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As cidades modernas, inteligentes e sustentá-
veis são os territórios do futuro e os lugares da 
qualidade de vida. 

Uma cidade moderna é aquela que combina 
os grandes desígnios estratégicos e a inova-
ção com a resolução dos micro problemas lo-
cais com reflexo na vida quotidiana. 

A cidade inteligente é o território da coesão, 
das opções transparentes e equilibradas, onde 
os recursos locais, desde logo os impostos, 
são respeitados e geridos com ambição e sen-
satez. 

A cidade sustentável é gerida com arrojo, com 
ambição e perspetivando o futuro, mas assen-
tando nos recursos existentes tratados de for-
ma eficaz e eficiente. 

A gestão da cidade é, pois, um desafio de mo-
dernidade, de futuro sustentável e de coesão 
social. Passou o tempo da infraestruturação 
que permitiu resolver os problemas básicos 
da sociedade que herdamos dos tempos das 
ditaduras onde faltava o saneamento, o abas-
tecimento de água potável ou a educação e 
a saúde em condições dignas. Passou, depois 
disso, o tempo das megalomanias, do desper-
dício em nome do exibicionismo, da afirma-

ção pessoal e da notoriedade bacoca. Não há 
país desenvolvido no mundo que hipoteque os 
seus recursos em nome do excesso. Este mo-
delo ético da sustentabilidade é também a ne-
gação da corrupção, a afirmação do rigor e do 
respeito pelos impostos dos cidadãos.

Vila Nova de Gaia pretende posicionar-se no 
grupo dos municípios inteligentes e sustentá-
veis que existem na Europa. A cidade está hoje 
sujeita a enormes pressões e a uma competi-
ção interna e externa: a localização empresa-
rial, o emprego, a coesão social e o combate à 
pobreza, a educação de qualidade e os equipa-
mentos de saúde modernos e acessíveis. Mas 
também a mobilidade, transportes de quali-
dade, territórios bonitos, limpos e marcantes.  
E, igualmente, pessoas envolvidas, participati-
vas, atentas e vigilantes. Para isso, estabelece-
mos uma estratégia muito clara, onde as boas 
contas são centrais. As empresas e os cidadãos 
não gostam de territórios que compensam 
com impostos locais elevados os desvarios da 
gestão. As boas contas criam condições para 
uma economia saudável, para uma credibilida-
de junto dos fornecedores e das empresas que 
procuram instalar-se. Um município sustentá-
vel é, enfim, uma instituição credível e amiga 
do investimento, do emprego e da coesão so-
cial.

GAIA MARCA
Prof. Doutor Eduardo Vítor Rodrigues

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

PREFÁCIO
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Precisamos de mostrar o que somos e o que 
nos identifica. Vila Nova de Gaia é um território 
muito diversificado, imenso nas suas potencia-
lidades, enorme nas suas dimensões culturais, 
importante na afirmação da região a que per-
tence. Vila Nova de Gaia é o terceiro concelho 
mais povoado do país, logo a seguir a Lisboa 
e a Sintra. Tem uma área territorial imensa, 
quase cinco vezes maior do que o Porto. Se 
isto coloca desafios óbvios, também sublinha 
potencialidades que urge aproveitar em nome 
do turismo, da atratividade empresarial e da 
inovação.

Afirmamos a nossa marca, a marca de Gaia, 
uma marca que quer reforçar a identidade e as 
potencialidades, dentro e fora do país. Proje-
tamos uma imagem moderna e ambiciosa mas 
que não ignora a multiplicidade das nossas 
formas de ser e de estar.

Uma imagem multicolor, porque assume a mul-
tiplicidade da nossa cultura e das nossas vidas.

Um concelho onde os tons de verde marcam 
a paisagem, os 15km de mar e de praias mas 
também os 20km de rio, de Centro Histórico e 
de margens com identidades próprias e poten-
cialidades para explorar.

Um concelho onde os amarelos significam a 
vida, a inovação, o Sol constante nas nossas 
vidas, a energia e a ambição num futuro riso-
nho, construído desde já.

Um concelho onde os tons de vermelho e de 
bordeaux marcam o nosso vinho do Porto, en-
velhecido nas frescas Caves, sob telhas que 
escondem a frescura e os segredos de uma 
história lenta e de tradições.
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Um concelho onde os azuis marcam a água, 
a energia da vida, a frescura das vivências e a 
renovação da vida.

Um concelho cuja diversidade não é contradi-
ção mas complementaridade, cuja heteroge-
neidade é riqueza e nunca conflito.

Enfim, uma marca Gaia que quer assinalar 
quem cá vive, quem cá trabalha e quem nos 
visita. Uma marca Gaia que é verdadeiramen-
te todo um mundo. Um mundo de gente au-
daz, arrojada, decente, apaixonada pelas suas 
tradições e empenhada num futuro promissor. 
Uma marca que vai marca um município com 
raízes, com presente e com futuro. 

Gaia é nome mítico, associa-se à natureza e ao 
seu equilíbrio, à vida fecunda e próspera ins-
pirada na seiva da vida, do sustento e da sus-

tentabilidade, do equilíbrio entre o Homem e a 
Natureza, da humildade do ser humano peran-
te os mistérios da Natureza. 

Mas hoje Gaia é também inspiração de uma re-
gião, mote de um modelo de desenvolvimento, 
bem distinto da sofreguidão abusiva do cres-
cimento desenfreado e sem limites. Pontual-
mente, pode até acontecer que as gerações 
atuais menos preparadas e mais predatórias 
possam encontrar virtudes na gestão desme-
dida e desequilibrada. Mas a História e as ge-
rações seguintes merecem uma atenção maior, 
uma humildade maior e um sentido de equilí-
brio e de sustentabilidade indispensáveis para 
o nosso futuro comum. 

Somos hoje desafiados a mostrar a nossa mar-
ca, uma marca que nos identifica como mu-
nicípio, território, cultura e pessoas mas que 
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marca Gaia é um contributo inestimável para a 
nossa região, para os seus desafios e desígnios 
futuros. 

As modernas formas de organização coletiva 
obedecem a critérios muito claros: a solida-
riedade, a sustentabilidade, a honestidade, a 
transparência e a inovação equilibrada. 

Muitas foram as cidades e civilizações outrora 
promissoras que colapsaram aos desígnios da 
ganância, do crescimento predatório, da cor-
rupção como forma de acumulação ilegítima 
de recursos, da ânsia desenfreada de poder. 
Os exemplos dessas civilizações não podem 
deixar de nos interpelar. 

não nega a sua relação de complementaridade 
com a região e com o país. Aliás, é bem claro 
que a região não será mais forte enquanto se 
dividir em casulos de identidades excludentes. 
A região é diversa; a região é heterogénea. 
Mas a afirmação das suas multifacetadas iden-
tidades não é incompatível com a interdepen-
dência regional. 

Acredito, por isso, que a afirmação da marca 
Gaia, imagem e identidade de um território 
e das suas gentes, é um elemento central da 
atratividade empresarial, da internacionali-
zação do concelho, da afirmação das nossas 
potencialidades e da valorização das nossas 
idiossincrasias. Acredito também que esta P
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O capitalismo selvagem, a economia global 
sem ética e sem regras, a ambição desmedi-
da sem qualquer sentido de humanidade têm 
criado dilemas sérios ao nosso modelo de de-
senvolvimento. 

É a partir dos municípios, que devem ser redu-
tos da sustentabilidade, que se podem encon-
trar caminhos inteligentes e sustentáveis para 
o bem-estar coletivo e o desenvolvimento hu-
manista e harmonioso. 

Aos municípios exige-se capacidade de iden-
tificar prioridades, de promover a mudança 
social necessária e de desenhar caminhos de 
futuro assentes na educação, na coesão social, 
na sustentabilidade e na ambição controlada 
e inteligente. Para tal, importa afirmar as ener-
gias das nossas instituições, o potencial do seu 
trabalho em rede e as virtualidades da ação 
sustentável. Afirmar o município na região e no 
mundo é um desiderato do desenvolvimento. 
Importa relevar o exemplo, afirmar um modelo 
de futuro forte e credível e assumir uma mar-
ca identificativa de uma unidade construída a 
partir da diversidade cultural, da heterogenei-
dade, das práticas e vivências e da identidade 
feita dessas diferenças que mais do que con-
traditórias são complementares.

Gaia é um mundo cultural onde a história e o 
património nos transportam à origem da na-
cionalidade.

Gaia é presente e futuro, inovação e criativida-
de. Criatividade nas tecnologias, nas artes, nas 
políticas de inovação social, no ambiente e na 
valorização das diferentes gerações.

Gaia é local de vida, de experiência, de vi-
vências e de visita sempre tão surpreendente 
quanto admirável.

Gaia é água, artes piscatórias no rio e no mar, 
devoção à proteção divina e sentido de cele-
bração, de festa e de convívio. 

É desta Gaia, deste mundo todo que nos fala 
a marca de Gaia com a qual queremos impri-
mir mais vida e mais sentido às nossas identi-
dades, espelhando o que é mais nosso e mais 
positivo em nós e comunicando com o exterior 
– internacionalizar o concelho é um desiderato 
económico, cultural, turístico e social. 
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O sol deixa marcas na pele. Os nossos passos deixam marcas na terra.  
Os relógios marcam-nos o tempo. A visita que fizemos à Torre Eiffel  

deixou marcas indeléveis na nossa memória. 

Às vezes passamos das marcas. Temos uma marca de perfume preferida.  
Os metais preciosos levam uma marca. O compasso marca o ritmo.  

Marcamos um encontro para o final da tarde. Marcamos a página do livro 
em que vai a leitura. Conhecemos o nome do melhor marcador do campeo-

nato de futebol. Certos documentos têm uma marca de água.  
Os atletas batem as melhores marcas.  

Registamos nas paredes a marca das cheias do inverno passado. 

Os políticos fazem obra e deixam marcas para o futuro do país.
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Há uma linha que une o que fazemos, a marca 
do que se faz e o futuro. A marca alia a um 
passado, um futuro. É o elo, o laço e a ligação. 
Podemos falar de marca em todo o espectro 
da atividade humana. 

A preocupação com a marca que criamos e 
construímos é uma constante quase orgâni-
ca das nossas vidas. As coisas têm marcas, as 
pessoas deixam marcas, as empresas produ-
zem marcas, as instituições desenvolvem mar-
cas. 

E os sítios, os lugares, o território também têm 
uma marca? As cidades, as regiões e os paí-
ses têm uma marca? Identificamos de forma 
mais ou menos natural os lugares por duas ou 
três características mais marcantes. Seja pelo 
sotaque das suas gentes, pelo seu patrimó-
nio arquitetónico ou natural mais simbólico, 
por um evento cultural reconhecido, pela sua 
gastronomia ou por uma atividade económi-
ca especializada. Assim é também com os 
países. Formam a marca de um país habitual-
mente um produto singular ou um conjunto de 
produtos, as suas qualidades naturais, o sol, o 
mar, as praias, os rios, as colinas verdes, algum 

património arquitetónico relevante e pessoas 
excecionais nas mais variadas categorias de 
atividade, da literatura ao futebol. E é assim 
porque os países competem entre, para atrair 
visitantes e investimento. 

AS CIDADES COMPETEM ENTRE SI

Nestes últimos anos, no entanto, à competi-
ção entre os países juntou-se a competição 
entre as suas cidades interna e externamente. 
O novo paradigma de competição internacio-
nal baseia-se na competição entre as cidades. 
Principalmente entre as grandes metrópoles. 
Pela primeira vez na História metade da po-
pulação mundial vive agora em espaços urba-
nizados1.  

“Em 2007, pela primeira vez na história da 
humanidade haverá mais população a viver 
em cidades do que em zonas rurais e em 
2017 o mundo desenvolvido será expetavel-
mente mais urbano do que rural.” (Cohen, 
2006: 64)

1 Dados segundo o relatório, Revision of World Urbanization Prospects 
Technology in Society, Volume 28, Issues 1–2, January–April 2006, Pages 63–
80, Sustainable Cities

A MARCA DO QUE SE FAZ E O FUTURO
HÁ UMA LINHA QUE UNE O QUE FAZEMOS



16

A
S

 M
A

R
C

A
S

 D
A

S
 C

ID
A

D
E

S

As cidades competem entre si. Competem 
com as suas congéneres dentro do país mas 
competem também num mundo globalizado 
com cidades localizadas em pontos distantes 
do planeta. 

As cidades acionam os seus radares para atrair 
turistas, investimento e talento e para entra-
rem nos mercados nacionais e internacionais. 
Para isso é preciso organização, planeamento 
e estratégia. É preciso bom nome.

É preciso pensamento de cidade. Um pensa-
mento que seja capaz de enfrentar os novos 
desafios que são colocados às cidades. É pre-
ciso sair das abordagens tradicionais aceitan-
do novos paradigmas para a gestão desses de-
safios, preparando as cidades para a entrada 
no terceiro milénio:

“Para serem bem sucedidos, os líderes lo-
cais pensam agora para lá das abordagens 
tradicionais e investem em técnicas de 
branding que costumavam ser do domínio 
dos produtos e serviços comerciais.” (Din-
nie, 2011: XIV)

AS MARCAS DAS CIDADES E A 
CRIAÇÃO DE VALOR

Robert Govers, Erik van ‘t Klooster, Gerard van 
Keken definem o Branding dos territórios e das 
cidades como o:

“Processo de descobrir, criar, desenvolver 
e concretizar ideias e conceitos para (re)
construir a identidade dos locais, os seus 
traços distintivos e o genius loci e subse-
quentemente construir o sentido do espa-
ço. Tal requer investimento no hardware 
(infraestruturas, imobiliário), no software 

(eventos, narrativas), no orgware (estru-
turas de organização cooperativas) e no 
virtual ware (símbolos, ações simbólicas, 
sítios na internet).2” 

A construção da identidade e da marca dos 
territórios passa, por isso, a constar da agenda 
política das cidades. 

A gestão da imagem e da reputação da cidade 
perante os seus habitantes, visitantes e inves-
tidores torna-se imprescindível na esfera da 
ação política local na exata medida em que se 
entende que elas são peça-chave de um pro-
cesso de aumento da competitividade das ci-
dades e da criação de valor. 

O aumento da competitividade e a criação de 
valor são as premissas maiores do branding das 
cidades, ou seja, da criação e gestão da mar-
ca das cidades. Existe uma procura incessan-
te para o incremento da produtividade, para a 
eficiência dos sistemas técnicos, económicos 
e naturais e para o alcance de patamares cada 
vez mais elevados de competitividade.

A latitude de uma ação de branding das cida-
des que atualmente começa o seu processo de 
autonomização como disciplina, tem uma am-
plitude que ultrapassa em muito a criação e a 
comunicação de uma marca ou de uma identi-
dade em termos das clássicas ações de marke-
ting. Um dos primeiros grandes equívocos que 
convém dissipar é precisamente a confusão 
que por vezes se estabelece entre branding e 
marketing das cidades. 

A criação e gestão de uma marca de cidade 
implica de facto um enorme empenho na co-

2 De acordo com a definição que consta do Quick Guide Place Branding 
vs. Place Marketing, What’s the Difference? Consultável no sítio da 
internet:placebrandobserver.com
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municação, divulgação e sedução dos públi-
cos da cidade, implica um claro cuidado com 
o marketing que se pretende implementar mas 
não se esgota nele. A identidade das cidades 
é um processo partilhado e assente no conhe-
cimento que aciona e mobiliza o próprio pro-
jeto da cidade.

O BRANDING DAS CIDADES É UMA 
VELHA ARTE MAS UMA NOVA 
CIÊNCIA (DINNIE, 2011: 52) 

É o que temos que ter em mente quando abor-
damos as questões que aqui se discutem. Na-
turalmente que a tentativa de dotar as cidades 
com melhores condições onde viver, trabalhar 
e investir é uma preocupação que vem da 
origem da própria administração de cidades.  
O novo paradigma das cidades do terceiro 
milénio o que propõe é que se desenhe uma 
agenda ou um programa de desenvolvimento 
local a partir da sua marca. A identidade ou a 
marca passam a ser, neste sentido, instrumen-
to de desenvolvimento. De desenvolvimento e 
de competitividade locais com objetivos muito 
claros que se prendem com o reconhecimento 
e a comunicação da identidade e visa influen-
ciar a perceção que as pessoas têm ou vêm a 
adquirir sobre a cidade. 

No novo paradigma da cidade do terceiro mi-
lénio a preocupação com a imagem e com a 
perceção que se tem da cidade não é apenas 
um efeito colateral mas pode ser e deve ser 
base de trabalho para os agentes de desenvol-
vimento da própria cidade, diferentes interve-
nientes e estruturas políticas locais. Em muitas 
situações a perceção que se tem de uma cida-
de é negativa e o grande objetivo do branding 
passa então o de mudar essa perspetiva que 
tende a cristalizar-se na mente das pessoas e 
que se “cola” literalmente ao local. 

A maneira como olhamos e interpretamos  
uma cidade influencia a relação que queremos 
e vamos construir com ela, pode até decidir 
da existência ou não de uma relação. Esta é a 
razão pela qual pensar a marca de uma cidade 
não é apenas encontrar um bom slogan que 
pareça condizer com ela. É, de facto, pensar a 
cidade na forma como queremos que ela seja 
vista de fora, mas também e sobretudo como 
é experienciada e vivida pelos seus habitantes. 

Perante os novos desafios que se colocam às 
cidades este aspeto é central. Por esta mesma 
razão se deixou dito que as cidades passam a 
ser geridas fazendo-se dotar das ferramentas 
profissionais habitualmente utilizadas pelas 
empresas na comercialização de produtos e 
de serviços.

“De acordo com esta perspetiva o presiden-
te da câmara municipal e a sua equipa for-
mam o conselho administrativo da cidade 
tendo que proporcionar aos seus clientes, 
ou seja, aos residentes, visitantes, trabalha-
dores, investidores e empresas, os diferen-
tes serviços que a cidade é capaz de pro-
porcionar, administrando eficazmente os 
recursos disponíveis.” (Elizagarate, 2008: 
49)
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A GESTÃO INTELIGENTE

“Na viragem do milénio, as cidades são 
o laboratório da política da nação e têm 
mostrado, inúmeras vezes, como novas 
medidas inteligentes podem transformar 
radicalmente a paisagem urbana.” (Myron, 
2000: 19) 

A gestão das cidades do futuro tem, como tal, 
novos princípios que a enquadram. 

As principais preocupações a ter e conta são 
distintas entre a gestão tradicional e a nova 
gestão das cidades inovadoras ou das cidades 
do futuro. A gestão tradicional está preocupa-
da com a expansão do seu território pelo que à 
volta das cidades há uma explosão imobiliária. 
A atenção dada à forma como se ocupa o solo 
é esmagadora na gestão tradicional. Por seu 
turno, a nova gestão coloca no lugar das preo-
cupações com a expansão territorial, a tónica 
na promoção da qualidade de vida dos seus 
habitantes. E as ferramentas em que se apoia 
a gestão urbana são o plano estratégico e o 
plano de marketing da cidade. 

O estabelecimento de parcerias com os vários 
elementos do tecido privado, sociedade civil, 
administração e setor privado no lugar da in-
tervenção apenas da competência do setor 
público é outra das principais diferenças. 

A evolução das capacidades das cidades e o 
seu cariz inovador devem partir de uma ges-
tão inteligente. Daí o conceito de smart cities. 
As cidades inteligentes são aqueles territórios 
caracterizados por uma elevada capacidade 
de aprendizagem e de inovação, integrando a 
criatividade da sua população, das suas insti-
tuições e da geração e gestão do conhecimen-
to. 

Os conceitos-chave das três palavras protago-
nistas da sociedade do conhecimento (infor-
mação, conhecimento e aprendizagem) são o 
capital intelectual, a gestão do conhecimento 
e a aprendizagem organizativa. (Galván, 2006: 
21)

A resolução de problemas numa base partilha-
da e colaborativa é um aspeto central da nova 
gestão das cidades. A inovação das cidades 
na verdade implica um processo de inteligên-
cia coletiva e de inovação colaborativa. Entre a 
administração da cidade e os seus mais diver-
sos intervenientes há um “pacto” tácito ajusta-
do para o desenvolvimento. Todos os residen-
tes, trabalhadores, investidores e empresas e 
instituições passam a ser agentes do desenvol-
vimento, da inovação e da mudança. A gestão 
baseada no conhecimento ou inteligente é fei-
ta numa rede alargada de sinergias:

“A contribuição das cidades conduzidas 
pela inovação está ligada ao seu poder de 
criar sinergias entre tecnologia, conheci-
mento e capacidades dispersas entre a po-
pulação e as organizações. Cada residente 
da cidade e cada organização aí estabeleci-
da seja uma empresa, um centro de investi-
gação ou uma universidade são agentes do 
conhecimento tácito e codificado. (Komni-
nos, 2015: 1)

A identidade das cidades concebida a partir 
de um pensamento estratégico e operativo é 
fundamental nas cidades do conhecimento 
porque proporciona uma chave de leitura da 
natureza e desígnios da própria cidade sendo 
capaz de desbloquear a resolução de proble-
mas e as tomadas de decisão. É de referir a 
recente aprovação em Portugal da estratégia 
de Cidades Sustentáveis 2020: “Elaborada em 
estreita articulação com o Portugal 2020, esta A
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estratégia apresenta um conjunto de eixos e 
propostas de modelo de desenvolvimento 
que se constitui como um guião da sustenta-
bilidade urbana nos domínios do desenvolvi-
mento económico, social, ambiental, cultural 
e de governança.”3 Vão sendo desenvolvidos 
novos modelos de governação e a governação 
integrada é uma forma atual de olhar para a 
gestão e implementação de políticas que é de-
finida como: 

“…uma estratégia política que procura 
coordenar o desenvolvimento e a imple-
mentação de políticas transversalmente a 
departamentos e agências, especialmente 
para abordar problemas sociais complexos 
como exclusão e pobreza, de uma forma 
integrada (…). É uma estratégia que procu-
ra juntar não só os departamentos gover-
namentais, mas também um conjunto de 
instituições privadas e de voluntariado, tra-
balhando transversalmente, tendo em vista 
um objetivo comum”. (Bogdanor, 2005)4

IDENTIDADE DAS CIDADES - COMO 
FAZER?

A operacionalização da identidade das cidades 
não tem uma fórmula única nem uma receita. 
A criação e gestão da marca de uma cidade é 
essencialmente adaptativa pelo que não exis-
te um modelo único que possa caber em to-
das as situações. Não é digamos da esfera do 
prêt-a-porter mas decididamente da esfera do 
desenho à medida. Há, no entanto, uma meto-
dologia básica que deve ser cumprida quando 
se operacionaliza a criação e gestão de uma 

3 De acordo com os objetivos descritos na Compilação de comunicações 
apresentadas na Conferência Internacional  e nos Workshops regionais, 
realizados no âmbito da iniciativa -  “Cidades  Analíticas” – março e abril de 
2015. Acelerar o desenvolvimento das cidades inteligentes em Portugal

4 De acordo com a definição que consta na publicação: Govint - Portugal 
2020: como fazer funcionar a governação integrada? (2013)

marca de cidade e que passa pela segmenta-
ção dos públicos em primeiro lugar como for-
ma de escolha do valor a oferecer. Dos mais 
variados públicos da cidade, cidadãos, investi-
dores públicos e privados, trabalhadores, em-
presas, turistas ou novos residentes é necessá-
rio determinar e identificar objetivamente qual 
o público-alvo da identidade da cidade. Sendo 
óbvio não se tratar de um processo que exclui 
públicos mas que analisa e investiga aprofun-
dadamente as necessidades de determinados 
segmentos ou grupos por forma a realizar 
ofertas de valor que os satisfaçam. Depois é 
necessário criar o valor na cidade o que supõe 
a configuração das características ou atributos 
da identidade. Trata-se de delinear o que a ci-
dade é e o que será no futuro.

“Nesta fase, o marketing operativo é o que 
desempenha um papel básico, e por esta ra-
zão a cidade deverá conhecer bem os atri-
butos que definem o produto cidade; tam-
bém se podem apresentar as possibilidades 
de diferenciação deste produto cidade 
com as competências das outras cidades.”  
(Elizagarate, 2008: 56)

Por último, a comunicação do valor oferecido 
pela cidade tanto a nível externo como inter-
namente.  Esta fase implica a comunicação e 
divulgação do valor que foi criado nas fases 
anteriores. É preciso que os diferentes públicos 
tomem conhecimento do que se está a fazer e 
com que finalidade se está a fazer. Que não 
só tomem conhecimento, mas sejam os seus 
porta-voz, que participem e que se apropriem 
do próprio processo identitário. Neste contex-
to é fundamental perceber que não se trata 
apenas de lançar uma campanha publicitária, 
mas de uma tomada de decisão no sentido de 
trabalhar no espaço público com a intenção 
de o reordenar, de o animar e de desenhar no-
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vas paisagens urbanas construídas a partir da 
imagem que têm e adquirem os seus cidadãos. 
(Hubbard, 1996: 1441-1446) 

Para a cidade a identidade contribui para criar 
associações positivas e marcantes nas pes-
soas. É um processo de associação entre o do-
mínio da simbologia e da gestão da cidade. 

Quando bem pensados, os logótipos, as mar-
cas, as narrativas e os símbolos geram uma 
espécie de atalho mental na perspetiva que 
as pessoas constroem das cidades. Podem 
proporcionar um gatilho para um conjunto de 
emoções, ideias e conceitos que podem aju-
dar a compor a fotografia mental das cidades 
e inspirar um especial sentido do espaço. 

Há sempre traços básicos que as pessoas par-
tilham: histórias singulares, hábitos, promes-
sas, aromas e sonhos. Quando estes detalhes 
são revelados então devem ser convertidos em 
símbolos, sinais e valores.  

“Paris é romance, Milão é estilo, Nova Ior-
que é energia, Washington é poder, Tó-
quio é modernidade, Lagos é corrupção, 
Barcelona é cultura, o Rio de Janeiro é 
divertimento. Estas são as marcas das ci-
dades e elas estão inexoravelmente liga-
das às histórias e destinos desses locais.”  
(Branding your city, 2006: 2)

IDENTIDADE DAS CIDADES 
UM SISTEMA ABERTO E PARTILHADO

A construção da identidade de uma cidade é 
um processo aberto, um exercício constante 
permanentemente desafiado pela mudança. 

O estabelecimento de redes colaborativas pre-
valece desde a fase de diagnóstico dos atribu-
tos da marca até à sua comunicação. Todos os 
públicos da cidade são na verdade os agentes 
primordiais da criação e gestão de um proces-
so de identidade. A gestão das parcerias que 
se deve estabelecer é um processo complexo, 
porque os parceiros são entidades com as suas 
necessidades e desígnios particulares e todos 
distintos entre si. No entanto, partilham de-
safios e problemas comuns e esse deve ser o 
terreno essencial de intervenção gerando um 
processo que se pretende inclusivo e repre-
sentativo, com compromissos a longo termo e 
visões partilhadas para além da responsabili-
dade e da confiança mútua que deve envolver 
o processo de estabelecimento de parcerias. 

“O envolvimento de grupos de cidadãos, 
de negócios e de instituições no processo 
de criação da identidade deve ser aplau-
dido na medida em que os transforma de 
consumidores passivos de políticas, deci-
sões e serviço público em produtores que 
sabem lidar com as questões do espaço 
que ocupam e sabem modelar o seu futu-
ro. Também contribuem para desenvolver 
comunidades mais próximas num tempo 
em que isso se torna cada vez mais fugaz.” 
(Dinnie, 2011: 43)
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SUMÁRIO

A criação da identidade ou da marca de uma 
cidade é um processo que fortalece a imagem e 
a reputação do território baseado nos mesmos 
atributos desse território e daquilo que o terri-
tório tem para oferecer: oportunidades, servi-
ços, condições, recursos. O objetivo da criação 
de identidade é diferenciar a experiência que 
se tem do local, orientando os passos da sua 
competitividade económica e social. Consis-
te num conjunto de ferramentas e ações que 
consistentemente comunicam a identidade do 
local e inclui aspetos como o planeamento e a 
governação do espaço em constante mudan-
ça. Um tal processo só pode ser implementado 
de forma consistente para vir a dar frutos na 
presença de redes de intervenção com os seus 
múltiplos intervenientes. Inteligência e partilha 
são aqui palavras de ordem. 

As cidades enfrentam desafios decorrentes da 
globalização e posicionam-se para a entrada 
no terceiro milénio. A gestão inteligente basea-
da no conhecimento partilhado maximamente 
por todos constitui-se como novo paradigma. 
Os modelos de gestão das cidades sofrem al-
terações que lhes possibilitem diferenciar-se, 
competir, resolver desenvoltamente os pro-
blemas e a criação da identidade da cidade 
é um dos elementos fundamentais da gestão 
inteligente. A identidade dos territórios é uma 
conjugação de sentidos, valores, de benefícios 
pragmáticos e emocionais que distinguem o 
que os locais têm para oferecer na saudável 
competição contemporânea das cidades. É 
estabelecida numa constante relação com os 
seus públicos-alvo. É eminentemente relacio-
nal e fortemente partilhada. 
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O concelho de Vila Nova de Gaia agrupa um 
conjunto de fortes identidades locais ao nível 
das freguesias e até dos lugares. Estas iden-
tidades resultam de um passado histórico ri-
quíssimo e de idiossincrasias dos diferentes 
aglomerados populacionais num território com 
a diversidade histórica e cultural visíveis ainda 
hoje nas tradições, lendas e festas populares. 
O desafio de criação de uma marca distintiva 
neste território plural nasceu em 2014, quando 
começámos a refletir internamente a necessi-
dade de criação de uma marca representativa 
e comum com os objetivos principais de pro-
jetar o concelho para além das suas fronteiras 
de uma forma integrada e coesa. Fizemos esse 
desafio às freguesias e definimos um conjunto 
de etapas de diálogo com múltiplas institui-
ções, empresas e personalidades de diversos 
setores. Chegou a hora do Município.

Outro dos objetivos era procurar uma identi-
dade coletiva, para todos os gaienses – os que 
nasceram e os que vivem em Gaia – que pudes-
se funcionar como uma referência de identida-
de e de afirmação do orgulho de “ser gaiense”, 
incorporando o melhor da nossa terra e assu-
mindo e assimilando, sem as querer apagar, as 

múltiplas identidades que cada gaiense trans-
porta em si. 

Em resumo, a nova marca de Gaia nasce de 
um processo de reflexão demorado no tempo, 
identificado como uma necessidade e até uma 
prioridade, mas não como uma urgência. Só 
quando nos sentimos suficientemente segu-
ros da narrativa que deveríamos apresentar a 
quem viéssemos a desafiar para a construção 
palpável da marca, é que decidimos avançar 
com a confiança necessária de sermos capa-
zes de obter um resultado final que funcionas-
se como uma verdadeira identidade da nossa 
terra e não apenas como um mero exercício de 
construção de um logótipo ou de uma identi-
dade corporativa. 

Claro que não posso esconder a dimensão 
central da competitividade urbana, nacional e 
internacional, elemento decisivo para uma ci-
dade afirmativa e atrativa. É assim em termos 
culturais, económicos, turísticos e de investi-
mento aos mais diversos níveis. Num contexto 
de globalização e de competitividade urbana 
internacional, este desafio é decisivo para to-
dos. 

A MARCA EM DIÁLOGO

COMO É QUE SURGIU A IDEIA DE UMA IDENTIDADE OU MARCA 
PARA VILA NOVA DE GAIA? 

Entrevista ao Prof. Doutor Eduardo Vítor Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
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Em termos nacionais e internacionais, as cida-
des e os territórios procuram competir através 
da afirmação de marcas identitárias. Esta dinâ-
mica é premente se pensarmos na afirmação 
de Vila Nova de Gaia como destino turístico de 
enorme potencial apenas parcialmente cum-
prido. Por outro lado, a forte aposta na compe-
titividade territorial do concelho relativamente 
à capacidade de atração e fixação de empre-
sas geradoras de emprego e de riqueza para a 
comunidade implica um forte investimento na 
comunicação profissional do território, seguin-
do linguagens contemporâneas e adequando-
-se às estratégias que os nossos concorrentes 
– nacionais e internacionais – têm vindo a pro-
jetar. Embora muito importante, a componen-
te de identidade coletiva para os gaienses não 

seria por si só suficiente para avançarmos já 
com este processo, mas a consolidação das 
dinâmicas que já se fazem sentir de desenvol-
vimento turístico e económico sustentáveis 
conjugadas com a regularização da situação 
económica e financeira do município permitiu 
que a Câmara Municipal avançasse agora com 
este projeto.

Não me fascina, por isso, um mero logótipo, 
mas um processo credível e estruturado de 
afirmação de Gaia e das nossas marcas iden-
titárias para além da partilha da marca distin-
tiva Porto., com a qual coabitaremos de forma 
mais forte se também mais forte for a nossa 
capacidade de afirmação própria.

ESTE É O MOMENTO IDEAL PARA LANÇAR UMA NOVA IDENTIDADE?
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Vila Nova de Gaia é um Mundo, é Todo um 
Mundo! Definir os atributos de Vila Nova de 
Gaia de uma forma suficientemente sintética 
para que a representação gráfica da marca os 
possa acolher suscitou um difícil exercício de 
abstração de realidades concretas. 

Um dos vetores da marca é, sem dúvida, a 
energia: a energia das pessoas, das instituições 
e das empresas, a energia das interações entre 
todas elas, a energia que define, no fundo, a 
condição de “ser gaiense” Identificamos, por 
isso, para este vetor a necessidade de o fazer 
coincidir com a cor do município, o amarelo.

Depois, num segundo vetor e já sem afirmar 
hierarquias relativamente aos outros três veto-
res, identificamos o próprio território, o espaço 
físico muito marcado pelo verde da natureza e 
pelos valores ambientais e da sustentabilida-
de, não entendidos numa lógica passadista e 
imobilizada de conservacionismo, mas assu-
mida como um compromisso coletivo com os 
valores da sustentabilidade.

A História, as tradições e a cultura, a alma e 
o sangue de Vila Nova de Gaia, são outro dos 
vetores essenciais na afirmação do território. 
Aqui estão as pessoas, valor supremo da ação 
institucional e mote decisivo das nossas ações. 
Inclui-se aqui a ideia de um município referen-
cial nos domínios da Educação, da Saúde, da 
Cultura ou do Desporto para todos, entre mui-
tos outros.

Por último, a ligação à água que representa a 
vida, ao oceano Atlântico, ao rio Douro e aos 
inúmeros rios e ribeiras que atravessam o con-
celho e que marcam muita da atividade social 
e económica da maioria dos gaienses e que se 
revelou como um vetor essencial da constru-
ção da nossa identidade.

Estes quatro vetores agrupam um conjunto 
de valores muito vastos e diversificados e re-
metem para uma imagética em que é fácil en-
quadrar os locais, as tradições, as formas de 
viver e de estar da grande maioria dos gaien-
ses, para não dizer da sua totalidade. São tam-
bém representativos da forma como a partir 
do exterior nos veem. São vetores da identi-
dade intrinsecamente ligados ao passado, ao 
presente e ao futuro. Conjugam o orgulho no 
nosso passado, a nossa vida presente e pro-
jetam as expectativas que construímos para 
o futuro. Recordam-nos que as nossas raízes 
de gaienses nos alimentam a partir da história, 
do património, da cultura e das tradições, da 
água, da natureza e da vida onde quer que es-
tejamos em qualquer lugar de Gaia ou quando 
à distância recordamos com saudade a nossa 
terra. São valores eternos e por isso também 
contemporâneos e por isso também do futu-
ro. São os valores que sentimos e queremos 
transmitir aos nossos descendentes e aos que 
nos visitam. São os valores de quem sabe ser, 
estar e de quem sabe acolher. São humanos, 
intemporais, percetíveis na nossa condição de 
membros da Humanidade. 

A IDENTIDADE É CONSTRUÍDA SOBRE UM CONJUNTO DE ATRIBU-
TOS DA IMAGEM DOS TERRITÓRIOS. QUE ATRIBUTOS PRINCIPAIS 
TEM O CONCELHO DE GAIA? 
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Sem mais, importa afirmar o orgulho na nossa 
região e na partilha construtiva que fazemos 
dos diferentes atributos da nossa região. De 
facto, a região Norte do nosso país tem muito 
a beneficiar com a afirmação das nossas po-
tencialidades, muitas delas comuns. É possível 
operar um movimento de afirmação da nossa 
marca identitária distintiva, sem negar a par-
tilha de projetos comuns de âmbito regional.

Foi dessa forma que estabelecemos parcerias 
diversas com cidades vizinhas, assumindo a 
nossa identidade como fator de coesão e de 
reforço da própria região.

Mas, ao mesmo tempo, Vila Nova de Gaia tem 
a dimensão que resulta do facto de ser o ter-
ceiro maior concelho do país, em termos de-
mográficos. Um em cada 33 residentes em 
Portugal vive em Vila Nova de Gaia. À exce-
ção de Lisboa e de Sintra, Vila Nova de Gaia 
dispõe de um capital humano superior a todos 
os outros concelhos do país, incluindo capitais 
de distrito. A este enorme potencial humano 
junta-se uma localização geográfica excelente. 

Vila Nova de Gaia tem acesso a ferrovia, à rede 
de autoestradas, a portos de mar e ao aero-
porto internacional. Por isso, sempre foi histo-
ricamente um território voltado para o mundo, 
do que é caso paradigmático a partida para os 
Descobrimentos ou a fixação dos armazéns de 
Vinho do Porto, principal produto exportador 
português durante séculos. Esta localização 
geográfica excelente permite-nos ambicionar 
indicadores de progresso económico e so-
ciais elevados. Muitas vezes não reparamos 
na enorme riqueza que representa para todos 
nós, gaienses e portugueses, a posição estra-
tégica de Vila Nova de Gaia. Para além das di-
nâmicas próprias, Vila Nova de Gaia é um dos 
motores da Área Metropolitana do Porto e da 
região Norte ligada à Ibéria pela linha de vida 
que é o rio Douro e charneira natural entre o 
distrito do Porto e o distrito de Aveiro. É uma 
terra que, sem preconceitos ou complexos, 
funciona como território de continuidade dos 
concelhos vizinhos. Elo de ligação que a todos 
torna mais fortes. 

A IDENTIDADE É DIFERENCIADORA. SUBLINHA OS ASPETOS SIN-
GULARES DOS LOCAIS, AQUELES TRAÇOS QUE OS DISTINGUEM DE 
TODOS OS OUTROS E PELOS QUAIS A CIDADE PRETENDE AFIR-
MAR-SE. O QUE DISTINGUE GAIA DAS OUTRAS CIDADES?
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Em primeiro lugar, esperamos que os resulta-
dos imediatos sejam o reforço da atratividade 
turística e da captação de novos investimentos 
empresariais, geradores de emprego. A mar-
ca de Gaia que construímos é de todos. Pode 
e deve ser utilizada na promoção das insti-
tuições, das empresas e dos negócios. É um 
elemento demonstrativo da força que resulta 
de um coletivo. É uma marca pensada para 
criar sinergias, para facilitar o reconhecimento 
e para dignificar a origem. Este contributo da 
marca deverá ser desenvolvido e sustentado 
ao longo de pelo menos uma década, sendo 
expectável que depois a gestão da marca seja 
assumida por uma entidade coletiva a criar 
que a acompanhe, dinamize e a faça evoluir 

de acordo com as necessidades dos tempos, 
tal como acontece com as marcas de território 
melhor sucedidas. O papel da Câmara Munici-
pal é, nesta fase de nascimento, garantir que 
a marca é suficientemente robusta para poder 
ser apropriada pelo maior número possível de 
pessoas, instituições e empresas. A Câmara 
Municipal, como maior instituição do concelho, 
assume e segue este princípio de apropriação 
convertendo de forma gradual a sua identida-
de institucional numa nova identidade que uti-
liza a marca de Gaia. Queremos que a marca 
de Gaia seja independente de ciclos políticos 
e de caprichos pessoais momentâneos, isto 
é, que seja uma marca indelével. A marca da 
alma gaiense, a marca de todos para todos.

QUAIS SÃO AS EXPECTATIVAS, OU SEJA, QUAL É O RETORNO QUE 
SE ESPERA QUE ESTA NOVA AVENTURA DE CRIAÇÃO E GESTÃO DE 
UMA IDENTIDADE VENHA A PROPORCIONAR A GAIA?
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A identidade é tudo isso e a marca de Gaia, 
quer nos valores que a sustentam, quer na sua 
representação gráfica e visual dispõe de latitu-
de suficiente para poder acolher o futuro sem 
esquecer as raízes. De outra forma não seria 
uma marca, seria apenas um objeto gráfico 
sem vida. Esta é uma marca identitária que 
pode ser usada para ser um jogo de crianças, 
um puzzle por exemplo ou para a projeção in-
ternacional numa feira de turismo. 

É uma marca que diz o que temos e o que so-
mos. É uma marca que recorre a uma lingua-
gem contemporânea e facilmente percetível 
por todos. É uma marca alegre, dinâmica, com 
tridimensionalidade. É uma marca geométrica, 
de uma geometria que simboliza o rigor, as 
opções sustentáveis e as soluções inteligentes. 
Uma marca que espelha cada um de nós. 

DIRIA QUE A IDENTIDADE É MAIS DO DOMÍNIO DA AVENTURA E DA 
CONQUISTA DO DESCONHECIDO OU DA DESCOBERTA E DA REVE-
LAÇÃO DO QUE JÁ EXISTE DE FORMA LATENTE E DISPERSA?
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Do ponto de vista do município, da Câmara 
Municipal, desenvolvemos um plano modes-
to em meios para ativação da marca. Como 
já tínhamos preparado esta iniciativa desde o 
início de 2014, restringimos propositadamen-
te a representação do logótipo da Câmara a 
um mínimo de situações. Temos por isso agora 
a oportunidade de comunicar gradualmente 
a marca de Gaia através de um conjunto de 
equipamentos e objetos transversais ao terri-
tório, que se encontram na esfera de respon-
sabilidade do município. Há uma preocupação 
forte com a contenção de custos e, por isso, a 
utilização destes meios será realizada ao longo 
dos próximos anos, dando prioridade àqueles 
meios que consideramos serem os mais úteis 
para a promoção da marca junto dos turistas. 
É visível que a Câmara Municipal na última dé-
cada não tem uma comunicação institucional 

suficientemente coerente, mas as restrições fi-
nanceiras de todos conhecidas obrigam-nos a 
avançar com rigor e prudência, embora contra 
as recomendações que todos os especialistas 
destes processos de ativação de marca nos ve-
nham a fazer. Apostamos, no entanto, no lan-
çamento de desafios a empresas e instituições 
de Gaia para que se apropriem da marca na 
sua própria comunicação e promoção. Espera-
mos, por exemplo, que um número significati-
vo de gaienses veicule a marca através da sua 
presença individual nas redes sociais e que as 
empresas utilizem a marca como fator positivo 
de afirmação da sua origem. Gostaríamos que 
todos os eventos organizados em Gaia utili-
zem a marca na sua comunicação. Esta utiliza-
ção será naturalmente gratuita bastando que 
respeitem o manual de normas gráficas que 
disponibilizaremos no sítio do Município. 

QUE AÇÕES ESTÃO PLANEADAS PARA A ATIVAÇÃO DA IDENTIDADE?
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Esperamos que a marca tenha o efeito de nos 
levar a descobrir ou a redescobrir Vila Nova de 
Gaia. É nesse sentido um convite à aventura, à 
descoberta de um vasto território que muitos 
ainda não conhecem, um desafio à visitação e 
à revisitação de locais que, apesar de se encon-
trarem a poucos quilómetros de distância, nos 
são desconhecidos ou já tínhamos esquecido. 
É também uma oportunidade para o reforço 
das raízes das nossas crianças, quem sabe 
para o seu primeiro pensamento sobre as suas 
origens e sobre a sua terra de uma forma mais 
alargada que a do seu dia-a-dia. É um motivo 
para que os avós contem aos netos as suas his-
tórias de infância e para que o imaginário co-
mum se enriqueça e se fortaleça em torno dos 
valores da marca. Mas será também um novo 
olhar, uma nova visão de Gaia para os que nos 
rodeiam e para os que nos visitam, também 
eles convocados num exercício de descoberta 
de uma terra disponível para os acolher.

COM A NOVA IDENTIDADE, AS PESSOAS VÃO PODER VER MELHOR 
AQUILO QUE JÁ SABIAM OU VÃO MUDAR A SUA PERCEÇÃO SOBRE O 
CONCELHO?
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Esperamos que sim. É essa a nossa intenção. 
Mas para isso é essencial que a marca se de-
senvolva democraticamente, isto é, que as 
pessoas sintam a marca como sua. Que ousem 
utilizar a marca na expressão do seu sentimen-
to gaiense. A marca tem que ser um brinquedo 
para as crianças, mas um brinquedo pedagógi-
co de construção dos seus valores e das suas 
raízes. E a marca tem que ser simultaneamen-
te algo de ainda mais sério, um mecanismo a 
utilizar na comunicação institucional dos mais 
variados atores sociais e económicos, criando 
valor e diferenciação positiva. Por exemplo, 
Gaia dispõe de um cluster tecnológico forte e 
respeitado. As próprias empresas sabem que a 
competição feroz que encontram nos merca-
dos internacionais torna imprescindível o tra-
balho em parceria com outras empresas, crian-
do sinergias e escalas essenciais no confronto 
com a globalização dos mercados. 

A utilização de uma marca comum do cluster 
identificado como exemplo pode ser uma im-
portante ajuda. Por exemplo, a partilha de cus-
tos na participação em feiras internacionais de 
negócios por empresas de um mesmo setor, 
como o turismo ou as energias renováveis, para 
citar apenas algumas em que Vila Nova de Gaia 
tem uma importante representatividade, pode 
ser resolvida pela utilização da marca de Gaia 
como um “chapéu” agregador de várias em-
presas. É mais fácil percebermos este poder da 
marca se pensarmos em marcas já consolida-
das, como a marca de Barcelona. Qualquer um 
de nós ficaria interessado em entrar num stand 
de Barcelona e recolher informação sobre as 
várias empresas presentes nesse espaço expo-

sitivo. Este exemplo prático permite visualizar 
o efeito de atração que uma marca territorial 
pode ter e Vila Nova de Gaia é visitada neste 
momento, só nas Caves de Vinho do Porto, por 
mais de 1 milhão de estrangeiros por ano. Estas 
pessoas serão expostas à nova marca de Gaia, 
levarão para casa algo com a marca de Gaia e 
muitas delas em contexto profissional estarão 
mais disponíveis para se interessarem por uma 
empresa que utilize na sua comunicação uma 
marca associada a boas memórias, a fotogra-
fias tiradas nas férias, a selfies partilhadas com 
os familiares e amigos nas redes sociais. 

É por isto tudo que a marca representa um po-
tencial de retorno económico muito elevado 
para o concelho de Vila Nova de Gaia, para os 
gaienses e para as empresas aqui sediadas. E 
um fator de atratividade para novas empresas 
e eventos. 

O valor das marcas é, em certa medida, difícil 
de quantificar em termos económicos, mas se 
todos estivermos dispostos a contribuir para a 
afirmação, consolidação e respeitabilidade da 
nossa marca, dentro de alguns anos podere-
mos medir o valor económico da marca e até 
o retorno financeiro associado à mesma, utili-
zando métricas independentes e aceites inter-
nacionalmente. 

Trabalhar uma marca de território exige, assim, 
um elevado compromisso coletivo, sentido de 
responsabilidade e um espírito positivo de de-
fesa do bem comum. 

OS GAIENSES VÃO SENTIR ORGULHO E VÃO REVER-SE NA MARCA 
DE GAIA?
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Este processo implicou um trabalho prévio 
muito exigente de recuperação do bom nome 
da Câmara Municipal. Se não tivéssemos fei-
to deste objetivo a nossa prioridade absoluta, 
mantendo em simultâneo o adequado funcio-
namento das diferentes entidades da esfera 
municipal, não teríamos condições, nem éticas 
nem morais nem objetivas para sermos nós a 
liderar o processo da criação da marca. Este ár-
duo trabalho que fizemos neste três anos tem 
agora efeitos bem visíveis na vida das pessoas 
e das instituições, que não é neste espaço que 
devemos enunciar. No fundo, há dois momen-
tos de entusiamo associados a este processo, o 
primeiro corresponde a esta fase de três anos 
de trabalho, durante a qual soubemos sempre 
que chegaria o momento em que a criação da 
marca simbolizaria a recompensa deste es-
forço. De forma menos simbólica, o momen-

to mais entusiasmante foi o de percebermos 
que tínhamos conseguido comunicar à equipa 
criativa que desenvolveu a marca os valores e 
os fatores identitários que tínhamos definido. 
Ficamos muito satisfeitos com o resultado e 
esta satisfação redobrou-se ao verificarmos 
que nos últimos dois meses de preparação do 
lançamento da marca todas as pessoas (indi-
viduais e coletivas) que conheceram a marca 
identitária, gostaram da sua representação e 
aderiram entusiasticamente a esta nova repre-
sentação da nossa identidade.

Um concelho plural teria que ter uma marca 
plural, diversificada. Mas um concelho coeso 
precisa de uma marca também uniformizante, 
coesa e de grande força identitária coletiva. 
De facto, Gaia é Todo um Mundo. Dizer isto às 
pessoas é o que nos entusiasma. 

QUAL FOI A PARTE MAIS ENTUSIASMANTE DE TODO ESTE PROCESSO?



REALIDADE



P
O

S
IC

IO
N

A
M

E
N

TO
 D

E
 G

A
IA

PA
R

A
 U

M
 N

O
V

O



36

N
O

V
O

 P
O

S
IC

IO
N

A
M

E
N

TO



37

No seguimento do trabalho de reflexão sobre 
a construção de uma marca para o concelho, 
foi  elaborado em 2015 um plano estratégico 
de comunicação e marketing da cidade de Vila 
Nova de Gaia.

Este documento teve como principal objetivo 
proporcionar as ferramentas técnicas e de es-
tudo necessárias para o repensar estratégico 
da comunicação e do marketing do concelho e 
para o lançamento da marca de Gaia. 

No diagnóstico interno ficou claro que seria 
necessário autonomizar a estratégia de comu-
nicação do concelho da rotina de comunica-
ção institucional do município, pelos motivos 
que a análise teórica já apresentada no capítu-
lo “As marcas das cidades: para que servem?”.

OBJETIVOS
O plano estratégico de comunicação do con-
celho contou com os seguintes objetivos es-
pecíficos: 

1. Propor medidas operacionais que possam ser 
adotadas para melhorar formas de comunicação 
com os gaienses e criar mecanismos que refor-
cem a participação democrática e cívica no con-
celho, do ponto de vista do reforço de identidade 
coletiva que é um dos sustentáculos das marcas 
de território;

2. Apontar linhas estratégicas de comunicação e 
de marketing (city marketing) que possam cons-
tituir-se como variáveis chave de afirmação local, 
nacional e internacional do concelho, das suas 
gentes e dos seus valores culturais, patrimoniais 
e económicos contribuindo para a captação de 
visitantes (turistas) e investimentos.

POSICIONAMENTO DE GAIA
PARA UMA NOVO
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ORGANIZAR E ESTRUTURAR A CO-
MUNICAÇÃO DO CONCELHO

O plano estratégico de comunicação de Vila 
Nova de Gaia é uma proposta de trabalho que 
esclarece, descrevendo e justificando a forma 
como se deve estruturar a comunicação e o 
marketing, de forma a gerar a maior afinida-
de e interatividade com os diferentes partici-
pantes no processo de afirmação da marca de 
Gaia. 

Naturalmente, num concelho com as caracte-
rísticas de Vila Nova de Gaia, marcadas pela 
coabitação de várias identidades locais (quer 
ao nível das freguesias, quer ao nível dos luga-
res) e pela heterogeneidade de interesses, ex-
petativas e necessidades dos cidadãos, insti-

tuições e empresas, a Câmara Municipal, como 
maior instituição concelhia e, provavelmente, 
a única que tem uma ação suficientemente 
transversal para tocar de alguma forma os di-
ferentes setores e agentes do território, deve 
assumir a liderança do processo de criação e 
afirmação da marca de Gaia, tendo em con-
ta a necessidade de, progressivamente, se au-
tonomizar o processo de gestão da marca da 
esfera municipal, agregando o maior número 
possível de instituições e locus na futura ges-
tão da mesma. 

Este processo de liderança e progressiva dele-
gação foi usado por inúmeras cidades e terri-
tórios nos seus processos de desenvolvimento 
de marcas.
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O PLANEAMENTO ESTRATÉGICO DO 
MUNICÍPIO E O LANÇAMENTO DA 
LOGOMARCA

A definição da identidade de Vila Nova de Gaia 
e o lançamento de uma marca de cidade que a 
venha a traduzir implicam uma projeção estra-
tégica que engloba o diagnóstico dos recursos 
existentes.

Necessita da definição de uma visão e de uma 
missão assentes numa seleção de valores que 
configuram a própria esfera de atuação das 
políticas públicas no concelho. 

Em termos gerais e numa primeira abordagem 
refere-se a demarcação do âmbito territorial 
de influência da marca de acordo com o se-
guinte quadro:

Os objetivos estratégicos principais a atingir 
definidos pelo marketing de cidade para o 
concelho de Vila Nova de Gaia liderados pela 
criação de uma marca de cidade são explana-
dos a seguir:

• Relançar a diferenciação dos atributos po-
sitivos da sua imagem global. 

• Propor uma imagem sustentada para o Mu-
nicípio.

• Propor planos de marketing específico 
para a realização de eventos de carácter 
desportivo, cultural, comercial. 

• Promover a seletividade de públicos-alvo 
bem definidos (instituições da sociedade N
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MARCA A DEFINIR

AMP

GAIA
PORTO

MATOSINHOS

AMP & PAÍS
NORTE-GALIZA

PENÍNSULA IBÉRICA
EUROPA & MUNDO

TERRITÓRIO
CONCELHIO

SEGMENTADO
DE GAIA

A definição do âmbito mais alargado, territo-
rialmente mais vasto, da marca tem a seguinte 
configuração: 

MUNDO

AMP

NORTE &
GALIZA

PORTUGAL

PENÍNSULA
IBÉRICA

EUROPA

PAISES
CPLP
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civil, instituições públicas, empresas, famí-
lias, estudantes, idosos, visitantes, etc.).

• Olhar para Gaia no mapa e verificar num 
raio de 600 km tem uma população supe-
rior a 20 milhões de pessoas com boas li-
gações por autoestrada. Tem o aeroporto 
Sá Carneiro e o porto de mar de Leixões a 
20 km (segmentação por círculos territo-
riais específicos). Gaia tem as caraterísticas 
de uma cidade/concelho central.

• Perspetivar formas de angariar eventos de 
carácter nacional e internacional, indivi-
dualmente e em parceria com outros con-
celhos, privilegiando o Porto e Matosinhos 
pela relação existente (Frente Atlântica).

• Valorizar a dimensão local, sobrepondo 
o municipal e regional ao plano nacional, 
uma tendência global mesmo ao nível de 
instituições internacionais. 

São diversificados os acontecimentos que 
marcam as grandes cidades: avanços tecnoló-
gicos, novas respostas a problemas urbanos, 
inovações sociais e económicas (acontecimen-
tos que podem contribuir para a dinamização 
das marcas de território pelo seu interesse me-
diático - imprensa nacional e muitas vezes im-
prensa internacional).

Mais do que nunca, o mundo entendeu que 
os problemas sociais como o emprego, a ha-
bitabilidade, a desigualdade social devem e 
têm que ser lidos a partir do local, município 
ou região, onde ocorre atendendo às especi-
ficidades e características que cada realidade 
geográfica apresenta. Pensar global, agir lo-
cal é um lema que é assumido pelas diferen-
tes agendas de desenvolvimento sustentável, 

quer globais (por exemplo, nos “17 objectivos 
para o Desenvolvimento Sustentável” propos-
tos pelas Nações Unidas, ou na Agenda 2020, 
ao nível da Europa).

Vive-se hoje em mundo tendencialmente urba-
no, e é na cidade que tudo acontece. As cidades 
representam centros mundiais de negócios, in-
dependentemente da sua escala, competindo 
de forma global num mundo aproximados pe-
las tecnologias de comunicação e pelos novos 
modelos de negócio. É evidente esta tendência 
de afirmação global das cidades, muitas vezes 
sobrepondo-se em inovação e competitivida-
de às próprias realidades regionais e nacionais  
em que se enquadram.

As cidades albergam vastos recursos huma-
nos, patrimoniais, culturais, financeiros e de 
inovação e tecnologia, acabando por provocar 
a partir de todas as dinâmicas que estes recur-
sos geram novos modelos de desenvolvimento 
e novos desafios de sustentabilidade. 

Nesse sentido, a adaptação das cidades aos 
mercados internacionais seja pela flexibilidade 
das suas estruturas produtivas, seja pela maior 
capacidade de se inserirem nas redes regionais 
e mundiais, torna-se uma tendência natural e a 
chave da sua sobrevivência. Cabe aqui um pa-
pel de grande importância às autarquias, aos 
governos locais, que devem simultaneamente 
gerir o quotidiano em função das necessida-
des pré-existentes e antever as mudanças que 
as tendências sociais e económicas globaliza-
das necessariamente repercutirão no territó-
rio que gerem. Este compromisso de gestão 
requer a capacidade de utilização do investi-
mento público de forma inteligente, informada 
e partilhada. 
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A título de exemplo: num mundo que se pre-
para para a mudança de paradigma nos trans-
portes, com a rápida substituição de veículos 
como motores de combustão por veículos elé-
tricos, com a oferta de carros autónomos, sem 
condutor, ou com o surgimento de novos mo-
delos de propriedade partilhada de veículos 
e de integração de bilhéticas que facilitam a 
utilização económica de diferentes formas de 
transporte público, é evidente que o papel dos 
municípios não pode ser, apenas, o de asse-
gurarem a manutenção e reabilitação da rede 
viária convencional. 

Impõe-se a capacidade de acompanhar proa-
tivamente estas tendências, participando em 
projetos de inovação com outras cidades e 
avaliando os impactos que estas mudanças ra-
dicais terão, necessariamente, nas formas de 
gestão do território.

Vila Nova de Gaia precisa de aprofundar um 
Plano Estratégico que defina a visão, a missão 
e os valores do município, assumindo alguns 
eixos estratégicos:

Há elementos que são claros relativamente à 
visão estratégica: 

• fazer de Gaia um concelho com qualidade 
de vida para os seus cidadãos, bom para 
viver e para visitar;

• assegurar um desenvolvimento sustentá-
vel que garanta a coesão social no respeito 
pela diversidade cultural, social e económi-
ca do território concelhio;

• garantir políticas públicas assentes na edu-
cação e elevada qualificação dos gaienses, 
na cultura como fonte de desenvolvimen-
to integrado, na área social como base da 
coesão humana e territorial, na inovação e 
proatividade como elementos de futuro, no 
sentido de fazer de Vila Nova de Gaia uma 
cidade europeia de referência para quem 
nela vive, trabalha e a visita.N
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VISÃO

MISSÃO

VALORES

EIXOS ESTRATÉGICOS GAIA

I.

DEFINIR IDENTIDADE 
VISÃO E MISSÃO

CRIAR A MARCA DO 
CONCELHO

II.

ATRAIR INVESTIMENTOS 
E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTADO

III.

GERIR A ORGANIZAÇÃO 
MUNICIPAL, SEGUNDO 

MODELOS INTELIGENTES 
SENDO EXEMPLO PARA  

O PAÍS E O MUNDO

IV.

INOVAR A PARTIR DA 
TRANSFORMAÇÃO  

DIGITAL
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Quanto à missão da Câmara Municipal para a 
concretização da visão, resultam evidentes:

• a Câmara Municipal de Gaia, como organi-
zação do poder local democrático, tem a 
sua razão de ser no serviço de qualidade 
para responder às necessidades e expetati-
vas dos gaienses;

• a atuação dos eleitos e dos colaboradores 
municipais assenta num compromisso com 
a comunidade ou comunidades gaienses 
buscando o justo equilíbrio entre a inova-
ção dos serviços a prestar e as políticas 
proativas de dinamismo económico, social, 
cultural e ambiental.

Os valores de referência assentam nos concei-
tos de abertura ao mundo e ao futuro da hu-
manidade tais como sustentabilidade, equida-
de, qualidade, transparência e honradez.

De seguida, apresenta-se o conjunto de metas 
e objetivos mais relevantes definidos para a 
marca do concelho de Vila Nova de Gaia:

a) Aumentar o grau de conhecimento de 
Gaia.

b) Desenvolver, renovar e cuidar da imagem 
do Município e do Concelho, na perspetiva 
interna e externa.

c) Aumentar a atratividade do Concelho.

d) Otimizar e garantir a satisfação de neces-
sidades e expectativas dos cidadãos, atra-
vés da qualidade dos serviços e bens dis-
ponibilizados pelas diferentes instituições, 
com relevo para a Câmara Municipal, numa 
perspetiva interna e externa.

e) Reforçar a identificação dos públicos-alvo 
com os valores e atributos da imagem do 
Concelho.

f) Potenciar a estrutura económica do Con-
celho através da definição dos sectores 
económicos estruturais.

g) Melhorar a competitividade do Concelho 
e das suas organizações sociais, culturais e 
económicas.

h) Melhorar a qualidade de vida dos habitan-
tes.

i) Criar emprego.

j) Atrair habitantes, turistas e empresários.
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A NECESSIDADE DE REFORÇO DA 
IDENTIDADE DE GAIA

O plano estratégico aponta caminhos de ação 
e um desses caminhos é a criação e gestão da 
marca de Gaia. Numa sociedade competitiva, 
divulgar uma imagem gráfica do território (lo-
gótipo), com as suas potencialidades e realiza-
ções tem de ser assumida como marca identi-
tária (logomarca). 

Utilizar elementos do marketing e de algumas 
técnicas e meios comuns à demais publicida-
de pode constituir um apoio na concretização 
de objetivos comunicacionais. A maneira de 
informar é importante: a imagem institucional, 
símbolos, logótipo e as mensagens simples e 
diretas são fundamentais nesse processo. É 
preciso uma comunicação integrada e a ima-
gem do concelho deve enquadrar tudo aquilo 
que comunica. A coerência exige que essa ima-
gem seja única e integrada. É, por isso, essen-
cial apostar na comunicação integrada assente 
numa imagem única, com um só logótipo. 

Assim, a Câmara Municipal deve dar o exemplo 
e utilizar na sua identidade institucional a mar-
ca do território. Por um lado, a Câmara Munici-
pal dispõe de uma diversidade de suportes de 
comunicação que podem contribuir enorme-
mente para a ativação e divulgação da marca; 
por outro lado, a participação da Câmara Mu-
nicipal em muitas das iniciativas que decorrem 
no concelho, sob a forma de parcerias facilita-
doras ou mesmo através do cofinanciamento 
das mesmas, constitui uma oportunidade para 
assegurar que a marca é veiculada num maior 
número de suportes e aparece associada à di-
nâmica cultural, social e económica que essas 
iniciativas traduzem.

A marca serve para criar diferença, para criar 
valor imaterial, para criar preferência, identida-
de e fidelidade e para criar um modo de rela-
ção com os diversos públicos da cidade, resi-
dentes, investidores e visitantes. Cada marca 
contribui para criar uma ligação afetiva. A di-
ferenciação, o sentimento de pertença e o es-
pírito do lugar são as raízes do valor da marca. 

Nenhuma marca ou identidade de cidade se 
cria a partir do zero. Neste sentido, a identida-
de de Gaia deverá ser capaz de imprimir vida 
e dinamismo ao sentimento que os gaienses 
exprimem sobre a sua cidade e gerar um sen-
timento de segurança e de confiança. Para a 
maioria dos gaienses ela será significado de 
convicção. Convicção na aposta que fizeram 
ao escolherem Gaia como a sua cidade, tenha 
sido sua cidade desde sempre, como tenham 
vindo residir ou trabalhem nela. 
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1 em cada 33 portugueses vive em Gaia, o seu 
potencial humano é, por isso, inquestionável. 

A este enorme potencial humano junta-se uma 
localização geográfica excelente. Gaia é um 
extenso concelho que se assume como espaço 
de continuidade dos concelhos vizinhos. 

É um elo de ligação que a todos torna mais 
fortes. 

Tem um passado histórico riquíssimo e é feita 
de contrastes naturais que vão da floresta, ao 
rio, à cidade e às praias soalheiras. Todos pron-
tos a explorar! 

Gaia recebe mais de 1 milhão de turistas por 
ano, só nas caves de vinho. É um território 
preenchido por fortes identidades locais que 
transmitem uma enorme personalidade e sen-
timento de pertença. E apesar disso é um ter-
ritório voltado para o mundo. 

Tem acesso a ferrovia, à rede de autoestradas, 
a portos de mar e a aeroporto internacional 
pelo que tem atraído investimento e empresas 
e tem capacidade para atrair muitos mais. 

PORQUÊ ESCOLHER GAIA

Pela sua diversidade natural e cultural. Pela 
sua qualidade de vida e pela sua localização 
geográfica. Gaia é em si um mundo a explorar. 
A experiência de ser de Gaia ou de estar em 

Gaia é cada vez melhor. Estudos independen-
tes mostram que viver em Gaia está no top 10 
dos municípios portugueses. Gaia é o tercei-
ro melhor concelho para viver na região norte. 
O quinto melhor para visitar e o sexto melhor 
para investir.1 

Gaia ambiciona ser uma referência de desen-
volvimento sustentável e de investimento in-
teligente. Uma terra com qualidade de vida, 
capaz de atrair investimento e visitantes, de 
promover prosperidade económica e de ga-
rantir equilíbrio e coesão social a todos. 

Gostamos de falar de valores como a justiça, 
a bondade, dignidade e a felicidade. São es-
ses os nossos valores comuns e em nome dos 
quais lutamos todos os dias. 

A NOSSA OPORTUNIDADE

A marca de Gaia traduz as quatro grandes di-
mensões em que é possível organizar os múlti-
plos atributos do concelho:

• Natureza

• Energia

• Património

• Vida 

1 De acordo com os resultados do ranking publicado pela Bloom Consulting 
– Portugal City Brand Ranking 2016 – Municípios Portugueses que pode ser 
consultado em: http://www.bloom-consulting.com/pdf/rankings/Bloom_
Consulting_City_Brand_Ranking_Portugal.pdf

BEM-VINDOS A GAIA!
TODO UM MUNDO
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NATUREZA

Gaia é terra-mãe numa relação 
fortíssima com a Natureza. A 
primeira dimensão da marca 
de Gaia é, desde logo, a própria 
Natureza em que Gaia é rica. A 
natureza que é uma tessitura de 
todos os gradientes do verde. 
Num princípio do maior respei-
to pelos valores da natureza e 
do ambiente. Um território na-
tural costurado em história, me-
mórias e tradições. Um univer-
so de 24 freguesias com uma 
indelével personalidade que 
comungam para a identidade 
comum do concelho. É o colori-
do das comunidades locais e da 
sua sintonia com a terra mãe, 
com a Natureza.
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ENERGIA

Falar de energia é falar do sol, 
da vida e do trabalho. É falar 
das pessoas, das instituições e 
das empresas e das sinergias 
que se criam entre elas. É falar 
do potencial humano, da vonta-
de de fazer, criar e agir. É falar 
do esforço humano e do valor 
do trabalho. É falar da própria 
orgânica da vida que não se de-
tém. É falar de um concelho em 
que as pessoas estão no centro 
e em primeiro lugar. É falar de 
uma economia da relação e da 
interação em que todos cola-
boramos com o melhor que te-
mos para o bem de todos.B
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PATRIMÓNIO

A vida das pessoas num espaço 
físico conta uma história. Faz 
História. Vila Nova de Gaia tem 
um passado histórico e cultural 
já longínquo e muito rico. Tradi-
ções e festas populares enchem 
de vida o concelho em notas de 
genuinidade e de autenticidade 
que lhe fortalecem o caráter. O 
seu património arquitetónico 
pode ver-se multiplicado em 
postais pelo mundo fora. Por 
cada gaiense há 3,5 turistas a 
visitar o património das Caves 
de Vinho do Porto.
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VIDA

A ligação à água, ao oceano 
Atlântico, ao rio Douro e aos 
inúmeros rios e ribeiras que 
atravessam o concelho e que 
marcam muita da atividade so-
cial e económica da maioria dos 
gaienses é outra das dimensões 
que a marca de Gaia traduz. 
Gaia flui em direção ao futuro e 
ao desenvolvimento. Tem sede 
de progresso e de prosperida-
de. Água é vida como cada um 
de nós é 60% feito de água. 
Como também cerca de 71% 
da superfície da Terra é cober-
ta por água em estado líquido. 
Vida a celebrar. Vida no sentido 
biológico e humano na sua liga-
ção com a água. 302.295 vidas 
humanas individuais as quais é 
preciso celebrar.B
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O QUE GAIA TEM PARA OFERECER

• Espaço

• Qualidade de vida

• Produtos locais genuínos (a Broa de Avin-
tes, os Velhotes, Chás e Tisanas)

• Património vínico (as Caves do Vinho do 
Porto, os barcos rabelos)

• Muitas das melhores praias a nível nacional

• Extensa orla fluvial

• Espaços naturais protegidos (Parque Bio-
lógico, Parque da Lavandeira, Parque Botâ-
nico do Castelo, Reserva Natural Local do 
Estuário do Douro)

• Património Mundial da Unesco (Mosteiro 
da Serra do Pilar e Ponte Luís I)

• Património arquitetónico e histórico (Cen-
tro Histórico, Ribeira de Gaia, Mosteiro de 
Grijó, Convento Corpus Christi, Mosteiro de 
Pedroso, ...)

• Cluster tecnológico forte e respeitado
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Vila Nova de Gaia está naturalmente envolvida com múltiplos projetos. 

A Câmara Municipal, desde que obtém conhecimento dos problemas, aciona um conjunto de meca-
nismos para os resolver. 

A visão estratégica para o concelho e o planeamento exigem o estabelecimento de objetivos e de 
metas. 

Daí a elaboração de um compromisso de governação sob a forma de agenda onde constam os 10 
pilares de desenvolvimento para o futuro. 

É a nossa agenda comum para o futuro porque Gaia somos todos nós.

10 PILARES DO DESENVOLVIMENTO
UMA AGENDA COMUM PARA GAIA
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1. EDUCAR
Uma educação de qualidade 

2. CUIDAR
Saúde melhor para todos

3. PROMOVER
O emprego, o talento, as capacidades e 
a formação 

4. INOVAR
Novas intervenções nas políticas públicas 
sociais

5. CRIAR
Acesso à cultura, arte, lazer e desporto

6. PROTEGER
A Natureza e o ambiente

7. RELACIONAR
Fortalecer a cidadania 

8. INFORMAR
Cidade transparente e informada

9. CRESCER
Desenvolvimento económico 
sustentável

10. INTEGRAR
Mobilidade inteligente
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"Eu sou de Gaia" não é apenas expressão de uma 
proveniência ou de uma origem, é um lema, uma escolha, 
um princípio de conversa. Dizer que se é de Gaia é para ser 
dito com confiança, com orgulho, com o sentimento denso 
do espírito do lugar. 

A Câmara Municipal de Gaia propôs à comunidade através 
da sua página nas redes sociais o desafio de responderem 
à questão: Eu sou de Gaia. O que é para si ser de Gaia? Eis 
aqui algumas das respostas das pessoas.

EU SOU DE GAIA!
AS MENSAGENS
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“Ser de Gaia é ser natural de uma Terra rica em bons 

costumes, é viver numa terra que tem muita qualidade de 

vida, onde as pessoas são geralmente acolhedoras e no 

meu caso que vivo bem no centro a 5 minutos da avenida 

da republica é estar perto de tudo, e mesmo assim acordar 

e ouvir o pássaros cantarolar na Real Vinícola! Ser de Gaia 

é ter uma bela gíria... é dizer pãoooooe, home, num sei, é 

falar cantando à moda de Afurada, e saber fazer a melhor 

Broa do País e ser a Terra de Portugal que começa o Ano 

e festejar a primeira romaria do ano...o S. Gonçalo...ser 

Gaiense é tudo isto e muito mais, ser Gaiense é ser bairrista 

da sua terra...é fazer de Gaia a nossa Deusa, é dizer...sou de 

Gaia de peito cheio!” 

“Eu não sou de Gaia mas estou cá a 

viver há 26 anos portanto também já me 

considero um de cá e não desgosto pois 

quem faz as terras bonitas ou feias são 

as pessoas e onde há boas pessoas logo 

há boas e acolhedoras terras.” 

“Não sou natural de Vila de Nova de Gaia mas em Gaia sou feliz!” 

PAULA FERREIRA

FERNANDO BERNARDO

NEUZA GUILHERME
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"Ser de Gaia é uma grande honra e 

como é da responsabilidade de todos 

os Gaienses colaborar e ajudar que esta 

cidade seja ainda melhor e que todos 

se sintam bem com a nossa cidade e 

que tenham orgulho."

"Definir Gaia seria sempre um grande texto. 

Poderia dar como exemplo os 18 Kms de 

praia, todas sinalizadas com bandeira azul. 

Mas, Gaia é muito, muito mais do que isso. 

Ser de Vila Nova de Gaia, é um estado de 

alma que não se define, sente-se. É a terra 

onde muitos gostariam de ter nascido e 

viver, mas só nós temos esse privilégio.

“Ser de Gaia é ter orgulho no seu concelho, 

é ver crescer uma cidade saudável e com 

consciência social, é sair da sombra! Se 

ainda há muito por fazer? Sim, sem dúvida! 

Mas como o ditado diz: Roma e Pavia não 

se fizeram num dia! Por isso com calma e 

paciência, lá chegaremos!” 

“Gaia não e uma terra ou um lugar. Gaia é simplesmente o sítio das nossas vidas.” 

MANUEL LEITE

ABÍLIO JESUS

PAULA NOGUEIRA

ANTÓNIO CARLOS GONÇALVES 

Ser de Gaia é ter como 

horizonte o infinito e a 

vontade de o agarrar. 

ANTÓNIO MARQUES MANO 
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"As minhas origens não são de Gaia, mas vivo nesta linda 

cidade desde 1965, amo-a, como à minha família. Viver em 

Gaia significa, que o cidadão Gaiense, usufrui atributos de 

bem-estar em diversas áreas, exemplos: boas praias, bons 

hospitais, bons transportes, boas escolas, muitos e lindos 

monumentos para visitar. Por grande afinidade, quero 

destacar o Mosteiro da Serra do Pilar. Também temos 

um rio lindo, grande e navegável, que transporta milhares 

de turistas e nacionais para conhecerem o percurso do 

mesmo. também temos bons hotéis e bons restaurantes 

.É uma cidade, com um visual de excelência."

ABÍLIO TEIXEIRA

"Viver em Gaia e como estar na gala das 7 maravilhas do mundo."

JOAQUIM GOMES

"Gaia atingiu a maior idade... A cada 

novo amanhecer transborda de vida… 

Energética, moderna e intelectual... ao 

entardecer descontraída romântica e 

tranquila… Não é ser de Gaia mas sim 

sermos Gaia…"
JULIANA MACHADO

"Ser de Gaia é estar numa zona privilegiada 

do país. É ter praia, campo e serra. É ter mar e 

rio. É estar perto do trabalho, das fábricas, do 

comércio, do Porto, de Lisboa, de Espanha, 

ou das Américas. É ter jardins, mosteiros e 

bibliotecas. É ter tudo o que é preciso."JOAQUIM ISIDRO CORREIA 

"Ser de Gaia é ser forte lutadora 

e persistente daí pertencer a 

uma grande cidade."

MARIA FÁTIMA
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"Eu nasci no Porto do Latim Portus e vivo em Gaia do 

Latim Cale. Ser gaiense é motivo de orgulho porque 

nesta cidade histórica estão presentes uma diversidade 

de valores culturais, naturais, figuras ilustres que 

contribuíram no passado, no presente e certamente 

no futuro para o desenvolvimento desta região. Nesta 

cidade cada vez mais internacional, estão as origens 

do nome de Portugal ou Portuscale que confere ao 

seu território uma identidade particular dotado de 

uma beleza, classe e qualidade incomparável."

LILIANA ALMEIDA

Para mim ser se Gaia e sem dúvida um 

privilégio. Gaia e o meu berço e o meu 

porto de abrigo. Ser e estar em Gaia e 

como estar dentro da nossa própria casa. 

Conhecemos os cantos a casa e sabemos 

que temos tudo e todos a mão. Eu sou 

Gaiense com orgulho.
ZÉLIA SILVA

Gaia é um pedaço de mim, do qual 

necessito para me sentir como 

um todo. Tenho muito orgulho em 

ser gaiense.

SOFIA CARDOSO
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"Ser de Gaia e simplesmente ser feliz, é viver essa felicidade e 

alegria e vê-la estampada no rosto de suas gentes em todas 

as suas freguesias por exemplo: Afurada, gente pescadora e 

alegre, Arcozelo gente religiosa e crente na sua santa Maria 

Adelaide a milagreira e Gulpilhares com a capela do Senhor 

da pedra e a famosa pegada do boi em sua pedra segundo 

reza a lenda, mas a gente de Gaia é assim alegre, humilde e 

trabalhadora. Ser de Gaia é viver com história, natureza e mar, 

mas acima de tudo com qualidade de viva para todos e mesmo 

quem tem mobilidade reduzida ou portadora de deficiência 

nunca é esquecido por exemplo a construção de passagem 

pela praia até ao mar, qual conselho se lembrou disto? Gaia! Só 

quem cá vive é que sabe o quanto se bem está!"

MÓNICA ROCHA

"Traduzo neste poema que fiz a minha opinião: 
Gaia de educação, Onde me ensinaram a ler! Cidade de oportunidades, Que tantos querem conhecer...
Eu sou de Gaia de verdade, Onde vale a pena crescer! Poder ir brincar ao fim do dia, Para um parque até escurecer...

Gaia de causa solidária, Onde cada um tem muito para dar! Reconhecido movimento, Que se mobiliza para ajudar."

MANUEL ANTÓNIO RIBEIRO
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Nenhum político deve esperar que lhe agradeçam ou sequer lhe 
 reconheçam o que faz; no fim de contas era ele quem devia  

agradecer pela ocasião que lhe ofereceram os outros homens  
de pôr em jogo as suas qualidades e de eliminar, 
 se puder, os seus defeitos. (Agostinho da Silva)
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O desenvolvimento e o crescimento dos terri-
tórios exigem o estabelecimento de compro-
missos e a assunção de estratégias muito cla-
ras e concretas. O lançamento da nova marca 
de Gaia não pode deixar de radicar num pro-
grama estruturado de desenvolvimento sus-
tentável. Procurando agir na linha dos 17 obje-
tivos para o desenvolvimento sustentável que 
foram recentemente definidos pelas Nações 
Unidas para 20301, a cidade de Vila Nova de 
Gaia estabelece a sua agenda para o desen-
volvimento do território. A agenda está estru-
turada em torno de 10 objetivos fundamentais 
que são sistémicos e que assumem a forma de 
princípios-ação para a prossecução dos quais 
a governação integrada do Município se deve 
orientar e com os quais se deve comprometer. 
É uma agenda para Gaia sintonizada também 
com as oportunidades que o Portugal 2020, 
finalmente, nos fará chegar2. O lema da agen-
da de GAIA é o Investimento INTELIGENTE, 
Desenvolvimento SUSTENTÁVEL.

Há diferenças entre a forma como se vivia em 
Gaia e a forma como se vive hoje. É o que diz 
o ranking Portugal City Brand Ranking 2015. 
Publicado pela Bloom Consulting, o ranking 
mostra Vila Nova de Gaia a subir para a 10ª  
posição na categoria Viver. Entrámos no top 
10 dos municípios portugueses. É o terceiro 
melhor município para viver na região norte.  E 

1 Consultar a lista dos objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações 
Unidas, disponível na página da internet: https://nacoesunidas.org/conheca-
os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/

2 Consultar a lista dos objetivos constantes do relatório Portugal 2020, 
disponível na página da internet: https://www.portugal2020.pt/Portal2020/
Media/Default/docs/2.%20Avaliacao_E2.%20x-ante_Acordo%20Parceria_
RFinal_26122013.pdf

queremos que esta tendência continue daqui 
para a frente e possa ir ainda mais longe. Os 
passos que demos na melhoria da qualidade 
de vida começam a evidenciar-se e mostram 
que as decisões que foram sendo tomadas 
têm resultados positivos e são capazes de im-
primir mudança. O concelho tornou-se mais 
apelativo e atrativo. As pessoas que optam 
por viver em Gaia encontram vantagens na 
satisfação das suas necessidades. As mais pe-
quenas contribuições quando geridas com in-
teligência têm expressão no dia-a-dia das pes-
soas. Não é preciso construir tudo do zero e 
não é preciso construir obras faraónicas para 
bem gerir uma cidade. É preciso um pensa-
mento de proximidade, de cuidado e de rigor 
com a coisa pública. É fundamental navegar 
contra uma cultura perdulária, do desperdício 
e da vaidade e valorizar o que já temos impri-
mindo-lhe novos sentidos, mais atuais e van-
tajosos, para a vida dos cidadãos.

Temos cumprido um programa integrado de 
reabilitação e de renovação de equipamentos 
e de espaços públicos. Escolas, ruas e equi-
pamentos sociais. O atual Executivo Municipal 
assumiu o compromisso de dotar o Município 
com pilares de Desenvolvimento Sustentável, 
reforçando uma política de Investimento In-
teligente. Assumimos a constante preocupa-
ção com o rigor e a transparência na gestão. 
Acreditamos que só uma gestão inteligente 
pode definir e moldar as intervenções polí-
ticas, económicas e sociais no seio de uma 
cidade inovadora e do conhecimento. Gaia é 
uma cidade do século XXI e olha com visão 

VILA NOVA DE GAIA
AGENDA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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para a sua entrada no terceiro milénio. Gaia 
quer conquistar uma posição de referência 
num mundo globalizado onde o modo de fa-
zer as coisas sofre rápidas transformações. O 
modelo da gestão baseado na expansão do 
território e na construção imobiliária desen-
freada e sem critérios urbanísticos foi supe-
rado por novas formas de olhar para a cidade. 

Importa criar valor e aumentar a competitivi-
dade do nosso Concelho. Boa parte desse au-
mento de competitividade é fruto de uma cla-
ra preocupação com os valores intangíveis e 
imateriais, como a formação cultural e a edu-
cação dos cidadãos. 

A agenda pensada para o desenvolvimento 
do Concelho exige o envolvimento de todos, 
é, por isso, a nossa agenda comum. 

Com os dez princípios que a seguir se enu-
meram em vista poderemos dizer com pro-
priedade, Gaia somos todos nós. sua entrada 
no terceiro milénio. Gaia quer conquistar uma 
posição de referência num mundo globalizado 
onde o modo de fazer as coisas sofre rápidas 
transformações. O modelo da gestão basea-
do na expansão do território e na construção 
imobiliária desenfreada e sem critérios ur-
banísticos foi superado por novas formas de 
olhar para a cidade. Importa criar valor e au-
mentar a competitividade do nosso Concelho. 
Boa parte desse aumento de competitividade 
é fruto de uma clara preocupação com os va-
lores intangíveis e imateriais como a formação 
cultural e a educação dos cidadãos. A agenda 
pensada para o desenvolvimento do Conce-
lho exige o envolvimento de todos, é, por isso, 
a nossa agenda comum. Com os dez princí-
pios que a seguir se enumeram em vista po-
deremos dizer com propriedade, Gaia somos  
todos nós. 

1. EDUCAR
Assegurar oportunidades de aprendizagem 
para todos e uma educação de qualidade 

2. CUIDAR
Contribuir para a melhoria dos cuidados de 
saúde para todos

3. PROMOVER
Aplicar políticas eficazes de emprego e 
promoção das capacidades e da formação 
dos munícipes 

4. INOVAR
Promover intervenções na área da inovação 
social

5. CRIAR
Garantir o acesso à cultura, ao lazer e ao 
desporto

6. PROTEGER
Assegurar o cuidado pela Natureza e pelo 
bem-estar de todos

7. RELACIONAR
Fortalecer a cidadania e os laços da 
sociedade civil

8. INFORMAR
Promover políticas de transparência e acesso 
pleno à informação

9. CRESCER
Assegurar um desenvolvimento económico 
sustentável

10. INTEGRAR
Promover uma política integrada para a 
mobilidade sustentável A
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Reforçámos as políticas sociais, na educação, ação 
social, políticas de infraestruturas e de sustentabili-
dade, entre outras. 

Não é surpresa nenhuma para ninguém que o co-
ração desta autarquia bate pelas políticas sociais, 
com realce para as políticas educativas. 

Por um lado porque entendemos que em primeiro 
lugar vêm as pessoas. E por outro porque as polí-
ticas sociais e muito em especial a educação são 
decisivas na correção de desequilíbrios socioeco-
nómicos que tendem a eternizar-se, condenando 
sempre os mesmos a uma condição de reprodução 
social, de dependência, subjugação e subalterniza-
ção social. 

Temos a ambição de ver Gaia como uma cidade de 
referência nas políticas de Educação pública e de 
inclusão social. O Gai@prende + e e Gai@prende + i 
(inclusão) são a face mais visível dessa aposta. Com 
estes projetos temos sido capazes de dar resposta 
às necessidades das famílias preenchendo o horário 
escolar com mais cultura e mais aprendizagem. 

1. EDUCAR
ASSEGURAR OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM  
PARA TODOS E UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

O Gai@prende + introduz também um espaço que 
se pretende de inovação pedagógica, ensaiando 
novos conteúdos, métodos e técnicas de ensino. É 
um espaço protegido de interação e de cultura a 
que todas as crianças do 1º ciclo de ensino têm ago-
ra acesso. 

Continuamos a acreditar que investir na educação 
como bem essencial e insubstituível para o aumen-
to da qualidade de vida das pessoas é um dever a 
cumprir. 

A nossa intervenção na educação tem já provas da-
das: escolas mais dignas, programas de apoio na 
aquisição dos livros escolares, promoção da escola 
a tempo inteiro através do Gai@prende+, apoio às 
bibliotecas escolares, Programa de reforço alimen-
tar para todas as crianças, com pequenos-almoços 
gratuitos e suplementos alimentares vespertinos 
igualmente gratuitos para as crianças do Gai@pren-
de +. 
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A saúde é hoje uma área transversal da governação 
quer ao nível central, quer ao nível local, exigindo 
uma articulação proactiva de todos estes níveis de 
governo do território. 

Portugal dispõe de um Serviço Nacional de Saúde, 
construído pela Democracia que é um dos bens 
mais preciosos emanados do 25 de abril. Defen-
der, no terreno, o SNS passa, do ponto de vista 
das autarquias, pela intransigente reivindicação da 
manutenção dos investimentos em infraestruturas, 
equipamentos e recursos humanos. Gaia está a 
conseguir, num esforço colaborativo, requalificar o 
Centro Hospitalar de Gaia, dotando-o de respostas 
modernas e preservando a sua dimensão e as va-
lências de saúde ao serviço dos gaienses. Também 
estamos a ser capazes de garantir a expansão da 
rede de Centros de Saúde, com os novos Centros 
de Saúde de Vilar de Andorinho e da Madalena e de 
unidades de cuidados continuados, em articulação 
com o novo modelo organizacional criado pelos Mi-
nistérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da 
Saúde (RNCCI – Rede Nacional de Cuidados Conti-
nuados Integrados).

Gaia precisa de defender, a uma só voz, a rede do 
SNS, garantindo um nível de cuidados universais 
de proximidade pautado pelos mais elevados pa-
drões de qualidade em saúde. 

2. CUIDAR
CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DOS CUIDADOS DE SAÚDE PARA TODOS 

O concelho dispõe ainda de importantes equipa-
mentos complementares do SNS resultantes de in-
vestimento privado que posicionam Gaia como um 
importante polo na área da saúde, da inovação e até 
da investigação médica. Mas a saúde é uma área de 
atuação da governação local que não se esgota na 
mera reivindicação de investimentos do governo da 
República e exige uma progressiva participação das 
autarquias na melhoria geral das condições de vida 
que são essenciais para este domínio. 

Gaia dispõe de um programa municipal de apoio à 
vacinação e tem desenvolvido condições de aces-
so ao medicamento em parceria com as farmácias. 
Continuamos a apostar no bom funcionamento das 
redes públicas de salubridade e abastecimento de 
água como pilares essenciais de um concelho sau-
dável. Eliminamos a utilização de glifosato no es-
paço público numa medida de prudência face aos 
riscos que este herbicida pode representar pela sua 
acumulação nos ecossistemas e nos organismos vi-
vos. Avançamos com um programa de retirada do 
amianto de edifícios sob gestão municipal dando 
prioridade às escolas. 

No geral, Gaia é um concelho exemplar na gestão 
transversal orientada para a saúde pública e para a 
minimização de riscos. 
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Uma grande atenção tem ainda sido dada à promo-
ção do emprego e ao apoio na formação profissio-
nal dos gaienses. Se por um lado os números do 
desemprego têm revelado uma tendência decres-
cente em Gaia nos últimos dois anos, é verdade que 
este é um dos problemas maiores colocados à go-
vernação. Daí o empenho no apoio a empresas e 
na criação de sistemas de incentivos com impacto 
direto e indireto na criação e/ou manutenção de mi-
lhares de postos de trabalho. São bandeiras do pro-
grama municipal de incentivo ao investimento e ao 
emprego a recuperação da Cerâmica de Valadares, 
a fixação da GrandVision, a expansão da Procalçado 
e da La Perla entre muitos outros projetos de inves-
timento geradores de emprego. A aposta na criação 
do Centro de Emprego e Formação Profissional de 
Gaia, protocolado com o IEFP, marcará uma nova 
fase dos programas de qualificação profissional dos 
gaienses, sobretudo daqueles que necessitam de 
reorientar as suas carreiras profissionais, aumen-
tando a sua empregabilidade e a sua valorização 
profissional. Gaia é um concelho com um potencial 
turístico enorme que se confirma nos inúmeros pro-
jetos turísticos que a iniciativa privada está a pla-
near e desenvolver. 

3. PROMOVER
APLICAR POLÍTICAS EFICAZES DE EMPREGO E PROMOÇÃO  
DAS CAPACIDADES E DA FORMAÇÃO DOS MUNÍCIPES 

A autarquia assume o seu papel no desenvolvimen-
to do setor turístico pelo contributo que este setor 
poderá dar na criação de muitos milhares de empre-
gos diretos e indiretos e, pela particularidade deste 
setor na capacidade de absorção de trabalhadores 
com os mais diversos níveis de qualificação acadé-
mica e profissional. Tal como nas outras áreas da 
Agenda de Gaia, queremos que o desenvolvimento 
económico corresponda a modelos de sustentabili-
dade e de efetiva redistribuição da riqueza gerada 
pelas empresas, pelos trabalhadores gaienses que a 
elas dedicam o seu esforço e competência.

Melhores empresas, mais sólidas e competitivas, 
apostadas na inovação e na responsabilidade so-
cial são o pilar do desenvolvimento sustentável 
que Gaia deve incentivar. 

O equilíbrio das contas e a redução do endivida-
mento que este executivo autárquico conseguiu 
implementar nos últimos três anos é pressuposto 
necessário da capacidade de ajudar as empresas 
locais. 
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A economia social é um setor da atividade do Con-
celho que exige pensamento claro e forte articula-
ção com a Câmara Municipal. A ativação da rede 
social assumindo maximamente o valor da coope-
ração através de mecanismos ponderados de ino-
vação social é um dos principais desígnios das po-
líticas concelhias. 

O meio urbano requer constante regeneração e 
revitalização das dinâmicas sociais e isso deve ser 
implementado com um olhar verdadeiramente ino-
vador, capaz de trazer novos paradigmas e modelos 
de gestão que possam configurar respostas novas, 
contemporâneas e mais holísticas aos problemas 
sociais. O programa Gaia Mais Inclusiva é exemplo 
disso mesmo, de um novo programa de ação social 
destinado a apoiar famílias e pessoas isoladas em 
situações de vulnerabilidade como o sobre-endi-
vidamento e o desemprego. Trata-se de um meca-
nismo estratégico inovador, assente na cooperação 
sinérgica entre os parceiros da rede social de Vila 
Nova de Gaia.1 Este programa vem ao encontro de 
uma linha de pensamento que considera fundamen-
tal apoiar também as classes médias e as famílias 
em momento de crise bem para além do tradicional 
foco da proteção social. 

1 Consultar, por favor, Regulamento do Programa Gaia Mais Inclusiva, 
disponível na página da internet: http://www.gaiurb.pt/noticias/2016/Leg_
aviso_8044_2016.htm

4. INOVAR
PROMOVER INTERVENÇÕES NA ÁREA DA INOVAÇÃO SOCIAL 

A participação de Gaia no programa do DLBC - De-
senvolvimento Local de Base Comunitária é uma 
das várias fontes de financiamento de fundos co-
munitários que proporcionarão ao concelho múlti-
plos projetos em que a inovação social é defendida 
e incrementada. A este programa acrescem as dife-
rentes linhas de financiamento resultantes do Por-
tugal 2020 e linhas próprias municipais que terão 
como principal objetivo o reforço e capacitação das 
instituições da rede social e a substancial melhoria 
das respostas sociais existentes no concelho. 

É fundamental induzir uma estratégia integrada 
de desenvolvimento sustentável das instituições, 
assente em mecanismos de cooperação e de en-
treajuda que otimizem todos os recursos disponí-
veis em favor das pessoas que necessitem de apoio 
social. 

De forma a ser capaz de definir estratégias para as 
políticas sociais, a Câmara liderou o processo de 
constituição de um Observatório Social que sirva de 
instrumento de medição da evolução dos fenóme-
nos sociais, com a possibilidade de contribuir para 
a obtenção de um conhecimento aprofundado e 
territorializado das oportunidades e dos problemas 
existentes. 
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Como diz o nosso grande poeta, Fernando Pessoa, 
“Cultura não é ler muito, nem saber muito; é conhe-
cer muito.” A cultura é a massa que une todas as 
esferas do espectro dos interesses humanos. Um 
território culturalmente vivo e rico é sinónimo de 
saúde e dinamismo da vida social. É a cor com que 
se pinta a pedra e o cimento das cidades. É pela 
cultura que se transmitem os grandes valores da 
vida e da humanidade. Usufruir culturalmente das 
cidades e preencher de forma construtiva, artística 
e espiritual o nosso tempo de lazer é hoje mais um 
direito máximo dos cidadãos. É com a devida aten-
ção que temos olhado para os equipamentos cul-
turais do Concelho. Nessa medida, está em curso, 
como exemplo da aposta no reforço da infraestrutu-
ra cultural do concelho, a reabilitação da Biblioteca 
Municipal e do Auditório Municipal. Mas, também, 
é fundamental capacitar as diversas instituições 
culturais do concelho, reforçando a sua atuação 
enquanto parceiros do município quebrando os 
princípios os debilitantes que resultam da mera 
subsidiação, que muitas vezes tem correspondido 
à perda de independência e de força anímica das 
instituições culturais. 

Não defendemos, por isso, uma visão centralizada 
da cultura. Também nesta área cremos que todo o 
investimento deve ser impresso no sentido de dotar 
as forças vivas do Concelho de condições para que 

5. CRIAR
GARANTIR O ACESSO À CULTURA, AO LAZER E AO DESPORTO

elas sejam capazes autonomamente de desenvolve-
rem programas culturais e artísticos de grande valor 
para o concelho, para a região e para o país. Por isso 
se justifica o apoio manifesto às escolas de ensino 
artístico e produção de eventos descentralizados 
pelo território, numa perspetiva de democratiza-
ção do acesso à cultura e ao lazer através de novos 
eventos (Bienal de Arte de Gaia, Gaia Word Music, 
Festeatro, Festival Internacional de Música de Gaia 
entre muitos outros). Sentir o pulsar da criatividade 
e da inovação artística do concelho a par do refor-
ço e criação de públicos é um indicador já visível 
nas estatísticas do INE que indicam um crescimento 
assinalável de espectadores em 2014 face aos anos 
anteriores.1 

A área do desporto é um pilar essencial da quali-
dade de vida dos cidadãos, promovendo a saúde e 
valores de cooperação e partilha. O concelho deve 
apostar de forma continuada na requalificação das 
infraestruturas desportivas e na organização de 
eventos que dinamizem o desporto a nível conce-
lhio e promovam a formação desportiva, como os 
Jogos Juvenis.

1 Consultar, tabela e gráfico na página da Internet do Pordata, fonte INE, 
disponível em: http://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/
Tabela
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Gaia é conhecida pelas suas praias de elevada qua-
lidade ambiental, pela significativa mancha florestal 
e agrícola e pela sua extraordinária margem esquer-
da do rio Douro. Este enquadramento natural deve 
coexistir com a ocupação e atividade humanas de 
forma equilibrada, preservando a Natureza e salva-
guardando os mais elevados valores ambientais em 
benefício também das pessoas e da sua qualidade 
de vida. O concelho tem um longo percurso de três 
décadas na afirmação destes valores e, embora te-
nham sido cometidos erros no desenvolvimento ur-
bano do território, existe um potencial de valoriza-
ção ambiental que deve ser por todos defendido. A 
rede de parques e jardins públicos deve ser mantida 
e alargada a par de um melhor ordenamento do ter-
ritório que permita por um lado a sua valorização 
económica e a prevenção de desastres ambientais 
com realce para os incêndios florestais e as cheias 
fluviais. A preservação da Natureza, para além de 
um imperativo ético, constitui um pilar basilar do 
desenvolvimento sustentável do território. Apesar 
da dificuldade do exercício de conciliação da pro-
teção da Natureza com os legítimos interesses da 
atividade humana devemos continuar num esforço 
pedagógico e democrático a refletir de forma pon-
derada e eficaz nesta questão. 

O espaço público mesmo nas zonas mais urbaniza-
das deverá ser continuamente melhorado e harmo-
nizado com elementos naturais que no seu conjun-
to protejam os ecossistemas urbanos. 

6. PROTEGER
ASSEGURAR O CUIDADO PELA NATUREZA E PELO BEM-ESTAR DE TODOS

Destacamos, nesta matéria, o projeto de desenvol-
vimento do corredor verde do Centro Histórico, o 
novo parque urbano de Vale de S. Paio, a expansão 
do Parque Biológico e a requalificação de jardins 
públicos com destaque pela sua simbologia identi-
tária para o Jardim do Morro. 

Num território com 169 km2 de superfície a gestão 
ambiental, ainda que sob liderança do município, é 
responsabilidade de todos. Não é aceitável que os 
proprietários não procedam à limpeza e proteção 
dos seus terrenos e que se volte a permitir a urba-
nização descontrolada do território, sobretudo com 
projetos de elevada densidade nas zonas mais no-
táveis do ponto de vista do enquadramento natural. 
Iniciámos, finalmente, a requalificação da margem 
gaiense do rio Douro num projeto de valorização 
ambiental já visível na secção da freguesia de Oli-
veira do Douro e brevemente na zona da escarpa da 
Serra do Pilar e na secção da freguesia de Avintes. 

O abandono do glifosato no controlo de vegetação 
do espaço público substituído pela utilização de 
métodos amigos do ambiente e da saúde humana e 
animal foi um passo essencial na afirmação do com-
promisso ambiental do concelho. Gaia deve ambi-
cionar ser reconhecida como um bom exemplo das 
práticas de gestão ambiental. 
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Implementamos uma cultura de relacionamento in-
ter-pares com as diferentes instituições do conce-
lho independentemente da sua dimensão ou área 
de atividade.

A Câmara assumiu-se como um parceiro das ins-
tituições apoiando e partilhando os seus projetos, 
sempre que os mesmos se guiassem por iguais cri-
térios do investimento inteligente e contribuíssem 
em diferentes escalas para o desenvolvimento sus-
tentável do concelho. 

A Câmara deve fomentar a participação dos ci-
dadãos na vida pública e nas decisões coletivas, 
sendo exemplo desta prática a implementação do 
Orçamento Participativo Jovem. Esta nova cultu-
ra de relacionamento institucional é o coração de 
um novo modelo de capacitação institucional das 
forças vivas do concelho libertando-as do jugo da 
subsidiodependência pelo reconhecimento do seu 
papel fundamental enquanto pilares da sociedade. 
Ao recuperarmos o bom nome da Câmara Municipal 
criámos um clima positivo e elevado que facilita o 
envolvimento de todos na defesa do que é comum. 
Esperamos que esta nova abordagem contribua 
para o crescimento rápido de muitas instituições do 
concelho quer sejam culturais, desportivas ou so-
ciais, aumentando a sua área de intervenção, as suas 
valências e a sua visibilidade regional e nacional. A 

7. RELACIONAR
FORTALECER A CIDADANIA E OS LAÇOS DA SOCIEDADE CIVIL

valorização de Gaia enquanto marca de território 
passará pelo sucesso e afirmação das instituições 
gaienses da sua credibilidade e capacidade de in-
teração com a comunidade. Este desígnio permitirá 
às instituições o alargamento da sua base de finan-
ciamento através da captação de novos associados, 
de beneméritos, mecenas e patrocinadores, refor-
çando a sua independência em relação aos apoios 
provenientes das instituições autárquicas. 

É fundamental assegurar a transmissão de valores 
essenciais e a defesa de políticas de promoção da 
igualdade de oportunidades e de salvaguarda de 
direitos fundamentais dos cidadãos.  A defesa in-
transigente da igualdade de género e a aplicação 
de medidas de descriminação positiva fazem parte 
da liderança ativa que a Câmara Municipal tem por 
obrigação observar. 

A elaboração de uma agenda comum como parte 
visível do compromisso para o futuro, ligando em 
torno de valores e desígnios universais e consen-
suais os gaienses e as instituições do concelho é o 
instrumento de coesão que permite, de forma de-
mocrática, incrementar a relação entre a Câmara 
Municipal e todo o tecido concelhio,  entre a autar-
quia e os cidadãos,  como instrumento plural ne-
cessário e mecanismo eficaz de concretização do 
modelo de democracia participativa.
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Em 2013, Gaia sofria as consequências da queda da 
reputação da Câmara Municipal originada essen-
cialmente pelo seu elevado nível de endividamento. 
Endividamento esse bem acima do limite legal. Na 
verdade, Gaia era a segunda Câmara mais endivida-
da do país. Tornou-se assim fundamental proceder 
nos primeiros anos do atual mandato a um corajo-
so e determinado processo de redução do passivo, 
com o sucesso reconhecido por entidades isentas 
como o Tribunal de Contas ou a DGAL – Direção 
Geral das Autarquias Locais. Em dois anos reduzi-
mos o passivo em mais de 50 milhões de euros. O 
Anuário Financeiro dos Municípios 2014 atribui o 
primeiro lugar ao Município de Gaia quanto à exe-
cução financeira na redução do passivo.1 Equilibrá-
mos as empresas municipais quer do ponto de vista 
financeiro quer do ponto de vista económico. Inter-
nalizamos na Câmara a extinta Gaianima e as suas 
pesadas dívidas (14 milhões de euros) e o Parque 
Biológico de Gaia, artificialmente enquadrado na 
empresa Águas de Gaia.

Conduzimos este processo de saneamento financei-
ro a par da redução da carga de taxas e impostos 
municipais que recaía sobre os gaienses. A tarefa 
esteve longe de ser uma tarefa fácil tendo em conta 
sobretudo as ambições e a visão que este executi-
vo tem para o Concelho e a necessidade de alguma 
margem financeira que permitisse concretizá-las. A 
agravar a dívida recebida vieram juntar-se respon-
sabilidades financeiras elevadíssimas, resultantes de 
processos judiciais provenientes de há mais de 10 
anos que envolviam responsabilidades de dezenas 
de milhões de euros. 

Recuperar o bom nome da Câmara tornou-se assim 
urgente e uma das grandes prioridades deste exe-
cutivo, para que fosse possível atuar como motor 
social e económico da autarquia no terceiro maior 
concelho do país. Isto foi feito com a consciência de 
que a gestão pública deve assegurar um conjunto 

1 De acordo com o que demonstra o Anuário Financeiro dos Municípios 
Portugueses 2014, consultável na página da Internet com o endereço 
eletrónico: http://pt.calameo.com/read/00032498129f77e60df63

8. INFORMAR
PROMOVER POLÍTICAS DE TRANSPARÊNCIA E ACESSO PLENO À INFORMAÇÃO

de serviços a todos os cidadãos e que não é a mes-
ma coisa recuperar uma Câmara quase insolvente 
do que recuperar uma empresa insolvente. O equi-
líbrio entre o objetivo de sanear financeiramente a 
Câmara Municipal mantendo níveis de investimento 
elevados e ampliando serviços essenciais para as 
pessoas e para as famílias só foi possível com um 
vasto apoio da sociedade, dos órgãos autárquicos 
e das diferentes entidades do universo municipal. 
Conseguimos readquirir a confiança de fornecedo-
res e do sistema financeiro, respeitamos os compro-
missos anteriores, renegociamos juros e planos de 
pagamento de dívidas antigas e implementamos 
um novo modelo de investimento inteligente orien-
tado por critérios de utilidade pública avaliando 
o seu impacto imediato na qualidade de vida das 
pessoas e das empresas e procurando enquadrá-los 
sempre num plano mais vasto de desenvolvimen-
to sustentável do concelho. Podemos dizer que em 
2014 e 2015 eliminamos gorduras e exercitamos o 
músculo da Câmara Municipal tornando-a numa 
instituição mais transparente, aberta, colaborativa 
e saudável. Este esforço de credibilização financei-
ra da Câmara Municipal foi fundamental para que o 
concelho tenha recuperado a sua boa reputação. A 
reputação do município é um elemento fundamen-
tal para o desenvolvimento de uma marca de Gaia. 

Manter os cidadãos informados, com rigor e trans-
parência, sobre a atividade do município é um dever 
fundamental da Câmara Municipal. A comunicação, 
a informação e o diálogo devem enquadrar a nos-
sa atuação porque delas depende a consciência e 
o conhecimento que as pessoas têm do poder po-
lítico e das opções de governação que as afetam. 
Levamos com seriedade este princípio pelo que 
temos desenvolvido meios de disponibilização de 
informação aos cidadãos de forma acessível e fácil 
para todos. O novo sítio da Câmara Municipal é re-
flexo desse princípio. A Revista Municipal é um ins-
trumento informativo que procura retratar o que de 
mais relevante acontece em Vila Nova de Gaia, seja 
por iniciativa da autarquia, seja emanado da socie-
dade e das instituições.
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Temos sido capazes de implementar uma política 
de investimento orientada pelo critério da susten-
tabilidade ao mesmo tempo que decidimos baixar 
impostos, taxas e tarifas (reduzimos o IMI em 8%, 
o que permitiu conter o efeito das reavaliações de 
imóveis, poupando 3,7 milhões de euros por ano 
às famílias gaienses e reduzimos a fatura da água 
à custa da redução da taxa de resíduos sólidos em 
6,5%). Esta contribuição para aliviar a comunidade 
gaiense das pesadas faturas da água e do IMI foi 
a forma encontrada para diminuir, de imediato, a 
pressão dos encargos financeiros que condicionam 
os orçamentos familiares. Há que cultivar uma cul-
tura de responsabilização da administração pública. 
Muitas vezes se recorre à ideia de que com a crise 
a administração se vê impreterivelmente forçada a 
aumentar os impostos. Foi o que aconteceu a nível 
nacional com a tendência para pôr em marcha polí-
ticas de austeridade. A nossa interpretação é outra, 
é a de que o meio mais eficaz para resolver a cri-
se é a boa gestão: equilíbrio das contas e investi-
mentos estrategicamente pensados. “Tentou, assim, 
mostrar-se que a crise não se resolve entregando a 
fatura ao povo, pelo aumento dos impostos. A cri-
se resolve-se pela boa gestão, pelo emagrecimento 
inteligente da estrutura, pela capacidade de definir 
políticas fortes e sustentáveis, com prioridades inte-
ligentes e sustentáveis.” (Relatório de Atividades da 
CM de Gaia 2015)

O município tem, assim, um contributo importante 
para o aumento dos recursos disponíveis das famí-
lias. A outra vertente do desenvolvimento econó-
mico sustentável que promovemos, intimamente 
ligada ao combate ao desemprego, é a criação de 
condições competitivas para a fixação e crescimen-
to de empresas geradoras de emprego. 

9. CRESCER
ASSEGURAR UM DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL

Hoje é substancialmente mais fácil instalar uma 
nova empresa em Gaia ou expandir uma empresa 
já existente. Gaia dispõe de condições de localiza-
ção, de recursos e de talento humano excecionais 
no contexto regional e nacional. O acesso ao Ae-
roporto Internacional Francisco Sá Carneiro inclu-
sivamente através da rede de Metro, o acesso ao 
Porto de Mar de Leixões, a disponibilidade de trans-
porte ferroviário de passageiros e de mercadorias 
e a ligação direta por autoestrada à rede Ibérica e 
Europeia, a par da existência de terrenos a preços 
competitivos e infraestruturas de acolhimento em-
presarial (para além da InovaGaia existem vários es-
paços de incubação e de instalação de empresas 
“chave na mão”.), da proximidade aos centros de 
investigação das universidades do Porto, de Aveiro 
e do Minho e a existência de capital humano local 
fazem de Gaia uma plataforma excecional para o 
desenvolvimento empresarial. 

A qualidade de vida em Gaia – recorde-se que se-
gundo o ranking de City Branding da Bloom Con-
sulting, Gaia é o terceiro melhor concelho para viver 
em toda a região norte – é também um elemento 
apelativo à fixação de quadros das empresas quer 
provenientes de outras regiões de Portugal, quer 
provenientes do estrangeiro. 

Gaia é, segundo o já citado ranking da Bloom Con-
sulting, o quinto melhor concelho para investir em 
toda a região norte, tendo subido cinco lugares no 
ranking nacional face a 2014. Note-se que, no mes-
mo ranking relativo a 2013, Gaia ocupava o 13º lugar 
na região norte. A acentuada subida do posiciona-
mento de Gaia nesta avaliação independente deve 
levar-nos a ambicionar ocupar o primeiro lugar na 
região norte até 2020.
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Num concelho com a dimensão territorial de Vila 
Nova de Gaia a mobilidade é um dos fatores primor-
diais para assegurar qualidade de vida e igualdade 
de oportunidades entre os cidadãos. Gaia dispõe de 
uma rede viária complexa com atravessamentos de 
autoestradas e vias rápidas que se articulam razoa-
velmente com a rede principal do município. A rede 
viária secundária e terciária é vastíssima resolvendo 
de forma capilar o acesso aos aglomerados popu-
lacionais muitas vezes num registo de grande dis-
persão. É um desafio financeiro e operacional enor-
me manter em boas condições a rede viária sob 
responsabilidade do município. O desinvestimento 
registado até 2013 na manutenção básica da rede 
viária tem sido contrariado nos últimos três anos 
com um esforço financeiro considerável da Câmara 
Municipal sendo já visíveis as reabilitações de deze-
nas de quilómetros de vias. Este é um investimento 
que terá que ser permanente e que absorverá nos 
próximos anos uma fatia considerável do orçamen-
to municipal. O concelho não pode voltar a registar 
períodos longos de desinvestimento na manuten-
ção da rede viária pelo que deve ser um desígnio 
assumido por todos a perenidade do programa de 
reabilitação da rede viária municipal. Registe-se que 
o alargamento da A1 foi aproveitado pelo município 
para resolver dois nós críticos de articulação desta 
autoestrada com a restante rede viária – o Nó dos 
Carvalhos e o Nó de Santo Ovídio. Estes dois novos 
nós terão um efeito revolucionário na mobilidade 
rodoviária que se fará notar no imediato e ao longo 
dos próximos anos. 

Gaia dispõe de uma rede de transportes públicos 
assimétrica, sem respostas eficientes em todo o 
território e ainda marcada por uma perspetiva de 
ligações pendulares ao Porto. Para que a rede de 
transportes públicos rodoviários adquira eficiên-
cia, rentabilizando a mesma a favor dos munícipes 
pela redução de custos associados ao progressivo 
alargamento da bilhética integrada “Andante” será 
necessário um investimento muito elevado por par-
te dos operadores públicos e privados que só será 
possível com ajudas públicas, tal como acontece na 
maioria dos países europeus que apresentam redes 
de transporte público de qualidade. 

O novo modelo de gestão dos STCP que inclui os 
municípios no quadro acionista da empresa é uma 
forte aposta de Gaia na alavancagem da rede de 
transportes públicos seguindo uma lógica de coo-
peração com os operadores privados. A reduzida 

10. INTEGRAR
PROMOVER UMA POLÍTICA INTEGRADA PARA A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

oferta de transportes públicos alternativos aos ro-
doviários, nomeadamente o metro de superfície e 
o comboio implica fortes investimentos do Estado 
Português e da Europa que transformem estes dois 
meios de transporte em espinhas dorsais da rede 
articulada de transporte público em Gaia. É funda-
mental um plano ambicioso de expansão da rede 
de metro e um investimento há muito adiado na 
reabilitação de estações de caminho-de-ferro e em 
material circulante da CP nos serviços urbanos e su-
burbanos. É prioritária a extensão da linha amarela 
ao Centro Hospitalar de Gaia. O município dispõe-
-se a assumir a reivindicação colaborativa nestes 
investimentos prioritários sabendo que os mesmos 
correspondem a intervenções morosas, motivo pelo 
qual se torna urgente o arranque dos processos 
conducentes a estes investimentos. A mobilidade é 
um conceito complexo que associa a acessibilidade 
à proximidade procurando minimizar o tempo des-
pendido em deslocações e os custos associados, 
que representam uma percentagem muito significa-
tiva dos orçamentos familiares. 

Gaia irá apostar na inovação na área da mobilidade 
acompanhando a evolução dos veículos elétricos e 
aplicação de soluções contemporâneas já testadas 
noutros territórios europeus. Uma destas soluções 
é o MetroBus ou seja a circulação de autocarros pre-
ferencialmente elétricos e não poluentes em canais 
dedicados da rede viária, com enorme capacidade 
de transporte de passageiros e de articulação com 
os outros tramos da rede de transportes públicos. A 
utilização da bicicleta e a pedonalização criteriosa 
de algumas áreas serão mecanismos de incremen-
to da mobilidade suave que exigem mesmo assim 
um investimento relevante do município, sobretudo 
quando é necessário vencer desníveis de cota signi-
ficativos como no caso do Centro Histórico.  

A aposta na reabilitação de equipamentos de pro-
ximidade como é o caso das escolas EB1 e Jardins 
de Infância contribui igualmente para a melhoria da 
mobilidade. É essencial que o concelho saiba de-
fender a proximidade de equipamentos e serviços 
públicos como instrumento fundamental da quali-
dade de vida valorizando o investimento inteligen-
te na manutenção e reabilitação dos mesmos, por 
contraste com o paradigma “desenvolvimentista” 
que privilegiava a construção pela construção ge-
rando megaequipamentos necessariamente mais 
afastados das pessoas e criando vazios identitários 
e sociais locais. 
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São mais de 300 mil os corações que todos os 
dias batem no peito de um povo de fé que não 
esquece, nesta Gaia onde as boas memórias 
das pedras do património continuam vivas e 
os barcos continuam a sulcar o rio ao sabor do 
vento que os conduz ao destino. 

Somos o vermelho rubi do vinho que soube-
mos criar ao longo da nossa história, que nos 
marca como um povo de trabalho duro e sem 
medo de carregar nos ombros o futuro de um 
país.

Somos a árvore que nunca morre e que cresce 
para abrigar com a sua sombra as brincadeiras 
das nossas crianças. Somos milhares de árvo-
res nos parques, nos lugares, na cidade que se 
estende ao ritmo do tempo. 

Cuidamos do verde que nos abriga para que o 
Sol possa sempre encontrar alguém para bri-
lhar.

Vivemos com a força das ondas que alimen-
tam as nossas praias, temos em nós a energia 
que nunca acaba, que mesmo perante as ro-
chas mais duras e os problemas mais difíceis, 
insiste em batalhar para encontrar caminhos. 

Aqui os rios correm para a foz, doa a quem 
doer, porque é o nosso caminho, o nosso des-
tino o nosso rumo. 

Somos a energia que norteia o norte e que se 
redobra no amarelo dos dias em que o sol nos 
abençoa a alma.

É aqui que vive a vida. Gaia tem o azul do céu e 
do mar juntos num doce romance que convida 
a viver paixões que duram para sempre e nos 
fazem sorrir e sonhar.

É Gaia que se levanta, singular, única, ao mes-
mo tempo plural. 

Temos a tradição e a modernidade, o passado 
e o futuro, somos campo e mar, cultura e tec-
nologia, conhecimento e empresas.

Somos por Gaia, 300 mil corações que se le-
vantam e dão o melhor de si para construir o 
seu próprio futuro, o futuro dos seus filhos e 
netos.

Somos de Gaia, temos dentro de nós as co-
res do mundo que fazem o mundo fazer mais  
sentido.

LOGOMARCA
A CRIAÇÃO DA
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Gaia é o terceiro município mais populoso do 
país e o mais populoso de toda a região Norte, 
com mais de 300 mil habitantes distribuídos 
por 15 freguesias.

Gaia é singular, única, mas ao mesmo tempo 
plural. Tem tradição e modernidade, passado e 
futuro. Tem campo e mar. Tem cultura e tecno-
logia, conhecimento e empresas. Desdobra-se 
em quatro grandes áreas que abarçam quatro 
mundos num só: natureza, energia, património 
e vida.

LOGOMARCA
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SOMOS MAIS de trezentos mil os que habita-
mos e vivemos em Gaia. Mais de 150 mil são 
pessoas em idade ativa. Cerca de 40 mil fre-
quentam as nossas escolas. Cerca de 50 mil 
têm 65 ou mais anos. As pessoas são o mais 
importante ativo das organizações, das em-
presas e dos territórios. É com base nos que 
vivem e habitam em Gaia que pode afirmar-se 
o enorme potencial do Concelho.

A PRIMEIRA RAZÃO DE SER E EXISTIR da ins-
tituição Câmara Municipal são os gaienses. É 
por eles, para eles e com eles que os eleitos 
e os profissionais da Câmara Municipal têm o 
dever de trabalhar. Um trabalho que exige de-
dicação, espírito de serviço e esforço quotidia-
no. Um trabalho que deve usar as ferramentas 
e os meios mais modernos e inovadores numa 
perspetiva de de qualidade e de eficiência. 

TEMOS cerca de 30 mil empresas espalhadas 
pelos 168,7 km2 de área do Concelho. De for-
ma livre e empreendedora temos mais de 300 
Instituições de cultura, juventude, desporto, 
solidariedade social, ambiente espalhadas pe-
las 24 freguesias do concelho. 

GAIA é uma cidade e um concelho abertos ao 
mundo e ao futuro. Durante séculos aqui se 
preparava e daqui partia um dos vinhos mais 
apreciados no mundo – o Vinho do Porto. Des-
de sempre Gaia, na margem sul do Douro, foi 
terra de cruzamento de culturas, de saberes, 
de trocas económicas e também de confron-
tos entre povos do norte e do sul. Aqui se re-
sistiu às invasões francesas e se centraram as 
lutas liberais do século XIX. Abertura ao mun-
do que lhe dá o Douro e o Atlântico. 

SOMOS MAIS...
NOTA FINAL
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VENCIDA a barreira natural do Douro, Gaia es-
teve na fundação da nação portuguesa, coo-
perando com o Porto e com as povoações a 
norte, ao mesmo tempo que interagiu com as 
populações a sul. 

ABERTURA AO MUNDO E AO FUTURO em 
cooperação, mais que em competição, com 
os territórios próximos. Na sociedade atual os 
territórios, organizados administrativamente, 
concorrem entre si por turistas, visitantes, in-
vestimentos, eventos de dimensão regional, 
nacional e internacional. Cada território, cida-
de, concelho ou região concorre pelos elemen-
tos que garantem o desenvolvimento susten-
tado e a qualidade de vida. Esta concorrência 
será cega e contraproducente se contrariar os 
pilares estratégicos da cooperação, na inova-
dora lógica colaborativa de uma sociedade em 
rede. Territórios próximos que são os concelhos 
vizinhos de Gaia, nomeadamente os parceiros 
da Frente Atlântica, da Área Metropolitana do 
Porto, do Norte e da Galiza, nomeadamente os 
organizados no Eixo Atlântico. E estamos per-

to da Europa, a que estamos ligados por via-
gens rápidas de avião, que nos fazem chegar 
milhões de visitantes. 

A CÂMARA MUNICIPAL tem o dever de gerir 
bem, utilizando as ferramentas inovadoras da 
gestão inteligente. Gerir no sentido de utilizar 
os melhores meios e as técnicas mais moder-
nas e adequadas. Gerir por, com e pelos Gaien-
ses. Gerir de forma transparente. Gerir com o 
objetivos de desenvolvimento sustentado e de 
qualidade de vida dos que vivem em Gaia, bus-
cando a coesão social e territorial, no respeito 
pelas diversidades existentes. Gerir o presente 
com os olhos no futuro. 

A MARCA DE GAIA insere-se nas preocupa-
ções e objetivos de gestão do Município. Uma 
marca com atributos claros. Uma marca com 
um logótipo alegre, enérgico e afirmativo. Uma 
marca como expressão do marketing do con-
celho. Uma marca de que os gaienses se pos-
sam orgulhar, atraindo turistas, visitantes e in-
vestimentos para Gaia. N
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