
1

Uma
nova cidade
para todos

Saiba mais em umanovacidadeparatodos.chaves.pt



O Município de Chaves tem 
vindo a realizar um conjunto de 
intervenções na malha urbana, com 
o apoio dos FEEI - Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento, que 
muito tem contribuído para conferir 
atratividade para quem reside e visita.
Com um investimento de cerca de 15 
milhões de euros, a regeneração da 
cidade traduz uma aposta clara no 
reforço do potencial nos domínios da 
mobilidade urbana mais sustentável 
e na melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos, contribuindo para 
projetar a cidade como destino 
turístico nacional e internacional.
As intervenções implementadas 
contemplaram a requalificação de 
vias municipais, o melhoramento 
e embelezamento de diversos 
espaços públicos, a requalificação de 
infraestruturas de lazer e a promoção 
de um estilo de vida saudável. 
Esta estratégia permitiu incentivar 

práticas sustentáveis,  através 
de medidas para proteger o 
ambiente e reforçar a segurança 
de todos os flavienses.
Chaves é hoje uma cidade mais 
cosmopolita e verde, centrada na 
promoção da eficiência energética, 
orientada para uma economia de 
baixo teor de carbono e reforço 
da arborização, com espaços 
públicos mais apelativos à 
fruição como há muito não se via. 
Para promoção dos projetos e 
investimentos realizados com o 
apoio dos FEEI – Portugal 2020, a 
autarquia apresentou candidatura 
ao Aviso Nº 01/POAT/2022 com vista 
à divulgação sobre o investimento 
efetuado na regeneração 
urbana, ação financiada pelo 
Portugal 2020, através do POAT – 
Programa Operacional Assistência 
Técnica e da União Europeia.
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Requalificação
das ruas
Numa nova cidade para todos, 
a renovação, o investimento e a 
criatividade andaram de mãos dadas.
Os 14km de requalificação viária 
contribuíram para a melhoria da 
qualidade de vida de todos os flavienses, 
numa estratégia centrada na segurança 
dos munícipes, intervencionando as 
faixas de rodagem com uma largura 
média de 6,5m, permitindo assim 
o abrandamento do tráfego e a 
consequente redução do número de 
acidentes.
O novo desenho viário destaca os 
espaços de circulação pedonal, 
melhores condições de acessibilidade 
e comodidade, reorganização de zonas 
de estacionamento e espaços verdes.
As ruas da cidade são, hoje, a porta de 
entrada para uma urbanização renovada 
numa cidade cada vez mais sustentável 
e inclusiva.

Uma cidade 
moderna, construída 
a pensar em si.
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Acessibilidades mais 
seguras e confortáveis 
com o reforço da 
sinalização de trânsito

Vocacionada para uma mobilidade urbana 
multimodal, as novas acessibilidades 
privilegiam a segurança de todos os cidadãos, 
com especial atenção para crianças, idosos e 
detentores de locomoção reduzida. 
As deslocações seguras e confortáveis foram 
garantidas através de novos e harmonizados 
conceitos de acessibilidades, assegurando o 
bem-estar, a qualidade de vida e a construção 
da igualdade entre os cidadãos.
O alargamento dos passeios, com dimensão 
mínima de 2,25m, o reforço da sinalética, 
o incremento de sinalização luminosa, o 
acréscimo de rampas de acessos e passadeiras 
táteis, localizadas essencialmente junto das 
escolas e locais de maior concentração, têm 
como objetivo responder às necessidades dos 
mais vulneráveis.

Por si, pelos flavienses.
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O direito à mobilidade, é um direito à cidadania.
Com olhos postos no futuro, a cidade 
apresenta, através da oferta e melhoria da 
qualidade de serviços, modos suaves de 
transporte, complementada na utilização 
dos transportes públicos para diminuição de 
tráfego automóvel.
Para melhorar as condições e o conforto dos 
utilizadores da rede de Transportes Públicos, 
foram colocados 36 novos abrigos de 
passageiros para protegerem os utilizadores 
dos elementos climatéricos.
A entrada em funcionamento do Centro 
Coordenador de Transportes permite uma 
mobilidade mais articulada e integrada com as 
restantes redes de transporte coletivo.
Em benefício de uma vida urbana mais prática 
e saudável, rumo ao bem-estar da população, 
a cidade encontra-se dotada de 81.508m2 de 
circulação pedonal, um incentivo à mobilidade 
pedonal e à redução da utilização de meios 
motorizados.

Mobilidade urbana 
sustentável

Requalificação 
de espaços 
públicos

Ter mobilidade é 
ser livre.

Praças, avenidas e jardins fazem parte, atualmente, 
das necessidades inegáveis do tecido urbano.
O espaço público torna-se assim uma prioridade na 
agenda de planeamento urbano com a revitalização 
de diversas áreas de lazer e serviços de recreação 
disponíveis de forma gratuita. 
Mudanças com um impacto positivo na vivência e 

qualificação de espaços, como a Margem Direita 
do Rio Tâmega, o Largo do Terreiro de Cavalaria, 
popularmente conhecido como Jardim do Bacalhau 
e o jardim envolvente ao Centro Cívico. 
Espaços de qualidade, essenciais para gerar 
conexões humanas no fomento de sentimentos de 
pertença.
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Descarbonização e 
redução do ruído

Arborização privilegiada

As mudanças climáticas são o maior 
desafio ecológico da atualidade 
constituindo-se como uma 
preocupação social.
A adoção de medidas destinadas a 
melhorar o ambiente urbano, tem 
como finalidade atingir a redução 
de 15% de co2, para alcançar a 
neutralidade climática, através da 
transição energética e medidas 
de adaptação relevantes para a 
atenuação.
Gerir o ruído, reduzir o número de 
pessoas expostas ao som excessivo 
e melhorar a qualidade do ambiente 
acústico, são também algumas das 
preocupações tidas em conta. 
Pela qualidade de vida que merece!

Espaços mais verdes, jardins e paisagismo sustentável são meios de criar 
um ambiente natural e verde. A colocação de arborização foi um passo 
importante, pensado para conferir melhores condições de conforto 
térmico a todos utilizadores das vias e contribuir para a redução de CO2.   
Os flavienses possuem agora espaços abertos para desfrutar e estimular 
o senso de comunidade e pertencimento ao meio ambiente. Melhoramos 
imensidão paisagista, para melhorar a qualidade de vida de todos.
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Qualidade de vida

O bem-estar e a felicidade da população resultam 
do nível da qualidade de vida proporcionada. O 
desenvolvimento estratégico do concelho passa, 
por isso, pelo constante progresso, modernidade e 
inovação, para melhor servir os flavienses.
Com a ambição de satisfazer as necessidades de 
todos, a autarquia tem paulatinamente modernizado 
infraestruturas e serviços, gerindo de forma eficiente 
os seus recursos endógenos e patrimoniais.

O impulso na coesão socio-territorial e a 
afluência turística têm sido fatores fulcrais na 
regeneração socioeconómica e infraestrutural 
da cidade, especialmente junto de comunidades 
e zonas desfavorecidas.
A trabalhar para uma sociedade de futuro mais 
dinâmica, qualificada e vanguardista.
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Projeção do futuro

Este território é habitado há milhares de anos, mas 
foi com a civilização romana que Chaves começou a 
fazer uso da sua maior riqueza - a água.
A história e a inovação estão agora de mãos dadas 
em torno do conhecimento.
Renovado e com um novo propósito, o antigo 
Cineteatro será convertido em “Palácio de Água”. 
Num investimento, de quase 2 milhões de euros, dá 
nova cara ao edifício que outrora serviu a cidade, 
nascendo um espaço multiusos no centro da 
cidade, com a implementação de um Laboratório 
Experimental e Sensorial da Água.

O “Aquanatur Palace”, como será designado, 
contempla um espaço de investigação e inovação, 
com possibilidade para a interação, experimentação e 
aprendizagem em torno deste recurso, contando com 
um ‘Lab Tech’ do Instituto de Engenharia de Sistemas e 
Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC).
No espaço, poderão também ser realizadas atividades 
de caráter pontual, tal como espetáculos, feiras, 
exposições, seminários ou congressos.



Preservação do 
património
Cidade empoderada pelo vasto património cultural 
e museológico, com uma beleza natural aliada ao 
incomparável legado histórico. “Aquae Flaviae” é hoje 
um dos mais importantes territórios ligados às águas 
termais e ao império romano.
Património que nos recorda a história e a identidade, 
perpetua e valoriza a memória material e imaterial de 
realidades que já só existem na recordação de quem as 
viveu.
A valorização dos emblemáticos monumentos faz de 
Chaves uma urbe atrativa e acolhedora, dando resposta 
às diversas necessidades de quem visita o património 
museológico.
As intervenções realizadas na imponente Torre de 
Menagem e no Museu da Região Flaviense permitiram 
não só conservar estes edificados de elevado valor 
patrimonial e arquitetónico, mas também abrilhantar 
o Baluarte do Castelo com trajetos adaptados para 
portadores de mobilidade reduzida.
2 430m2 requalificados que preservam a história do 
nosso País.
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União de gerações 
O passado e o futuro fundem-se aos olhos de 
todos os flavienses.
Uma cidade requalificada, acessível, caminhável 
e convidativa para andar e permanecer no 
espaço público, fatores positivos para todas as 
faixas etárias.
Um ambiente amigo dos mais velhos é um lugar 
melhor para os mais novos.
Por isso, consideramos o envelhecimento 
da população no planeamento urbano do 
concelho e tornamos Chaves numa cidade que 
é de todos, pensada por todos.
Pensamos numa estratégia para alcançar e 
apoiar ações de construção de uma sociedade 
para todas as idades.
A acessibilidade, a brincadeira, a aprendizagem 
e o lazer são essenciais para a felicidade dos 
flavienses mais novos e mais velhos.
Uma cidade boa para idosos e crianças é uma 
cidade para todos.
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mais 
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acessível

transitável

sustentável


