dioica, exemplares masculinos produzem os cones na axila 
das folhas, amarelos. Nos femininos as inflorescências são solitárias e nascem na axila das folhas, 
têm forma ovoide e estão rodeadas na base por uma bráctea verde, fazendo lembrar uma pequena 
bolota. Esta bráctea desenvolve-se na maturação para formar um involucro carnudo designado de arilo, 
que é vermelho quando maduro, vistoso e de sabor adocicado. A semente está quase completamente 
rodeada pelo arilo, formando um pseudofruto de maturação anual. 

Origem Canárias.

Floração 

Curiosidades

Março a abril.

Habitat Prefere regiões temperadas. Suporta bem o frio e a geada média. Tolera a salinidade 
do ar e os ventos fortes.

Resistente à poluição urbana, é cultivada como ornamental. A madeira é 
considerada de boa qualidade, apreciada em marcenaria, sendo antigamente utilizada para fabricar 
arcos para flechas. Toda a planta é muito tóxica exceto o arilo carnudo, que serve de alimento às aves 
que disseminam a sua semente. O teixo produz o taxol, substância utilizada no tratamento de vários 
tipos de cancro. No Parque Infante D. Pedro e na Avenida Dr. Lourenço Peixinho podemos encontrar 
também a cultivar ‘Fastigiata’, com as folhas dispostas em espiral.

Frutificação Setembro a outubro.

- Avenida Dr. Lourenço Peixinho -

8

Angiospermae
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bordo-negundo, ácer-de-folha-de-freixo, pau-ferro

Acer negundo L.

Família Sapindaceae

Exemplar na Baixa de Santo António Inflorescências

Folhas e frutos (dissâmaras)

Descrição Árvore dioica e caducifólia até 20 m de altura, copa abobadada, frequentemente 
irregular. Tronco delgado, bastante ereto. Ritidoma inicialmente liso e cinzento tornando-se 
superficialmente fissurado e mais escuro com a idade. Folhas compostas, imparipinuladas, com 3 a 
5, raramente 7, folíolos ovado-acuminados sub--sésseis. Os folíolos superiores sésseis ou por vezes 
incompletamente divididos, mas todos irregularmente dentados. Flores sem pétalas, aparecendo 
antes das folhas e em indivíduos separados: inflorescências masculinas com 12 a 16 flores em 
corimbos pendentes, verdes ou rosadas com anteras vermelhas; flores femininas em racimos com 
menos flores, pendentes com 5 cm e esverdeadas. Frutos alados muito estreitos, falciformes, com 
asas arqueadas divergindo em ângulo agudo, castanhos quando maduros, persistentes após a 
deiscência das folhas.

Origem Norte e centro da América.

Floração 

Curiosidades

Março a abril.

Habitat Espécie cosmopolita, mas que sobretudo coloniza pastos húmidos e zonas 
ribeirinhas, lagos ou terrenos sazonalmente inundados.

É uma espécie exótica, listada como invasora no Dec. Lei 92/2019, muito utilizada 
como ornamental nos jardins e parques urbanos, bem como em arruamentos nas cidades, por ser muito 
resistente à poluição do ar. Nas ruas de Aveiro é uma espécie muito frequente. A madeira é usada para 
mobiliário, instrumentos musicais e pasta de papel. É uma espécie bem representada no Parque Infante 
D. Pedro, sobretudo junto ao Coreto.

Frutificação Agosto a outubro.

- Parque da Cidade - Baixa de Santo António -

9
castanheiro-vermelho-da-índia

Aesculus x carnea Heyne

Família Sapindaceae

Inflorescência Frutos

Folhas

Descrição Híbrido entre Aesculus hippocastanum e Aesculus pavia, pode alcançar 25 m de 
altura, com casca verde-acinzentada, escura e com fissuras rosadas, ficando gretada com os anos, 
com finas gretas roxas. As gemas resinosas, são ovoides e lustrosas. As folhas surgem na primavera 
antes das flores, são mais escuras, mais rugosas e, geralmente, mais pequenas que as de Aesculus 
hippocastanum. São digitado-compostas, com 5 a 7 folíolos subsésseis, obovados ou elípticos, com 
a margem dentada e de uma tonalidade verde, mais escura na página superior. Sendo folhas caducas, 
tornam-se torrado-acastanhadas e muito vistosas no outono, antes da queda. As flores são rosadas, 
zigomórficas, dispostas em panículas terminais, eretas. Os frutos (cápsulas subglobosas) são mais 
pequenos e com menos espinhos que Aesculus hippocastanum, sendo às vezes lisos. Contém 2-3 
sementes pequenas.

Origem Híbrido entre Aesculus hippocastanum L. (Europa) e Aesculus pavia L. (América).

Floração 

Curiosidades

Abril a junho.

Habitat Prefere solos férteis, profundos e frescos, mas não húmidos.

Espécie ornamental, resistente à poluição, de crescimento rápido, 
frequentemente utilizada como árvore de alinhamento em alamedas, distinguindo-se pela coloração 
das suas flores e por apresentar um porte mais baixo. Em algumas regiões da Europa central e 
ocidental aparece localmente naturalizado, na proximidade de explorações florestais, sendo também 
cultivado pela sua madeira.

Frutificação Setembro a outubro.

- Passeio da Antiga Reitoria – Instituto Confúcio – UA -

10
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bétula, bétula-pendula

Betula pendula Roth.

Família Betulaceae

Exemplar na Avenida Lourenço Peixinho Folhas

Descrição Árvore que pode atingir 30 m de altura, com casca no início roxa e depois branco-
rosada, com largas bandas horizontais cinzentas. Com a idade passa a ser branca com manchas 
romboidais negras e gretas escuras. Os ramos são pendentes, pelo menos na sua extremidade. Os 
ramos secundários possuem abundantes glândulas resinosas. As folhas são romboidais ou ovado-
romboidais, de 4 a 6 cm de comprimento por 2 a 4 cm de largura; pecíolo com 1,5 cm de comprimento. 
Folhas com base geralmente cuneiforme, são apiculadas e de margem duplamente serrada com 6 a 9 
pares de nervuras. As flores masculinas surgem em amentilhos precoces, pendentes, visíveis durante 
todo o Inverno e de cor purpúrea. As flores femininas em amentilhos cilíndricos, retos e de cor verde 
pálido. Os frutos são aquénios com as asas, amparadas por uma escama lateral trilobada, formando 
uma infrutescência cilíndrica pendente que se desarticula na maturação.

Origem Quase toda a Europa, oeste da Sibéria, este da Ásia e África (norte de Marrocos).

Floração 

Curiosidades

Abril a maio.

Habitat Zonas húmidas, por vezes pantanosas, de preferência em solos siliciosos soltos e 
frescos, até 2000 m.

Frutificação Setembro.

A madeira amarelada ou branco-arroxeada, é resistente e dura, é muito 
utilizada no fabrico de pipas, caixas e outros objetos. A sua casca emprega-se no fabrico de calçado 
e cestas. As suas folhas têm propriedades diuréticas. A cozedura dos frutos verdes e das folhas, eram 
usadas no combate a doenças hepáticas. Do tronco, através de incisões, pode-se extrair um líquido 
açucarado, que quando fermentado origina a cerveja de vidoeiro.

- Avenida Lourenço Peixinho -

11

Floração 

Curiosidades

Abril a maio.

Habitat Tolera solos salinos e calcários, leves, bem drenados e com poucos nutrientes, 
restrita a uma estreita faixa costeira, incluindo dunas e zonas arenosas imediatamente adjacentes.

Frutificação Outubro.

Na Península Ibérica as casuarinas encontram-se unicamente cultivadas com 
fins ornamentais em espaços verdes ou formando sebes como corta-ventos. Esta espécie possui 
uma madeira vermelho-escura, muito dura, difícil de trabalhar, sendo, no entanto, considerada uma 
das melhores espécies arbóreas para a produção de calor, produzindo carvão com grande poder 
calorífico. Também se cultiva a espécie Casuarina cunninghamiana, mas em menor quantidade e 
distingue-se sobretudo pelas pinhas de menor diâmetro (até 14 mm).

casuarina, pinheiro-casuarina, pinheiro-da-austrália

Casuarina equisetifolia J. R. Forster & G. Forster

Família Casuarinaceae

Exemplares na Baixa de Santo António Folhas e Frutos

Descrição Árvore que pode atingir 35 m de altura. Copa piramidal, sobretudo nos primeiros 
anos. Tronco reto com ritidoma áspero, fissurado. Ramos eretos ou algo pêndulos, cinzento nos 
ramos novos e castanho-escuro nos velhos. O que parecem ser folhas aciculares são na realidade 
raminhos filiformes, quadrangulares, delicados, verdes, dispostos em verticilos articulados e 
finamente estriados; as verdadeiras folhas são 6 a 8 escamas, dispostas nos nós desses raminhos. 
Flores unissexuais. As masculinas dispostas em espigas terminais, nuas, com apenas um estame. 
As femininas em amentos cónicos nas axilas de escamas foliares. Frutos globosos, parecidos com 
pinhas, até 24 mm e com cerca de 1 cm de diâmetro e bractéolas proeminentes. Sementes aladas 
com 7 mm.

Origem Oceânia, nomeadamente Austrália e Nova Zelândia, e sudoeste da Ásia.

- Parque da Cidade - Baixa de Santo António -

12
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lódão, lódão-bastardo, ginginha-do-rei

Celtis australis L.

Família Ulmaceae

Descrição Árvore robusta, caducifólia, que pode atingir 30 m de altura, com tronco grosso 
e direito, casca quase lisa, de cor cinzenta ou esbranquiçada. A copa é ampla, muito ramosa, com 
os ramos principais eretos e ramagens um pouco pendentes, pubescentes desde jovens. As folhas 
são simples, alternas, com estípulas lineares e pecíolo bem desenvolvido. Limbo ovado-lanceolado, 
com três nervuras basilares, assimétrico na base e estreitando-se no ápice para formar uma 
extremidade curvada e afilada. Margem finamente serrada, de 7 a 14 cm de comprimento. As flores 
surgem ao mesmo tempo que as folhas e são hermafroditas ou masculinas, solitárias sobre longos 
pedúnculos na axila das folhas e têm um cálice com geralmente 5 sépalas alongadas e livres, cada 
uma envolvendo um estame. O fruto é uma drupa redonda e lisa, verde no início, depois amarelada ou 
avermelhada e finalmente quase negra.

Origem Sul da Europa, oeste da Ásia e norte de África.

Floração 

Curiosidades

Abril a maio.

Habitat Bosques de regiões temperadas até 1200 m de altitude.

Frutificação A partir de setembro.

Muito cultivada como ornamental, é resistente à poluição urbana. As suas 
folhas e rebentos podem servir de forragem para o gado durante o inverno. A casca produz uma 
substância que se usa como corante amarelo na indústria têxtil. Os frutos são comestíveis e têm 
um sabor agradável, tendo aplicações medicinais no tratamento da disenteria, amenorreia, cólicas 
menstruais, entre outras.

Folhas Frutos

- Alameda da UA -

13
olaia, árvore-de-judas, árvore-do-amor

Cercis siliquastrum L.

Família Fabaceae

Exemplar na Baixa Santo António Flores

Folhas

Descrição Pequena árvore até 8 m de altura, com tronco irregular e torcido, de casca 
rugosa, gretada, de cor cinzento-escura. Os ramos são flexíveis, de casca lisa, tomando os mais 
jovens uma coloração avermelhada. As folhas são simples, caducas, orbiculares ou reniformes, 
cordiformes, em disposição alterna, com pecíolo quase tão longo como o limbo, as novas um pouco 
lustrosas com uma leve tonalidade purpúrea. As estípulas são pequenas, facilmente caducas. As 
flores são precoces, nascendo em racimos ou fascículos nos ramos, com longos pedúnculos; cálice 
campanulado ou urceolado, convexo na base, com 5 dentes curtos; corola papilionácea, com pétalas 
rosadas ou branco-rosadas, sendo o estandarte e as asas mais curtas que a quilha, com 10 estames 
livres. O fruto é uma vagem comprimida, pendente, de cor cinzento-avermelhada, glabrescente, de 6 
a 10 cm de comprimento, que se abre por 2 valvas e contém numerosas sementes.

Origem Sul da Europa e este da Ásia (zona do Mediterrâneo oriental e Médio Oriente).

Floração 

Curiosidades

Março a junho.

Habitat É resistente ao frio e à seca. Prospera bem em grande parte do litoral mediterrâneo, 
sobre solos ligeiramente argilosos e não muito húmidos, mas também tolera solos calcários.

O seu nome vulgar, árvore-de-Judas, é um mito de longa data que relata que Judas 
Iscariotes se enforcou numa árvore desta espécie. A sua madeira não é de boa qualidade pois deforma-
se com facilidade, por isso não tem aproveitamento. Os frutos usaram-se em medicina popular como 
adstringentes. Os botões florais servem de substitutos das alcaparras e as folhas novas são consumidas 
em saladas. É uma árvore ornamental profusamente utilizada em parques e jardins.

Frutificação Setembro.

- Parque da Cidade - Baixa de Santo António -

14
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fiteira, lírio-palma, árvore-da-couve

Cordyline australis (G. Forst.) Endl.

Família Asparagaceae

Exemplar na Baixa Santo António Fiteira em floração

Descrição Árvore até 13 m de altura, de caule cilíndrico e espesso, bifurcando-se após a 
floração, e frequentemente com rebentos a partir da base. Ritidoma áspero, fissurado, cinzento-
acastanhado. Folhas formando uma roseta no cimo dos ramos, limbo de 30-100 x 3-8 cm, linear a 
linear-lanceolado, gradualmente acuminado, contraído imediatamente abaixo da base, verde escuro 
em ambas as páginas, com inúmeras nervuras. Flores reunidas em panículas terminais, muito 
ramificadas, eretas ou pendentes. Flores aromáticas, brancas, quase sésseis de perianto com lobos 
iguais, livres até à base, ligeiramente aquilhados e recurvados. Os frutos são bagas até 6 mm de 
diâmetro, esféricas e esbranquiçadas. Cada fruto contém várias sementes negras no seu interior.

Origem Nativa da Nova Zelândia.

Floração 

Curiosidades

Junho a julho.

Habitat Solos férteis, com boa drenagem em zonas de clima temperado. Tem uma boa 
tolerância ao frio, suportando temperaturas negativas e mesmo geada.

Frutificação Outubro.

Frequentemente plantada como ornamental, inclusivamente apreciada como 
planta de interior. Esta espécie é valorizada como fonte de fibras, o tronco e as raízes podem ser 
utilizados para fazer cordas e as folhas para roupa e calçado. O fruto da fiteira é uns dos alimentos 
favoritos do pombo da Nova Zelândia e de outros pássaros nativos. Os maoris utilizavam o suco das 
folhas para tratar lesões e feridas. A ponta das folhas era comida crua como tónica e purificadora 
do sangue. Os rebentos jovens eram comidos pelas mães que amamentavam e pelas crianças com 
cólicas.

- Parque da Cidade - Baixa de Santo António -

15
árvore-da-borracha, falsa-seringueira, goma-elástica

Ficus elastica Roxb. ex Hornem.

Família Moraceae

Exemplar no campus da UA Folhas

Descrição Árvore sempre-verde de 6 a 15 m de altura, com o tronco curto e grosso, por 
vezes ramificado, com a casca cinzenta, lisa, com fissuras horizontais. Copa ampla, com os ramos 
exteriores algo pendentes. Folhas alternas, elípticas, muito grandes, até 35 cm de comprimento, 
coriáceas, reluzentes, mais pálidas na página inferior, com pecíolo até 5 cm de comprimento. As 
folhas antes de abrirem estão envolvidas numa larga estípula avermelhada ou rosada. Tal como nos 
restantes Ficus, as flores estão inseridas na face interna de um recetáculo carnudo e a sua polinização 
depende de uma vespa específica. Os frutos (sícone) são sésseis, esféricos, pequenos, de 1 cm de 
diâmetro ou mais, com a superfície lisa, verdes e ponteados mais escuros.

Origem Índia e sudeste da Ásia.

Floração 

Curiosidades

Não ocorre em Portugal.

Habitat Florestas tropicais asiáticas.

O nome vulgar desta espécie induz em erro, pois não se trata da verdadeira 
árvore da borracha (Hevea brasiliensis) denominada seringueira no seu país de origem, Brasil. Nem 
sequer pertence à mesma família. Deduz-se que a atribuição deste nome se deve ao facto de produzir 
látex. Contudo este látex esbranquiçado e viscoso é tóxico. Existem várias cultivares com outros 
tons de folhas, matizadas. É muito utilizada como planta de interior sendo muito resistente a pragas. 
Prefere zonas expostas embora seja tolerante à sombra. Temperaturas muito elevadas reduzem o 
crescimento das folhas. Dada a dependência em relação à vespa polinizadora, fora do seu habitat 
natural a reprodução é assexuada, sendo fácil o enraizamento de estacas e a indução de formação 
de raízes em ramos através da utilização de hormonas.

- Em frente à Antiga Reitoria – Instituto Confúcio – UA -

16
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jacarandá, palissandra, jacarandá-mimoso

Jacaranda mimosifolia D. Don

Família Bignoniaceae

Exemplar na Praça da República Fruto

Flores

Descrição Árvore caducifólia que pode alcançar 15 m de altura. Tronco pequeno, muitas 
vezes curvado, com casca gretada, escura. Folhas compostas, bipinadas, até 50 cm de comprimento, 
com aproximadamente 16 pares de pinas, cada uma das quais sustenta 25 a 30 pares de folíolos 
pequenos, ovais a elípticos, apiculados, de cor verde-amarelada, com um aspeto leve e plumoso.
As flores reúnem-se em panículas piramidais, aparecem antes das folhas, são formadas por mais 
de 50 flores, com cálice pequeno e corola bilabiada tubulosa, azul-violácea, dilatada e curvada. O 
fruto é uma cápsula elipsoide, lenhosa e deiscente, muito comprimida lateralmente, em forma de 
‘castanholas’, de cor castanha, contém numerosas sementes pequenas, achatadas e aladas.

Origem Regiões secas da América do Sul (Argentina, Bolívia e sul do Brasil).

Floração 

Curiosidades

Maio a julho.

Habitat Cresce em regiões de clima um pouco frio, mas adapta-se bem ao clima subtropical, 
em florestas de folha caduca tropical a subtropical.

É uma das árvores ornamentais mais plantadas em todo o mundo pela 
sua beleza e exuberância. Constitui uma excelente árvore solitária e de arruamentos. A madeira 
do jacarandá é compacta e duradoura, muito apreciada em carpintaria e marcenaria. Os frutos 
(cápsulas) são muitas vezes utilizados com fins decorativos. O restritivo específico mimosifolia, do 
latim, é alusivo à semelhança das folhas com a mimosa (Acacia dealbata). O jacarandá propaga-se a 
partir de sementes ou a partir de estacaria.

Frutificação A partir de outubro.

- Praça da República -

17
loureiro, louro, sempre-verde

Laurus nobilis L.

Família Moraceae

Exemplar no campus da UA Flores

Descrição Pequena árvore perenifólia, dioica, até 10 m de altura, de copa densa e algo irregular 
com ramos eretos. Tronco direito, de casca lisa, delgada, castanho-esverdeada a cinzenta. Folhas 
simples em disposição alterna, de 6 a 12 cm de comprimento, atravessadas por uma nervura central 
muito pronunciada, coriáceas e sem pelos. A sua forma é lanceolada, com a margem inteira um pouco 
ondulada e ponta acuminada. Página superior verde-escura lustrosa e mais pálida na página inferior. 
Libertam um aroma agradável quando trituradas. Flores unissexuadas, pequenas, branco-amarelo-
esverdeadas, cheirosas, pedunculadas, dispostas em grupos de 4 a 6 flores, nas axilas foliares. Perianto 
com 4 sépalas petaloides. Flores masculinas com 8 a 12 estames. O fruto é carnudo, ovoide (baga), 
parecido com uma azeitona, no início de cor verde e negro-mate na maturação.

Origem Ásia Menor e toda a Região Mediterrânica.

Floração 

Curiosidades

Fevereiro a março.

Habitat Matagais e bosques sublitorais de clima ameno, sendo cultivado em todo o país.

O loureiro é muito conhecido pelo seu uso na culinária como condimento. 
Considerada uma planta estimulante, antisséptica, sedativa e sudorífica. A manteiga de loureiro, 
resultante do óleo extraído das bagas, é utilizada para aliviar dores articulares. Desde a Antiguidade 
que é utilizado como símbolo de vitória, dos triunfadores que eram coroados com ‘folhas de louro’. Na 
idade média este tipo de coroação estendeu-se aos artistas e aos sábios, bem como aos doutores, 
em que a coroa de louro era guarnecida pelos próprios frutos, dando origem à palavra bacharelato 
(Bacca-laureatus).

- Junto ao Lago Siza Vieira - UA -

18

Frutificação Setembro.
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alfenheiro-do-japão, alfena ou alfenheiro, ligustro

Ligustrum lucidum W.T.Aiton

Família Oleaceae

Exemplar do jardim do Museu de Santa Joana Flores

Descrição Árvore perenifólia, até 10 m de altura, de ramos estendidos e divergentes. Casca 
lisa, ou com pequenas fendas, cinzenta ou cinzento-escuro, com estrias acastanhadas. Folhas 
opostas, simples e inteiras, de 8 a 12 cm de comprimento, ovadas a lanceoladas, afuniladas no 
ápice, coriáceas, avermelhadas quando jovens e posteriormente verde-escuras, muito brilhantes na 
página superior e mais claras na página inferior. Flores pequenas, brancas ou cremes, intensamente 
perfumadas; corola tubular, com as pétalas unidas, dispostas em panículas piramidais até 20 cm de 
comprimento. Os frutos são globosos, esféricos (drupas), azul-escuros com 4-6 mm de diâmetro.

Origem Este Asiático (China, Coreia e Japão).

Floração 

Curiosidades

Junho a julho.

Habitat Ocorre nas orlas de florestas e de zonas agrícolas, muitas vezes junto a linhas de água.

Na medicina popular as folhas, flores e frutos têm sido usados pelas suas 
propriedades adstringentes. Das folhas secas e trituradas resulta um pó fino, a alfena, utilizado 
em alguns locais como corante. Por isso o ligustro é também conhecido por alfenheiro. Os frutos 
também podem ser utilizados como corante. Resistente a todo o tipo de clima e solo, de crescimento 
rápido, suportando bem as podas. O restritivo específico lucidum significa brilhante, alusivo às folhas 
lustrosas. Resistente à poluição, sendo por isso utilizado em grandes centros urbanos. No Parque 
Infante D. Pedro é uma das espécies mais abundantes.

Frutificação Setembro.

- Jardim do Museu de Santa Joana -

19
tulipeiro-da-virgínia, árvore-do-ponto, tulipeiro

Liriodendron tulipifera L.

- Jardim do Museu de Santa Joana -

20

Família Magnoliaceae

Exemplar do Jardim do Museu de Santa Joana Folhas

Descrição Árvore caducifólia, que pode atingir 50 m de altura, de tronco direito, com copa 
piramidal e frondosa de cor verde escura, ficando amarelada no outono. As suas inconfundíveis 
folhas trapezoidais, que fazem lembrar a ‘cara de um gato’, são alternas, geralmente com 4 lóbulos 
pontiagudos, de 7 a 12 cm de comprimento, com pecíolo comprido, de cor verde-clara brilhante 
na página superior e verde-escura opaca na página inferior. As flores, que demoram cerca de 15 a 
20 anos a surgir, são terminais, solitárias, grandes e vistosas, campanuladas, com cerca de 10 cm 
de diâmetro, verde-amareladas, com a base das pétalas alaranjada. Estames carnudos, amarelos, 
numerosos, carpelos reunidos numa massa central cónica amarelada. O fruto é um conjunto de 
folículos agrupados numa estrutura lenhosa em forma de pinha, com os carpelos secos e carnudos, 
frequentemente deiscentes, com uma ou mais sementes aladas.

Origem Estados Unidos da América.

Floração 

Curiosidades

Maio a julho.

Habitat Florestas temperadas de folha caduca, em encostas abrigadas e desfiladeiros, 
sobretudo a baixas altitudes.

O restritivo específico tulipifera, faz alusão à semelhança das suas flores com 
as tulipas. Em Coimbra foi batizada pelos estudantes por árvore-do-ponto, por florir na época dos 
exames. Além da utilização ornamental é também apreciado pela madeira, muito resistente, usada 
no fabrico de barcos e caixas de charutos. No entanto, toda a planta é algo tóxica, sobretudo a casca 
e a madeira, que pode causar alergias à pele.

Frutificação Setembro.

Flor



 | 
Av

ei
ro

, c
id

ad
e 

su
st

en
tá

ve
l

Aveiro: Património NaturalCapítulo 3 |

175174

magnólia-de-flores-grandes, magnólia, magnólia-sempre-verde

Magnolia grandiflora L.

Frutificação Agosto.

- Em frente à Catedral da Sé de Aveiro; Avenida Dr. Lourenço Peixinho  -

Família Magnoliaceae

Exemplar em frente à Sé de Aveiro

Descrição Árvore de folhas persistentes, que pode atingir 25 m de altura, com copa ampla, 
mais ou menos piramidal e densa.  As folhas são inteiras, alternas, dispostas em feixes terminais, de 
10 a 20 cm de comprimento por 7 a 10 cm de largura; elípticas ou oblongo ovadas, com a ponta aguda 
e a base em forma de cunha, coriáceas, de cor verde brilhante na página superior, sendo na página 
inferior, um pouco pubescente, com a nervura central proeminente. Flores solitárias, sobre pedicelos 
tomentosos, eretas, grandes, até 20 cm de diâmetro. Possuem 6 a 12 pétalas estreitas na base, algo 
carnudas, de cor branca, e 3 sépalas de aspeto petaloide. Os estames são numerosos, purpúreos, 
dispostos em espiral, perfumados e muito visitados pelas abelhas. O fruto tem a forma de uma pinha 
oval com 10 cm de comprimento, coberta por uma fina pubescência de cor castanha, na realidade 
é um conjunto de folículos agrupados numa estrutura lenhosa em forma de cone. As sementes são 
aplanadas, de cor vermelha, com cerca de 1-1,3 cm de comprimento.

Origem América do Norte.

Floração 

Curiosidades

Maio a julho.

Habitat Coloniza locais húmidos de clima suave, como margens de linhas de água.

O nome do género é alusivo a Pierre Magnol (1638 a 1715), médico e botânico 
francês, diretor do Jardim Botânico de Montpellier e criador do conceito de família em botânica. 
Árvore muito apreciada como ornamental, pelas folhas persistentes e pelas grandes e atrativas 
flores aromáticas.

2221

Infrutescência

Flor

magnólia-de-soulange, magnólia-chinesa, magnólia

Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.

Frutificação Agosto.

- Próximo do Fórum Aveiro  -

Família Magnoliaceae

Exemplar próximo do Fórum Aveiro Flores e folhas

Descrição Pequena árvore, caducifólia, com 4 a 8 m de altura, de casca cinzento-prateada e 
rebentos acastanhados. As folhas são alternas, simples, obovadas ou suborbiculares, escassamente 
acuminadas, ocasionalmente arredondadas, de base frequentemente irregular, atenuada, verde-
escuras brilhantes na página superior, membranosas e subcoriáceas. As flores são solitárias e 
eretas. Corola com 9 pétalas unidas, oblongo-ovadas, côncavas acima da extremidade, brancas, 
manchadas de rosa, purpúrea a violeta em baixo, algo aromáticas; sépalas pequenas e verdes. Os 
botões e os rebentos são tomentosos. Os frutos são folículos, cilíndricos, de 10 cm de comprimento 
e assimétricos; as sementes são vermelhas.

Origem Híbrido obtido pelo cruzamento de Magnolia denudata Desr. e Magnolia liliflora Desr.

Floração 

Curiosidades

Fevereiro a março.

Habitat Muito utilizada como ornamental, em solos preferencialmente húmidos, ricos em húmus.

Este híbrido foi criado em 1820, pelo agrónomo francês Étienne Soulange-
Bodin (1774-1846). O principal interesse nesta planta reside nas suas flores, que surgem antes das 
folhas, ainda no inverno, com os seus tons típicos que vão do branco ao violeta, passando pelos 
rosados. Existem várias cultivares deste híbrido, variando nas suas características, como o tamanho 
das plantas e a cor das flores. É o híbrido mais comum nos jardins portugueses e em outros países 
de clima temperado, resistindo bem à poluição urbana. Esta pequena árvore prefere solos com pH 
ligeiramente ácido, férteis, ricos em matéria orgânica e com boa drenagem.

23
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amoreira, amoreira-preta, amoras-da-horta

Morus nigra L.

Família Moraceae

Exemplar na Baixa Santo António Folhas

Descrição Árvore de 8 a 10 m de altura, de copa densa e bastante ramificada. As folhas 
são inteiras, por vezes lobuladas, cordadas na base, obtusas, com a margem ligeiramente crenada, 
dentada; escábridas na face superior e pubescentes na inferior; medem 5 a 10 cm por 4 a 9 cm. As 
flores masculinas dispõem-se em espigas grossas e prolongadas; as femininas são mais curtas e 
arredondadas, ovóides, ambas as flores estão suspensas por curtos pedúnculos. Os frutos dispõem-
se agrupados em infrutescências em forma de espigas subsésseis, muito mais compridas que os 
pedúnculos. As margens do receptáculo do fruto e dos estigmas são sempre pilosos. As amoras, 
são denominadas por soroses, têm de 2 a 2,5 cm de comprimento, são oblongas, inicialmente de cor 
rosada e posteriormente vermelhas escuras, altura em que se podem consumir.

Origem Oriundo da Ásia Menor e amplamente cultivada na Europa central.

Floração 

Curiosidades

Março a junho.

Habitat Como espécie cultivada prefere solos profundos, ricos em matéria orgânica e 
humidade. Não tolera longos períodos de secura.

Frutificação Agosto.

Árvore ornamental muito utilizada em parques e jardins. Os frutos podem ser 
consumidos frescos e possuem um sabor agridoce, ligeiramente ácido e são muito ricos em vitamina 
C. Podem ser usados para preparar compotas ou para fazes bebidas refrescantes. A casca das raízes 
é muito eficaz para eliminar os parasitas intestinais. O xarope de amoreira-negra pode ser utilizado 
para inflamações da garganta e da boca. As folhas de amoreira são ainda utilizadas na alimentação 
dos bichos-da-seda.

- Parque da Cidade - Baixa de Santo António -

24
oliveira

Olea europaea L.

Família Oleaceae

Exemplares no Campus da UA Folhas e frutos

Descrição Árvore de médio porte, podendo alcançar 15 m de altura. Possui copa ampla 
e tronco grosso, com ritidoma cinzento, fendilhado-reticulado. Ramos cinzentos, cobertos por 
escamas de pequenas dimensões. Folhas decussadas, simples e inteiras, lanceoladas a obovadas, 
mucronadas, com 2 a 8 cm x 0,5 a 1,2 cm, subsésseis, coriáceas, verde-acinzentado-escuras e 
glabras na página superior, cinzento-esbranquiçadas e com pequenas escamas na página inferior. 
Flores hermafroditas, reunidas em panículas axilares, com um cálice dividido em 4 dentes ou lobos 
curtos, corola de cor branca, sub-rodada, com 4 lobos. Estames com anteras de grandes dimensões 
e filetes curtos. Drupa oleaginosa, elipsoide a subglobosa, de cor verde quando jovem tornando-se 
negra, verde-acastanhada na maturação.

Origem Região mediterrânica (sul da Europa, norte de África e Médio Oriente).

Floração 

Curiosidades

Maio a junho.

Habitat Bosques esclerófitos mediterrâneos ou em matos que resultam da sua degradação. A 
variedade europaea é cultivada em muitos locais do mundo, sobretudo nos países da bacia do Mediterrâneo.

Frutificação Setembro.

O nome Olea deriva do grego elaía que dá origem ao seu nome comum e 
de élaion (azeite). A sua madeira é muito dura e compacta, de textura fina e de grande densidade, 
qualidades muito apreciadas. É ainda um excelente combustível e é adequada para produção de 
carvão. A oliveira é símbolo da Paz e está associada aos jogos olímpicos da Grécia antiga, nos quais 
os vencedores eram coroados com ramos desta planta.

- Em frente ao Departamentos de Biologia (Dbio), Ambiente e Ordenamento (DAO) e Eletrónica, 
Telecomunicações e Informática (DETI) – UA -

25
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palmeira-das-canárias, tamareira-das-canárias

Phoenix canariensis Chabaud

Família Arecaceae

Exemplar na Alameda da UA, junto à Reitoria Folhas

Frutos

Descrição Palmeira dioica até 20 m de altura, com um espique dotado de grande robustez 
e flexibilidade que atinge de 1,5 m de diâmetro. Folhas com 5-6 m, formando uma coroa terminal e 
densa até 200 folhas, fortemente ascendentes, as mais velhas tendem a arquear; com 150-200 pares de 
segmentos, curtos e estreitos, acuminados, verde-claros e conduplicados; pecíolo curto e fortemente 
ascendente. Inflorescências axilares, muito ramificadas, com os espadices femininos muito mais 
longos, podendo atingir 2 m. Os frutos são drupas ovoides até 3 cm, de cor amarela a laranja vivo 
quando maduros. Cada fruto contém uma única semente envolta por um tegumento lenhificado.

Origem Canárias.

Floração 

Curiosidades

Março a abril.

Habitat Prefere regiões temperadas. Suporta bem o frio e a geada média. Tolera a salinidade 
do ar e os ventos fortes.

Muito cultivada como ornamental em parques e jardins urbanos e particulares, 
sobretudo em zonas ventosas da orla marítima. Os ramos de palmeira eram sinal de grandes honras 
para quem entrava em triunfo numa cidade, no mundo antigo, em particular na civilização judaica. 
Em Portugal, desde 2007, as palmeiras estão a ser destruídas por um escaravelho (Rhynchophorus 
ferrugineus). Esta praga já dizimou milhares de palmeiras ao longo do país, entre elas as do Rossio em 
Aveiro, onde eram um ícone da paisagem. Também no Parque Infante D. Pedro já morreram algumas 
palmeiras, com destaque para as duas que estavam a ornamentar as escadas monumentais.

Frutificação Junho a agosto.

- Alameda da UA -

26
pitósporo-da-china, pitósporo-do-japão, pitósporo

Pittosporum tobira (Murray) Aiton fil.

Família Pittosporaceae

Exemplar na Baixa de Santo António Folhas e Flores

Descrição Arbusto ou pequena árvore perene, que pode chegar aos 6 m de altura, com casca 
escura, muito ramificado. Folhas alternas, agrupadas na parte apical dos ramos (aparentemente em 
verticilos), obovadas, de 5 a 10 cm por 2,5 a 4 cm, inteiras, glabras, grossas e coriáceas, obtusas, com 
as margens reviradas para a página inferior, pecíolo muito curto e nervura central destacada. Flores 
hermafroditas, brancas, ou amareladas, aromáticas, dispostas em cimeiras que se assemelham a 
umbelas, com 5 sépalas pequenas, 5 pétalas compridas, abertas em estrela, algo carnudas, de ápice 
recurvado e 5 estames. Pedicelos com 1,5 cm de comprimento, pubescentes. O fruto é uma cápsula 
ovoide, com mais de 1 cm de diâmetro, acastanhada de paredes grossas e quase lenhosas, com fino 
tomento, que se abre por 3 valvas. Sementes reniformes, laranja-escuras, envolvidas por mucilagem.

Origem Sul do Japão, sul da Coreia e norte de Taiwan. Naturalizado no sudoeste da Europa e 

Floração 

Curiosidades

Abril a junho.

Habitat Falésias do litoral.

Frutificação A partir de julho.

Espécie ornamental em parques e jardins, muitas vezes para formar sebes. 
É um dos arbustos mais cultivados na Península Ibérica. As suas flores exalam um odor a flor-de-
laranjeira. O nome do género, Pittosporum, deriva do grego pítta, que significa resina, e de sporá, 
que significa semente ou esporo, alusivo à substância resinosa, com que estão impregnadas as 
sementes. É muito utilizada em sebes nas casas junto ao mar devido à sua resistência à salsugem.

- Parque da Cidade - Baixa de Santo António -

27

Macaronésia (Açores).
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plátano, plátano-de-londres, plátano-de-sombra

Platanus x hispanica Mill. ex Münchh.

Família Platanaceae

Exemplares na Avenida Artur Ravara Folhas e infrutescência

Descrição Árvore caducifólia, muito robusta, que chega a atingir 40 m de altura, de copa muito 
ampla. Tronco direito, alto, com um diâmetro até 3 m. Casca delgada, de cor pálida cinzenta esverdeada 
ou amarelada, desprende-se em pequenas placas. Folhas alternas pecioladas, 3 a 5-palmatipartidas 
ou palmatifendidas, truncadas ou subcordadas na base, agudas no ápice, tomentosas quando jovens, 
tornando-se glabras. Flores muito pequenas, unissexuadas, em capítulos globosos, de 25 a 30 mm 
de diâmetro (as masculinas menores), agrupadas em pedúnculos compridos e pendentes. Os frutos 
são aquénios, que se desprendem da infrutescência globosa no ano seguinte, rodeados por pelos 
basilares, que facilitam a disseminação.

Origem Híbrido entre o plátano-americano (Platanus occidentalis L.) e o plátano-europeu 

Floração 

Curiosidades

Abril a maio.

Habitat Prefere solos frescos e férteis, não suportando altitudes elevadas.

Frutificação A partir de setembro.

Supõe-se que este híbrido foi criado em Espanha no século XVII. É uma das 
espécies mais utilizada nas artérias urbanas de Portugal. As qualidades ornamentais desta árvore 
ficam muito prejudicadas com as podas excessivas que costumam sofrer. Possui tronco esverdeado, 
com clorofila, sendo considerada uma das melhores árvores no combate à poluição do ar. Por isso 
foi muito plantada na cidade de Londres, quando ali se deu início ao combate do smog (nevoeiro de 
fumos), que causa sérios danos à saúde humana.

- Parque da Cidade - Baixa de Santo António (abundante na Avenida Artur Ravara) -

28

(Platanus orientalis L.).

choupo-branco, álamo-branco, amieiro-branco

Populus alba L.

- Parque da Cidade - Baixa de Santo António -

29

Família Salicaceae

Exemplar na Baixa de Santo António Pormenor da casca

Folhas e inflorescências

Descrição Árvore de folha caduca, dioica, que pode atingir 30 m de altura, com copa irregular. 
Tronco cilíndrico e direito, frequentemente com abundantes rebentos na base. Ritidoma liso nos 
exemplares jovens, cinzento-claro, com lentículas romboidais, ficando com a idade cinzento-escuro 
e com sulcos longitudinais. As folhas são alternas, simples, verde-escuras na página superior e 
densamente matizadas com pelos brancos e brilhantes na inferior. Com dimorfismo foliar, as folhas 
dos ramos mais curtos com limbo ovado, quase elíptico ou pentagonal, sinuado-dentado; as dos 
ramos longos, com pecíolo mais comprido e limbo palmado-lobulado ou ovado-oblongo, vulgarmente 
cordiforme na base. Flores agrupadas em amentilhos unissexuais, pendentes, que surgem antes das 
folhas. Os frutos são cápsulas pequenas em infrutescências pendulares com diminutas sementes 
providas de um penacho de pêlos.

Origem Europa e Ásia.

Floração 

Curiosidades

Fevereiro a abril.

Habitat Regiões temperadas, muitas vezes ao longo de rios ou em zonas pantanosas. Tem 
preferência por solos frescos, ricos e húmidos.

Apesar da sua curta longevidade e do inconveniente causado pela 
disseminação das suas sementes, é uma espécie apreciada e cultivada como ornamental em 
Parques e arruamentos. A sua madeira, branca, flexível e com um grão muito fino, é muito apreciada 
em escultura, bem como na carpintaria, fabrico de embalagens, pasta celulósica, pavimentos 
e contraplacados. As folhas têm sido utilizadas como febrífugas, assim como a casca que é 
adstringente e contém salicina e populina.

Frutificação A partir de junho.
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loureiro-cerejo, loiro-cerejo, loureiro-cerejeira

Prunus laurocerasus L.

Frutificação Setembro.

- Jardim do Museu de Santa Joana  -

Família Rosaceae

Exemplar no jardim do Museu de Santa Joana Inflorescência

Descrição Arbusto ou árvore que pode atingir 10 m de altura, sempre-verde e inerme. Ramos 
de casca lisa, negra. Folhas duras, pecioladas, oblongo-elípticas, elípticas, oblanceoladas ou oblongo-
lanceoladas, acuminadas, mais ou menos crenadas ou serrilhadas, por vezes quase inteiras. Página 
superior lustrosa e página inferior mais pálida e com 2 a 6 glândulas circulares a seguir à base, perto 
da nervura média e repartidas por ambos os lados. Flores reunidas em cachos alongados, axilares 
ou terminais, eretos ou sub-eretos, de 7 a 15 cm com 25 a 45 flores. Pétalas brancas, obovadas, 
inteiras, obtusas; sépalas muito curtas, ovadas e obtusas. O fruto é uma drupa ovoide, apiculada, 
glabra, vermelho-anegrada quando madura.

Origem Sudeste europeu ao sudoeste asiático.

Floração 

Curiosidades

Abril a maio.

Habitat Em florestas mistas, de solos húmidos e profundos, ricos em matéria orgânica.

O restritivo específico, laurocerasus, é alusivo a lauro que deriva do género 
Laurus, pelas semelhanças das folhas às do loureiro (Laurus nobilis) e cerasus deriva da semelhança 
do fruto com as cerejas. As flores desta espécie possuem um cheiro a amêndoa amarga, assim como 
as folhas quando trituradas. As folhas frescas contêm um heterósido cianógeno, que por hidrólise 
produz ácido cianídrico que pode originar intoxicações graves. Planta ornamental da qual se obtém 
uma “água destilada de louro-cerejo”, que quando desprovida da quase totalidade do ácido cianídrico, 
é utilizada como aromatizante e medicinal no tratamento de infeções bronco-pulmonares.

carvalho-alvarinho, carvalho-roble, carvalheira

Quercus robur L.

Família Fagaceae

Folhas e frutos (bolotas) Exemplar em floração

Descrição Árvore caducifólia de grande porte, podendo atingir 35 a 40 m de altura. O tronco 
é grosso, a casca cinzenta-acastanhada, escurecendo com a idade, com sulcos longitudinais 
profundos. Folhas alternas, simples, glabras e verde-claras quando jovens, penatifendidas ou 
sinuado-lobadas, com os segmentos obtusos e pecíolo curto. Inflorescência em amentilhos, os 
masculinos agrupados, pendentes, de 5 a 13 cm de comprimento, cada flor com um perianto de 4 
a 7 lóbulos e 6 a 12 estames. Os amentilhos femininos em grupos de 2 a 3 flores, sobre um longo 
pedúnculo e com um invólucro escamoso. Fruto (bolota), glande ovoide-cilindrica, de 2 a 4 cm de 
comprimento, coberta parcialmente por uma cúpula com escamas planas e imbricadas.

Origem 

Floração 

Curiosidades

Abril a maio.

Habitat Carvalhais e bosques caducifólios, até 1000 m de altitude, de preferência em solos 

Europa e Ásia Ocidental. É espontânea no norte e centro de Portugal e também em 

profundos e siliciosos em regiões de clima atlântico.

zonas do litoral. É a espécie de carvalho mais abundante em toda a Europa.

Frutificação Setembro.

A sua madeira, de excelente qualidade, é utilizada no fabrico de mobiliário e na 
construção civil (vigas e traves), mas a sua utilização mais comum talvez seja a produção de tonéis 
para o envelhecimento do vinho. As bolotas são usadas na alimentação do gado suíno. Lineu elegeu a 
denominação – robur – para esta espécie, pois era um termo utilizado para designação de madeiras de 
grande dureza e solidez, bem como para características humanas, como a força do carácter.

- Passeio da Antiga Reitoria – Instituto Confúcio – UA -

3130
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carvalho-americano, carvalho-vermelho-americano

Quercus rubra L.

Família Fagaceae

Exemplar na Baixa Santo António Folhas

Descrição Árvore que pode chegar aos 25(50) m no seu lugar de origem. Copa ampla e 
ramos mais ou manos rectos. Folhas membranáceas, caducas, de ovadas a obovadas, com 7 a 11 
lóbulos triangulares providos de 1 a 3 dentes, glabras, de um verde mate na página superior e algo 
glauca na página inferior, com pubescência nas axilas das nervuras. Antes de cair, as folhas ficam 
vermelhas. Inflorescências em amentilhos amarelo-acastanhados, os masculinos com 5 a 12 cm, 
fasciculados na axila das folhas superiores. Frutos (glandes) solitários ou geminados, de maturação 
bienal; aquénio com 2-3 cm; cúpula mais ou menos comprimida, discoidal, com escamas ovadas, 
delgadas e aplicadas. O fruto é de maturação bienal.

Origem América do Norte.

Floração 

Curiosidades

Abril a maio.

Habitat Florestas de folhosas, associado a outras espécies (Quercus spp., Acer spp., Fraxinus 
spp.), em vales e margens de rios, com clima temperado e altitudes não muito elevadas.

Frutificação Setembro.

No norte e centro da Península Ibérica é uma árvore muito cultivada para a 
exploração da sua madeira. Também é plantada com fins ornamentais, em parques e jardins. Cultivada 
pela madeira, pelo abrigo que proporciona e pelo valor ornamental, principalmente no outono, onde as 
suas folhas apresentam uma coloração vermelha intensa antes de cair.

- Parque da Cidade - Baixa de Santo António -

sobreiro, chaparreiro, chaparro

Quercus suber L.

Família Fagaceae

Exemplares no campus da UA, junto à Biblioteca Folhas

Descrição O sobreiro é uma árvore que pode atingir 20 m de altura, de copa ampla, algo 
irregular. Casca suberificada (cortiça), grossa e gretada, cinzento-escura nos troncos e ramos 
desenvolvidos, amarela-avermelhada-escura, nos troncos desenvolvidos. A cortiça é muito grossa, 
atingindo às vezes 15 cm ou mais de grossura, esponjosa, porosa e muito leve. As folhas, com 3 a 7 
cm de comprimento, são coriáceas, persistentes, de ovadas ou ovado-lanceoladas a oblongas, verde-
escuras lustrosas e glabrescentes, com a margem inteira ou sinuada, com dentes pouco profundos, e 
face inferior esbranquiçada; pecíolo de 3 a 5 mm. Flores masculinas agrupados em amentilhos finos, 
com 4 a 8 cm de comprimento. Perianto com lóbulos ovados, pelosos; anteras quase iguais ou mais 
largas que os filamentos. O fruto é uma glande (bolota), de maturação anual, castanha quando madura; 
envolvida parcialmente por uma cúpula com escamas inferiores ovado-triangulares, curtas, imbricadas.

Origem Europa: região Mediterrânea Ocidental. Quadrante sudoeste da Península Ibérica.

Floração 

Curiosidades

Abril a julho.

Habitat Dominante em sobreirais, mas também companheira noutros tipos de bosques e 
matas, em clima mediterrânico e também com alguma influência atlântica.

Frutificação A partir de setembro.

O sobreiro é uma espécie espontânea em Portugal e é a "Árvore Nacional" 
desde 2011. Outrora, juntamente com outras espécies do género Quercus, constituíam a floresta 
portuguesa (Fagosilva). A importância económica do sobreiro deve se ao facto de Portugal ser o 
maior produtor mundial de cortiça, utilizada desde o isolamento térmico e acústico ao fabrico de 
palmilhas para o calçado, rolhas, tapetes, colmeias, etc. As bolotas são utilizadas desde há muitos 
anos na alimentação do gado, e a madeira dá ótima lenha para fornos e lareiras.

- No bosque autóctone entre o Departamento de Educação e Psicologia (DEP) e a Biblioteca – UA -

3332
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salgueiro, borrazeira, borrazeira preta

Salix atrocinerea Brot.

Família Salicaceae

Exemplar no campus da UA, junto ao lago Siza Vieira Folhas e inflorescências femininas

Descrição Arbusto ou pequena árvore que pode atingir 10 m de altura, com ramos direitos 
e alargados, nodosos, os jovens com pêlos. Casca cinzenta e lisa, tornando-se fendida e castanha. 
Folhas lanceoladas ou oblongo-lanceoladas, muito verdes na página superior e glauco-tomentosas 
na inferior, com 7 a 13 pares de nervuras laterais. Inflorescência em amentilhos centrípetos (flores 
abrem a partir da base para o ápice), subsésseis; aparecem antes das folhas, flores masculinas com 
estames livres e filetes peludos até ao meio, as femininas com pistilo tomentoso e estilete curto. O 
fruto é uma cápsula tomentosa, ovado-cónica.

Origem Europa Atlântica e oeste da região Mediterrânica. Frequente por toda a Península Ibérica. 

Floração 

Curiosidades

Fevereiro a março.

Habitat Locais húmidos e alagadiços, frequentemente ao longo das margens de rios e 
ribeiras. Espécie ripícola.

Frutificação A partir de março.

Os médicos da antiguidade recorriam frequentemente aos salgueiros, sem 
contudo detalhar quais as espécies utilizadas; com efeito, todos os salgueiros de folhas estreitas 
tinham propriedades medicinais idênticas, sendo o mais utilizado o salgueiro-branco (Salix alba). 
Mattioli registou, no séc. XVI, a eficácia das folhas de salgueiro contra as insónias; no séc. XVII, a sua 
casca era utilizada como febrífuga (combate a febre e evita o seu aumento). Sabe-se actualmente 
que este efeito se deve à sua riqueza em ácido salicílico (derivado mais utilizado em medicamentos 
no Mundo, a aspirina).

- Junto ao Lago Siza Vieira – UA -

salgueiro-chorão, chorão

Salix babylonica L.

Família Salicaceae

Exemplar na Baixa de Santo António Folhas e inflorescências

Descrição Árvore caduca que pode atingir 10 m de altura, com tronco tortuoso e grosso, por 
vezes inclinado, ramos principais robustos e raminhos jovens flexíveis e pendentes, que podem tocar 
no solo. A casca apresenta numerosos sulcos longitudinais irregulares e muito largos. As folhas são 
caducas, alternas, de forma linear-lanceolada, agudas no ápice, de 8 a 16 cm de comprimento, com 
a margem denticulada, estipuladas e curtamente pecioladas. São verde-claro e brilhantes na página 
superior e glaucas na inferior, tornando-se amarelas antes de cair. Flores masculinas dispostas em 
amentilhos curvos, de 2 cm de comprimento, cada uma com 2 nectários e 2 estames. As femininas 
em amentilhos pendentes. O fruto é uma cápsula pequena cónica, deiscente por 2 valvas, com 
numerosas sementes cobertas de pelos para favorecer a dispersão.

Origem Ásia (norte e centro da China).

Floração 

Curiosidades

Março a maio.

Habitat Margens de rios e bancos de areia, em bosques e matos modificados com solos aluviais.

Frutificação Agosto.

Em medicina popular pode ser utilizada como febrífuga; a casca contém 
salicina, um tónico e excitante, sendo também adstringente. A sua madeira, muito leve e pouco 
duradoura, pode ser utilizada para fabricar canoas ou pasta de papel. É uma espécie amplamente 
cultivada como ornamental em jardins, parques, à beira de lagos e cursos de água. Apesar do seu 
nome, Salix babylonica, não cresce espontaneamente na Babilónia (atual Iraque). Provavelmente 
estaria bem representado nos célebres jardins suspensos da Babilónia (uma das sete maravilhas do 
mundo antigo).

- Parque da Cidade - Baixa de Santo António -

3534
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palmeira-de-leque-do-méxico

Washingtonia robusta H. Wendl.

Exemplares no campus da UA, junto à estátua
Animal Alma

Pormenor do espique

Família Arecaceae

Descrição Grande palmeira, até 30 m de altura, com copa densa, com até 30 folhas 
em coroa terminal. O espique é, geralmente, direito, muito esguio, com 30 a 60 cm de diâmetro 
na base, completamente nu ou parcialmente coberto pelas bainhas marcescentes das folhas 
antigas. As folhas, de formato flabeliforme (em forma de leque) e com 0,75 a 1,5 m de diâmetro, 
são palmatipartidas, eretas ou patentes, de cor verde-vivo-brilhante, cobertas por tomento de cor 
ferruginosa junto à ráquis na página inferior, recortadas até dois terços, com 70 a 80 segmentos 
duplamente dobrados longitudinalmente e de margem raramente filífera. Apresentam um pecíolo 
com 60 a 100 cm de comprimento, com espinhos robustos, encurvados e de cor acastanhada, e 
lígula triangular com 6 a 8 cm de comprimento. A inflorescência é uma grande panícula ramificada, 
com 2 a 3 m de comprimento composta por grupos de numerosas pequenas flores hermafroditas, 
aromáticas, sésseis, de cor esbranquiçada a rosa-alaranjado-pálida. O fruto é uma drupa subglobosa, 
comestível, de 6 a 8 mm de diâmetro, de cor castanho-acinzentada quando madura. 

Origem México

Floração 

Curiosidades

Maio.

Habitat

Frutificação Setembro a novembro.

A Washingtonia robusta é uma parente muito próxima da Washingtonia 
filifera, sendo por vezes difícil de as distinguir. A W. filifera, no entanto, apresenta um tronco mais 
grosso e curto do que a W. robusta, e apresenta ainda característicos tufos de filamentos nas folhas, 
geralmente inexistentes na anterior. Em Portugal, há inúmeros exemplares centenários no Porto e 
em Lisboa. Utilizada de forma ornamental, e as folhas servem de matéria-prima para a confeção de 
cestos, chapéus e esteiras.

- Próximo da Estátua de aço galvanizado “Animal Alma” no Jardim do Espelho de Água – UA -

36

presente em um tipo de vegetação típica nos Estados Unidos (Califórnia, Flórida e 
México), chamada “Desertos Inundáveis” (Dry wash deserts), onde o solo mantém-se seco durante 
todo o ano, mas com a presença de inundações severas periódicas.

acícula

baga

bainha 

bipinada 

bráctea

acicular 

acuminado 

alado

alterna 

amentilho 

angiospérmicas 
(Angiospermae)

antera

apículo

aquénio 

aquilhado

arilo

axila 

folha em forma de agulha fina; frequentemente a designação dada às folhas de 
algumas coníferas, como os pinheiros.

fruto indeiscente, carnudo ou suculento, com uma ou várias sementes.

parte basilar, mais ou menos alargada de uma folha que envolve mais ou menos 
o caule.

diz-se da folha que é pinada duas vezes, isto é, folha composta, com eixos 
secundários sendo estes os que suportam os folíolos.

folha frequentemente modificada na sua dimensão, forma ou cor, que 
acompanha ou protege outros órgãos, como flores ou frutos.

relativo a acícula; em forma de agulha.

que termina em ponta aguda.

diz-se do órgão ou estrutura que é provido de asas.

diz-se de folhas ou outros órgãos inseridos ao longo de um eixo, um em cada nó.

tipo de inflorescência em forma de espiga, densa, de flores nuas ou pouco 
vistosas, geralmente unissexuais (e.g. choupos, carvalhos, salgueiros).

grupo de plantas que produzem flores com óvulos encerrados em 
ovários, que posteriormente se transformam em frutos (do grego, 
ageion, vaso ou recipiente, e sperma, semente).

parte superior e mais volumosa dos estames, que contém o pólen.

ponta curta e aguda, mas não rígida, na extremidade de uma folha, pétala, 
sépala, etc.

fruto seco, indeiscente e monospérmico no qual o pericarpo não adere à 
semente.

que apresenta uma saliência em gume na linha mediana longitudinal 
assemelhando-se à quilha de um barco.

excrescência, frequentemente nutritiva, que se desenvolve na superfície da 
semente; estrutura característica das Taxaceae, um invólucro carnudo, que 
encerra a semente, e que apresenta frequentemente uma coloração vermelho vivo, 
importante para a sua dispersão.

vértice do ângulo formado por um órgão com o eixo em que se insere (ex. axila 
da folha).

Glossário

a

b
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cacho 

caduca 

cálice

campanulado  

cápsula

carpelo

cimeira

composto 

cone

cordiforme 

coriácea 

corimbo 

coroa

corola

crenado 

cultivar

cuneiforme 

cúpula

conduplicado 

caducifólia 

tipo de inflorescência em que as flores se inserem, lateralmente no eixo central, 
sobre pedicelos de tamanhos variados.

diz-se da peça que se desprende e cai, algo prematuramente ou facilmente; e.g. as 
folhas das árvores e arbustos que não se mantêm na planta durante todo o ano.

conjunto das sépalas de uma flor.

em forma de sino invertido, ou seja, alargando bruscamente junto à base e 
pouco ou nada a partir dela.

tipo de fruto seco, proveniente de dois ou mais carpelos unidos, deiscente (que se 
abre na maturação) e polispérmico (com muitas sementes).

órgão reprodutor feminino, geralmente formado pelo ovário (com um ou mais 
óvulos), estilete (estrutura mais ou menos alongada) e estigma (superfície 
recetora dos grãos de pólen).

inflorescência com o eixo principal pouco desenvolvido em relação aos eixos 
laterais, todos os eixos terminando numa flor.

o que não é simples; o que resulta de um conjunto de partes semelhantes ou 
que se divide em múltiplos segmentos.

o mesmo que estróbilo e pinha, em linguagem corrente. Infrutescência de certas 
Coniferae, geralmente de forma cónica ou ovoide-cónica, com ráquis lenhosa e 
escamas lenhosas ou coriáceas, dispostas helicoidalmente, as frutíferas com 2 
sementes, geralmente com asa.

em forma de coração, o mesmo que cordado.

que tem a consistência de couro.

inflorescência racemosa em que as flores se situam ± ao mesmo nível devido 
ao comprimento gradualmente inferior dos pedicelos ao longo do eixo.

apêndice ± circular como um rebordo de uma taça.

o conjunto das pétalas de uma flor.

diz-se do órgão laminar cuja margem é provida de recortes arredondados.

variedade vegetal cultivada, de origem natural ou resultante de seleção artificial.

em forma de pirâmide invertida; aplica-se a estruturas tridimensionais.

invólucro duro e espesso em forma de taça, formado por numerosas brácteas 
imbricadas, concrescentes inferiormente; encontra-se na base das flores 
femininas de Quercus e posteriormente reveste inferiormente o fruto. 

o órgão laminar, frequentemente o limbo da folha, que está dobrado ao meio 
pela nervura mediana, ficando as metades do limbo justapostas ou quase.

diz-se das árvores ou arbustos que perdem as folhas na estação desfavorável.

c decussada 

elipsoide

escábrida 

escama

escamiforme 

esclerófito

espadice

espiga

espique 

deiscente

deiscência 

dentada

dimorfismo 

dioica

discoidal 

drupa

inserção das folhas de forma oposto-cruzada, ou seja, em que duas folhas 
se inserem “frente-a-frente”, num ângulo de 90º em relação ao par de folhas 
imediatamente acima ou abaixo.

em forma de elipse, isto é, uma forma aproximadamente circular, mas 
achatada, com os eixos de simetria longitudinal e transversal de comprimento 
marcadamente diferente.

levemente rude, áspero ao tato, devido à presença de pequenas saliências ou 
de pelos muitos curtos e rijos.

folhas rudimentares, modificadas, geralmente não verdes, podem ser carnudas, 
membranosas, coriáceas, escariosas ou lenhosas.

pelos escamiformes – pelos pluricelulares, laminares, paralelos à 
superfície do órgão.

tipo de vegetação em que as espécies estão adaptadas a períodos alargados 
de seca e temperaturas elevadas.

espiga muito densa, de eixo grosso e carnudo e flores pouco vistosas, 
tipicamente protegida pela espata e característica da família Araceae.

inflorescência indefinida simples, com flores sésseis, inseridas geralmente sobre 
um eixo comum, mais ou menos alongado.

caule cilíndrico e desprovido de ramos, que termina num tufo grande de folhas, 
típico da família Arecaceae (Palmae).

o órgão, frequentemente o fruto, que apresenta deiscência, ou seja, que se 
abre na maturação.

mecanismo que resulta na abertura natural da estrutura ou órgão, para 
libertar os propágulos, na maturação (e.g. fruto deiscente que liberta as 
sementes, antera deiscente que liberta o pólen).

provido de dentes mais ou menos perpendiculares à linha da margem.

o que apresenta duas formas distintas.

espécie com flores unissexuais, que apresenta as flores masculinas e as 
femininas em indivíduos diferentes.

semelhante a um disco, isto é, de contorno circular, achatado, mas com a 
margem mais espessa que o centro.

fruto carnudo, com uma ou mais sementes rodeadas por um caroço lenhoso.

d

e
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espontânea 

estame

estandarte 

estigma

falciforme 

fascículo

fendido

filamento 

flabeliforme 

folículo

folíolo

gálbula 

estilete

estípula 

estróbilo 

exótica

espécie que surge naturalmente numa determinada região.

órgão sexual masculino, produtor de pólen, tipicamente formado pelo filete, ou 
filamento, e pela antera.

pétala superior (posterior) da corola papilionácea, geralmente maior que as 
outras quatro.

parte terminal da estrutura sexual feminina, onde se fixa o pólen.

em forma de foice.

grupo de órgãos, frequentemente flores ou folhas, que surgem muito 
apertadas e inseridas ao mesmo nível ou no mesmo ponto.

divisão da estrutura laminar, como o limbo da folha, até meio da sua largura 
(tratando-se de folhas com nervura central definida, estão divididas até meio 
do semi-limbo).

ou filete; parte estéril e geralmente delgada do estame em que assenta a 
antera, quando não é séssil.

parte superior do ovário, mais ou menos colunar, que o liga ao estigma.

apêndice laminar ou linear, situado na base da folha.

o mesmo que cone, frutificação típica de várias espécies de gimnospérmicas 
(e.g. pinhas dos pinheiros); nome também atribuído à frutificação lenhosa de 
algumas angiospérmicas, como o amieiro, que apresenta forma de pinha.

diz-se da espécie que não é nativa de uma dada região; que tem origem em 
região distinta.

em forma de leque, normalmente atribuído a estruturas laminares como 
folhas.

tipo de fruto seco, originado por um só carpelo, que se abre por meio de uma 
fenda longitudinal na maturação.

segmento do limbo da folha composta (com uma divisão) ou recomposta 
(com duas ou mais divisões). Tendo em conta o número de divisões, os folíolos 
designam-se de folíolos de primeira ordem, segunda ordem, e por aí em diante.

tipo de estróbilo globoso de certas gimnospérmicas (e.g. género Cupressus), 
definido por um eixo curto em que se inserem as escamas de forma muito 
densa, separando-se na maturação.

gimnospérmica 
(Gymnospermae)

glabra

glabrescente 

glande

glândula 

glauco

globoso 

gomo

gretada

hermafrodita

imbricada

labiada

lanceolada 

lentícula

lenticular 

lígula

limbo 

inerme

inflorescência

infrutescência 

plantas, frequentemente de porte arbóreo, cujas sementes se 
encontram descobertas, sem a proteção de um fruto encerrado (do 
grego, gymnos, nu, e sperma, semente) (e.g. abetos, pinheiros, cedros).

estrutura que não apresenta indumento, desprovido de pelos.

o que é quase glabro, ou se torna glabro com a idade.

tipo de fruto seco e monospérmico (uma semente), típico da família Fagaceae 
(carvalhos, faias, castanheiros).

estrutura capaz de produzir uma secreção.

estrutura com coloração verde-acinzentada ou cinzento-azulada.

em forma aproximada de um globo.

chama-se gomo, ou gema, à formação inicial de um ramo das plantas vasculares, 
formado por células meristemáticas.

fendida, aberta em gretas.

diz-se da flor que apresenta estruturas reprodutivas femininas e masculinas.

que se dispõe como as telhas num telhado, isto é, em que as peças anteriores 
estão parcialmente cobertas pelas peças seguintes e assim sucessivamente.

tipo de corola em que o agrupamento e posição das pétalas dá a aparência de 
estar provida de lábios, frequentemente dois.

órgão ou estrutura em forma de ponta de lança.

saliências na casca do tronco, de contorno aproximadamente circular.

em forma de disco biconvexo, como uma lentilha.

apêndice membranoso, tipicamente situado na ligação da bainha com o limbo 
das folhas das gramíneas (Poaceae).

parte expandida e aplanada da folha, da pétala, ou de outro órgão laminar.

que não tem espinhos.

disposição das flores numa planta, agrupamento de flores.

agrupamento de frutos provenientes de uma inflorescência.

f
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linear 

lobada 

lobo

lóbulo 

nativa 

nectário 

nodoso

oblongo 

obtusa

obovoide 

oposta

orbicular 

ovoide

palmada 

palmatinérvea 

forma do órgão ou estrutura, estreita e comprida, com as margens paralelas ou 
quase.

órgão, frequentemente a folha, que está dividido em lobos ou lóbulos.

porção de limbo larga e arredondada, formada por divisões que não alcançam a 
metade da largura do limbo.

pequeno lobo.

ou autóctone, que é natural de uma dada região.

glândula que produz néctar.

com os nós muito salientes ou com saliências semelhantes a nós.

de forma elipsoide alongada, com o comprimento três a seis vezes maior do 
que a largura.

diz-se dos órgãos laminares que terminam em ângulo obtuso ou em curva 
arredondada.

de forma ovoide invertida, isto é, com a parte mais larga para cima.

o tipo de inserção de folhas (ou outros órgãos), que é feita aos pares, frente a frente.

de forma aproximada de um círculo.

com a forma de um ovo, com a parte mais alargada para baixo.

forma aproximada a uma mão com os dedos abertos, com partes semelhantes 
divergentes.

de nervação em que as nervuras, todas semelhantes, divergem de um 
ponto central comum.

marcescente

membranácea 

monoica

mucilagem 

mucronada 

que seca ou murcha sem se desprender do eixo como as folhas, as corolas 
ou cálices de certas plantas.

semelhante a uma membrana, isto é, muito pouco espesso e mais ou 
menos flexível.

espécie que apresenta flores hermafroditas, ou então flores femininas e 
masculinas no mesmo indivíduo.

secreção gelatinosa, rica em açúcares.

que é provida de um mucrão, isto é, uma ponta aguçada e rígida.

palmatipartida 

panícula

partido

patente 

peciolada 

pecíolo

peciólulo 

pedicelo 

pedunculada 

pedúnculo

perenifólia 

perianto

persistente 

pétala

pilosa 

pina

pinha 

pistilo 

polínica 

papilionácea 

folha palminérvea e o limbo partido.

tipo de inflorescência semelhante a uma espiga, em que o comprimento dos 
eixos secundários diminui da base para o topo.

divisão da estrutura laminar, como o limbo da folha, até mais de metade da sua 
largura (tratando-se de folhas com nervura central definida, estão divididas até 
mais de metade do semi-limbo).

que se insere segundo um ângulo próximo de 90º.

folha que apresenta pecíolo.

eixo mais ou menos alongado da folha, que suporta o limbo da folha.

pecíolo dos folíolos das folhas compostas.

o suporte de cada uma das flores que compõem uma inflorescência composta.

flor que apresenta pedúnculo.

o eixo de suporte da flor solitária, ou da inflorescência composta.

o eixo de suporte da flor solitária, ou da inflorescência composta.

conjunto das folhas estéreis (peças florais) que constituem o invólucro da 
flor, isto é, que rodeiam os órgãos sexuais da flor. Pode ser simples ou duplo, 
disposto em verticilos.

que permanece muito tempo, ou durante todo o ano (e.g. folhagem dos pinheiros).

folha modificada, geralmente corada, que faz parte da corola.

estrutura coberta de pelos pouco densos e fracos.

a divisão de primeira ordem de uma folha recomposta, que é por sua vez 
também dividida.

infrutescência de certas Coniferae, geralmente de forma cónica ou ovoide-cónica, 
com ráquis lenhosa e escamas lenhosas ou coriáceas, dispostas helicoidalmente, 
as frutíferas com 2 sementes, geralmente com asa.

conjunto do ovário, estilete e estigma quer resultante do fecho sobre si próprio de 
um só carpelo, quer resultante da fusão de dois ou mais.

próprio de ou relativo ao pólen.

tipo de corola típica das leguminosas (Fabaceae), zigomórfica, composta por 
5 pétalas que constituem o estandarte (pétala superior, geralmente ereta), as 
asas (laterais, simétricas) e a quilha (duas pétalas inferiores fundidas).

m
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pubescente 

quilha

radicular 

racimos

ráquis

recetáculo

reniforme

resinosa

ripícola

ritidoma 

rodada

romboidal 

sépala

serrado 

séssil

sícone 

simples 

pungente

estrutura coberta de pelos densos e suaves.

peça navicular da corola papilionácea resultante da união ou conivência pela 
margem inferior das duas pétalas inferiores = carena.

sistema que diz respeito à raiz, órgão que liga a planta ao solo e pelo qual ela 
absorve as substâncias que necessita para o seu desenvolvimento.

o mesmo que cacho; inflorescência grupada cujas flores, providas de pedicelos, 
se inserem ao longo de um eixo comum.

eixo principal que suporta alguns órgãos: folíolos das folhas compostas, flores, etc.

dilatação terminal do pedúnculo ou do pedicelo onde se inserem as diversas 
peças florais.

em forma de rim.

que tem, parece ter ou está coberto de resina.

espécie ou habitat das margens das linhas de água.

camada mais externa e morta da casca do tronco das árvores (súber), que se 
destaca e fende em diversos padrões característicos da espécie; casca seca.

corola simpétala (em que as pétalas estão todas unidas), com um tubo muito curto, 
em que o limbo das pétalas é livre e perpendicular ao tubo, e de contorno circular.

o mesmo que rômbico, com a forma aproximada de um losango.

cada uma das partes constituintes do cálice da flor, geralmente verde, que 
rodeiam as pétalas ou se situam imediatamente abaixo destas.

recorte da margem do órgão laminar (e.g. a folha) em forma de dentes de serra.

o órgão ou a estrutura que não tem um suporte, estando inserido diretamente 
pela sua base (e.g. sem pecíolo, sem pedúnculo).

infrutescência formada por um recetáculo quase completamente fechado, no 
interior do qual se situam numerosos aquénios, típica da figueira e de outras 
espécies da família Moraceae.

que não é composto, dividido ou ramificado.

termina numa ponta rígida e aguda, que pode picar.

soro

súber 

suberificada

subséssil

tegumento 

tomentoso 

trilobada

truncada 

umbela

urceolado 

vagem

zigomórfica 

verticilo 

valva

tomento

órgão onde se formam e estão contidos os esporos.

tecido que recobre os caules e raízes, com funções de proteção.

com súber.

com um suporte muito curto (e.g. pecíolo, pecíolulo, pedúnculo).

o invólucro da semente.

coberto de tomento.

que está dividido em três lóbulos, isto é, partições pouco profundas.

cortado ou delimitado por uma linha abrupta, perpendicular ao eixo principal.

tipo de inflorescência em que as flores são suportadas por eixos que radiam 
como se fossem as varetas de um guarda-chuva, ficando as flores todas 
aproximadamente à mesma distância do pedúnculo.

fruto seco, resultante de um só carpelo, normalmente deiscente por duas 
valvas e polispérmico. É o fruto típico das leguminosas.

corola com simetria bilateral, em que se pode definir apenas um plano 
de simetria.

conjunto de mais de dois órgãos idênticos, que se inserem no mesmo ponto 
ou ao mesmo nível.

cada uma das peças longitudinais que se abrem, para a saída das sementes 
na maturação.

oco e em forma de odre ou gomil baixo, isto é, subgloboso ou ovoide, 
subitamente contraído na boca.

indumento de pelos lanosos, não muito compacto.

t

u

v

z

q

r

s

sinuada que tem seios ou sinus mais ou menos fundos, e aplicando-se a órgãos laminares, 
refere-se à margem plana, limitada por linhas curvas alternadamente salientes e 
reentrantes, com curvatura bastante acentuada.
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Índice dos Nomes Científicos

Acer negundo 162

Aesculus  x carnea 163

Araucaria heterophylla 155

Betula pendula 164

Casuarina equisetifolia 165

Celtis australis 166

Cercis siliquastrum 167

Cordylin australis 168

Cupressus lusitanica 156

Cupressus sempervirens 157

Ficus elastica 169

Ginkgo biloba 158

Jacaranda mimosifolia 170

Laurus nobilis 171

Ligustrum lucidum 172

Liriodendron tulipifera 173

Magnolia grandiflora 174

Magnolia x soulangeana 175

Morus nigra 176

Olea europaea 177

Phoenix canariensis 178

Pinus pinea 159

Pittosporum tobira 179

Platanus x hispanica 180

Populas alba 181

Prunus laurocerasus 182

Quercus robur 183

Quercus rubra 184

Quercus suber 185

Salix atrocinerea 186

Salix babylonica 187

Taxus baccata cv. 'Fastigiata' 160

Washingtonia robusta 188

Índice dos Nomes Vulgares

ácer-de-folha-de-freixo 162

álamo-branco 181

alfena ou alfenheiro 172

alfenheiro-do-japão 172

amieiro-branco 181

amoras-da-horta 176

amoreira 176

amoreira-preta 176

araucária-de-norfolk 155

árvore-da-borracha 169

árvore-da-couve 168

árvore-das-40-moedas 158

árvore-de-judas 167

árvore-do-amor 167

árvore-do-ponto 173

bétula 164

bétula-pendula 164

bordo-negundo 162

borrazeira 186

borrazeira preta 186

carvalheira 183

carvalho-alvarinho 183

carvalho-americano 184

carvalho-roble 183

carvalho-vermelho-americano 184

castanheiro-vermelho-da-índia 163

casuarina 165

cedro-de-goa 156

cedro-do-bussaco 156

chaparreiro 185

chaparro 185

chorão 187

choupo-branco 181

cipreste 157

cipreste-comum 157

cipreste-de-portugal 156

cipreste-do-buçaco 156

cipreste-dos-cemitérios 157

falsa-seringueira 169

fiteira 168

ginginha-do-rei 166

ginkgo 158

goma-elástica 169

jacarandá 170

jacarandá-mimoso 170

ligustro 172

lírio-palma 168

lódão 166

lódão-bastardo 166

loiro-cerejo 182

loureiro 171

loureiro-cerejeira 182

loureiro-cerejo 182

louro 171

magnólia 174, 175

magnólia-chinesa 175

magnólia-de-flores-grandes 174

magnólia-de-soulange 175

magnólia-sempre-verde 174

nogueira-do-japão 158

olaia 167

oliveira 177

palissandra 170

palmeira-das-canárias 178

palmeira-de-leque-do-méxico 188

pau-ferro 162

pinheiro-casuarina 165

pinheiro-da-austrália 165
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pinheiro-de-norfolk 155

pinheiro-guarda-sol 159

pinheiro-manso 159

pitósporo 179

pitósporo-da-china 179

pitósporo-do-japão 179

plátano 180

plátano-de-londres 180

plátano-de-sombra 180
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O nosso quarto capítulo permite-nos dar um último passeio pela cidade, dando-nos a 
conhecer exemplos de boas práticas e propostas de ação que visam a sustentabilidade 
da cidade de Aveiro. São várias as estratégias que têm vindo a ser implementadas na 
região, envolvendo a participação dos cidadãos, de forma mais crítica e sustentável, numa 
vivência partilhada do território onde vivem. Destacam-se iniciativas que promovem:

a) a mobilidade suave urbana;

b) a utilização colaborativa do solo, nomeadamente através de hortas partilhadas;

c) a redução da produção de resíduos indiferenciados e do desperdício alimentar;

d) a sensibilização para a proteção dos ecossistemas naturais.

Verifica-se que as iniciativas e projetos implementados na cidade têm vindo a ser 
promovidos por uma diversidade de entidades, em particular empresas, instituições 
de ensino, organizações não governamentais, associações, grupos coletivos e grupos 
organizados de cidadãos. Estes diferentes segmentos da sociedade têm feito um esforço 
para desenvolver atividades que contribuam para os objetivos de desenvolvimento 
sustentável (ODS), através de boas práticas e soluções sustentáveis, que aumentam a 
consciencialização da comunidade.

A diversidade de iniciativas revela o elevado nível de participação das instituições, 
mas também dos cidadãos, em prol da comunidade e o seu potencial de transformação. 
Verifica-se, cada vez mais, a adoção de uma postura proativa e crítica em questões 
importantes, como a qualidade de vida e a qualidade ambiental, fortalecendo o sentimento 
de pertença e de vizinhança (Mota & Santinha, 2012).

Atualmente, a cidade de Aveiro procura enquadrar-se na Agenda 2030 (UN, 2015)   
e na Estratégia Cidades Sustentáveis 2020 (DGT, 2015). Por exemplo, a autarquia 
pretende, através da iniciativa “Tech City”, utilizar a tecnologia como meio para melhorar 
a qualidade de vida dos cidadãos e, ao mesmo tempo, ajudar os serviços de gestão a 
recolher e partilhar informações relevantes para a gestão urbana nas áreas da mobilidade, 
educação, cultura e meio ambiente.

Face ao exposto acima, torna-se relevante conhecer e divulgar iniciativas e projetos 
sustentáveis existentes na cidade de Aveiro. Adicionalmente, este levantamento é de 
extrema importância para o Projeto EduCITY, para o qual contribuem todos os autores 
deste livro. Trata-se de uma análise inicial do contexto da região, no que diz respeito à 
sustentabilidade, possibilitando identificar oportunidades de aprendizagem que poderão 
ser mobilizadas para promover uma educação para o desenvolvimento sustentável.

Aveiro: Exemplos de boas práticas de 
Sustentabilidade

Abordagem metodológica

Os projetos e iniciativas incluídos neste capítulo constituem exemplos ilustrativos de 
boas práticas de sustentabilidade em Aveiro. A sua seleção teve por base, numa primeira 
fase, a identificação de projetos de investigação realizados na Universidade de Aveiro, 
envolvendo membros da equipa EduCITY, orientados para a temática da sustentabilidade 
e em articulação com o município de Aveiro. Posteriormente, partindo da rede de 
conhecimentos e parcerias da equipa, foram distinguidos projetos desenvolvidos por 
diversas entidades públicas e privadas e pela sociedade civil com impacto na qualidade 
de vida dos cidadãos e na qualidade do ambiente, mas haverá muitos outros.

No total foram coligidos 15 projetos ou iniciativas ilustrativos de boas práticas 
de sustentabilidade de Aveiro. Estes são apresentados em fichas harmonizadas que 
permitem uma leitura fácil e atrativa, cuja estrutura inclui os seguintes tópicos:

 · Título do projeto/iniciativa

 · Entidade promotora  do projeto/iniciativa

 · Como o projeto/iniciativa promove a sustentabilidade

 · Resultados alcançados/esperados

 · Público(s)-alvo

 · Área geográfica de atuação

 · Período de implementação 

 · Saber mais

 · Testemunhos

 · Observações

 · Principais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para os quais o projeto/
iniciativa contribui

Para cada projeto ou iniciativa, procurou-se identificar os principais Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 (UN, 2015) para os quais 
contribuem, embora se reconheça que, em vários casos, não se apresenta todo o escopo 
do trabalho desenvolvido ou em desenvolvimento. Desta forma, procura-se construir um 
panorama, embora parcelar, do trabalho que tem vindo a ser realizado na região em prol 
da consecução dos ODS e, portanto, do desenvolvimento sustentável.

As fichas deste capítulo incluem ainda fotos e imagens ilustrativas de ações do 
projeto ou iniciativa, sustentando uma melhor compreensão dos contributos de cada um.
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As fichas foram inicialmente preenchidas recorrendo a fontes de informação 
disponíveis publicamente (por exemplo, websites, relatórios ou planos de atividades) e 
solicitando informação e elementos gráficos (imagens ou fotografias) diretamente aos 
promotores do projeto ou iniciativa. Foram ainda pedidos testemunhos a pessoas que, de 
alguma forma, estiveram envolvidas no projeto.

Todas as fichas foram validadas pelas entidades promotoras dos projetos ou 
iniciativas, tendo sido feita uma análise final deste capítulo, com o intuito de harmonizar 
todos os conteúdos. Finalmente, decidiu-se por uma organização das fichas por ordem 
alfabética dos títulos dos projetos ou iniciativas que a seguir se apresentam.

Exemplos de boas práticas
de Sustentabilidade 
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O “Atelier de Aprendizagem para a Educação Sustentável” é o Projeto Educativo do 
“Woodland Kids – Associação para a Educação Sustentável”. O Atelier adota a Pedagogia 
Montessori, na qual a criança é convidada a explorar as suas capacidades, a desenvolver 
a sua autonomia e aprendizagem, enquanto descobre como cuidar e proteger o planeta. 
Entre outros, o Atelier promove um conjunto de atividades orientadas (i) à tomada de 
consciência da situação de emergência planetária; (ii) construção, desenvolvimento 
e avaliação de projetos educativos para a Educação para a Sustentabilidade; e (iii) 
mobilização de pensamento crítico na procura de soluções para a sustentabilidade 
do planeta. O espaço que dá lugar ao Atelier está dividido por áreas curriculares, 
nomeadamente linguagem, ciências, matemática, geografia e vida prática. 

O projeto envolve 20 crianças/mês e espera alcançar entre 500 a 5000 pessoas/ano 
através de iniciativas presenciais e online que visam ampliar a visão sobre a importância 
da educação na primeira infância e práticas diárias mais sustentáveis.

Woodland Kids – Associação para a Educação Sustentável
Entidade promotora

Como o projeto promove a sustentabilidade 

Resultados alcançados

Atelier de Aprendizagem para a Educação Sustentável

Crianças dos 3 aos 6 anos 
de idade

Desde 2021

Cidade de Aveiro

www.woodlandkids.pt/o-atelier; odslocal.pt/projetos/woodland-
kids-atelier-para-a-educacao-sustentavel-123?tabId=tab-
projects&tblang=default 

Saber mais:

A introdução para a sustentabilidade como 
uma componente integrada na educação 
dos nossos futuros adultos exige, desde 
muito cedo, um contacto direto com práticas 
e ações que aumentem a motivação para a 
aprendizagem, alimentando uma atitude cívica 
positiva no que toca à conservação do seu meio 
natural envolvente. Integrado nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável a Educação de 
Qualidade assume um papel fundamental que 
visa promover as habilidades necessárias para 
o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 
sustentáveis, com o suporte de profissionais 
qualificados e instalações adequadas aos 
desafios modernos.  Parabéns à Woodland Kids 
pelo seu contributo na direção certa.

Educar para a paz e para a sustentabilidade’, 
esta é a missão do Atelier de Aprendizagem da 
Woodland Kids. Numa época em que as crianças 
estão expostas ao excesso de consumo, é 
importante que se desenvolva desde tenra 
idade uma maior consciência sobre o nosso 
impacto no mundo e como queremos impactar. 
Neste espaço as crianças são envolvidas de 
forma diária neste processo, seja através da 
alimentação, do fabrico de produtos de higiene 
e limpeza, saídas semanais ao ecoponto ou 
até mesmo limpeza da área comunitária. A 
educação ambiental não pode limitar-se a ser 
ensinada, tem de ser vivida no dia a dia e as 
escolas para além das famílias têm este dever 
cívico de educar para o mundo onde queremos 
viver no futuro.

“ “

Pedro Garrett, Engenheiro do Ambiente que é 
co-founder de 2AdaPt e Rede Convergir:

Joana Lopes, Fundadora e Coordenadora 
Geral da Woodland Kids
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O projeto “Aveiro a Compostar” é uma das iniciativas vencedoras do Orçamento 
Participativo com Ação Direta (OPAD) de 2021 da Câmara Municipal de Aveiro. Constitui 
um projeto-piloto de Compostagem Comunitária no Concelho de Aveiro. Assim, incide 
sobre o ciclo dos nutrientes, de onde vem o lema adotado dos 3 C’s – Cultivar, Comer 
e Compostar. Este projeto, dirigido à comunidade de Aveiro e a todos os que o seguem 
pelas redes sociais, providencia informação e formação sobre a temática, do ponto de 
vista teórico e prático, mediante oficinas, debates, palestras, entrevistas e filmes, de 
forma a criar redes de entreajuda e de compostagem comunitária e doméstica. A equipa 
é composta por voluntárias eco conscientes que querem dar a conhecer o poder de 
transformação da Natureza, os benefícios para a preservação do Planeta com a redução 
dos consumos energéticos e de recursos como a água e formas de viver em harmonia 
com a biodiversidade. 

Aveiro em Transição
Entidade promotora

Como o projeto promove a sustentabilidade 

Aveiro a Compostar

O projeto conta com a colaboração da Rádio TerraNova, Diário de Aveiro, Município de Aveiro, HortUA 
2.0, Compostagem Comunitária, Escola a Compostar.

Gostei muito de participar e 
levar muitas dicas para fazer 
em casa

“

Armando Cruz, após visita à 
Mostra de Compostagem

Parabéns pela iniciativa! Conheço Aveiro e fico feliz em 
saber que a cidade está avançando em diversas estruturas 
de compostagem. A compostagem é um grande meio para 
a destinação de nossos resíduos orgânicos, melhorando 
o nosso meio ambiente. Também estamos na luta aqui no 
Brasil. Forte abraço em todas!

“

“Composteira Fácil”, em resposta a um post no Facebook 
sobre o projeto OPAD 2021

Observações: 

Já se alcançou:

 · Instalação de vermicompostor comunitário de condomínio;

 · Criação e manutenção de páginas informativas “Aveiro a Compostar” no Instagram e 
Facebook (640 seguidores no Facebook e 391 no Instagram);

 · Programa semanal informativo “Conversas da Manhã” com Maria João Azevedo na 
Rádio TerraNova;

 · Mostra de Compostagem Doméstica dentro da European Week for Waste Reduction 
2021;

 · Oficina de Abrigos para Insetos Polinizadores.

Espera-se ainda conseguir:

 · Implementação do projeto OPAD 2021, incluindo o reforço da rede de compostagem 
comunitária envolvendo doadores e recetores de biorresíduos domésticos;

 · Aumento de inscritos em www.sharewaste.pt em Aveiro, como resultado do reforço 
da compostagem comunitária e doméstica;

 · Promoção da meta de “Lixo Zero” na comunidade;

 · Continuidade do projeto OPAD 2021 após o terminus do plano de atividades.

Munícipes de Aveiro e IPSS aderentes Aveiro (Glória e Vera Cruz)

Resultados alcançados

https://linktr.ee/Aveiro_a_Compostar
https://ewwr.eu/actions/mostra-de-compostagem

Saber mais:Desde 2021
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O projeto financiado pelo programa europeu Urban Innovative Actions, pretende 
formar e qualificar recursos humanos com as competências que melhor os preparam 
para fazer a diferença nesta nova era digital - competências STEAM (Ciência, Tecnologia, 
Engenharia, Arte e Matemática). Pretende ainda estimular a transformação digital da 
cidade, atrair e reter talento, promover a renovação do tecido empresarial e da estrutura 
socioeconómica da cidade. o Aveiro STEAM City está organizado em quatro eixos de 
atuação: Educação, Formação, Tecnologia e Aplicações e Desafios, onde se inclui um 
vasto leque de atividades, desde a instalação de Techlabs nas escolas, à criação de um 
observatório de emprego responsivo, passando pelo desenvolvimento de uma plataforma 
de dados urbanos e um laboratório vivo com infraestrutura de fibra, sensores ambientais 
e conetividade 5G na cidade. 

O projeto possibilitou: 

 · Implementação uma plataforma urbana digital inovadora para apoiar a gestão da cidade.

 · Infraestrutura 5G/IoT operando no âmbito de um Modelo de Negócios Inovador 
integrando órgãos públicos, academia, centro de P&D e empresas.

 · Implementação de 34 TechLabs e de um programa educacional STEAM nas escolas 
primárias.

 · Implementação de um Observatório do Trabalho Responsivo para apoiar a 
requalificação da mão-de-obra atual, adaptando-a aos novos desafios da economia local, 
e apoiar a requalificação de graduados em artes para aprender habilidades digitais com 
esquemas inovadores de treinamento de curto prazo.

Câmara Municipal de Aveiro
Entidade promotora

Como o projeto promove a sustentabilidade 

Resultados alcançados

Aveiro STEAM City

Alunos e professores do ensino básico 
e secundário; população em geral

Município de Aveiro

www.aveirotechcity.pt/pt/

projetos/AVEIRO-STEAM-CITY

uia-initiative.eu/en/uia-cities/aveiro

Saber mais:

Desde 2018

Este projeto foi uma excelente oportunidade para a 
inovação em educação, pois permitiu implementar 
uma Estratégia de Aprendizagem das STEAM e 
instalar Ambientes Educativos Inovadores em todas 
as escolas do Município de Aveiro.

“

Pedro Pombo, diretor da Fábrica – Centro 
Ciência Viva de Aveiro:
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O “Campus mais sustentável” tem promovido políticas internas, planos e ações de 
sustentabilidade ambiental, económica e social na Universidade de Aveiro, no sentido 
de tornar os recursos e os espaços afetos à Universidade de Aveiro mais ecológicos 
e eficientes. Entre as ações desenvolvidas podem ser destacados a Carta Campus 
Sustentável do Consórcio Europeu de Universidades Inovadoras (ECIU), a Estratégia para 
um Campus Sustentável e o Sistema de Gestão Ambiental. Tem ainda sido desenvolvido 
trabalho no âmbito das três dimensões de sustentabilidade, de que são exemplo: a) a 
promoção da mobilidade suave, através da disponibilização de bicicletas à comunidade 
académica;  b) a diversificação das fontes de financiamento, através do aumento do 
volume de receitas próprias resultantes da venda de bens e serviços; e c) a promoção da 
saúde e bem-estar da comunidade académica, através da disponibilização de dezenas de 
especialidades e serviço de enfermagem no Cento de Saúde Universitário.

Grupo de Missão para o Desenvolvimento Sustentável da UA
Entidade promotora

Como o projeto promove a sustentabilidade 

Campus mais sustentável

O projeto conta com a colaboração da Rádio TerraNova, Diário de Aveiro, Município de Aveiro, HortUA 
2.0, Compostagem Comunitária, Escola a Compostar.

Enquanto agente de mudança, a Universidade de Aveiro assume a 
responsabilidade de proporcionar uma experiência prática sistemática e 
ordenada de cidadania ambiental à sua comunidade, consciencializando 
e ensinando – não apenas pela palavra, mas também pelo exemplo.

“

Paulo Jorge Ferreira, Reitor da Universidade de Aveiro
in https://www.ua.pt/pt/campusmaissustentavel/o-nosso-compromisso

Observações: 

Os resultados alcançados ao longo dos anos podem ser organizados em torno das 
três dimensões da sustentabilidade:

 · Indicadores ambientais (resíduos e mobilidade): 33% taxa de valorização de resíduos 
(2019); 47,5% taxa de valorização de resíduos (2020); 67% taxa de valorização de resíduos 
(2021); 142 bicicletas convencionais adquiridas; 97 bicicletas elétricas adquiridas; entre 
outros.

 · Indicador económico (impacto no emprego): 1026 docentes; 430 investigadores; 693 
técnicos administrativos e de gestão; 3% aumento face a 2019; entre outros.

 · Indicadores sociais (saúde, alojamento e alimentação): 347 consultas medicina geral 
(colaboradores); 278 consultas medicina geral (estudantes); 3010 lugares sentados em 
unidades alimentares; 964 camas em residências de estudantes.

Grupo de Missão para o Desenvolvimento 
Sustentável da Universidade de Aveiro

Resultados alcançados/esperados
Desde 2014

Região de Aveiro

https://www.ua.pt/pt/campusmaissustentavel
Saber mais:
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A “Ciclaveiro” promove a mobilidade urbana em bicicleta como ferramenta de combate 
às alterações climáticas, promoção da qualidade de vida e defesa do direito à saúde e à 
igualdade no acesso aos modos de deslocação. Com o seu trabalho de sensibilização e 
incentivo pretende:

 · Sensibilizar para as questões da mobilidade urbana, com foco no uso diário da 
bicicleta como meio de transporte sustentável que promove melhor qualidade de vida e 
bem-estar das populações, reduz as emissões poluentes e de ruído nos centros urbanos 
provocados pelo uso excessivo do automóvel;

 · Prolongar a vida dos equipamentos e reduzir o desperdício;
 · Disseminar conhecimento e experiência por forma a replicar procedimentos e 

capacitar o maior número de pessoas a utilizar a bicicleta de forma mais autónoma, segura 
e regular;

 · Alterar hábitos de mobilidade urbana com impactos futuros nas comunidades.

Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta
Entidade promotora

Como o projeto promove a sustentabilidade 

Ciclaveiro

O evento foi excelente, uma manhã de sol 
muito bem aproveitada por pais e miúdos. 
Foi um gosto participar como cidadã e em 
representação da minha instituição.

“

Helena Graça, Agente da Polícia de Segurança 
Pública presente nos eventos Academia Mini 

Rodas e Cicloficina em Esgueira

“

Representante da USF Esgueira presente 
nos eventos Academia Mini Rodas e 

Cicloficina em Esgueira

Foi uma excelente iniciativa! Assim também 
promovemos a saúde de todos! Em nome da 
USF Esgueira +: Obrigado a todos

“

Tito Carmo, participante nos eventos Academia 
Mini Rodas e Cicloficina em Aveiro

Muito bom, adorámos!!

Observações: Para além de apoios institucionais, a Ciclaveiro tem contado com apoios de empresas 
como a “Biciway”, a “Polisport”, “Guialmi” ou a “Quero Imprimir”, para gerir e manter o seu projeto 
central que é a Casa da Bicicleta. 

A “Ciclaveiro” destaca os seguintes resultados:

 · Aumento do número de utilizadores regulares da bicicleta como meio de transporte 
diário nas deslocações urbanas;

 · Capacitação da população para a manutenção e reparação da bicicleta, para uma 
maior autonomia do utilizador;

 · Envolvimento da comunidade para atingir os objetivos da descarbonização das 
cidades, aumento da qualidade de vida e resiliência face aos impactos das alterações 
climáticas;

 · Alteração de hábitos de mobilidade urbana, com especial foco na primeira infância;

 · Envolvimento do comércio local na promoção do uso da bicicleta nas deslocações 
diárias, com incremento da proximidade entre o comércio, os serviços e o consumidor;

 · Partilha de experiências de viagem em bicicleta, numa vertente lúdica e turística;

 · Apresentação da bicicleta como ferramenta de criação artística.

Resultados alcançados

Desde novembro de 2014 como movimento cívico; desde 2016 como associação de direito privado 
sem fins lucrativos; desde 2022 como Organização Não Governamental de Ambiente

ciclaveiro.pt/
casadabicicleta.pt/

Saber mais:Região de AveiroComunidade 
em geral
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O “ClairCity” é um projeto de investigação que teve a duração de quatro anos e foi 
financiado por fundos comunitários ao abrigo do programa Horizonte 2020 da União 
Europeia. Tem como objetivo colocar as atividades, práticas e comportamentos 
do cidadão no centro dos problemas e das soluções, estimulando o envolvimento 
da sociedade necessário para enfrentar os atuais desafios em termos de poluição 
atmosférica e emissões de carbono. A equipa trabalhou diretamente com os cidadãos 
e com as autoridades locais em seis países da Europa (Portugal, Reino Unido, Países 
Baixos, Itália, Polónia e Eslovénia) com o objetivo de sensibilizar e envolver os cidadãos 
sobre o seu papel individual e coletivo na promoção de um ambiente urbano com melhor 
qualidade do ar e saúde e menor impacto nas emissões de gases com efeito de estufa, e, 
por conseguinte, na mitigação do aquecimento global e alterações climáticas.

O “ClairCity” realizou:

 · Questionários Delphi para avaliar comportamentos e preferências dos cidadãos;

 · Desenvolvimento de um jogo para telemóveis – Skylines Game;

 · Desenvolvimento de uma aplicação para telemóveis – GreenAnts - para monitorizar 
os percursos dos cidadãos e calcular a sua pegada de carbono e emissões de poluentes 
atmosféricos;

 · Desenvolvimento de um jogo – My school, my city, my home - e uma competição para 
escolas;

 · Realização de um concurso de vídeos realizados por seniores;

 · Workshops com políticos e grupos de interesse;

 · Dia da cidade ClairCity;

 · Pacote de infográficos educacionais.

As atividades alcançaram mais de 3000 pessoas na Região de Aveiro. Os resultados 
constituem um importante contributo para as autoridades locais conceberem planos 
municipais que respondam às necessidades dos seus habitantes e do ambiente a nível 
local e global.

Universidade de Aveiro e Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
Entidades promotoras

Como o projeto promove a sustentabilidade 

Resultados alcançados

ClairCity: Citizen-led air pollution reduction in cities

Alunos e professores do ensino básico e secundário, cidadãos seniores, grupos de interesse, empresas, 
decisores políticos, organizações não governamentais, população em geral

11 Municípios da Região 
de Aveiro http://www.claircity.eu/aveiro/   

O projeto conta com a colaboração 
dos Municípios da Região de 
Aveiro, escolas da região e 
residenciais sénior.

Observações: 

Saber mais:De maio de 2016 a julho 
de 2020

Foi uma oportunidade única para 
os cidadãos da Região de Aveiro 
participarem em iniciativas inovadoras 
de envolvimento do cidadão na 
identificação das atividades diárias 
com maior contributo para a poluição 
atmosférica, bem como no desenho 
de soluções para um ar limpo e melhor 
qualidade de vida.

“

Vera Rodrigues, investigadora 
do ClairCity

“

João Ferrão, participante e voluntário

O Claircity permitiu aumentar a consciência da 
comunidade educativa da Gafanha da Nazaré 
para a necessidade de preservar a qualidade do 
ar, melhorando a qualidade de vida de todos. Por 
exemplo, o projeto de Sustentabilidade e Cidadania 
permitiu dotar a comunidade educativa de 
conhecimentos técnicos e científicos de construção 
e uso de sensores para monitorizar problemas 
ambientais, enquadrando curricularmente o tema 
em estudo nas diversas disciplinas e nos diversos 
níveis de ensino.
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* Projeto financiado por Fundos FEDER através do Programa Operacional Competitividade e 
Internacionalização - COMPETE 2020 e por Fundos Nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia no âmbito do projeto POCI-01-0145-FEDER-016542.

a atividade é muito interativa, promove a 
observação direta, informação, convívio, 
caminhada e partilha de saberes

Isto é o ensino do futuro, é como abrir um livro 
e estarmos já lá dentro.

…explora os recursos naturais, culturais e 
arquitetónicos de forma atrativa

“

“ “

ajuda-nos a explorar informação sobre 
diferentes espécies num espaço aberto da 
cidade

“

Utilizadores da app EduPARK (professores e alunos)

O projeto EduPARK promove estratégias que fomentam aprendizagem interdisciplinar 
de conteúdos, competências e valores, através de uma aplicação móvel interativa em 
realidade aumentada, suportando jogos com elementos de Geocaching. A app EduPARK 
contribui para o reconhecimento da importância dos espaços verdes, do ponto de vista 
histórico e botânico, já que a preservação do património dos parques citadinos exige à 
comunidade sensibilidade, civismo e educação, aí incluídas as atitudes de conservação 
ambiental e os estilos de vida sustentáveis.

O ensino ao ar livre permite potenciar as aprendizagens curriculares, que deixam de 
ter lugar exclusivamente em sala de aula e passam para espaços que os alunos exploram 
fisicamente, estabelecendo ligações com os conteúdos curriculares.

Os visitantes do parque conseguem aliar à atividade de lazer uma aprendizagem in 
loco, autêntica, que promove sentimentos de identificação e pertença, conducentes a 
uma atitude mais consciente e interventiva na preservação do património coletivo.

Como o projeto promove a sustentabilidade 

Universidade de Aveiro, CIDTFF
Entidade promotora

EduPARK: Mobile Learning, Realidade Aumentada e 
Geocaching na Educação em Ciências*

Dos resultados alcançados destacam-se os seguintes:

 · App EduPARK (edupark.web.ua.pt/instalar) com realidade aumentada e jogos 
desenvolvidos para diferentes públicos;

 · Mais de 100 atividades de jogo com a participação de mais de de 1300 alunos 
do Ensino Básico e Secundário, 170 alunos do Ensino Superior, 160 professores e 1200 
visitantes do Parque;

 · 11 cursos acreditados de formação contínua envolvendo mais de 180 professores;

 · 9 dissertações de mestrado realizadas no âmbito do projeto;

 · 1 tese de doutoramento financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia;

 · Website (edupark.web.ua.pt);

 · Prémio ECIU Team award for Innovation in Teaching and Learning, em 2018.

Resultados alcançados

Pombo, L., Marques, M. M., & Oliveira, S. (2019). 
Lessons Learned - EduPARK (L. Pombo (ed.)). UA 
Editora. https://ria.ua.pt/handle/10773/26979

Pombo, L., Marques, M. M., Loureiro, M. J., Pinho, R., 
Lopes, L., & Maia, P. (2017). Parque Infante D. Pedro, 
Património Histórico e Botânico - Projeto EduPARK 
(L. Pombo (ed.)). UA Editora. http://edupark.web.
ua.pt/static/docs/Livro_EduPARK.pdf 

EduPARK (2021). EduPARK. Consultado a 25 de 
fevereiro em http://edupark.web.ua.pt/ 

Observações: Os principais parceiros do EduPARK foram a Câmara Municipal de Aveiro, a Fábrica 
Centro de Ciência Viva de Aveiro e o Centro de Formação da Associação de Escolas dos Concelhos 
de Aveiro e Albergaria-a-Velha.

Escolas desde o 1º ciclo até ao ensino 
superior, Munícipes de Aveiro e Turistas

Parque Infante D. Pedro Desde 2016
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O “HortUA 2.0” é uma iniciativa gerida de forma voluntária por um grupo de 
cidadãos da região de Aveiro com o objetivo de ativar a comunidade local interessada 
na partilha de conhecimentos e na experimentação de soluções práticas e simples 
ligadas à sustentabilidade urbana. As atividades ocorrem semanalmente em terreno 
cedido pela Universidade de Aveiro. A metodologia adotada na conceção do espaço, 
cultivo dos alimentos e relações sociais inspira-se no conceito da Permacultura, que 
oferece meios para a implementação de comunidades autossuficientes através da 
observação do ecossistema e do planeamento das atividades e infraestruturas humanas 
necessárias respeitando o equilíbrio natural e a prosperidade de todos os seres vivos 
envolvidos. Agrofloresta, Bioconstrução, Sociocracia, Dragon Dreamings, Biodiversidade 
e Compostagem Comunitária são alguns dos temas trabalhados pelo grupo através de 
atividades, encontros e oficinas pratico-teóricas concebidas em colaboração com outros 
projetos locais. 

O “HortUA 2.0” tem vindo a promover um espaço de aprendizagem partilhada, 
conseguindo envolver mais de 200 participantes, entre eles estudantes, investigadores, 
funcionários e professores da Universidade de Aveiro, bem como moradores da região. 
Em relação às atividades já desenvolvidas, destacaram-se a construção de uma 
pequena horta comunitária e a promoção de workshops em diferentes áreas, como a 
compostagem, bioconstrução e design em Permacultura. Desde 2009, o projeto também 
gerou algumas teses de mestrado e apoiou o desenvolvimento de trabalhos de alunos 
no âmbito de unidades curriculares da Universidade de Aveiro. Em 2021, o coletivo foi 
vencedor do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Aveiro, com o projeto de 
compostagem comunitária “Ciclo Compost”, iniciativa de sensibilização ambiental que foi 
implementada através de formações e desenvolvimento de um sistema circular de baixo 
carbono de recolha e tratamento de bioresíduos domésticos.

Laboratório Vivo de Sustentabilidade
Entidade promotora

Como o projeto promove a sustentabilidade 

Resultados alcançados

O projeto conta com a colaboração da Universidade de Aveiro, que cede o terreno onde decorrem as 
atividades do grupo.

HortUA 2.0

Observações: 

Conheci o HortUA em 2012 e mudou a 
minha vida * tive o primeiro contacto com 
a permacultura e assim com uma visão e 
um viver muito diferente - “problemas são 
soluções” , “perspectiva de gasto mínimo 
de energia” e “sinergias”. O HortUA, mais 
do que um projecto é uma família.

“

Filipa Sequeira, investigadora 
da Universidade de Aveiro

“

Armando Cruz, voluntário

Descobri o projeto HortUA em Agosto 2021. Desde 
o primeiro dia que visitei fui recebido como um 
familiar. O espaço é muito especial porque tem 
sido transformado aos poucos por uma equipa 
muito dedicada e para cada canto que se olhe, 
há algo especial e diferente. Eu gosto muito de 
partilhar um bocadinho da minha semana neste 
espaço, com pessoas espetaculares. Como bónus, 
estamos a aumentar a biodiversidade nesta 
área, contribuindo para a soberania alimentar e 
partilhando conhecimentos com outros membros 
da comunidade. Estou muito contente por ter 
encontrado o projeto HortUA e os seus voluntários.

Comunidade em geral

De 2009 a 2012; desde 2019, quando foi 
retomado por um novo grupo de cidadãos

Cidade de Aveiro e arredores

https://www.ua.pt/pt/campusmaissustentavel
Saber mais:
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A iniciativa de “Limpeza Costeira” constitui uma campanha de recolha de resíduos 
das margens da Ria de Aveiro, que integra a Regata de Vela Solidária do Rotary Club de 
Aveiro. Neste sentido, inclui uma dimensão de sensibilização da população, em particular 
dos jovens e crianças, para a problemática dos resíduos. Consiste também numa 
oportunidade de participação cívica ativa, no sentido da melhoria do meio ambiente. No 
final da atividade, o lixo resultante da limpeza foi recolhido pela VEOLIA, entidade que 
disponibilizou os sacos de lixo, e as beatas de cigarro foram entregues à Associação 
Bioliving (www.bioliving.pt) que os fez chegar ao Laboratório da Paisagem em Guimarães 
(www.labpaisagem.pt/missao), que recicla as beatas de cigarros na produção de tijolos. 
A iniciativa decorre anualmente, no terceiro sábado de setembro, no Dia Internacional de 
Limpeza Costeira.

Rotary Club de Aveiro e Rotaract Club de Aveiro
Entidades promotoras

Como o projeto promove a sustentabilidade 

Limpeza Costeira (integrada na Regata de Vela Solidária)

População em geral

Desde 2020

Ria de Aveiro - zonas evolventes ao Sporting Clube de Aveiro, CMIA, 
Marinha da Troncalhada, Lota, Canal Central até à Fonte Nova

www.regatasolidariarcaveiro.pt/limpeza-costeira
www.facebook.com/rotary.club.aveiro/   

Saber mais:

Evento associado ao Dia Internacional de Limpeza Costeira, promovido em contexto nacional 
pela Fundação Oceano Azul. A título de exemplo, ver www.oceanoazulfoundation.org/pt-pt/dia-
internacional-de-limpeza-costeira-2021. 

Observações: 

A atividade teve duas edições até à data: 2020 e 2021. A título de exemplo, na primeira 
edição, no dia 26 de setembro de 2020, 40 participantes dividiram-se por três percursos 
e, durante 1h30min, recolheram 300 Kg de lixo e um volume de 1410 litros, 28 garrafas 
com beatas e cerca de 100 máscaras. O evento tem tido presença nos media locais, 
em particular no Diário de Aveiro e na rádio Terranova. A iniciativa foi também noticiada 
no Jornal da Noite na SIC. Deste modo, à sensibilização ambiental dos participantes na 
iniciativa, acresce a sensibilização do público-alvo que fica a conhecer esta campanha 
através dos meios sociais.

Resultados alcançados

Já tinha participado noutras iniciativas organizadas 
por eles e vim outra vez para ajudar

Bruno Tulha, participante em 2021

(Diário de Aveiro, 2021)

“
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O “Movimento REFOOD” dedica-se à recuperação de comida em boas condições e à 
alimentação de pessoas necessitadas através da inclusão da comunidade local. Opera 
localmente na e para a comunidade, trabalhando sem remuneração, suportando unicamente 
os custos e investimentos que servem a sua missão, tratando-se de um movimento 
independente, sustentável, 100% voluntário, democrático, orientado por cidadãos e organizado 
em comunidades locais. A ação do Movimento REFOOD reflete-se diariamente nas seguintes 
sinergias circulares: “a boa comida não é desperdiçada, as pessoas não passam fome, os 
cidadãos podem doar uma pequena parte do seu tempo para mudar o mundo na sua vizinhança, 
as empresas locais podem ativar o seu dever de responsabilidade social e ambiental e todos 
podem participar ativamente numa economia circular que produz um bem social na sua 
própria comunidade local”. Nesta lógica, o Movimento REFOOD fomenta a sustentabilidade 
social, ambiental e financeira.

O “Movimento REFOOD” tem vindo a atingir resultados visíveis quer do ponto de vista 
quantitativo, quer qualitativo, em termos de impacto na vida das pessoas envolvidas. Em 
termos qualitativos, entre outros benefícios, cada refeição resgatada representa alguém 
com necessidades que é alimentado, ao mesmo tempo que se protege o meio ambiente. 
Do ponto de vista quantitativo, e intimamente ligado com o referido anteriormente, o 
Movimento REFOOD é medido pelo número de refeições resgatadas (150.000 refeições/
mês), pelas toneladas de bio resíduos evitados (75t/mês), pelo número de centros locais 
em funcionamento (62), bem como pelo número de voluntários ativos (7500), parceiros 
envolvidos (2500) e beneficiários apoiados (6800).

Re-food 4 Good – Associação
Entidade promotora

Como o projeto promove a sustentabilidade 

Resultados alcançados

Movimento REFOOD Aveiro

O Núcleo REFOOD de Aveiro contribui todos 
os dias – e com cada refeição resgatada 
e entregue – para a sustentabilidade da 
comunidade local. Em 2019, a equipa de Aveiro 
evitou 33 toneladas de biorresíduos e, apesar 
dos efeitos da pandemia, continuou a lutar 
para a sustentabilidade social e ambiental na 
comunidade de Aveiro. Com a reabertura à 
sociedade temos expetativa de receber mais 
voluntários e mais fontes de alimentos para 
voltar aos níveis de impacto social e ambiental 
atingidos antes da pandemia. Com bons 
parceiros e voluntários empenhados, o REFOOD 
Aveiro tem ainda muito para fazer!

“

Hunter Halder, Presidente do 
Movimento REFOOD

“

Elisa Mendes, Coordenadora do 
Movimento REFOOD Aveiro

O Núcleo REFOOD de Aveiro tem vindo, durante 
estes sete anos de vida, a contribuir para a 
redução significativa de desperdício alimentar e, 
ao mesmo tempo, para um planeta mais saudável. 
Todos os dias, quando vamos às fontes fazer a 
recolha dos excedentes, contribuímos para que 
uma boa parte da produção das mesmas não vá 
para o lixo.  Com este gesto alimentamos os que 
necessitam de comer e se dirigem diariamente 
ao núcleo para levantar a sua refeição, que para 
alguns será a única do dia. Tentamos, ainda, 
sensibilizar as fontes para a redução da sua 
própria produção, minimizando os seus custos 
e ajudando a diminuir o desperdício.

Indivíduos, famílias e instituições carenciadas ou em situação
de vulnerabilidade – “Beneficiários Alimentares” 

Desde 2017

Cidade de Aveiro

https://re-food.org/ 
Saber mais:
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A iniciativa “Novas Dimensões – Sustentabilidade 2025” está ancorada em seis 
pilares essenciais: clima, saúde, água, economia circular, direitos humanos e diversidade. 
Esta iniciativa tem como objetivo a neutralidade carbónica, que foi atingida em 2020, 
conforme indicado no Relatório de Sustentabilidade do Grupo BOSCH. De forma a 
promover a sustentabilidade, o grupo BOSCH tem implementado estratégias como a 
eletricidade verde, produção própria de energia, otimização energética, entre outras.

Na unidade de Aveiro, em Cacia, tem vindo a ser feita a aquisição de eletricidade 
verde desde 2018, tendo sido alcançada a neutralidade carbónica em 2020 em todo o 
Grupo BOSCH. Além disso, foi feita a instalação de infraestruturas de produção própria 
de energia, nomeadamente um parque fotovoltaico com potência de 1MWh, a funcionar 
desde 2021.

No sentido da otimização energética, tem-se vindo a implementar, nas 
infraestruturas, sistemas de monitorização e gestão de energia e climatização 
otimizados, iluminação LED, otimização do ar comprimido e rentabilização dos 
espaços de trabalho. Ao nível dos processos, tem-se vindo a realizar a substituição de 
equipamentos antigos e menos eficientes, monitorização e rentabilização de grandes 
consumidores de energia, redução de equipamentos pneumáticos e instalação de 
sistemas manuais ou automáticos para desligar equipamentos nos momentos em 
que não estejam em uso. A nível organizacional, diminuem-se as deslocações, com 
reuniões e eventos realizados remotamente, promove-se o teletrabalho e eletrifica-se 
gradualmente a frota automóvel.

Grupo BOSCH
Entidade promotora

Como o projeto promove a sustentabilidade 

Resultados alcançados

Novas dimensões: Sustentabilidade 2025

A própria empresa Cacia e restante município de Aveiro

Relatório de Sustentabilidade em Portugal, disponível em
https://www.bosch.pt/a-nossa-empresa/a-nossa-responsabilidade/

Saber mais:Desde 2018

O verdadeiro benefício para as empresas e proteção 
do planeta só é possível combinando ambas e 
adotando estratégias de sustentabilidade.”

“

N. Alves, Coordenação de Segurança e Ambiente



 | 
Av

ei
ro

, c
id

ad
e 

su
st

en
tá

ve
l

Aveiro: Exemplos de boas práticas de sustentabilidadeCapítulo 4 |

233232

O “Piratas da Ria Kids” surgiu do desafio dos pais de ocupar os seus filhos durante 
o Verão. Os mentores do projeto proporcionam às crianças que ficam à sua guarda (os 
piratas) atividades de ocupação de tempos livres variadas e em diversas localizações, 
às quais chegam geralmente de bicicleta. Desta forma promovem mobilidade suave. 
Fomentam ainda o contacto com a natureza presente nos espaços verdes da cidade 
estimulando a conexão emocional, o conforto climático e a utilização de infraestruturas 
de apoio; a partilha de momentos, por exemplo em piqueniques, estimulando a troca e 
a integração das crianças, além de todos os momentos de jogos e brincadeira; a saúde 
física, mental e emocional através das atividades físicas e da superação de desafios, com 
a geração do autoconhecimento sobre os limites e pontos fortes do seu corpo e mente, 
combatendo o sedentarismo e incentivando boas práticas comportamentais.

Ivo Prata e Gisela Silva
Promotores

Como o projeto promove a sustentabilidade 

Piratas da Ria Kids

A iniciativa conta com a 
colaboração da Ciclaveiro a nível 
logístico, além do comércio local 
e entidades culturais, científicas, 
entre outros.

Observações: 

A iniciativa destaca, nos resultados alcançados, a desenvoltura física das crianças, 
aumentando a sua autoconfiança; o conhecimento do saber circular, viver e aprender 
em grupo; a destreza em situações novas e inesperadas e a sociabilização e espírito de 
grupo e entreajuda. Referem-se ainda a maior consciencialização das famílias e crianças 
para a mobilidade suave e não só, na sua cidade, com as problemáticas existentes e a 
forma de se comportar corretamente (e respeitosamente) nas vias públicas urbanas; a 
sensibilização/capacitação das famílias no contexto da mobilidade suave e a modificação 
concreta dos seus comportamentos de mobilidade na cidade; a promoção de interações 
sociais, comunicação e perceção no observar, ouvir e sentir; e o sentido de pertença e 
ligação cultural à cidade, bem como ao próprio grupo/pessoas e projeto.

Crianças com autonomia, capacidade e destreza 
física, resiliência e habituados a pedalar

Resultados alcançados/esperados Desde 2019

Município de Aveiro e 
municípios vizinhos

www.facebook.com/piratasriakids/ 
Saber mais:

Neste mundo onde todos reclamam por 
liberdade e usam-na para ficarem presos, 
obrigado por mostrarem aos nossos filhos 
as sensações de serem crianças livres. E por 
fazerem os pais ficarem cheios de inveja, a 
assistir das suas prisões, mas com um sorriso 
nos lábios.

Tenho um pirata e dois projetos de pirata a 
dormir e a babarem por mais aventuras!! É 
maravilhoso ver que afinal é possível juntar 
corajosos (tolinhos ;)) que se arriscam 
nestas aventuras e pais que acompanham e 
sobretudo piratas que no final.... até ficam 
assustados só com a possibilidade de não 
voltarem. Obrigada a todos; foram sem dúvida 
experiências e aprendizagens que ficaram 
gravadas para a vida!!!

“ “

Pai de um participante

Mãe de um participante
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O “Plantar o Futuro” constitui um movimento pela defesa e promoção da floresta 
autóctone e do seu valor na mitigação das alterações climáticas, resiliência contra 
incêndios e conservação da biodiversidade. Nesse sentido, há vários anos que desafia 
todos os membros da comunidade da Universidade de Aveiro a realizar pequenas ações 
em prol da floresta, tendo, no seu conjunto, grande impacto. Assim, no início do inverno, 
o projeto desafia estudantes, professores e funcionários a adotar uma árvore autóctone 
(carvalhos, azevinhos, amieiros, etc.), cuidar dela ao longo de dois/três meses e, por fim, 
com a chegada da primavera, entregá-la para que sejam plantadas, ajudando a erguer 
uma floresta.

O projeto já envolveu mais de 2600 participantes. Cerca de 570 voluntários já 
plantaram mais de 4000 árvores na Mata Nacional do Buçaco e nos Municípios de 
Albergaria-a-Velha, Lousada e Estarreja, promovendo e contribuindo para a sensibilização 
e educação para a sustentabilidade de centenas de membros da comunidade académica.

Agora Aveiro
Entidade promotora

Como o projeto promove a sustentabilidade 

Resultados alcançados

Plantar o Futuro

Estudantes, professores e funcionários 
da Universidade de Aveiro

Aveiro, Mata do Buçaco, Albergaria-a-Velha, 
Lousada e Estarreja

https://agoraaveiro.org/plantarofuturo
Saber mais:Desde 2018

O projeto conta com a colaboração do Grupo para a Sustentabilidade da Universidade de Aveiro e do 
Município de Estarreja. Conta ainda com o apoio do Município de Aveiro, do Programa Voluntariado 
Jovem para a Natureza e Florestas, do Instituto Português do Desporto e Juventude I.P. e de vários 
outros parceiros e patrocinadores. 

Na última edição do Plantar o Futuro, escolhi 
um freixo ainda muito pequenino e com poucas 
folhas. Cuidei dele, sabendo que mais tarde iria 
ser transplantado em ambiente florestal. Agora, 
o “meu” freixo estará maior e, juntamente com 
todas as outras árvores, está a desempenhar 
o seu papel na construção de uma floresta 
autóctone e na conservação da biodiversidade.

“

Maria Bartolomeu, participante

Poucos acreditam que é possível mudar o 
mundo, então, naquele dia, acordei cedo e fui 
mostrar que a mudança para um mundo melhor 
passa por nós. Decidi, assim, “Plantar o Futuro” 
com um amieiro. Com um grupo de membros 
da Agora Aveiro predestinados a ajudar, pegar 
numa enxada e cavar o futuro torna fácil e 
divertida a utopia.

“

João Ferrão, participante e voluntário

Observações: 



 | 
Av

ei
ro

, c
id

ad
e 

su
st

en
tá

ve
l

Aveiro: Exemplos de boas práticas de sustentabilidadeCapítulo 4 |

237236

O “Ser AEJE: Atuar, Expandir, ser Jovem, Empreender” é o Projeto Educativo do 
Agrupamento de Escolas José Estêvão que assume os ODS como ponto de partida para 
a sua ação. O projeto pretende criar um novo modelo global que contribua para combater 
a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o ambiente e 
combater as alterações climáticas. As estruturas de coordenação do Agrupamento 
de Escolas, docentes, alunos e comunidade educativa são desafiados a desenvolver 
atividades, projetos e iniciativas, de acordo com os ODS definidos.

Agrupamento de Escolas José Estêvão
Entidade promotora

Como o projeto promove a sustentabilidade 

O projeto conta com a colaboração de vários parceiros, dos quais se destacam a Universidade de 
Aveiro, Universidade de Coimbra, Universitat de Lleida - Lérida, Espanha, Câmara Municipal de Aveiro, 
Juntas de Freguesia da área do AEJE, Associações de Pais do AEJE, Instituto Português da Juventude, 
Junior Achievement Portugal, PSP - Escola Segura, Plano Nacional de Formação Financeira - Todos 
Contam, Rede de Bibliotecas Escolares, Associação Industrial do Distrito de Aveiro, Centro de Saúde 
de Aveiro, Cáritas Diocesana Aveiro e Lions Clube Sta Joana Princesa. 

Participo no projeto Ser AEJE como aluna do 
12º ano da Escola Secundária José Estevão. 
Nos últimos três anos, este projeto deu-me a 
oportunidade de desenvolver competências de 
comunicação, de relacionamento interpessoal 
e de tomada de consciência para os desafios 
do Desenvolvimento Global. Um exemplo 
foi a parceria com uma representante da 
Associação de Apoio à Vítima que nos elucidou 
e sensibilizou para os problemas associados ao 
assédio sexual. Considero que estas iniciativas 
tiveram um impacto significativo na minha vida 
académica e formação cívica sendo, na minha 
opinião, o primeiro passo para uma educação 
mais próxima da vida real. 

Sou aluna do 12º ano da Escola Secundária 
José Estevão e participo no projeto Ser AEJE. 
Com este adquiri conhecimentos e aptidões 
que considero cruciais para o desenvolvimento 
moral e cognitivo de qualquer jovem. Aborda 
problemas do mundo real dando-nos a 
oportunidade de discutir e ponderar sobre as 
suas possíveis soluções onde podemos atuar. 
Ao ser abrangente tem um grande impacto 
na nossa formação pessoal. Por exemplo, os 
projetos apresentados sobre o voluntariado 
tornam-nos, desde cedo, pessoas mais 
solidárias e atentas ao próximo. Por todos os 
valores que incute na educação dos alunos, este 
projeto torna-se benéfico para o nosso futuro.

“ “

Sara Campos, aluna Matilde Gonçalves, aluna

Observações: 

Ser AEJE: Atuar, Expandir, ser Jovem, Empreender

As ações desenvolvidas envolvem alunos de 110 turmas e têm impacto em cerca de 
2750 pessoas/ano.  O projeto educativo do AEJE tem um impacto direto na valorização 
e tomada de consciência pelos alunos da importância (urgência) dos ODS. Todas as 
atividades inscritas no Plano Anual de Atividades do Agrupamento e dos projetos de 
turma (110 turmas do 1.º ao 12.º ano) são desenhadas e implementadas de forma a 
contribuir para a alcançar esses ODS, bem como todas as ações dos alunos no âmbito do 
Orçamento Participativo. Os projetos, ações e iniciativas realizadas por cada turma são 
partilhados com a comunidade em geral em dois momentos específicos do ano letivo: 
“Dia Ser AEJE” (1.º Semestre) e “Dia do Agrupamento” (2.º Semestre).

Alunos do 1.º ao 12.º ano

Resultados alcançados/esperados

2018-2022

Cidade de Aveiro

www.aeje.pt/jornal/SiteAssets/Lists/Artigos/NewPost/PE_
AEJE_18_22.pdf; odslocal.pt/projetos/ser-aeje-atuar-expandir-ser-
jovem-empreender-407?tabId=tab-projects 

Saber mais:
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A Renault Cacia S.A. procura cada vez mais encontrar soluções que permitam evoluir 
na sua economia circular, produzindo a sua própria energia e reduzindo os resíduos, 
tentando efetuar o seu reaproveitamento.

Com esse objetivo, a empresa iniciou o Projeto de Execução do seu Sistema de 
autoconsumo fotovoltaíco e efetuou pedidos de parecer em setembro de 2020, tendo 
em fevereiro de 2022 colocado em serviço o maior sistema de autoconsumo fotovoltaico 
no país, até à data. Esta iniciativa permite a produção de energia verde e enquadra-se no 
compromisso do Grupo Renault de descarbonizar as fábricas, contribuindo para a sua 
transição ecológica.

Renault Cacia, S.A.
Entidade promotora

Como o projeto promove a sustentabilidade 

Sistema de autoconsumo fotovoltaico

O sistema possibilita uma autonomia energética de 13% (estimada), que representa 
uma produção de 8,7GWh, equivalente ao consumo anual de 23000 habitações. Da 
mesma maneira, reduz a emissão de 1800 toneladas de dióxido de carbono anuais.

Espera-se ainda que seja possível aumentar a capacidade de produção de energia 
recorrendo a fontes de energia renováveis, contribuindo cada vez mais para a integração 
da empresa com o menor impacto possível no ambiente.

Resultados alcançados/esperados

Desde setembro 
de 2020

Instalações da Renault Cacia, S. A.

www.rtp.pt/noticias/economia/renault-cacia-vai-ter-o-maior-sistema-de-autoconsumo-fotovoltaico-do-pais-
diretor_n1359028 

Saber mais:

O projeto em si, dada a sua envergadura e complexidade, 
foi praticamente em todos os aspetos um desafio técnico, 
onde estão aplicadas soluções únicas de uma complexidade 
interessante de estudar e desenvolver. A tomada de decisão e 
implicação da RENAULT CACIA foi arrojada e demonstrou toda 
a sua implicação e preocupação com o tema (a tomada de 
decisão em Set-20 em plena pandemia e com mercado incerto), 
continuando a acreditar que o caminho da sustentabilidade 
permite o sucesso na competitividade.

“

Filipe Fernandes, Responsável Técnico pelo Projeto (Resp. 
Serviço, Manutenção Geral, Energia, Fluidos e Património)

A própria empresa
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Síntese dos resultados

A abordagem metodológica adotada permitiu a análise de 15 projetos e iniciativas 
ilustrativos de boas práticas de sustentabilidade em Aveiro (Figura 158), sendo a sua maioria 
promovidos por instituições de ensino público (27%), associações (20%) e empresas (20%). 
Os restantes, são promovidos por redes de cidadãos (13%), pela Câmara Municipal de 
Aveiro (7%), organizações variadas (7%) e instituições de ensino privado (6%).

Para a análise das temáticas abordadas pelos projetos e iniciativas, optou-se por 
criar três grandes categorias: sustentabilidade ambiental; sustentabilidade económica; 
e sustentabilidade social. Analisando os objetivos de cada um, pode-se perceber que 
cerca de metade dos projetos e iniciativas são focados na temática da sustentabilidade 
ambiental, correspondendo a 45% dos casos, sendo a sustentabilidade social abordada 
em 32% e a económica em 23%.

A maioria dos projetos e iniciativas analisados tem como público-alvo a comunidade 
em geral (29%), destacando-se, em seguida, as dirigidas principalmente a crianças (22%) 
e outros públicos-alvo (15%) como, por exemplo, trabalhadores de grupos empresariais, 
grupos de interesse nas temáticas abordadas, tecido empresarial e Organizações Não 
Governamentais que atuam no âmbito dos mesmos ODS. Como públicos-alvo dos 
projetos analisados tem-se, ainda, professores de variados ciclos de ensino (11%), a 
comunidade académica da UA (7%) e, com uma percentagem de 4%, jovens, seniores, 
comunidade carenciada da cidade de Aveiro e decisores políticos.

No que respeita à área geográfica, destaca-se a cidade de Aveiro onde estão 
implementados 56% dos projetos e iniciativas analisados, encontrando-se, ainda, 
referências específicas ao distrito de Aveiro (28%), ao município de Aveiro (11%) e à Ria 
de Aveiro (5%).

A duração dos projetos e iniciativas é variável, sendo na sua maioria de 4 anos 
(34%) e 2 anos (20%). Dos projetos analisados, destacam-se o “Campus + sustentável” 
e “Ciclaveiro – Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta” que contam com uma 
duração de oito anos cada, até à atualidade. 

No que respeita aos ODS explorados, foram encontradas referências a 13 dos 17 ODS 
da ONU (ver Fig. 8), destacando-se os ODS13 “Ação contra a mudança global do clima” 
explorado por 21% dos projetos e iniciativas analisados; ODS11 “Cidades e comunidades 
sustentáveis” (18%); ODS4 “Educação e qualidade” (14%); e ODS3 “Saúde e bem-estar” 
(11%).

Por último, os projetos e iniciativas foram analisados em termos dos resultados 
alcançados. Estes revelam que a maioria aposta: a) na promoção de ações variadas, 
como eventos, mostras, workshops, formação e plantação de espécies vegetais (21%); b) 
no desenvolvimento e disponibilização à comunidade em geral de recursos digitais, como 
plataformas e aplicações móveis (10%); c) na redução de resíduos (10%), por exemplo, por 
via do combate ao desperdício alimentar, evitando desta forma toneladas de bio resíduos 
(75 toneladas/mês); e d) na redução da emissão de dióxido de carbono (1800 toneladas/
ano), entre outros.

Figura 158. Percentagem dos principais ODS trabalhados no âmbito dos projetos ou iniciativas 
apresentados neste capítulo
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De entre os resultados alcançados, destaca-se, ainda, a alteração de hábitos de 
mobilidade urbana (8%), por exemplo, por via da aquisição e disponibilização gratuita 
de bicicletas convencionais e elétricas, e variadas ações de sensibilização e formação, 
capacitando crianças, jovens, comunidade académica, comércio local e população 
em geral para comportamentos adequados, respeitando uma mobilidade com menor 
impacto do ponto de vista ambiental e com maior benefício para a sua saúde física e 
mental.

De referir, igualmente, resultados como a criação de recursos/infraestruturas físicos 
(8%), entre os quais a construção de uma horta comunitária, a criação de 62 pontos de 
recolha de refeições a serem tratadas e distribuídas pela comunidade carenciada da 
cidade de Aveiro e a implementação de 34 TechLabs em escolas primárias.

Ainda que num número reduzido (3 projetos), são de referir resultados ligados à 
investigação científica nacional, por via de trabalhos de alunos no âmbito de unidades 
curriculares, Dissertações de Mestrado e Teses de Doutoramento da Universidade de Aveiro.

Conclusões e perspetivas

Pelo que tem vindo a ser exposto neste capítulo, verifica-se a proliferação de iniciativas, 
de cariz institucional e individual, que visam a promoção da sustentabilidade da cidade e 
da região de Aveiro.

Numa cidade com uma topografia marcadamente plana, a tradição de andar de 
bicicleta nas deslocações diárias tem-se vindo a perder para a generalidade da população. 
Deste modo, identificaram-se diversas iniciativas que procuram contribuir para inverter 
este cenário, em prol de uma mobilidade suave, como o Campus Mais Sustentável, a 
Ciclaveiro ou os Piratas da Ria. 

Por outro lado, a redução da produção de resíduos indiferenciados (Campus Mais 
Sustentável, Aveiro a Compostar e HortUA 2.0) parece ter sido uma aposta, com os 
consequentes ganhos a nível da poupança de recursos naturais, ao mesmo tempo que 
possibilita, ainda, o enriquecimento dos solos para uma maior produtividade. Neste 
sentido, contribui-se para o estabelecimento de uma economia circular envolvendo 
produção agrícola. A este tipo de iniciativas, acresce o objetivo específico de redução 

do desperdício alimentar aliado à alimentação de pessoas carenciadas, com resultados 
impressionantes apresentados pela iniciativa REFOOD.

A preocupação com os ecossistemas naturais parece também estar presente, 
plasmando-se em iniciativas do AGORA Aveiro, que tem vindo a reflorestar a região, e na 
Limpeza Costeira, que tem vindo a promover a recolha de resíduos das margens da Ria e 
o seu encaminhamento para processos de reciclagem quando apropriado.

Constatam-se ainda iniciativas no campo da produção de energia através de fontes 
renováveis (Campus mais sustentável, Bosch e Renault Cacia, S. A.), com implicações de 
relevo ao nível, por exemplo, das alterações climáticas.

Note-se que a população escolar tem sido particularmente mobilizada, como é 
o caso das iniciativas do EduPARK, ClairCity, Ser AEJE, STEAM City e Woodland kids. 
Neste sentido, quer através da promoção da aprendizagem interdisciplinar, quer através 
do desenvolvimento de projetos visando os ODS, procura-se contribuir para a formação 
de cidadãos mais críticos, participativos e envolvidos nas questões da sustentabilidade.

Transversal a todas as iniciativas apresentadas neste capítulo parece ser o grande 
investimento na comunicação e divulgação de práticas de sustentabilidade locais, de 
forma a sensibilizar a comunidade em geral para estas questões.

Face este balanço final, verifica-se que diversas iniciativas se dirigem a crianças 
e jovens em idade escolar, frequentemente enquadradas numa oferta educativa 
humanizadora e inclusiva. Outras não definem um público-alvo específico, dirigindo-se 
à comunidade em geral. Dado o foco na população estudantil, possivelmente uma das 
áreas a considerar investir no futuro é a sensibilização e envolvimento mais ativo da 
população sénior, promovendo dinâmicas intergeracionais de sustentabilidade.

Por outro lado, as iniciativas identificadas atuam ao nível dos três pilares da 
sustentabilidade, embora seja evidente que foi mais fácil reconhecer iniciativas de cariz 
fortemente ambiental. Deste modo, este poderá ser um indicador que é necessário 
desenvolver mais trabalho ao nível das dimensões social e económica da sustentabilidade, 
contribuindo para um efetivo bem-estar comunitário. 

Neste contexto, surge o EduCITY, que se assume como um projeto que emerge do 
sucesso do EduPARK, um dos projetos de boas práticas de sustentabilidade listados 
neste capítulo, abrindo os limites do parque à cidade e a outras cidades.



 | 
Av

ei
ro

, c
id

ad
e 

su
st

en
tá

ve
l

Aveiro: Exemplos de boas práticas de sustentabilidadeCapítulo 4 |

245244

Origem das figuras

Bibliografia

Promotores das iniciativas e dos projetos: as figuras que constam nas fichas foram gentilmente 
cedidas pelos promotores das respetivas iniciativas e dos projetos, que autorizaram a sua 
publicação neste livro. 

Rita Tavares e Sofia Ribeiro (esquema concebido no âmbito desta obra): Figura 158

Sofia Ribeiro: curiosidades-flamingos

Agora Aveiro. (s.d.). Plantar o futuro, faz crescer esta ideia. Consultado a 14 de março de 2022 em 
https://agoraaveiro.org/plantarofuturo

Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta. (s.d.). Casa da bicicleta. Consultado a 8 de março 
de 2022 em https://casadabicicleta.pt/

Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta. (s.d.). Ciclaveiro. Consultado a 8 de março em 
2022 de https://ciclaveiro.pt/

Atelier na plataforma ODSlocal. Consultado a 18 de fevereiro de 2022 https://odslocal.pt/projetos/
woodland-kids-atelier-para-a-educacao-sustentavel-123?tabId=tab-projects&tblang=default

Aveiro a Compostar. (s.d.). Home [Facebook page]. Facebook. Consultado a 18 de março de 2022 
em https://www.facebook.com/aveiroacompostar/

Aveiro: Regata Solidária volta a dar a mão a clubes locais. Diário de Aveiro. Consultado a 19 de 
setembro de 2021 em https://www.diarioaveiro.pt/noticia/74490

Bosch. (2021). Mudar paradigmas: Relatório de sustentabilidade 2021. Robert Bosch, S.A https://
www.bosch.pt/a-nossa-empresa/a-nossa-responsabilidade/

Câmara Municipal de Aveiro. (s.d.). Aveiro a compostar. Consultado a 18 de março de 2022 em 
https://opad.cm-aveiro.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=28315&id=165&processoID=43

Câmara Municipal de Aveiro. (s.d.). Aveiro STEAM City. Consultado a 28 de março de 2022 em 
https://www.cm-aveiro.pt/inovacao/aveiro-steam-city 

Câmara Municipal de Aveiro. (s.d.). OPAD 2021 elege projetos para várias freguesias do Município. 
Consultado a 18 de março de 2022 em https://www.aveirotechcity.pt/pt/atividades/opad/
opad-2021-elege-projetos-para-varias-freguesias-do-municipio

ClairCity. (s.d.). Bem-vindo ao ClairCity Aveiro. Consultado a 22 de junho de 2022 em http://www.
claircity.eu/aveiro/

Direção Geral do Território - DGT. (2015). Cidades Sustentáveis 2020. Ministério do Ambiente, 
Ordenamento do Território e Energia. Lisboa. 128p.

EduPARK. (s.d.). EduPARK - Mobile Learning, Realidade Aumentada e Geocaching na Educação em 
Ciências. Consultado a 2 de março de 2022 em http://edupark.web.ua.pt

Hortua - Laboratório Vivo de Sustentabilidade. (s.d.). Home [Facebook page]. Facebook. Consultado 
a 28 de março de 2022 em https://www.facebook.com/hortua2.0/

Lusa. (2021, 27 de outubro). Renault Cacia vai ter o "maior sistema de autoconsumo fotovoltaico" 
do país. RTP Notícias. https://www.rtp.pt/noticias/economia/renault-cacia-vai-ter-o-maior-
sistema-de-autoconsumo-fotovoltaico-do-pais-diretor_n1359028

Luz, P. S. (2021, 10 de julho). Da ria de Aveiro às ruas de Alvalade, como ocupar o tempo livre 
dos miúdos. Diário de Notícias. https://www.dn.pt/sociedade/da-ria-de-aveiro-as-ruas-de-
alvalade-como-ocupar-o-tempo-livre-dos-miudos--13923499.html

Mota, J. & Santinha, G. (2012). Social media and civic engagement: Discussing the case of Aveiro, 
Portugal. European Journal of ePractice. Vol. 16.

Piratas da Ria Kids (s.d.). Home [Facebook page]. Facebook. Consultado a 14 de março de 2022 em 
https://www.facebook.com/piratasriakids

Plano de Atividades para 2022: https://re-food.org/wp-content/uploads/2020/02/REFOOD_
PLANO-DE-ACTIVIDADES-2022.pdf  (acedido a 21/02/2022)

Pombo, L., Marques, M. M., & Oliveira, S. (2019). Lessons Learned - EduPARK. UA Editora. http://
hdl.handle.net/10773/26979

Projeto Educativo AEJE. (2022, Fevereiro 14). http://www.aeje.pt/jornal/SiteAssets/Lists/Artigos/
NewPost/PE_AEJE_18_22.pdf

Projeto Educativo do Atelier. (2022, Fevereiro 18). https://drive.google.com/file/d/1oRgHA4244dz
FR2Aql0IAZ0ZJsUIL9q4D/view\

REFOOD - Aproveitar para Alimentar. Consultado a 21 de fevereiro de 2022 em https://re-food.org/

Regata de Vela Solidária do Rotary Club de Aveiro "foi um sucesso". (2020, 28 de setembro). 
Terranova. https://terranova.pt/noticia/sociedade/regata-de-vela-solidaria-do-rotary-club-
de-aveiro-foi-um-sucesso

Ser AEJE na plataforma ODSlocal. Consultado a 14 de fevereiro de 2022 em https://odslocal.pt/
projetos/ser-aeje-atuar-expandir-ser-jovem-empreender-407?tabId=tab-projects

United Nation – UN. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: 
resolução A/RES/70/1. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/

Woodland Kids. Consultado a 18 de fevereiro de 2022 em https://woodlandkids.pt/



 | 
Av

ei
ro

, c
id

ad
e 

su
st

en
tá

ve
l

247

NOTAS FINAIS
Lúcia Pombo



Notas finais

248

Esperamos que tenham gostado de nos acompanhar neste passeio por Aveiro e 
que tenham ficado sensibilizados para participar no EduCITY, na coconstrução dos 
jogos e/ou na sua exploração, jogando-os, individualmente ou com a família, colegas 
ou amigos.

O EduCITY estabelece e fortalece a rede universitária com parceiros da comunidade: 
escolas, autarquias e empresas. Esta rede promove o conhecimento e cria oportunidades 
para que os cidadãos contribuam para a sustentabilidade citadina, podendo inspirar outras 
cidades a replicar as ideias e as soluções daqui emergentes.

A ideia é promover cidades sustentáveis, criando um ambiente inteligente de 
aprendizagem suportado por uma app móvel com jogos de localização baseados em 
desafios que integram recursos educativos em Realidade Aumentada, como simulações 
com base em dados de sensores ambientais, animações 3D, spots informativos, entre 
outros. Estes jogos são cocriados pela comunidade escolar, académica e geral e 
integram desafios interdisciplinares atrativos para serem explorados por cidadãos em 
passeios pela cidade. Esta pedagogia inovadora usa tecnologia familiar (dispositivos 
móveis) para “aprender fazendo”, na qual os jogos em Realidade Aumentada permitem 
consciencialização ambiental na cidade – laboratório vivo de experimentação – onde os 
cidadãos são “cientistas ativos” e agentes de mudanças sustentáveis, numa lógica de 
ciência cidadã.

Este projeto alinha-se com os ODS “4. Educação de qualidade” e “11. Cidades e 
comunidades sustentáveis”. Por um lado, o projeto prevê uma intervenção educativa e 
um referencial teórico associado a contextos escolares formais e ao desenvolvimento 
da compreensão pública da Ciência. É inovador, desafiante e baseia-se na aprendizagem 
personalizada, realizada a qualquer hora e em qualquer lugar, promovendo uma 
aprendizagem situada, colaborativa e ao longo da vida. Além disso, o projeto prevê 
estratégias para assegurar a sua sustentabilidade futura, garantindo assim uma educação 
duradoura inclusiva e de qualidade para todos. Por outro lado, o projeto visa promover 
cidades sustentáveis através da criação de um ambiente disruptivo de aprendizagem 
inteligente citadino, sustentado por uma aplicação móvel que explora uma abordagem 
participativa, visando um bem-estar multidimensional de todos os atores da aprendizagem. 

O levantamento efetuado neste livro constitui fonte de informação que sustenta, 
do ponto de vista científico, a criação de jogos pela comunidade e, sobretudo, visa a 
consciencialização ambiental de todos.
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