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Esposende 

 

O município de Esposende localiza-se na região Norte (NUTS 

II) e sub-região do Cávado (NUTS III), pertencendo ao distrito 

de Braga. 

O concelho estende-se numa área de cerca de 95 Km2. O 

município é limitado a norte pelo município de Viana do 

Castelo, a leste por Barcelos, a sul pela Póvoa de Varzim e a 

oeste pelo Oceano Atlântico. 

O município de Esposende tem cerca de 34.286 habitantes 

(ano 2012), que se distribuem por nove freguesias: Antas, 

União das freguesias de Apúlia e Fão, União das freguesias de 

Belinho e Mar, União das freguesias de Esposende, Marinhas e 

Gandra, União das freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto, 

Forjães, Gemeses, União das freguesias de Palmeira de Faro 

e Curvos e Vila Chã (figura 1). 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Localização geográfica do 

município de Esposende. 
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Compromissos 
 

║Governança 

Esposende integra a Agência de Energia do Cávado, 

constituída a 5 de Julho de 2010. 

A Agência de Energia do Cávado define as suas atividades 

através do respetivo enquadramento legal, seguindo os 

seguintes objetivos, de política energética: 

• Garantir a segurança do abastecimento de energia, 

diversificando os recursos primários e promovendo a 

eficiência energética; 

• Estimular e favorecer a concorrência, promovendo a 

defesa dos consumidores e a competitividade e eficiência das 

empresas; 

• Garantir a adequação ambiental de todo o processo 

energético, tentando reduzir o impacto ambiental às escalas 

local, regional e global. 

Complementarmente, a Agência tem como função o 

acompanhamento e estímulo da adoção de comportamentos 

de eficiência energética e de valorização dos recursos 

energéticos de proximidade em ligação com as autoridades 

locais, os agentes económicos regionais e os cidadãos em 

geral.  

 

 

 

 

 

A boa governância é prioritária nos vários níveis de 

governação. A governância integra um conjunto de processos 

que resultam na concretização de políticas e programas com 

o fim último de providenciar a melhor qualidade de vida aos 

cidadãos.  

O município de Esposende tem trabalhado no sentido do 

desenvolvimento sustentado do concelho, contando com a 

participação de todos os atores locais. Neste sentido, têm 

sido desenvolvidas parcerias nas áreas da sustentabilidade e 

eficiência energética, permitindo uma melhor e mais fácil 

implementação do seu Plano de Ação para a Energia 

Sustentável e dos compromissos do Pacto de Autarcas. O 

município tem acompanhado e aderido a diversas iniciativas e 

programas de apoio à eficiência energética, integração de 

renováveis e de uma forma geral de apoio à sustentabilidade. 

║Pacto de Autarcas 

Na sequência do Pacote Clima e Energia da EU, a Comissão 

Europeia lançou em 2008 o Pacto de Autarcas visando 

envolver, voluntariamente, autarquias locais e regionais no 

aumento da eficiência energética e na utilização de fontes 

de energias renováveis nos respetivos territórios. Através do 

seu compromisso, os signatários pretendem atingir e 

ultrapassar o objetivo da União Europeia de reduzir as 
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emissões de CO2 em 20% até 2020 através da redução de 

consumos de energia - públicos e privados - e aumento da 

utilização de fontes de energias renováveis representa um 

esforço significativo para os municípios. 

A adesão do Município de Esposende ao Pacto de Autarcas 

representa mais um passo do município com vista a promover 

o desenvolvimento sustentável do concelho. 

No âmbito da adesão ao Pacto de Autarcas, Esposende 

procedeu à realização do Plano de Ação para a 

Sustentabilidade Energética de Esposende (PAES de 

Esposende). O PAES de Esposende integra o conjunto de 

medidas de sustentabilidade energética cuja implementação 

permitirá o cumprimento do compromisso de redução de 20% 

das suas emissões de CO2 até 2020. No quadro 1 apresentam-

se as principais metas a atingir com a implementação do 

PAES de Esposende. 

 

Quadro 1 - Principais metas a atingir com a implementação do PAES até 
2020 

 

Redução do 
consumo de 
energia [%] 

Redução de 
emissões de 

CO2 [%] 

Redução da 
fatura 

energética [%] 

Metas do PAES 
para 20201 

19% 20% 19% 

                                            
1 Metas para 2020 apresentadas no Plano de Ação para Sustentabilidade 
Energética de Esposende. 

 

║Referências de Excelência 

O PAES de Esposende integra um conjunto de projetos 

concelhios e de iniciativas privadas, numa estratégias 

complementar e integrada. Os projetos e objetivos 

estratégicos têm vindo a ser implementados em diferentes 

áreas de atuação.  

As Referências de Excelência constituem os exemplos mais 

relevantes das estratégias e iniciativas implementadas pelo 

município de Esposende, com vista à promoção de um 

desenvolvimento sustentável. Constituem desta forma, um 

conjunto de experiências de sucesso que o município 

pretende partilhar com outras autarquias locais, províncias, 

regiões ou redes, visando a partilha de conhecimentos e um 

desenvolvimento sustentável integrado.  

Em Esposende coloca-se em evidência a requalificação da 

frente ribeirinha de Esposende, o projeto Esposende Cidade 

Natura e o Projeto Engage . 
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Figura 2 - Esposende. 

Autor: Visit Esposende 
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REQUALIFICAÇÃO DA 
FRENTE RIBEIRINHA 

DE ESPOSENDE 
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A requalificação da Frente Ribeirinha de Esposende abrangeu 

a requalificação e ampliação do passeio existente, com a 

introdução de uma ciclovia de continuidade. 

O objetivo central foi criar um passeio panorâmico, ao longo 

de toda a marginal, com um cariz contemplativo, confortável 

e com qualidade para os cidadãos. Este passeio passou a 

integrar uma ciclovia e insere-se na ecovia prevista ao longo 

do litoral norte.  

Com uma extensão de 1 km a Ciclovia construída no âmbito 

da requalificação da Frente Ribeirinha de Esposende é uma 

via ciclável e pedonal (figura 3). A sua localização confere-

lhe a designação de via panorâmica. 

Na construção da ciclovia foram ainda instalados LED´s quer 

paras iluminação decorativa (76) como para iluminação 

pública (88).  

 

║Investimento 

A requalificação da Frente Ribeirinha de Esposende 

representou um investimento de cerca de  1.188.292€. Este 

projeto foi comparticipado em 85% pelo ON.2/ QREN. 

 

Figura 3 – Zona Ribeirinha. 

Autor: Câmara Municipal Esposende 
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INDICADORES 

ÁREA DE INTERVENÇÃO 

Reabilitação urbana e otimização da vertente energética e climática do planeamento urbano;  

Aumento da “pedonalidade” e do uso da bicicleta.  

Sensibilização e educação para a sustentabilidade climática 

PRAZO DE EXECUÇÃO 25.11.2011 e 11.07.2012 

ENTIDADE RESPONSÁVEL 
Câmara Municipal de Esposende  

DESCRIÇÃO 

Com uma extensão de 1 km a Ciclovia construída no âmbito da requalificação da Frente Ribeirinha 
de Esposende é uma via ciclável e pedonal cuja localização lhe confere a designação de via 
panorâmica. Foram ainda instalados LED´s quer paras iluminação decorativa quer para iluminação 
pública. 

INDICADORES-CHAVE 

Redução de consumos energéticos: 943 MWh/ano  

Redução de emissões CO2: 359 t CO2/ano 

Investimento: 1.188.292€  

Criação de emprego: 54 empregos (emprego equivalente a tempo inteiro) 

Infraestruturas construídas: 1 via ciclável com 1,0 km e iluminação LED 

IMPACTO SOBRE A 
SUSTENTABILIDADE 

Emissões GEE:  médio/elevado 

Qualificação do território: elevado 

IMPACTO SOBRE A INOVAÇÃO 

Conhecimento: médio/elevado  

Qualificação: médio 

Tecnologia: médio 
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FOTOGRAFIAS 
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© Câmara Municipal de Esposende, Zona Ribeirinha  

© Câmara Municipal de Esposende, Zona Ribeirinha e Ciclovia  
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© Câmara Municipal de Esposende, Zona Ribeirinha e Ciclovia  

© Câmara Municipal de Esposende, Zona Ribeirinha e Ciclovia  
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ESPOSENDE 
CIDADE NATURA 
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A operação Esposende “Cidade Natura” pretendeu 

alertar a população residente e visitante de 

Esposende para algumas questões ambientais, com 

vista à promoção de um ambiente de qualidade, na 

zona urbana e turística da cidade, para o qual todo 

e qualquer cidadão pode contribuir, procedendo à 

separação seletiva dos resíduos, à gestão eficiente 

de energia, promovendo o combate às alterações 

climáticas e à defesa da orla costeira, através de 

adoção de atitudes e comportamentos mais 

corretos.  

Assim, e neste âmbito, a Esposende Ambiente 

desenvolveu algumas campanhas de sensibilização e 

informação ambiental, de forma a impulsionar uma 

participação consciente e responsável da população 

residente e visitante. 

 

║Investimento 

A operação Esposende “Cidade Natura” representou 

um investimento de cerca de 28.209,25 €. Este 

projeto foi comparticipado em 85% pelo ON2 / 

QREN. 

 

Figura 4 – Imagem ilustrativa de 

Brochura “Cidade Natura” 

Autor: Câmara Municipal Esposende 
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INDICADORES 

ÁREA DE INTERVENÇÃO Sensibilização e educação para a sustentabilidade climática 

PRAZO DE EXECUÇÃO De  01/06/2010 a 28/02/2013 

ENTIDADE RESPONSÁVEL Câmara Municipal de Esposende e Esposende Ambiente 

DESCRIÇÃO 
Desenvolvimento de campanhas de sensibilização e informação ambiental em escolas e para a 
comunidade em geral, assentes em 3 grandes eixos, nomeadamente, energia, orla costeira e 
resíduos  através da criação de flyers, brochuras e outdoors. Foram ainda a adquiridos 9 ecopontos. 

INDICADORES-CHAVE 

Redução de consumos energéticos: 468 MWh/ano  

Redução de emissões CO2: 183 t CO2/ano 

Investimento: 28.209,25 €  

Criação de emprego: 2 empregos (emprego equivalente a tempo inteiro) 

IMPACTO SOBRE A 
SUSTENTABILIDADE 

Emissões GEE: médio  

Qualificação do território: médio 

IMPACTO SOBRE A INOVAÇÃO 

Conhecimento: médio/elevado  

Qualificação: médio 

Tecnologia: baixo 
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FOTOGRAFIAS 
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© Câmara Municipal de Esposende, Flyer Cidade Natura 

© Câmara Municipal de Esposende, Flyer Cidade Natura 
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© Câmara Municipal de Esposende, Flyer Cidade Natura 
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PROJETO ENGAGE 
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O projeto Engage consiste num plano de comunicação 

comum a várias cidades europeias e que tem como objetivo 

sensibilizar os atores locais e os cidadãos para as boas 

práticas no âmbito da gestão e eficiência energética. Em 

2012, em Esposende, este projeto envolveu os alunos da 

Escola Eira D `Ana e o Agrupamento de Escuteiros de 

Esposende através da elaboração de cartazes de 

sensibilização, que foram colocados nos muppis do concelho 

durante os meses de Verão. Em 2013 foi dado início a uma 

nova campanha, em colaboração com a Associação Comercial 

e Industrial de Esposende, e que teve como objetivo 

promover o envolvimento de diversos comerciantes nesta 

campanha de sensibilização energético-ambiental. 

Participaram 60 comerciantes, que assumiram publicamente 

os seus compromissos energéticos, aos quais se juntaram os 

compromissos de vários colaboradores e serviços da empresa 

municipal Esposende Ambiente. Durante a “Semana Europeia 

da Sustentabilidade Energética 2013” foi realizada uma 

exposição onde estiveram patentes todos os compromissos 

energéticos assumidos ao longo deste período pelos vários 

parceiros locais. 

║Investimento 

O projeto não representou qualquer investimento.  

 

Figura 5 – Projeto Engage. 

Autor: Câmara Municipal Esposende 



 

 

INDICADORES 

ÁREA DE INTERVENÇÃO Sensibilização e educação para a sustentabilidade climática 

PRAZO DE EXECUÇÃO Abril de 2012 a Junho de 2013 

ENTIDADE RESPONSÁVEL Câmara Municipal de Esposende e Esposende Ambiente 

DESCRIÇÃO 
Desenvolvimento de campanhas de sensibilização e informação para atores locais e cidadãoes no 
âmbito das boas práticas ao nível da gestão e eficiência energética 

INDICADORES-CHAVE 

Redução de consumos energéticos: 191 MWh/ano  

Redução de emissões CO2: 74 t CO2/ano 

Investimento: 0.00€  

Criação de emprego: 1 emprego (emprego equivalente a tempo inteiro) 

 

IMPACTO SOBRE A 
SUSTENTABILIDADE 

Emissões GEE: médio  

Qualificação do território: médio 

IMPACTO SOBRE A INOVAÇÃO 

Conhecimento: médio/elevado  

Qualificação: médio 

Tecnologia: baixo 



 

 

FOTOGRAFIAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Câmara Municipal de Esposende, Flyer Engage 

© Câmara Municipal de Esposende, Flyer Engage 
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