












Quando se iniciou este ciclo de intervenção dos Fundos Estruturais, o quadro político da União Europeia 
encontrava-se aparentemente límpido, não existindo à superfície factores relevantes de perturbação 
potencial da aplicação da política de coesão neste período.

A Europa parecia saber o que queria em matéria de política de coesão e de competitividade. Depois 
do fracasso da primeira fase da Estratégia de Lisboa adoptada em 2000 (por ausência de mobilização 
para o seu êxito e também, importa dizê-lo, pelo paralisante eclectismo da primeira versão dessa 
estratégia), as orientações imprimidas aos Fundos Estruturais para o período de 2007-2013 foram 
inovadoras em diversos aspectos, nomeadamente no facto de colocarem a competitividade no primeiro 
plano das prioridades, assumindo que só o seu reforço daria viabilidade e sustentabilidade à coesão.

A agenda para a aplicação dos Fundos em Portugal seguiu, no essencial, a estratégia da União (como 
não podia deixar de ser), com as adaptações necessárias às circunstâncias nacionais. Decompôs-se 
em três agendas temáticas: competitividade, qualificação dos recursos humanos e valorização do 
território. O peso relativo da qualificação das pessoas e da promoção da competitividade aumentou 
significativamente em relação ao passado, em detrimento da valorização do território, configurando 
uma mudança de paradigma na aplicação dos Fundos Estruturais no País.



De facto, após quase duas décadas de política estrutural apoiada pela União em que a qualificação 
do território, nas suas diferentes dimensões, esteve no centro das prioridades mas não se traduziu 
por resultados correspondentes ao seu peso relativo em termos de capacidade competitiva das 
regiões e de crescimento do País, era tempo de tirar lições dessa experiência e de apontar noutra 
direcção. Bastava, para isso, olhar para os caminhos seguidos por aqueles que estavam a ter mais 
sucesso, na Europa e noutras partes do mundo, e encontrar a via portuguesa em função das 
especificidades nacionais. 

As três agendas do QREN plasmaram-se em três programas temáticos, cada um deles cristalizando 
uma delas, e em programas regionais que, no continente, absorveram duas dessas agendas: a da valo-
rização do território (que tinha constituído no passado o ADN destes programas) e a da competiti-
vidade. É neste ponto - a promoção da competitividade - que os programas regionais actuais apresentam 
a sua principal diferença em relação aos seus antecessores, traduzindo bem a ideia que subjaz a esta 
nova política estrutural, a de que coesão e competitividade têm de caminhar em paralelo e de forma 
conjugada.

O Mais Centro, tal como os outros PO Regionais, contém assim instrumentos de apoio a investimentos 
empresariais, em micro e pequenas empresas, enquanto as empresas de média e grande dimensão 
são apoiadas pelo PO temático Factores de Competitividade. É a primeira vez que, no País, existem 
apenas três grandes sistemas de incentivos e com funções repartidas de um modo exclusivo entre 
um PO pluri-regional e os PO Regionais. O balanço desta experiência é, até aqui, globalmente muito 
positivo. É também a primeira vez que os sistemas de incentivos se encontram tão focalizados nos 
factores que, desde há várias décadas, são mais fortemente geradores de crescimento económico: 
o conhecimento e a inovação nas suas múltiplas dimensões.

E é precisamente pelo papel hoje determinante destes últimos factores que, no Mais Centro, se fez 
uma aposta sem precedentes no Sistema Científico e Tecnológico (SCT), com apoios concedidos às 
entidades deste sistema (universidades, institutos politécnicos, centros de transferência de tecnologia, 
incubadoras de empresas de base tecnológica e parques tecnológicos) que ascendem a 170 milhões 
de euros, para um investimento de cerca de 200 milhões de euros. O esforço feito pelo programa só 
encontra paralelo no esforço que os próprios promotores têm de fazer para levar os projectos a bom 
porto e ficarem assim mais capacitados para prestarem às empresas o apoio tecnológico de que elas 
carecem para enfrentarem a concorrência nos mercados abertos e altamente competitivos em que 
operam.  

Se dúvidas houvesse sobre a oportunidade de fazer uma aposta no SCT com uma tal envergadura, 
elas dissipam-se necessariamente ao olharmos para os números que retratam o peso das empresas 
da Região nos sistemas de incentivos do QREN. Para um peso da Região no PIB nacional entre 19% 
e 20%, as empresas da Região Centro pesam 43% no total do investimento apoiado no País e 36% 
no total de FEDER atribuído, o que coloca a Região no primeiro lugar a nível nacional. É a primeira vez 
que a Região Centro atinge este posicionamento e que existe uma tal diferença entre o seu peso no 
PIB e a sua posição no acesso aos Fundos Estruturais. São factos reveladores de um grande dinamismo 
ao nível do investimento empresarial e de projectos de elevada qualidade, o que constitui razão mais 
do que suficiente para robustecer entidades que desempenham um papel essencial na sustentabilidade 
desse dinamismo.



É também de realçar, no período actual, o reforço da gestão partilhada dos PO Regionais, com uma 
participação mais permanente e multifacetada dos municípios nesta gestão. Trata-se de um factor 
de qualificação e de eficácia da gestão, pois traz para o interior dos programas a experiência destes 
grandes actores regionais e facilita a interacção com todos os tipos de promotores.

Não podem deixar de ser salientadas a este propósito as virtualidades da contratualização com os 
municípios através das Comunidades Intermunicipais (CIM) como forma de acesso aos PO Regionais. 
Em contraposição ao acesso individual e isolado do passado, no QREN, o acesso dos municípios a 
estes PO efectua-se, para a maioria dos investimentos municipais, com base em Programas Territoriais 
de Desenvolvimento (PTD), agrupando os projectos dos municípios de uma, ou mais, unidades territoriais 
NUTS III. Os PTD requerem planeamento colectivo para o território em causa e concertação entre os 
municípios envolvidos. Trazem um acréscimo de racionalidade aos investimentos e conferem escala 
às políticas municipais.

Por estas razões, as CIM oferecem condições para a concepção e aplicação de políticas públicas a 
nível local que vão muito para além do QREN. O potencial destas novas instituições é vasto, justificando 
a sua densificação com a atribuição de novas competências. Importa, contudo, sublinhar que um dos 
requisitos para o seu bom desempenho é o de assentarem em unidades NUTS III que sejam pertinentes 
e adequadas para as políticas em causa. Nessa perspectiva, torna-se necessário repensar as NUTS 
III na Região Centro, pois estas unidades territoriais, na sua configuração actual, foram concebidas 
e desenhadas apenas para fins estatísticos, carecendo, em alguns casos, de recomposição.

Neste acesso dos municípios ao QREN através das CIM, deve salientar-se que a Região Centro se 
encontra na primeira linha deste processo, desde o próprio arranque da constituição das CIM até ao 
peso que a contratualização representa no total do PO. De facto, na Região Centro, este peso encontra-
se entre 31 e 32% da dotação total do PO, contra menos de 30% nas outras Regiões.

Se no início do QREN não havia nuvens densas a toldar os céus da Europa, e abrangendo Portugal, que 
pudessem condicionar a execução dos Fundos Estruturais, a situação conheceu uma abrupta alteração 
a partir de 2008. Crise nos mercados e nas instituições financeiras, primeiro, crise económica, a seguir, 
crise das dívidas soberanas, por último, com acção e retroacção de umas sobre as outras, a conjuntura 
europeia e a situação portuguesa foram-se deteriorando ao longo dos últimos três anos, atingindo 
proporções excepcionais. 

Neste contexto, caracterizado por um forte aumento da incerteza para os agentes económicos e 
institucionais e por uma súbita rarefacção da oferta de financiamento no mercado e agravamento 
das suas condições, secando os meios financeiros necessários para assegurar a contrapartida nacional, 
os diferentes tipos de promotores de projectos co-financiados pelo QREN (empresas, municípios, 
administração central, entidades do sistema científico e tecnológico, etc.) reagiram como seria de 
esperar: abrandando os ritmos de execução dos projectos ou adiando, revendo à baixa, modificando 
ou abandonando investimentos previstos.



Face a uma tal retracção, os responsáveis políticos fizeram o que se impunha: dentro da 
margem permitida pelos regulamentos comunitários, alteraram as regras de funcionamento 
do QREN, nomeadamente subindo as taxas de co-financiamento e adoptando outros meca-
nismos susceptíveis de aliviar financeiramente os promotores e de acelerar a execução dos 
investimentos co-financiados. Às autoridades de gestão coube, por sua vez, a agilização 
dos procedimentos e o reforço da interacção com os promotores, criando uma maior proxi-
midade, sem comprometer, como não podia deixar de ser, a autonomia destas autoridades.

São de destacar, neste processo, as medidas de flexibilização dos sistemas de incentivos 
às empresas, os dois memorandos assinados entre o Governo e a ANMP relativos aos 
investimentos dos municípios, a reprogramação técnica do QREN e a prevista reprogramação 
estratégica.

Apesar das restrições trazidas pelas três crises referidas, e em grande parte graças às 
medidas adoptadas (quer ao nível do QREN, quer ao nível do programa), o Mais Centro entrou 
a partir de 2010 num ritmo acelerado de execução, passando a ser o PO Regional (do 
Continente) com a mais alta taxa de execução (a qual poderá ultrapassar 33% no final de 
2011, para uma taxa de compromisso que se situa em torno da média dos PO Regionais). 
Trata-se de um desempenho que coloca o programa, neste momento, numa zona de conforto 
em relação ao cumprimento das (imperativas) metas comunitárias. Importa realçar, a este 
propósito, que o principal contributo para este nível de execução provém dos projectos 
municipais inseridos na contratualização (nos quais deverá registar-se no final de 2011 uma 
taxa de execução superior a 50%), o que comprova as virtualidades deste sistema atrás 
referidas.

Os riscos na execução do QREN, em geral, e do Mais Centro, em particular, não desapareceram, 
contudo: subsistem na situação económica e financeira envolvente e permanecem do lado 
das capacidades e do comportamento dos promotores, podendo até considerar-se maiores 
a partir de 2012. De facto, as previstas recessões económicas para os anos que se avizinham 
e as acrescidas restrições financeiras dos promotores de investimentos, agudizam esses 
riscos e convidam a uma gestão dos Fundos ainda mais prudente e pró-activa. 

Para além da dimensão financeira desta gestão, que vai requerer ainda a adopção de medidas 
adicionais facilitadoras da execução, encontra-se actualmente em preparação uma repro-
gramação estratégica do QREN. Este último exercício não só não é incompatível com a 
concentração de esforços na gestão financeira, como se afigura muito oportuno por uma 
dupla razão. 

Primeiro, porque, como sempre tem sucedido na aplicação dos Fundos Estruturais, a pre-
mência do cumprimento de metas financeiras leva, pouco a pouco, se não a perder de vista, 
pelo menos a relegar para um plano menos central a questão essencial dos resultados e dos 
impactos em termos económicos e sociais. Se tal aconteceu no passado, a focalização na 
dimensão financeira da gestão dos Fundos tem estado ainda mais presente no período 
actual, pelas razões já referidas.



Segundo, porque o próximo período da política de coesão (2014-2020) já se encontra em 
plena preparação, sendo já conhecidos não só os seus princípios orientadores (inspirados 
na Estratégia Europa 2020), mas também versões preliminares dos novos Regulamentos 
dos Fundos Estruturais.

Assim, uma reprogramação estratégica, ao permitir olhar para os resultados obtidos e para 
os problemas que ficaram por resolver com o recuo crítico que a gestão do dia-a-dia não 
permite, constitui uma oportunidade para realinhar o QREN em função das prioridades 
actuais e para iniciar, através dele, a preparação do período seguinte.

Nesta última perspectiva, e sem querer, nem poder, antecipar o desenho da reprogramação 
e das opções nacionais na aplicação dos Fundos no próximo período partindo das orientações 
comunitárias existentes, não pode deixar de ser lembrado o lançamento recente, no âmbito 
do QREN, de um novo instrumento para apoio a investimentos em requalificação urbana: a 
Iniciativa JESSICA. Trata-se de Fundos de Desenvolvimento Urbano (FDU), que oferecem 
financiamento, sob a forma de empréstimos ou participações em capital, a promotores de 
planos integrados de desenvolvimento urbano constituídos por projectos com sustentabi-
lidade económica e financeira. A sua dotação total para o Continente (proveniente de FEDER 
e contribuição das entidades promotoras e gestoras dos FDU) ascende a 335 milhões de 
euros, podendo caber à Região Centro cerca de 1/3 deste montante.

Trata-se de um instrumento importante por duas ordens de razões. Primeiro, porque vem 
complementar os instrumentos já existentes no QREN para regeneração urbana, oferecendo 
um apoio sujeito a menores restrições a operações de reabilitação de edifícios privados, 
nomeadamente residenciais. Segundo, porque pré-figura, pelas suas áreas de intervenção 
e pelos tipos de apoios concedidos e modo de funcionamento (engenharia financeira), uma 
das linhas de força da política de coesão no próximo período.

Em jeito de conclusão, o Mais Centro, pelas suas apostas estratégicas e pelo seu desempenho, 
constitui um programa de referência no âmbito do QREN. Como dizíamos há um ano atrás 
aquando do balanço de 2010, as vicissitudes da conjuntura (já então muito adversa) não vão 
tolher-nos os movimentos e impedir-nos de actuar pensando no longo prazo. Por isso, o 
Mais Centro não abrandará os seus esforços para apoiar os projectos portadores de futuro.

Alfredo Marques
Presidente da Comissão Directiva do Mais Centro
Dezembro de 2011







Empresa Perfitec



O crescimento dos países depende essencialmente da capacidade de 
geração de riqueza por parte das suas empresas. Esta capacidade é 
determinada sobretudo pela sua competitividade, que depende, por sua 
vez, da forma como as empresas enfrentam os desafios da globalização.

Empresa Pervedant

Estes desafios lançam as empresas em novos 
paradigmas de organização, de abordagem aos 
mercados, de relacionamento com os centros de 
conhecimento e saber, com os seus clientes, for-
necedores e com os seus concorrentes. Assim, 
há que alterar os modos de organização do tra-
balho, os processos de produção, há que criar 
produtos novos e diferenciados, há que conhecer 
o mercado. Isto garantirá não só vantagens com-
petitivas como uma maior apropriação do valor 
final do produto/serviço produzido e vendido.

O QREN possui um Sistema de Incentivos às 
Empresas, que procura apoiar as empresas neste 
processo de transformação que têm que operar, 
e que visa transformar estes desafios em opor-
tunidades de negócio.

O Sistema de Incentivos às Empresas concede 
apoios às PME em três áreas: I&DT, Inovação de 
processos e produtos e Qualificação.

Até 31 de Outubro de 2011, os Sistemas de 
Incentivos às Empresas tinham apoiado 1.849 
projectos de PME na Região Centro, o que 
representa um investimento total na Região de 
cerca de 3.2 mil milhões de euros, a que corres-
ponde um incentivo atribuído de cerca de mil 
milhões de euros. A grande maioria destes apoios 
(cerca de 90%) foi atribuída a investimentos na 
área da inovação. A concretização destes inves-

-timentos prevê um contributo importante em 
termos de criação de emprego, sobretudo qua-
lificado, e um significativo impulso às expor-
tações, e contribuirá, sem dúvida, para a alteração 
do padrão de especialização da Região Centro. 
Apesar das dificuldades que as empresas têm 
vindo a sentir, os projectos empresariais da 
Região têm tido um ritmo de execução acima da 
execução do QREN, registando uma taxa de paga-
mento (FEDER pago/FEDER contratado) de cerca 
de 45%, o que corresponde a uma injecção efecti-
va de cerca de 425 milhões de euros no tecido 
empresarial da Região.



Neste processo de inovação e de transformação 
do tecido empresarial da região é fundamental o 
papel dos centros de conhecimento e das insti-
tuições de interface, que são apoiadas pelo Mais 
Centro no âmbito de dois instrumentos: o Sistema 
de Apoio a Parques de Ciência e Tecnologia e In-
cubadoras de Empresas de Base Tecnológica e o 
Sistema de Apoio a Infra-estruturas Científicas 
e Tecnológicas. No primeiro instrumento, o Mais 
Centro aprovou a constituição de três Parques 
de Ciência e Tecnologia na Região Centro, que 
envolvem um investimento total de cerca de 124 
milhões de euros, com um co-financiamento 
FEDER de cerca de 54.2 milhões de euros. Nas 
infraestruturas científicas e tecnológicas o Mais 
Centro aprovou trinta e seis operações, com um 
investimento total de 124.7 milhões de euros, 
com uma comparticipação FEDER de 79.6 mi-
lhões de euros. Este conjunto de projectos prevê 
o envolvimento de cerca de 147 entidades do 
Sistema Científico e Tecnológico da Região, cerca 
de 1716 investigadores e cerca de 378 empresas 
de base científica/tecnológica.

Biocant

I-Parque



A sustentabilidade da competitividade depende em 
grande medida da qualidade do nosso sistema de ensino, 
desde o pré-escolar até ao ensino superior. No âmbito 
do Mais Centro, têm-se apoiado os projectos de centros 
educativos do 1º Ciclo do Ensino Básico e Pré-escolar. 
Neste contexto, apoiaram-se até ao momento 199 
centros educativos, o que corresponde a um investimen-
to total de 355.6 milhões de euros e a um co-financia-
mento FEDER de 217.7 milhões de euros. Este conjunto 
de projectos abrangeu cerca de 44 mil crianças, tendo-
se construído cerca de 1500 salas novas e requalificado 

cerca de 300 salas. A grande maioria destes projectos 
já se encontra em funcionamento, apresentando uma 
execução financeira de cerca de 52.4%. Este forte 
investimento do Mais Centro correspondeu a um esfor-
ço de reorganização do Parque Escolar, que envolveu o 
encerramento de escolas com um reduzido número de 
alunos e a concentração dos mesmos em centros 
escolares com melhores condições físicas e sociais, o 
que se reflectirá necessariamente em mais e melhores 
oportunidades de aprendizagem.

Centro Escolar da Sertã

Centro Escolar de Castanheira de Pêra Centro Escolar de Vila Nova da Barquinha Centro Escolar da Pampilhosa



A competitividade de uma região e de um país reflecte-se essencialmente na melhoria das condições de 
vida e de trabalho das suas populações, sendo, por isso, fundamental promover o seu incremento. O Mais 
Centro tem apoiado algumas áreas que são muito importantes a este respeito: saúde, regeneração urbana 
e ambiente, entre outras. 

No âmbito do Regulamento Saúde, o Mais Centro aprovou até ao momento 23 projectos, que envolvem 
um investimento total de 104.8 milhões de euros, com um co-financiamento FEDER de 72.6 milhões de 
euros. A taxa de execução deste conjunto de projectos é de cerca de 54.9%.

Estes investimentos correspondem a novas construções ou a requalificações, ampliações e equipamento 
de hospitais, centros de saúde, unidades de saúde familiar, etc., prevendo-se abranger com estas 
intervenções, com mais e melhores serviços,  cerca de dois milhões de utentes. 

Este investimento público é fundamental, pois vem complementar e reforçar o investimento privado que 
se tem feito na região em áreas directa e indirectamente ligadas à saúde. Em conjunto, os investimentos 
públicos e privados na área da saúde, têm contribuído para afirmar a Região Centro como referência 
internacional não só na prestação de cuidados de saúde, mas também na investigação e no 
empreendedorismo com origem nesta investigação.

Na Região Centro, a implementação da política de desenvolvimento urbano tem visado a requalificação 
do espaço público, a regeneração e revitalização dos centros urbanos, nomeadamente dos seus centros 
históricos, de modo a melhorar a qualidade de vida e o ambiente urbano e a tornar estes territórios 
espaços atractivos para novas e renovadas actividades económicas. Através das Parcerias para a Regene-
ração Urbana (PRU) e das Redes Urbanas para a Competitividade e a Inovação (RUCI), o Mais Centro 
apoiou 417 operações, que correspondem a cerca de 248.9 milhões de euros de investimento total e de 
168.7 milhões de euros de apoio FEDER. Estes apoios permitirão transformar a vivência nas pequenas 
e médias cidades da nossa Região, onde já se consegue fazer a oposição entre o antes e o depois destes 
projectos de transformação e qualificação dos espaços e equipamentos públicos.

Equipamento do Hospital
Pediátrico de Coimbra



Um crescimento sustentável passa necessariamente por responder de forma responsável aos problemas 
ambientais, em termos de oferta de infraestruturas, da gestão dos resíduos e da valorização e qualificação 
ambiental. O Mais Centro apoiou até ao momento 50 operações no regulamento Ciclo Urbano da Água,  
que correspondem a um investimento total de 46 milhões de euros, com um co-financiamento FEDER de 
29 milhões de euros. A rede de abastecimento de água em baixa a intervencionar com o apoio do Mais 
Centro abrange a construção de cerca de 179 Km de rede de abastecimento de água. O Mais Centro 
apoiou também cerca de 406 Km de colectores de drenagem de águas residuais. 

Na área do tratamento dos resíduos, o Mais Centro apoiou um volume de investimento de cerca de 22,8 
milhões de euros, com apoio FEDER de 12,7 milhões de euros. Estas intervenções correspondem 
essencialmente ao desenvolvimento de sistemas de recolha selectiva de resíduos e à produção de biogás.

Outra área de relevo para o Mais Centro e com impacto na sustentabilidade é a valorização e qualificação 
ambiental, sobretudo em áreas de baixa densidade. Neste contexto, aprovou-se até ao momento um 
investimento de 91,8 milhões de euros, com um co-financiamento FEDER de 62,6 milhões de euros. Estas 
intervenções têm uma expressão mais significativa na requalificação do espaço público, com forte ligação 
à envolvente e ao ambiente natural.

Requalificação do porto
de recreio da Figueira da Foz

Iluminação da Barbacã do Castelo de Leiria

Aproveitamento energético
do Biogás produzido no aterro
sanitário da Figueira da Foz

Requalificação
da Ribeira de Piódão











Escola do 1.º Ciclo das Laginhas - Albergaria-a-Velha

Este projecto pretendeu requalificar e ampliar a Escola do 1º
CEB existente nas Laginhas, dotando-a das condições para
albergar as quatro turmas que estavam a funcionar em instala-
ção provisórias, criando espaços de trabalho e de apoio ao
desenvolvimento de actividades e componentes de apoio às
famílias e continuando a dar resposta aos alunos que
necessitam da sala Teach.

Centro Escolar de Oliveira do Bairro

A construção do Centro Escolar de Oliveira do Bairro teve
como objectivos: a frequência de uma escola com uma quali-
dade arquitectónica e funcional superior, mais adaptada às
actuais necessidades provenientes dos novos modelos educa-
tivos; a utilização de sistemas energéticos e de climatização
que visam proporcionar maior conforto aos seus utilizadores;
uma melhor qualidade ambiental pela existência de galerias
internas, com espaço verde.

Centro Escolar de Arcos - Anadia

A construção do Centro Escolar de Arcos regeu-se por quatro
directrizes fundamentais: a definição de um projecto tipo; a
implantação da edificação em torno de um recreio exterior
central; a definição de zonas para parqueamento automóvel
e a orientação do complexo de forma a tirar partido das condi-
ções ambientais do local, tendo em consideração a susten-
tabilidade energética.

Centro Escolar de Condeixa-a-Nova

Este projecto teve como objectivo a requalificação do antigo
Ciclo EB 2,3, sendo o novo Centro Educativo composto por 12
salas de aula para o 1.º CEB e três salas de actividades desti-
nadas à educação pré-escolar, refeitório, biblioteca, salão
polivalente, espaços para as actividades de enriquecimento
curricular, sala de professores, sala para a associação de pais
e balneários.



Centro Escolar de Vila Verde - Figueira da Foz

Trata-se da ampliação e requalificação do Centro Escolar de
Vila Verde, que passou a dispor, enquanto única escola da
freguesia, de salas para as actividades de enriquecimento
curricular, numa lógica de funcionamento da escola a tempo
inteiro, jardim de infância, biblioteca, refeitório e sala de
educadores/professores.

Centro Educativo da Pampilhosa - Mealhada

Trata-se da criação, de raiz, de um centro educativo, dimensio-
nado para acolher a totalidade da população escolar do 1ºCEB
da freguesia, com 10 salas de aula. Este centro educativo
dispõe de espaços adaptados para as actividades de enrique-
cimento curricular, bem como uma biblioteca, espaço
polivalente, refeitório e um espaço desportivo.

Pólo Educativo da Zona Sul - Mira

Trata-se da construção de um centro escolar para servir as
populações da zona sul do concelho (Ermida, Ramalheiro,
Arneiro, Leitões, Cavadas e Lentisqueira), composto por um
corredor central de acesso, salas de aula, de educação plástica,
biblioteca, área de informática, uma zona destinada aos
docentes, instalações sanitárias e uma cozinha que surge
ligada ao refeitório/sala polivalente.

Centro Escolar de Montemor-o-Velho

Este projecto criou um edifício destinado a comportar alunos
do pré-escolar e 1º CEB  das freguesias de Abrunheira, Reveles,
Ereira, Gatões, Montemor, Quinhendros e Moinho da Mata.

Centro Escolar de Mortágua

Este projecto consistiu na construção de um centro educativo
com 23 salas de aula, com capacidade total para 552 crianças,
em que 360 são do 1º ciclo do ensino básico e 192 da educação
pré-escolar. Pretende-se que o mesmo centralize variadas
funções, tanto de âmbito educativo e formativo como sociais,
lúdicas e culturais, proporcionando à população dos grupos
etários correspondentes a utilização global de recursos físicos
em condições de igualdade de acesso.



Escola Básica do 1º Ciclo de Penacova

Este projecto consistiu na construção de um edifício escolar
para o 1º ciclo do ensino básico. O edifício desenvolve-se em
três pisos, estando organizado em várias zonas funcionais:
1º ciclo do ensino básico, núcleo central e ginásio. O núcleo
central centraliza as funções administrativas, átrio principal,
cozinha, refeitório e sala polivalente de apoio à EB1. A zona
da EB1 funciona em dois pisos e alberga dez salas de aulas,
quatro salas para o enriquecimento curricular e biblioteca.

Centro Escolar de Degracias/Pombalinho - Soure

O Centro Escolar Degracias/ Pombalinho acolhe os alunos, do
pré-escolar e do 1.º CEB, de duas freguesias do concelho de
Soure: Degracias e Pombalinho. Neste centro escolar há uma
concentração de alunos de seis estabelecimentos de ensino:
Jardim de Infância de Degracias, EB1 de Degracias (freguesia
de Degracias), EB1 de Cotas, EB1 de Casas Novas, EB1 de
Malavenda e EB1 de Malhadas (freguesia de Pombalinho).

Centro Escolar da Freguesia de Samuel - Soure

O novo Centro Escolar de Samuel acolhe os alunos do 1.º CEB
de toda a freguesia. Os alunos beneficiam do acesso a condi-
ções adequadas à prática das actividades previstas no plano
curricular, bem como do prolongamento de horário das crianças
do pré-escolar.

Centro Escolar de Santa Margarida da Coutada - Constância

 O edifício foi projectado prevendo uma população escolar de
200 alunos, 100 em cada uma das valências (pré-escolar e 1º
ciclo), totalizando 10 salas de aula. O principal objectivo deste
projecto é servir a população escolar da freguesia de Santa
Margarida da Coutada, com as melhores condições de como-
didade, conforto, segurança e com uma boa acessibilidade.

Escola Básica do 1º Ciclo + Jardim de Infância
Sul - Entroncamento

Trata-se de um complexo concebido para um total de 267
alunos, das quais 75 crianças do pré-escolar e 192 alunos do
1º ciclo. O equipamento foi implantado numa área bruta de
3013m2, onde se edificou uma EB1/JI com 11 salas, três para
actividades pré-escolares e oito para o 1º ciclo, para além de
outros espaços de utilização comum, como o refeitório, o
polidesportivo, o centro de recursos e a sala polivalente.



Jardim de Infância de Sardoal

O jardim de infância de Sardoal é constituído por dois edifícios,
do tipo centenário, contendo cada um duas salas. O projecto
contemplou a construção de uma cantina, que em simultâneo
possa funcionar como sala de actividades de apoio, a benefi-
ciação do edifício sul, a execução de arranjos exteriores (com
a construção de um passeio de ligação entre edifícios e a con-
servação e reparação de um parque infantil) e aquisição de
mobiliário escolar.

Centro Escolar de Seia

Este Centro Escolar pretende melhorar as condições de ensino
ao nível do pré-escolar e 1.º CEB,  resolvendo a situação de
incapacidade das infra-estruturas do 1.º ciclo, uma vez que
se encontravam turmas deste nível de ensino a funcionar pro-
visoriamente na Escola Sede de Agrupamento.

Centro Escolar de São Romão - Seia

Este projecto contemplou a recuperação e ampliação da Escola
do 1º Ciclo de S. Romão, dando origem ao Centro Escolar de
S. Romão, englobando o pré-escolar e o 1º ciclo. Este centro
educativo pretende adequar os espaços existentes às novas
necessidades, melhorar o comportamento térmico e acústico
e integrar os serviços educativos do pré-escolar.

Jardim de Infância de Lamas - Sátão

O novo jardim de infância de Lamas tem uma capacidade para
acolher até 75 crianças na idade pré-escolar e contempla três
salas de actividades, sanitários, sala polivalente/refeitório,
arrumos e outros espaços de complemento à acção educativa,
para além de poder usufruir das infra-estruturas já existentes
na Escola Básica Integrada, como por exemplo, da cozinha, do
refeitório, da biblioteca, e de equipamentos desportivos.

Centro Escolar Norte - Santa Comba Dão

Este projecto contemplou a construção de um edifício com
seis salas de aula, uma biblioteca, espaços para actividades
de enriquecimento curricular (sala de expressão plástica, sala
de informática e sala de música), sala de professores, um
refeitório/sala polivalente, um campo de jogos/polidesportivo
ao ar livre e um ginásio para a prática desportiva in-door.



Escola Básica do 1º Ciclo de Vouzela

Com o projecto de requalificação e ampliação, a  Escola Básica
do 1º Ciclo de Vouzela passou a contar com seis salas de aulas,
duas salas de expressões plásticas, WC e átrio polivalente.
Para além disso, foram também feitas intervenções ao nível
do isolamento térmico, rede de águas, electricidade e tele-
comunicações.

Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Gândara
dos Olivais - Marrazes - Leiria

Este projecto teve como objectivo a requalificação de quatro
salas e a construção de mais duas salas de aula, um poliva-
lente/refeitório, uma biblioteca/centro de recursos, um gabi-
nete de docentes e arranjos exteriores.

Centro Escolar de Abiúl - Pombal

O projecto visou a construção de quatro salas de EB1 e duas
salas para jardim de infância, assim como as restantes valên-
cias de apoio ao funcionamento: instalações sanitárias, gabi-
nete para professores, duas salas para educação plástica,
arrumos, sala de apoio, recreio coberto, vestiários, bibli-
oteca/informática, gabinete para atendimento, sala poliva-
lente/refeitório, sala de apoio e copa.

Jardim de infância de Castanheira de Pêra

O  projecto de construção do jardim de infância teve como
principal objectivo a adequação do parque escolar municipal
às necessidades educacionais que se prefiguram no século
XXI. A localização do novo jardim de infância integra-se num
processo de valorização e requalificação urbanística que o
concelho de Castanheira tem vindo a desenvolver.

Jardim de infância e EB1 de Oliveira do Hospital

Este projecto remodelou e ampliou a EB 1/JI de Oliveira do
Hospital, com a construção de mais três salas de aulas com
espaço integrado de educação plástica, um refeitório/sala
polivalente, uma biblioteca, instalações sanitárias, gabinete
de trabalho dos professores, diversas áreas e arranjo do
recinto escolar.

Centro Escolar  de Pedrógão Grande

Este projecto contemplou a construção do jardim de infância
e Escola do Ensino Básico de Pedrógão Grande. A zona espe-
cífica de aulas inclui duas salas para jardim de infância e quatro
para o 1º Ciclo do Ensino Básico.



Escola EB1 Sr.ª da Piedade - Castelo Branco

Tendo em consideração o estado de degradação em que a
escola EB1 Sr.ª da Piedade se encontrava, não respondendo
aos novos padrões de qualidade escolar, foi feita uma inter-
venção que permitiu dotá-la dos requisitos necessários e
legais à consolidação de um centro educativo, nomeadamente
ao nível da caixilharia, pavimentos, pinturas, aquecimento,
electricidade, material didáctico, mobiliário escolar e
equipamento informático.

Centro Escolar de Alcains - Castelo Branco

O projecto  englobou a requalificação de dez salas de aula do
1º CEB, a construção de  quatro salas de aula para alojar as
crianças de dois jardins de infância que encerraram, de duas
salas para expressões plásticas de apoio ao 1º CEB,  e de
novos espaços comuns como o refeitório, a sala polivalente,
as  instalações sanitárias e a sala de professores. Esta
intervenção contemplou ainda os arranjos exteriores.

Centro Escolar da Faria de Vasconcelos - Castelo Branco

Trata-se de um projecto de ampliação das instalações do
Centro Escolar Faria de Vasconcelos, através da  construção
de duas salas para o 1º ciclo, respectivos quartos de banho e
arranjos exteriores.

Centro Escolar do Castelo - Castelo Branco

Este projecto englobou a ampliação e requalificação da EB1
com jardim de infância do Castelo, através da construção e
requalificação de novas salas de aula para o 1º CEB, de uma
sala para o jardim de infância e de salas de actividades e
espaços comuns: biblioteca, sala polivalente/refeitório, sala
dos professores. Esta intervenção contemplou ainda a cons-
trução de acessos interiores. Todas as instalações foram
dotadas de um sistema de eficiência energética através de
painéis solares e ar condicionado.

Centro Escolar Cidade de Castelo Branco

O projecto de ampliação das instalações do Centro Escolar
Cidade de Castelo Branco contemplou a construção de quatro
salas para o 1º ciclo, três para a pré-primária, dois espaços
polivalentes e uma biblioteca.



Escola EB1 de Vila Velha de Ródão

A escola foi inserida dentro do espaço físico do agrupamento
de escolas de Vila Velha de Ródão, onde funcionam os 2º e 3.º
ciclos, permitindo assim racionalizar espaços e recursos, bem
como vantagens a nível pedagógico e de realização de
actividades.

Centro Escolar Casal do Telheiro - Arruda dos Vinhos

A construção do Centro Escolar de Casal do Telheiro permitiu dar
resposta às carências infra-estruturais ao nível do pré-escolar e
do 1º Ciclo do Ensino Básico da Freguesia de Arruda dos Vinhos,
tendo em conta as novas realidades demográficas, sócio-econó-
micas e a concretização do conceito escola a tempo inteiro.

Centro Escolar de Arranhó - Arruda dos Vinhos

A obra de construção do Centro Escolar de Arranhó pretendeu
dotar o centro educativo de condições desejáveis para um ensino
com sucesso, onde as crianças são integradas em turmas que
funcionam em horário normal e onde o espaço exterior contempla
a vertente lúdica, pedagógica e desportiva.

Escola Afonso Paiva - Castelo Branco

Este projecto contemplou a construção de quatro novas salas
de aula (1º CEB), ampliação do refeitório e respectivos arranjos
exteriores, associando a utilização de energias renováveis.
O projecto vem responder à necessidade de alojar os alunos
da área de influência desta EBI, assim como melhorar as con-
dições de instalação das turmas do 1º CEB nela já instaladas
e permitir a passagem a regime normal da EB1 de São Tiago.

Centro Educativo de Penamacor

Este projecto de ampliação e requalificação da Escola do 1º
Ciclo do Ensino Básico e Jardim de infância de Penamacor
traduz-se na construção de novas salas de aula, na  criação de
espaços diversos (refeitório, biblioteca, sala de atendimento),
em novo mobiliário e equipamento informático e na clima-
tização do edifício com recurso a energia solar e equipamentos
desportivos exteriores.



Escola Básica de 1º Ciclo de Vilar - Cadaval

Este projecto visou a construção de um novo edifício escolar
integrado no espaço contíguo ao jardim de infância, com vista
à criação do Centro Escolar de Vilar. A Escola Básica do 1.º
ciclo de Vilar encontra-se relativamente próximo dos equi-
pamentos urbano existentes de apoio ao desporto e à cultura,
o que permite uma relação de proximidade e complemen-
taridade a explorar no desenvolvimento das actividades
desenvolvidas pela escola e pela comunidade.

EB1 Lourinhã

A reconversão das antigas instalações da Escola Secundária
em Escola Básica do 1.º Ciclo/Jardim de Infância – Pólo da
Lourinhã visou a criação dos seguintes espaços: 17 salas de
aula para o 1.º Ciclo, seis áreas para a educação pré-escolar,
cinco salas de actividades diversas, espaços de recreio coberto
e descoberto, biblioteca escolar e refeitório.

Jardim de Infância da Atalaia - Lourinhã

Com a finalidade de colmatar as actuais e futuras carências
da oferta da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino
básico da rede pública, na freguesia de Atalaia, decorrentes
do aumento demográfico que se tem vindo a registar nesta
freguesia, este projecto centrou-se na ampliação do jardim
de infância para  integrar a valência do 1º ciclo do ensino
básico, convertendo a sua tipologia para EB1/JI de Atalaia.

Jardim de Infância de Gaeiras - Óbidos

Este projecto teve como objectivo a requalificação do jardim
de infância de Gaeiras, com três salas de pré-escolar, com
uma sala polivalente, uma sala de refeições/polivalente que
dê resposta ao número de crianças e um gabinete para a equipa
técnica. A proximidade e requalificação dos equipamentos
educativos (creche, jardim de infância e complexo escolar)
promoverão um maior sucesso educativo, através de uma
aprendizagem sequencial, programada e acompanhada ao
longo dos diferentes níveis de escolaridade.

Complexo Escolar do Casal do Alvito - Óbidos

Este Complexo Escolar concentra a educação pré-escolar e o
primeiro ciclo do ensino básico. Possui uma área de 6.480 m2

e uma capacidade escolar até 400 alunos, contendo um
pavilhão gimnodesportivo, um anfiteatro e espaços exteriores
envolventes. Encontra-se localizado num terreno de alto valor
paisagístico e ambiental com vista para a barragem do rio
Arnóia.



Complexo Escolar do Furadouro - Óbidos

O Complexo Escolar do Furadouro é composto por 12 salas
do 1.º CEB, cinco salas do pré-escolar, biblioteca, poliva-
lente/refeitório, sala de professores, cozinha, instalações
sanitárias e espaços exteriores. Este projecto  concentra a
educação pré-escolar e do 1º CEB das freguesias de Olho
Marinho, Amoreira, Vau e Sobral da Lagoa.

Centro Educativo - EB1 de Proença-a-Nova

Este projecto contemplou a remodelação da escola do 1.º CEB
de Proença-a-Nova. Esta remodelação deveu-se ao facto de
no espaço físico se localizar o edifício de apoio com refeitório,
salas de AEC`s e o edifício do pré-escolar. Este espaço cumpre
as condições de conforto e funcionalidade exigíveis aos novos
centros escolares, na perspectiva do bem-estar e da melhoria
do aproveitamento escolar dos alunos.

Centro Educativo - EB1 JI de Cernache do Bonjardim - Sertã

Este projecto teve como objectivo requalificar o parque
escolar no território educativo de Cernache do Bonjardim.
Foram criadas três  salas para o jardim de infância e oito salas
para o 1º ciclo. Pretende-se que o novo edifício funcione como
um pólo onde se centralizam variadas funções, tanto de âmbito
educativo e formativo como sociais, lúdicas, culturais, etc.,
proporcionando à população dos grupos etários correspon-
dentes a utilização global de recursos físicos em condições
de igualdade de acesso.

Centro Educativo - Jardim de Infância de Vila de Rei

A construção do jardim de infância, que está inserido na zona
de equipamentos escolares do concelho de Vila de Rei e total-
mente preparado para garantir equipamentos de qualidade
para as crianças, pretende atingir a meta de 80 vagas, o que
representa um aumento de 37,5% relativamente à anterior
capacidade.

Escola Básica do 1º ciclo e jardim de infância da Sertã

O projecto consistiu na construção de um edifício escolar,
integrando o 1º ciclo do ensino básico e a educação pré-
escolar. O edifício desenvolve-se em dois pisos, estando orga-
nizado em várias zonas funcionais: EB1,  jardim de infância e
uma zona que centraliza as funções administrativas, o átrio
principal, a cozinha, o refeitório e a sala polivalente.



Centro Escolar de Vila Nova da Barquinha

O projecto do Centro Escolar de Vila Nova da Barquinha
contemplou a contrução de uma escola do 1º. CEB de raiz, com
condições particulares de integração da educação formal e
não formal em ciências. Este Centro Escolar acolhe cerca de
280 alunos.

Escola EB1 nº2 do Pego - Abrantes

Este projecto contemplou a  construção de um novo corpo
com ligação coberta ao edifício existente, onde se localizam
os espaços de utilização comum: sala polivalente, sala de
TIC/Biblioteca, instalações sanitárias, sala para o pessoal
docente e salas de arrumos.

Escola EB1/JI de Rossio ao Sul do Tejo - Abrantes

Este projecto de requalificação e aumento de capacidade da
Escola EB1/JI de Rossio ao Sul do Tejo contemplou a cons-
trução de mais quatro salas de aula destinadas ao 1º CEB e
uma destinada ao ensino pré-escolar, um polivalente/refei-
tório, uma sala de TIC, arrecadações e espaços de recreio
cobertos. Com esta obra,  a escola tem capacidade para 264
alunos, 192 a frequentar 1º CEB e 72 o jardim de infância.

Centro Educativo de Coja - Arganil

Este projecto contemplou a construção de raíz do Centro
Escolar, que  integra três níveis de ensino (creche, pré-escolar
e 1º ciclo). Está dotado com oito salas para o 1º ciclo,  três
para o pré-escolar e espaços de uso  comum: biblioteca, sala
polivalente/refeitório e salas de professores. O arranjo da
envolvente exterior e o apetrechamento do centro escolar
também são componentes do investimento.

Centro Escolar de Tondela

Este projecto diz respeito à construção de raíz de um bloco
de oito salas para os alunos do 1º ciclo na sede do agrupa-
mento de escolas de Tondela, incluindo o seu apetrechameno
com material didático/informático e mobiliário, bem como os
arranjos da envolvente exterior. Este  equipamento  acolhe
agora os alunos deslocados das escolas EB1 da Ermida, EB1
de Carvalhal e EB1 Tondela nº2.



Centro Escolar de S. Gonçalo - Guarda

Este projecto consistiu na criação de um Centro Escolar
(quatro salas do 1º ciclo, duas salas para pré-escolar e espaços
de utilização comum),  a partir de dois edifícios existentes
que foram remodelados e ampliados.  O novo Centro Escolar
de S. Gonçalo é o pólo aglutinador do território sul/sudoeste
do concelho da Guarda, ou seja, da população da educação
pré-escolar e do 1º ciclo das localidades de Benespera, Vela,
Seixo Amarelo e Valhelhas.

Centro Escolar do Vale do Mondego - Guarda

Este projecto englobou a construção do edifício do Centro
Escolar do Vale do Mondego, que tem  capacidade para apro-
ximadamente 100 alunos do ensino básico (quatro salas, mais
uma para enriquecimento curricular)  e 75 crianças do pré-
primário (três salas).

Centro Escolar da Sequeira - Guarda

Este projecto  visou a construção e apetrechamento de um
centro escolar com 12 salas para o 1º ciclo, três para o jardim
de infância e espaços de utilização comum (dois poliva-
lentes/refeitórios, duas bibliotecas e quatro salas de
professores).

Centro Educativo Nun'Alvares - Carregal do Sal

Este projeto consistiu na requalificação e ampliação do colégio
Nun’Alvares, de forma a transformá-lo em Centro Educativo,
integrando 16 salas para o ensino do 1º ciclo e nove salas para
o pré-escolar. A organização do complexo escolar assentou
na criação de vários núcleos funcionais distintos, dando
resposta às atividades próprias de cada grupo etário, mas
permitindo o relacionamento e utilização de espaços comuns
(polivalente/refeitório, uma biblioteca e três salas de
professores).
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Requalificação e Apetrechamento do Centro de Medicina
do Sono - Centro Hospitalar de Coimbra, EPE

Este projecto contemplou a realização de obras de remode-
lação e ampliação das  instalações onde funcionam as consul-
tas e o laboratório do sono, assim como, o seu apetrechamento,
criando efectivamente o 1º Centro de Medicina do Sono do
país. Pretende-se com estes investimentos reduzir as listas
de espera, aumentar o número de consultas e exames e
melhorar a qualidade de atendimento dos utentes.

Extensão de Saúde do Juncal - Porto de Mós

Este projecto diz respeito à substituição e requalificação da
extensão do Centro de Saúde do Juncal. Foram criados quatro
gabinetes médicos, um gabinete de saúde materna e infantil,
dois gabinetes de enfermagem (um para vacinação e outro
para tratamentos), uma secretaria, vestiários para pessoal,
salas de espera, arrumos, uma central informática, uma
cafetaria e uma sala de lixos contaminados.

Equipamentos do Hospital Pediátrico de Coimbra

O novo Hospital Pediátrico de Coimbra presta serviços
hospitalares a crianças e adolescentes (dos 0 aos 18 anos), de
todos os distritos da Região Centro. O principal objectivo deste
projecto é dotar a região com um hospital pediátrico central,
moderno, com equipamentos e materiais muito especializados
e fiáveis, recorrendo a tecnologia de ponta.

Instalações do Instituto Português do Sangue - Coimbra

O projecto contemplou a construção de um novo edifício de
raiz, numa área total de 2.414 m2, dividido em quatro blocos
de serviço: dadores, processamento de sangue, administrativo
e apoio/serviços gerais. O principal objectivo deste projecto
é dotar a Região Centro de uma infra-estrutura com capa-
cidade técnica e operacional para colher e processar até
150.000 unidades de sangue e armazenar e distribuir todos
os produtos sanguíneos obtidos.







Criação de açude no Rio Águeda

A manutenção de um lençol de água no Rio Águeda, na área
em que este banha a cidade, é um dos objectivos desta obra.
A solução passou pela construção de um açude imediatamente
a jusante do centro da cidade, o qual irá garantir que, mesmo
durante o verão, o nível das águas seja mantido, permitindo
uma melhor fruição do rio e a potenciação da ligação do rio à
cidade.

Requalificação da Praia do Areão - Vagos

A requalificação da Praia do Areão teve como objectivo a
criação das infra-estruturas necessárias ao seu funcionamento
e valorização, permitindo o acesso de utentes com mobilidade
reduzida e protegendo o cordão dunar do pisoteio dos utentes.
Prevê também acções e iniciativas de sensibilização para o
uso adequado das zonas costeiras e preservação dos valores
naturais das mesmas através de actividades de divulgação e
educativas para o público em geral e população estudantil.

Implementação de energias renováveis
Complexo Desportivo - Anadia

Este projecto tem como objectivo implementar painéis solares
(piscina e pavilhão municipais) e promover a melhoria da
eficiência energética, através da preparação da água quente
a utilizar na rede sanitária e nos tanques da piscina, bem como
da climatização e tratamento do ar dos edifícios. O projecto
terá um efeito demonstrador, junto dos munícipes e meio
empresarial, da importância da introdução de energias
alternativas.

Reconversão dos Viveiros Florestais
Parque Urbano - Mealhada

O projecto reconverteu os Viveiros Florestais de Mealhada
em Parque Urbano da Cidade. Trata-se da valorização e quali-
ficação ambiental de um espaço localizado no centro da malha
urbana, na zona norte da cidade, com cerca de 15 hectares,
que se encontrava degradado e votado ao abandono, através
da promoção e renovação das funções e dos seus usos.



Requalificação do Agroal - Ourém

A projecto de requalificação do Agroal, inserido na Rede
Natura 2000, consistiu na reabilitação das margens do Rio
Nabão, praia fluvial e piscina, visando o aproveitamento e
rentabilização dos recursos naturais endógenos, de forma a
promover as potencialidades de oferta ambiental e de
desenvolvimento turístico. As principais acções realizadas
centraram-se na requalificação dos espaços exteriores e na
construção de um parque de estacionamento.

Parque Verde Urbano do Sub-Paço - Arganil

O projecto do Parque Verde Urbano do Sub-Paço centrou-se
na valorização e qualificação da envolvente à linha de água da
Ribeira de Folques, numa perspectiva ambiental e de valori-
zação paisagística e de lazer. Foi criado um espaço verde com
introdução de árvores, arbustos, herbáceas, percursos pedo-
nais e alameda, cafetaria, instalações sanitárias e equipamento
e mobiliário urbano.

Requalificação do Vale do Ribeiro - S. Pedro de Moel
Marinha Grande

 Este projecto contemplou a requalificação paisagística e os
equipamentos de apoio de novos e antigos campos de ténis,
que diversificam o quadro de oferta turística. A integração do
tecido urbano com o ambiente natural, através do Parque
Urbano do Vale do Ribeiro, estrutura a relação entre o espaço
edificado, o mar e a floresta.

Jardim do Lago - Covilhã

O Jardim do Lago, localizado na zona de expansão da cidade,
situado no vale da Ribeira da Goldra, entre a Estação
Rodoviária e a Estação dos Caminhos-de-ferro, tem uma forte
componente habitacional e escolar, e constitui-se como o
maior jardim alguma vez construído na cidade da Covilhã. Este
projecto emblemático proporciona um enquadramento
paisagístico e uma mais-valia para a zona nova da cidade,
permitindo dotá-la de um espaço de lazer diversificado.

Renaturalização do Ribeiro de Santa Margarida
Proença-a-Nova

Trata-se de um projecto de intervenções diversificadas nas
margens e no próprio leito do Ribeiro de Santa Margarida,
nomeadamente limpeza, desobstrução, colocação a
descoberto do troço hoje aquedutado, remoção de muros de
regularização de margens e renaturalização dessas,
construção de enrocamentos, plantação de vegetação
ribeirinha e construção de uma represa para formação de
albufeira com leito em terreno natural.



Requalificação da área verde de lazer na Quinta
da Paiva - Miranda do Corvo

Trata-se de um projecto de valorização e qualificação am-
biental de um local de grande beleza natural, onde várias
espécies arbóreas e um pequeno curso de água emolduram
um cenário de rara beleza paisagística. As intervenções
centraram-se na construção de arruamentos, rede eléctrica,
estacionamentos e frente do rio.

Aproveitamento Energético do Biogás Produzido
no Aterro Sanitário da Figueira da Foz

Trata-se da concepção, construção, fornecimento e montagem
do Sistema de Aproveitamento Energético do Biogás Produ-
zido no Aterro Sanitário da Figueira da Foz , constituído por
um Grupo Motogerador.

Optimização do processo de recolha selectiva
no Sistema Multimunicipal do Litoral Centro

Este projecto tem como principal objectivo o aumento da rede
de recolha selectiva no Sistema Multimunicipal do Litoral
Centro, através da aquisição de contentores e de viaturas de
recolha selectiva, permitindo alargar a separação de resíduos
recicláveis a zonas carenciadas nestes equipamentos, bem
como aumentar a densidade em determinadas áreas de maior
concentração urbana.

Escada de Peixes do Açude - Ponte de Coimbra

O projecto contemplou trabalhos de construção e instalação
de uma escada para peixes no Açude - Ponte de Coimbra, de
forma a ultrapassar as condicionantes impostas pela confi-
guração inapropriada da infra-estrutura existente às caracte-
rísticas e necessidades ecológicas das espécies, às quais se
pretende assegurar a possibilidade de transposição.

Requalificação do Rio Unhais - Pampilhosa da Serra

Este projecto, localizado nas margens do Rio Unhais, na vila
de Pampilhosa da Serra, assenta na criação de um percurso
temático ao longo das margens do rio. A intervenção procura
que sejam os elementos naturais e pré-existentes a desenhar
o espaço, dignificando a área e fazendo dela um ponto de
interesse para a população da Pampilhosa da Serra e para os
seus visitantes. As poucas infra-estruturas construídas desti-
nam-se ao uso da praia fluvial (bar, balneários, chuveiros,
instalações sanitárias).



Multiusos da Avanteira /Requalificação das Margens
do Nabão - Alvaiázere

Este projecto teve como principal objectivo requalificar as
margens do Nabão e, assim, proceder à valorização ambiental
desse local, dada a baixa diversidade de espécies florestais
(pinheiro bravo e eucalipto). Para além da regeneração am-
biental, esta intevenção implicou a requalificação de um
espaço expectante no centro da Avanteira. Incluiu  a concepção
de um edifício para albergar as instalações sanitárias públicas
e outro para uma estação de bombagem.

Requalificação da Ribeira de Piódão e Zona
Envolvente - Arganil

Este projecto possibilitou a requalificação da Ribeira de
Piódão, cujo leito corre agora a céu aberto, canalizado numa
vala conformada por gabiões de xisto, mas sem qualquer tipo
de encanamento. Desta forma, devolvendo o leito à Ribeira,
contribui-se para a valorização ambiental do local e para o
reforço das condições de segurança do mesmo, ao mesmo
tempo que se criou um espaço muito mais aprazível do ponto
de vista do lazer e do seu enquadramento paisagístico.
Também o sistema viário afectado e o parque de estacio-
namento foram recriados, procurando-se libertar tanto quanto
possível a dimensão natural da morfologia do terreno.







Centro Cultural da Gafanha da Nazaré - Ílhavo

Esta obra dotou o Centro Cultural da Gafanha da Nazaré com
as condições necessárias para a produção, promoção e fruição
culturais, através da construção de um auditório de cerca de
400 lugares e de um programa complementar destinado a
preencher as necessidades funcionais que um equipamento
deste tipo deverá possuir. Para além destas alterações no
interior do edifício existente, foi concebida uma caixa de palco
com capacidade para realização de espectáculos de música,
teatro e bailado.

Casa da Escrita - Coimbra

Através da reabilitação da Casa do Arco, este projecto pre-
tendeu criar um espaço multifuncional que privilegie a escrita
como meio de expressão artística, através de actividades
relacionadas: oficinas de escrita criativa, debates e confe-
rências, conversas informais com escritores, exposições temá-
ticas, reconstituição histórica de jantares literários, café-
teatro, recitais, concertos de música e ciclos de cinema
dedicado aos escritores e suas obras.

Construção da Biblioteca e Auditório de Oiã
Oliveira do Bairro

O projecto da Biblioteca e Auditório de Oiã pretende conciliar
a cultura com os espaços lúdicos e de lazer, assim como pro-
mover um espaço de cariz informático, formativo e associativo.
Pretende-se com este edifício multifuncional uma participação
da população, desde os mais novos passando pelos adultos,
incluindo os idosos e não esquecendo todos aqueles com
mobilidade reduzida.

Núcleo Museológico de Mira

Este projecto implementou o Núcleo Museológico de Mira,
que tem como objectivo a preservação do património,
incluindo-o numa estratégia ao nível dos pólos museológicos.
O Núcleo terá uma exposição permanente de arqueologia,
arquitectura, ambiente e do espólio cultural e histórico do
concelho e informação turística e cultural.



Museu da Comunidade Concelhia da Batalha

Inserido na linha da nova museologia, o Museu da Comunidade
Concelhia da Batalha pretende valorizar a identidade e a
história do concelho da Batalha e dos seus munícipes. Este
projecto museológico assenta numa estrutura polinucleada,
com sede no concelho da Batalha. O museu não se limitará ao
seu próprio edifício na vila, será um ponto de partida para
todo o território municipal e da região, concretizando-se
através de espaços próprios, de itinerários temáticos prepa-
rados para atrair e fidelizar públicos diversos.

Biblioteca Municipal (Centro Cultural) - Penacova

Este projecto originou a construção de um edifício para
biblioteca municipal, auditório e parque de estacionamento.
O auditório tem lotação para 200 pessoas e engloba espaços
de apoio. O estacionamento tem capacidade para quarenta
lugares. O edifício encontra-se no novo pólo de desenvol-
vimento urbano da vila de Penacova, junto às Piscinas Muni-
cipais, próximo da escola secundária e da EB23, para além de
comércio e habitação e onde se prevê a instalação do palácio
da justiça e da central de camionagem.

Concepção do discurso expositivo - Tondela

O projecto consistiu no acompanhamento da montagem/cons-
trução do sistema e discurso expositivo (circuito), da ilumi-
nação e sistemas interactivos, no acompanhamento técnico
ao projecto de desenvolvimento das aplicações interactivas
e multimédia, na assessoria museográfica, no estudo, investi-
gação e produção de conteúdos para o Museu da Terras de
Besteiros.

Museu do Sabugal

O Museu do Sabugal é um museu de temática arqueológica e
de âmbito local que se define pela adopção de uma área
geográfica circunscrita como suporte do seu discurso muse-
ológico: as terras do Alto Côa, que correspondem ao actual
concelho do Sabugal. Com este projecto pretendeu-se dina-
mizar a cultura e educação da população local, que passou a
dispor de um verdadeiro espaço cultural e onde ainda pode
visitar o valioso espólio de que a autarquia dispõe em termos
arqueológicos e artísticos.

Biblioteca Municipal/Espaço Internet e Multimédia - Cadaval

A instalação e dinamização da biblioteca municipal veio per-
mitir colmatar uma carência do concelho, em termos de equi-
pamentos e serviços culturais e de apoio ao conhecimento.
Este espaço de utilização colectiva é um recurso significativo
para as crianças em idade escolar e para os estudantes adultos,
mas também uma fonte importante de informação sobre as
oportunidades de formação e valorização profissional.



Biblioteca Municipal de Vila de Rei

O  projecto contemplou a construção de um novo edifício com
dois pisos, de linhas arquitectónicas modernas, com uma área
de implantação de 1071m2, localizada na sede do concelho de
Vila de Rei junto ao edifício dos Paços do Concelho. O rés do
chão do edifício tem um átrio, uma secção infantil, uma secção
de adultos, uma área destinada às instalações sanitárias e ainda
uma zona para gabinetes de trabalho. No piso inferior funciona,
numa ideia de continuidade, a sala polivalente destinada à
instalação do espólio José Cardoso Pires, em homenagem a
este escritor, natural do concelho de Vila de Rei.

Museu Cargaleiro - Castelo Branco

A Fundação Manuel Cargaleiro é proprietária de uma vasta
colecção de obras de arte, com predominância nas tipologias
pintura, guache, serigrafia, cerâmica de revestimento, cerâmica
contemporânea, tapeçaria e azulejaria. No âmbito do protocolo
celebrado entre a fundação e o município de Castelo Branco
foi encetada a recuperação/qualificação de espaço público
para a instalação do Museu Cargaleiro II- Pólo Castelo Branco,
de forma a acolher o vasto espólio da coleção de arte da
referida Fundação.

Museu Nacional Machado de Castro - Coimbra

Este projecto permitiu salvaguardar, com inegável benefício
cultural, todos os vestígios arqueológicos que jaziam insus-
peitados abaixo dos alicerces de alguns dos edifícios do antigo
paço episcopal da cidade de Coimbra, bem como todos os que
se encontravam em zona adjacente, pública e privada. Com
uma arquitectura extremamente sóbria e simultaneamente
arrojada, este projecto permitiu alargar a área expositiva e,
com recurso às novas tecnologias de comunicação, será
possível alargar a oferta de actividades educativas e
pedagógicas.

Núcleo Museológico de Ourém

O projecto diz respeito à readaptação de uma casa antiga,
propriedade do administrador de Vila Nova de Ourém, Artur
Oliveira Santos, com vista à transformação deste edifício em
Núcleo Museológico. O concelho fica assim com uma infra-
estrutura permanente, vocacionada para o estudo, a divulgação
e a promoção da identidade local, visando prestar um conjunto
de serviços culturais acessíveis a todos os cidadãos na sua
formação, fruição e iniciativa.

Recuperação e Valorização da Casa da Torre
em Caria - Belmonte

Trata-se de um projecto de recuperação e valorização da casa
da Torre em Caria, para a instalação de um centro de estudos
e tratamento de espólio.









Requalificação da Praça da República - Ovar

A requalificação da Praça da República e arruamentos
envolventes teve como principal finalidade a qualificação de
um espaço que desempenha um papel particular na formação
da cidade. Para tal, propôs-se reduzir a preponderância do
automóvel no centro urbano e, num quadro de reconversão
dos principais espaços públicos do centro de Ovar, repensar
este espaço. Propôs-se igualmente a repavimentação de
alguns arruamentos envolventes, quase completando o trata-
mento de um dos sistemas estruturantes do Centro Histórico
– o “circuito processional”, em que se apoia a localização das
Capelas dos Passos de Ovar.

Regeneração urbana e requalificação da zona envolvente
à casa do Adro - Águeda

Este projecto pretendeu qualificar a área envolvente ao Largo
do Adro com a sua arborização, dotação de mobiliário urbano
e com o ordenamento do estacionamento que aí se efectua.
O projecto teve como objectivo dignificar um dos elementos
patrimoniais de maior relevo da cidade, de forma a incluí-lo
como um ponto turístico de passagem obrigatória, sobretudo
numa óptica de ligação ao Parque da Alta Vila e de o inserir
nos circuitos da cidade, criando condições para a sua animação
nocturna.

Repavimentação da Rua do Bairro Sousa Pinto
e arranjos envolventes - Coimbra

O projecto de repavimentação da Rua do Bairro Sousa Pinto
caracterizou-se por: demolição de escadas laterais e muros
existentes no topo das escadas monumentais; construção de
muros de suporte de terras, rampas e escadas; demolição e
limpeza da zona do triângulo entre o topo do Bairro Sousa
Pinto e as Escadas Monumentais; regularização do perfil da
rua, com o levantamento da calçada existente para posterior
reaplicação, e limpeza do muro da calçada Martim de Freitas,
com colocação de apoios e guias em arame para fixação de
trepadeiras.



Requalificação do porto de recreio da Figueira da Foz

Este projecto, inserido na Parceria para a Regeneração Urbana
da Cidade da Figueira da Foz, consubstancia-se no aumento
em mais de 88 lugares de estacionamento de embarcações
de náutica de recreio, dotados com tomadas de água e de
energia eléctrica, bem como de sistema de segurança no seu
acesso.

Requalificação da Praça da República/Largo José Duarte
Coelho/Requalificação da zona desportiva -  Entroncamento

O objectivo do projecto foi construir no Entroncamento uma
centralidade urbana moderna, mais adequada ao perfil da
população residente e à inserção da cidade nos fluxos de
visitação da região. Este projecto de regeneração urbana do
Entroncamento concretizou o estabelecimento de corredores
de continuidade urbana, qualificados e ordenados, entre a
baixa comercial, o núcleo ferroviário e o Parque do Bonito, e
ainda a criação de equipamentos e de condições de espaço
público mais adequados às novas formas de vivência urbana.

Ampliação e Alteração do Mercado Municipal
Ferreira do Zêzere

A ampliação e alteração do Mercado Municipal teve como
objectivo a ampliação e requalificação profunda, substituindo
equipamentos com mais de 35 anos e cujas condições não se
coadunavam com as actuais necessidades. Com esta operação
procurou-se igualmente um arranjo urbano de conjunto, que
engloba o reordenamento viário, o estacionamento e o enqua-
dramento urbano deste equipamento, com novos espaços de
estar, dando continuidade ao Programa de Acção que visa
promover a requalificação do centro urbano de Ferreira do
Zêzere.

Requalificação Urbana do Centro Histórico - Tomar

Este projecto incide sobre o arranjo de superfície das Ruas
dos Moinhos, Dr. Joaquim Jacinto, Pedro Dias, Travessa do
Arco, Dr. Sousa, Sacadura Cabral, Camarão e Marquês de
Tomar, com delimitação de zonas de estacionamento. A zona
de circulação automóvel contempla a aplicação de pavimento
em calçada de granito, com emprego de lajes imediatamente
antes das passadeiras para peões sobrelevadas.



Torres Novas - Cidade Criativa - 1ª Fase

O projecto “Torres Novas – Cidade Criativa – 1ª Fase” visou a
recuperação do centro histórico de Torres Novas. As inter-
venções permitiram:  recuperar o património edificado muni-
cipal; revitalizar o património recuperado; enquadrar novas
edificações com o recuperado; valorizar e requalificar a
componente humana através da ocupação dos espaços;
investir na articulação com todos os estabelecimentos de
ensino e sociedade civil e na integração da iniciativa privada
na recuperação e dinamização económica.

Requalificação da Praça de S. Pedro - Gouveia

A Praça de S. Pedro, em Gouveia, assume-se como um local
de referência no Centro Histórico da Cidade, face à sua
centralidade e importância, quer na função de dispersão de
eixos viários e pedonais, quer pelo seu peso cultural na cidade
e no concelho. Este espaço sofreu várias alterações ao longo
dos tempos, estabilizando actualmente  na função lúdica. A
intervenção na Praça permitiu corrigir algumas dissonâncias
na funcionalidade urbana, conferindo-lhe a dignidade que o
espaço por si só merecia.

Regeneração Urbana do Centro Histórico de Tondela

O projecto contemplou a reestruturação do centro histórico
de Tondela, de modo a dotar a cidade dos instrumentos neces-
sários à concertação da mobilidade, nomeadamente à identifi-
cação de novas zonas de parqueamento e redefinição/planea-
mento da circulação rodoviária. A intervenção visa igualmente
a reabilitação do mercado municipal de Tondela, adaptando o
espaço comercial a um novo conceito diferenciador e
estimulador de uma economia local.

Reabilitação da Praça República - Viseu

Este projecto diz respeito à reabilitação da Praça da República
e à realização de alterações nos cruzamentos da Av. 25 de
Abril com a Rua Gaspar Barreiros e a Av. Calouste Gulbenkian.
Contemplou a substituição do mobiliário urbano, da iluminação
pública, da iluminação do edifício dos Paços do Município, da
iluminação do painel de azulejos existente, a repavimentação
das vias de circulação e outros trabalhos para tornar o local
mais atractivo e funcional.



Obras de construção e reparação  para fins associativos
Ed. Adães Bermudes - Alvaiázere

Esta requalificação contemplou obras de construção,
conservação e reparação em edifícios de uma antiga escola
com o objectivo de requalificá-los para fins associativos
(destinado a sede da Sociedade Filarmónica Alvaiazerense
de Santa Cecília).

Requalificação Urbanística do Largo Ribeiro do Amaral
e Requalificação da Avenida 5 de Outubro, da Rua General
Santos Costa e da Rua Prof. Antunes Varela -  Oliveira
do Hospital

Este projecto faz parte de uma estratégia integrada de
regeneração urbana da cidade de Oliveira do Hospital.
Consistiu na reabilitação da zona central da cidade, que inclui
o Largo Ribeiro do Amaral e alguns arruamentos adjacentes.
O projecto renovou as infra-estruturas básicas, reordenou o
estacionamento, conferiu maior funcionalidade ao trânsito,
valorizou a circulação pedonal e aumentou a atractividade do
espaço público.

Remodelação do Mercado do Peixe - Caldas da Rainha

O projecto visou a requalificação de um edifício existente no
centro da cidade que funciona como Praça de Peixe e cujas
alterações visaram a adaptação à legislação em vigor para a
tipologia do equipamento. Esta intervenção irá alavancar a
procura por parte dos vendedores, que irão por certo investir
para ter as melhores condições de trabalho, imagem e oferta,
visando o seu próprio crescimento económico.

Requalificação do Mercado Municipal de Sobral
de Monte Agraço

O Mercado Municipal de Sobral de Monte Agraço sofreu obras
de requalificação que proporcionaram aos utentes e
comerciantes melhores condições de utilização deste espaço.
As obras realizadas consistiram na alteração da cobertura do
edifício, com isolamento térmico. Foram ainda feitos
melhoramentos ao nível das bancas de venda, sistemas de
lavagem e de esgoto, instalação eléctrica, assim como pinturas
exteriores e interiores.



Mercado Municipal de Torres Vedras

Este projecto teve como objectivo central a criação de um
pólo de comercialização dos produtos de excelência da Região
Oeste, que sirva de referência regional e nacional em matéria
de qualidade e diversidade. A componente de regeneração
urbana deste projecto operou a três níveis: substituição do
antigo mercado por um edifício moderno; criação de uma bolsa
de estacionamento público em cave; e criação de uma nova
grande praça urbana, resultado da transferência do
estacionamento de superfície para a cave.

Requalificação da área envolvente ao Ribeiro
de Santa Margarida - Proença-a-Nova

O projecto de requalificação da área envolvente ao Ribeiro de
Santa Margarida localiza-se numa zona central da vila de
Proença-a-Nova. Pretendeu-se com este projecto criar um
parque urbano de referência que não litigie com o espaço
urbano natural, mas sim, que se integre nas especifidades
naturais e ambientais do mesmo, promovendo a qualificação
do espaço público e do ambiente urbano, a par com o desen-
volvimento cultural e social,  alicerçando a sua auto-susten-
tabilidade.

Iluminação da Barbacã na Rua Pêro Alvito - Leiria

Trata-se de um projecto de  instalação eléctrica do sistema
de iluminação cénica ao longo do Largo Dr. Manuel Arriaga  e
da R. Pêro Alvito (Barbacã), elementos estruturais relevantes
do sistema defensivo do castelo de Leiria. A intervenção visou
 a valorização arquitectónica desse castelo recorrendo, para
o efeito, a um sistema de iluminação.

Parque verde da Quinta do Adro - Ferreira do Zêzere

O projecto contemplou a construção de espaços verdes, relva-
dos e áreas de plantação de árvores, bem como a construção
de um jardim de aromas, com a plantação de espécies florais
e arbustivas caracterizadas pelas suas particularidades odo-
ríferas. O projecto integra também a construção de um pe-
queno anfiteatro ao ar livre, com bancadas de betão e palco
em deck de madeira, procurando aproveitar o efeito cénico
da Igreja no conjunto da casa da Quinta, através da abertura
do adro sobranceiro, com nova pavimentação e enquadramento
de elementos verdes.



Serviços sociais da  Fábrica da Igreja Paroquial
de Coração de Jesus - Viseu

O projecto contemplou a remodelação e ampliação da área
destinada aos serviços sociais da Fábrica da Igreja Paroquial
de Coração de Jesus. Esta obra pretendeu responder aos
desafios do projecto estrutural da paróquia, que ultrapassando
os seus limites territoriais se converteu em polo aglutinador
de um projecto pastoral e cultural, que acolhe centenas de
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com
acolhimento social, catequese sistemática, CNE/Corpo
Nacional de Escutas, acolhimento e apoio a grupos de minorias
étnicas.

Parque Urbano da Quinta de S. Mateus - Cantanhede

Este projecto contemplou a construção de um parque urbano,
zona verde fundamental para a cidade de Cantanhede, de
forma a colmatar as necessidades de lazer e recreio da
população local, através da criação de um espaço amplo com
zonas verdes e arborizadas e uma linha de água, com acessos
pedonais e cicláveis a partir da malha urbana.

Arranjos exteriores da envolvente ao Pavilhão Desportivo
e Complexo Escolar das Paredes - Alenquer

Os arranjos exteriores da envolvente ao Pavilhão Desportivo
e Complexo Escolar das Paredes tiveram por objectivo dotar
estes espaços de acessibilidades que dignificassem as
necessidades que estes equipamentos representam para os
munícipes (arruamentos com perfis transversais largos, área
para estacionamentos,  zonas pedonais, arranjos exteriores,
zona verde,  equipamento urbano,  infra-estruturas de
iluminação e um parque infantil).

Espaço Jovem - Porto de Mós

O antigo tanque de aprendizagem de natação, no jardim
municipal, deu lugar a um edifício moderno, completamente
renovado, amplamente beneficiado pela luz natural,
oferecendo um espaço aprazível de leitura, acesso à Internet,
pequeno auditório e sala de exposições.







Piscina Municipal de Estarreja

O complexo de piscinas de Estarreja distingue-se pelo plane-
amento de sustentabilidade e de eco-eficiência, traduzindo-
se em poupança energética e de água. Foram conseguidas
importantes melhorias de eco-eficiência que possibilitarão,
além das poupanças financeiras e da melhoria de factores
sociais, poupanças ao nível do consumo de recursos e deste
modo tornar-se uma referência europeia em edifícios
sustentáveis.

Relvados Sintéticos de Arazede
e Carapinheira - Montemor-o-Velho

Este projecto visou dotar as freguesias de Arazede e da
Carapinheira com um equipamento desportivo que promova
o desporto de pequena escala e de proximidade. A construção
dos relvados situa-se dentro do recinto das instalações do
Clube Desportivo "Carapinheirense", na freguesia da Cara-
pinheira e no recinto das instalações do Clube Desportivo "Os
Águias", na freguesia de Arazede.

Complexo Desportivo de Vagos - Pista de atletismo

O projecto consistiu na execução de uma pista de atletismo
integrada no Estádio Municipal de Vagos, complexo desportivo
onde se incluem também a piscina e o pavilhão. A área de
intervenção localiza-se no centro da vila de Vagos confinando,
ainda, com o Centro de Saúde, a Escola Secundária e a EB 2/3,
que está em fase de estudo de requalificação com vista à
integração de todos os ciclos de ensino (uma EBI).

Piscina exterior de Penalva do Castelo

Trata-se da construção de uma piscina municipal exterior com
capacidade na ordem dos 400 m3 de água e uma profundidade
que varia entre 1,40 e 2,20 metros. Com a execução deste
projecto é disponibilizado à população em geral e visitantes
de Penalva do Castelo um conjunto de serviços, no âmbito da
aprendizagem, do aperfeiçoamento e do desenvolvimento das
actividades aquáticas, através das escolas de natação (natação
para bebés, natação livre e hidroterapia).



Ecopista do Dão ( Viseu, Tondela e Santa Comba Dão)

O projecto “Ecopista do Dão” visou a requalificação de todo
o espaço canal e património edificado da REFER que se
encontrava em estado de abandono, numa extensão de 49 km
e que atravessa os concelhos de Viseu, Tondela e Santa Comba
Dão. Trata-se de um projecto que tem como objectivos a
promoção da mobilidade sustentável e de modos alternativos
de transporte e, por outro lado, o reforço da atractividade das
cidades de Viseu, Tondela e Santa Comba Dão, promovendo a
competitividade regional.

Criação de percursos pedonais e cicláveis de Àgueda

Este projecto diz respeito à construção de uma rede de
mobilidade suave com critérios de segurança e qualidade.
Esta rede urbana de percursos de mobilidade  está dotada de
todos os requisitos técnicos de forma a tornar a sua utilização
mais atractiva, permitindo a prática de exercício, a sua
utilização como meio de deslocação e a exploração dos
recantos mais interessantes da cidade.

Parque Desportivo de Oleiros

Trata-se da construção de um parque desportivo e de lazer
junto às piscinas municipais, ao pavilhão desportivo municipal
e ao campo de futebol. Compõe-se por um campo de ténis
com pavimento em betão poroso vedado com rede metálica,
por um campo de futebol de 5 em relva sintética e por um
circuito de manutenção, com piso em betão betuminoso. O
espaço restante é constituído por calçada e por uma área
verde arborizada na qual está implantado o circuito de
manutenção.

Renovação do Parque de Jogos do Sport Alenquer
e Benfica - Alenquer

A intervenção no campo de jogos do Sport Alenquer e Benfica
consistiu na transformação do antigo campo de saibro em
relvado sintético. A instalação está dotada de sistema de rega
automática, com a particularidade de fazer o reaproveitamento
tanto da água utilizada para a rega, como da água pluvial,
através de um sistema de base porosa que efectua a drenagem
até um reservatório. As marcações do campo de futebol
permitem a utilização longitudinal do relvado ou a dupla
utilização transversal.



Construção do Recinto Desportivo em Paços
da Serra - Gouveia

Paços da Serra assume-se como uma freguesia populosa, que
tem mantido um curioso nível de rejuvenescimento, quando
comparada com a maioria das restantes freguesias do con-
celho de Gouveia. Suporta uma significativa comunidade
infantil e adolescente que, associada à centralidade da po-
voação relativamente a freguesias contíguas dos concelhos
de Gouveia e Seia, justificaram o investimento do município
neste novo e moderno equipamento desportivo.

Req. Urbana de Vila de Rei III Fase - Requalificar
e Promover o Desporto e o Bem Estar

Este projecto pretendeu criar espaços e equipamentos tendo
em vista a melhoria da qualidade ambiental, através da criação
de um amplo espaço ajardinado englobando um campo de
jogos e uma piscina descoberta. Localizado na Zona do
Carrascal,  este projecto vem complementar as infra-estru-
turas desportivas existentes, nomeadamente o estádio de
futebol municipal, o skate parque e a escola fixa de trânsito
formando um Complexo Desportivo Municipal.










