
Aproveitar o espaço público 
como veículo de divulgação e 
promoção da actividade 
artística, cultural e de divulga-
ção científica.

Utilizar o espaço público para 
divulgar a qualidade e diversi dade de 
recursos artísticos, culturais e 
científicos da cidade, irando partido 
das novas tecnologias. 

8

Incutir um sentido de respon-
sabilidade social na animação do 
espaço público. 

Veicular que os espaços públicos são 
uma responsabilidade de todos e que, 
no caso da sua animação, os agentes 
culturais devem entender a sua 
participação também como uma 
actividade de responsabilidade social.

7

Garantir um espaço público 
inclusivo e com adequado 
equipamento urbano. 
Assegurar a existência e utilização 
adequada de recursos para criar e 
manter espaços públicos inclusivos, 
sem para criar e manter espaços 
públicos inclusivos, sem restrições de 
acesso a todos os cidadãos, confor-
táveis, limpos e com as infra-estruturas 
adequadas (tecnologias, mobiliário 
urbano, pavimentos) que privilegiem a 
sua utilização pelos cidadãos.     

9
Assegurar a ligação dos espaços 
públicos “em rede: 
Assegurar a continuidade, conectivi-
dade e complementaridade dos 
espaços, em termos do seu desenho e 
dos usos e actividades que albergam. 10

Criar momentos de experimentação 

Promover actividades que propiciem a 
experimentação de novas formas de 
utilização e apropriação dos espaços 
públicos a partir dos recursos 
existentes.5

Valorizar a memória da cidade. 

Divulgar a(s) História(s) da cidade e da 
região,  promovendo actividades de 
recuperação de espólios, de organiza-
ção de arquivos, de investigação 
científica e de criação artística potenci-
ando a sua valorização em actividades 
de animação do espaço público, 
contribuindo para a consolidação de 
uma memória e identidade colectivas.

6

Trazer as pessoas para a rua.
Fomentar uma utilização regular dos 
espaços públicos pelos  aveirenses, 
dando-lhes a conhecer a sua cidade e 
promovendo a sua participação activa 
nas actividades de animação do espaço 
público..1
Promover a apropriação do 
espaço público. 
Promover um sentimento de identifica-
ção com a cidade e de pertença a uma 
comunidade alargada, através do 
fomento da utilização dos espaços pela 
população e instituições sociais e 
culturais. 

2
Incrementar a interacção 
social. 
Criar as condições para que os espaços 
públicos se assumam como espaços de 
comunicação, convívio e troca de 
experiências entre pessoas de diversos 
contextos socioeconómicos, culturais e, 
também, geracionais. 

3

Assegurar a diversidade de 
actividades artísticas e culturais 
no espaço público. 
Promover actividades dirigidas para 
diferentes públicos e áreas de interesse, 
contribuindo para o prazer de todos os 
que nelas participam e demais utentes, 
garantindo a manutenção de funções 
quotidianas dos espaços e a diversi-
dade de utilizações e utilizadores.
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