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SIGLAS 
 

 

 

AAAF - Atividades de Animação e Apoio à Família 
AceS - Agrupamento de Centros de Saúde 
ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho 
ACR  Associação Cultural de Recardães 
ADICES - Associação de Desenvolvimento Local 
AdRA  Águas da Região de Aveiro 
AEA  Agrupamento de Escolas de Águeda 
AEAS  Agrupamento de Escolas Águeda Sul 
AEVV - Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga 
AEC - Atividades de Enriquecimento Curricular 
AE/ENA  Agrupamentos de Escolas/Escola Não Agrupada 
AIA  Avaliação de Impacte Ambiental 
ALL  Águeda Living Lab 
AMA  Assembleia Municipal de Águeda 
AMAR - Associação Macinhatense de Assistência, Recreio e Cultura 
AMJ  Assembleia Municipal da Juventude 
ANATA - Associação dos Naturais de Águeda 
APA  Agência Portuguesa do Ambiente 
ARCA  Associação de Recreio, Cultura e Assistência de Aguada de Baixo 
ARCOR  Associação Recreativa e Cultural de Oís da Ribeira 
ARU  Área de Reabilitação Urbana 
BARC  Associação Recreativa e Cultural da Borralha 
BMMA - Biblioteca Municipal Manuel Alegre 
CAA - Centro de Artes de Águeda 
CASAS  Centro de Apoio Social e Animação de Segadães 
CCDRC - Comissão de Coordenação da Região Centro 
CERCIAG  Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades de Águeda, CRL 
CIDC  Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 
CIRA - Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 
CJA - Centro de Juventude de Águeda 
CLDS  Contratos Locais de Desenvolvimento Social 
CMA - Câmara Municipal de Águeda 
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CME  Conselho Municipal de Educação 
CMJ  Conselho Municipal de Juventude 
CMMCA - Centro Municipal de Marcha e Corrida de Águeda 
CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
CPIA - Comissão de Proteção do Idoso 
CPVV  Casa do Povo de Valongo do Vouga 
DGAL  Direção Geral das Autarquias Locais 
EIA  Estudo de Impacte Ambiental 
ELH  Estratégia Local de Habitação 
ERP - Enterprise Resource Planning 
ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 
ESTGA  Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda 
EVEF - Estudo de Viabilidade Económica e Financeira 
FAPAGUEDA - Federação das Associações de Pais do Concelho de Águeda 
GAPSI  Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Psicológico 
GMAA  Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor 
GNR  Guarda Republicana Portuguesa 
I4C  Information for Citizens 
ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
IEA - Incubadora de Empresas de Águeda 
IERA  Incubadora de Empresas da Região de Aveiro 
INR  Instituto Nacional para a Reabilitação 
IP  Infraestruturas de Portugal 
IPDT - Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo 
IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social 
IVV - Instituto da Vinha e do Vinho 
IVR - Interactive Voice Response 
LAAC - Liga dos Amigos de Aguada de Cima 
MAT  Muito Alta Tensão 
MSH  Missão Saúde para a Humanidade 
OP  Orçamento Participativo 
ORU - Operação de Reabilitação Urbana 
PAICD - Plano de Ação para as Comunidades Desfavorecidas 
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PARU - Plano de Ação para Regeneração Urbana 
PDM - Plano Diretor Municipal 
PEC  Parque Empresarial do Casarão 
PEDU  Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
PEPAL  Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública 
PERU - Plano Estratégico de Reabilitação Urbana 
PGDCA - Plano Geral de Drenagem da Cidade de Águeda 
PGRCIC - Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 
PGRI - Plano de Gestão de Riscos de Incêndios 
PIICIE - Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso escolar 
PMDFCI  Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
PMUS - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 
PND  Pessoal Não Docente 
PROFCL - Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral 
REOT - Relatório do Estado do Ordenamento do Território de Águeda 
RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados 
RJIGT  Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 
RSU  Resíduos Sólidos Urbanos 
STAL  Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias Locais 
TUA  Título Único Ambiental 
UA  Universidade de Aveiro 
UPAC - Unidade de Produção para Autoconsumo 
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SIGLAS  

 

 

 
Passadas as festividades, entrámos em 2020 no terceiro ano do mandato que iniciámos em 

2017, com a plena certeza de que este será um ano de plena concretização da estratégia que 

traçámos para a autarquia e em que chegaremos, em velocidade de cruzeiro, à concretização 

dos nossos projetos no concelho. 

E porque estamos no início do ano, não queria deixar de realçar os esforços que temos 

realizado para a concretização de uma velha aspiração aguedense, a ligação Águeda-Aveiro, a 

qual discutiremos ainda durante o mês de fevereiro com o Exmo. Sr. Ministro das 

Infraestruturas e da Habitação, com vista à sua rápida materialização, dando ao nosso 

concelho o que desde há muito merece. 

Por outro lado, e igualmente importante, concluiremos durante o corrente ano a alteração ao 

nosso Plano Diretor Municipal, assim como a Estratégia Local de Habitação, a qual visa efetuar 

um diagnóstico sobre o estado da mesma no nosso concelho e definir, como o próprio nome 

diz, a estratégia para este setor nos próximos seis anos, dando resposta às preocupações da 

população a este nível. 

Uma palavra final para as obras nas freguesias. Tal como sempre 

afirmámos, todas as freguesias contam! E isso nota-se na dinâmica 

que estamos a imprimir nas nossas intervenções, numa lógica de 

coesão e desenvolvimento territorial que marcou, desde sempre, o 

nosso discurso e a nossa ação, a qual é para continuar! 

 

O Presidente de Câmara de Águeda 

 

(Jorge Almeida)  (J(J(J(J(J(J(J(J(J(J(J(J(J(J(Jorge Almeida)
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A presente informação escrita do Presidente da Câmara à Assembleia Municipal está 

enquadrada no previsto na alínea c) do n.º2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. Esta informação é referente aos meses de novembro e dezembro de 2019 e janeiro 

do corrente ano. 

Ao longo deste documento é possível verificar a atividade realizada pelo Município de Águeda, 

nos meses em referência, assim como a situação financeira da autarquia, sendo orientado 

pelas 11 grandes linhas estratégicas definidas nas Grandes Opções do Plano e Orçamento de 

2020. 

Esta informação é ainda complementada com os dados disponíveis na plataforma I4C (i4c.cm-

agueda.pt), através da lógica de modernização administrativa imbuída na autarquia. 
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 Presença no concerto da Banda Sinfónica 

da Guarda Nacional Republicana, 11º 

aniversário do Comando Territorial da 

GNR de Aveiro, no Centro de Artes de 

Águeda (CAA); 

 Presença na Cerimónia Militar 

comemorativa do 11.º aniversário do 

Comando Territorial da GNR de Aveiro, no 

Largo 1.º de Maio, em Águeda; 

 Sessão de oferta do romance "ALMA" de 

Manuel Alegre, pelo autor, aos alunos do 

12.º ano do Concelho de Águeda, no 

auditório da Escola Secundária Marques 

Castilho (ESMC); 

 Descerramento dos diplomas 

Doutoramento Honoris Causa pela 

Universidade de Pádua e Prémio Camões 

oferecidos por Manuel Alegre e 

apresentação do livro "Sonetos" por 

Paulo Sucena, no âmbito das 

comemorações do 10.º Aniversário da 

BMMA, na Sala Polivalente da BMMA; 

 Participação no Congresso Smart City 

Expo World Congress 2019 em Barcelona; 

 

e valorização ecológica do rio Cértima nos 

concelhos de Águeda e Oliveira do Bairro, 

realizada no Centro Cívico de Barrô; 

 Reunião com o Secretário Regional de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural, 

Funchal; 

 Assinatura do Protocolo Pegada Ecológica 

Zero, na CIRA; 

 Presença na Sessão Pública sobre a 

Estratégia Local de Habitação, na Câmara 

Municipal de Águeda; 

 Participação no Simpósio Cres(Ser), 

Centro de Artes de Águeda; 
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 Cerimónia de abertura oficial do Mercado 

de Natal e Iluminação de Natal da Cidade, 

no Largo 1.º de Maio; 

 126º Aniversário da Banda 

Castanheirense, na Castanheira do Vouga; 

 160º Aniversário da Santa Casa da 

Misericórdia de Águeda, na própria Sede; 

 Visita ao CASAS - Centro de Apoio Social e 

de Animação de Segadães a convite da 

Instituição; 

 Entrega do Posto da Guarda Nacional 

Republicana de Arrancada do Vouga, na 

Câmara Municipal de Águeda; 

 Reunião com a CP e a IP, Lisboa; 

 Reunião na Fundação de Serralves, na 

sede no Porto; 

 Participação em Jantares de Natal com 

Associações do concelho; 

 

Motorizada: Águeda e a democratização 

Expositivo do CAA; 

 Participação nos International Awards for 

Liveable Communities, em Roma; 

 Viagem inaugural do Comboio Histórico 

do Vouga a Vapor; 

 Representação na Reunião do Órgão de 

Gestão da ADICES  Associação de 

Desenvolvimento Local, na sede, em 

Santa Comba Dão; 

 25º Aniversário de O Mágico, Sede da 

Instituição; 

 Ceia de Natal dos Bombeiros, Salão Nobre 

do Centro Social e Paroquial de 

Recardães; 

 Assembleia Gera Extraordinária da AdRA, 

na própria Sede; 

 Assembleia Geral da Adices, Santa Comba 

Dão; 

 Assinatura de Protocolo com a Associação 

Missão Saúde para a Humanidade (MSH), 

na Câmara Municipal de Águeda. 
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 Reunião de apresentação do Índice de 

Sustentabilidade Municipal, Centro de 

Artes de Águeda; 

 Reunião da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta, na Câmara Municipal 

de Águeda; 

 Jantar de Natal dos Colaboradores da 

Câmara Municipal de Águeda, em  

Águeda; 

 Participação na Festa de Natal da AMAR, 

na própria Sede; 

 Cerimónia de lançamento do Concurso de 

Concessão da Rede de Postos de 

Carregamento, em Lisboa; 

 Reunião com o Sr. Ministro do Ambiente e 

das Alterações Climáticas, em Lisboa; 

 

Soberania do Povo, no Auditório do 

Centro de Artes de Águeda; 

 Receção ao grupo de utentes, crianças e 

idosos, do Centro Social e Paroquial da 

Borralha e da Santa Casa da Misericórdia 

de Águeda no âmbito da iniciativa "Cantar 

dos Reis", na Câmara Municipal de 

Águeda; 

 Participação na Reunião da Federação 

Minha Terra, Adices, na Câmara Municipal 

de Águeda; 

 Estratégia Pós 2020 para a Região Centro, 

Auditório da CCDR, em Coimbra; 

 40º Aniversário da Demarcação da Região 

Vitivinícola da Bairrada, com a presença 

da Sr.ª Ministra da Agricultura, na Curia; 

 Reunião da Associação de Limpeza 

Urbana, em Lisboa; 

 Participação nos Festejos dos Santos 

Mártires, em Travassô; 

 Assembleia Municipal Jovem, na Câmara 

Municipal de Águeda; 

 Participação na Sessão de Abertura da 

Conferência de Educação da CIRA, no 

Centro de Artes de Águeda; 
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 25º Aniversário do Conservatório de 

Música de Águeda, Centro de Artes de 

Águeda; 

 Comemorações do Combate das Barreiras 

da iniciativa da Associação dos Naturais 

de Águeda (ANATA), em Águeda; 

 Participação na reunião da Adices de 

Divulgação de Medidas Agrícolas de 

Apoio Financeiro, na Câmara Municipal 

de Águeda; 

 Deslocação à Guiné no âmbito da 

assinatura do Protocolo com a Associação 

 Missão Saúde para a Humanidade e da 

geminação com o Município de Bissau; 

 Concertos de Inverno; 

 Assinatura de Protocolos; 

 Reuniões da Associação de Municípios do 

Carvoeiro-Vouga, na própria Sede; 

 Reuniões com os Presidentes da Junta / 

Uniões de Freguesias, na Câmara 

Municipal de Águeda; 

 Reuniões do Conselho Intermunicipal da 

Comissão Intermunicipal da Região de 

Aveiro. 
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 Gala Litoral Awards 2019, organizada pelo 

Litoral Magazine, no Teatro Aveirense, 

Aveiro; 

 Cerimónia Militar comemorativa do 11.º 

aniversário do Comando Territorial da GNR 

de Aveiro, na Praça 1º de Maio, Águeda; 

 Comemorações do 98º aniversário da 

Associação Cultural e Recreativa Banda 

Nova de Fermentelos, na sede social da 

Banda; 

 Comemorações do 33º Aniversário da 

Associação Recreio Cultura e Assistência de 

Aguada de Baixo  ARCA, em Aguada de 

Baixo; 

 Participação na apresentação do Projeto 

Nobre da Câmara Municipal; 

 

valorização ecológica do rio Cértima nos 

concelhos de Águeda e Oliveira do Bairro, 

realizada no Centro Cívico de Barrô; 

 Sessão de Abertura do Ciclo de Formações 

para Agentes Desportivos, no Salão Nobre 

da Câmara Municipal de Águeda; 

 Comemorações do 20º Aniversário do 

Paraíso Social de Aguada de Baixo, na sede 

da instituição; 

 "A Filha do Ferreiro", espetáculo inter-

associativo, produzido pelo Grupo 

Folclórico da Região do Vouga e Orquestra 

Típica de Águeda, no Centro de Artes de 

Águeda. 

 Sessão Pública sobre a Estratégia Local de 

habitação, na Câmara Municipal de 

Águeda; 

 Inauguração da iluminação de Natal e 

abertura oficial do Mercado de Natal, na 

Praça 1º de Maio, em Águeda; 

 Apresentação da 6ª edição do Bairrada 

Ultra Marathon150, na Câmara Municipal 

de Águeda; 

 Comemoração do dia da Freguesia de 

Fermentelos; 
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 Deslocação a Iztapalapa no México, para 

participação na Conferência do 

Observatório Internacional da Democracia 

Participativa; 

 Conferência de Imprensa para 

apresentação da II Edição Troféu Trail Terras 

de Águeda, no Salão Nobre da Câmara 

Municipal; 

 Viagem inaugural do Comboio Histórico do 

Vouga a Vapor; 

 Inauguração da 

Sereno, na Sala Estúdio do Centro de Artes 

de Águeda; 

 Presença na Cerimónia de entrega dos 

Judeus de Ouro, organizado pela associação 

ANATA, no Salão Nobre da Câmara 

Municipal; 

 Comemorações do 25º Aniversário de O 

Mágico, na sede da instituição; 

 Jantar de Natal dos Colaboradores da 

Câmara Municipal de Águeda; 

 , organizado pelo 

jornal Soberania do Povo, no auditório do 

Centro de Artes de Águeda; 

 Receção dos utentes do Centro Social e 

Paroquial da Borralha em parceria com a 

Santa Casa da Misericórdia de Águeda, para 

"Cantar dos Reis" 

 Cerimónia de encerramento do ciclo de 

formação para dirigentes desportivos, no 

Salão Nobre da Câmara Municipal; 

 Celebração dos 800 Anos dos Santos 

Mártires, em Travassô; 

 Deslocação a Madrid, para participação na 

Feira Internacional de Turismo de Madrid  

FITUR 2020; 

 Assinatura de protocolo com Clube Sport 

Algés e Águeda XXI, para apoio no âmbito 

da dinamização de natação adaptada e 

outras atividades aquáticas, nas Piscinas 

Municipais de Águeda; 

 Presença na cerimónia de encerramento e 

receção do diploma de participação no Ano 

Nacional da Colaboração, com a presença 

de S. E. o Presidente da República, em 

Lisboa.
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 Conselho Municipal de Juventude para 

emissão de parecer obrigatório, não 

vinculativo, referente ao Orçamento 

Municipal, no que respeita às dotações 

afetas às políticas de juventude e às 

políticas setoriais com aquelas conexas, na 

Câmara Municipal de Águeda; 

 Inauguração da Sala de Convívio da 

Aguieira pela Junta de Freguesia de Valongo 

do Vouga, no Lugar Aguieira  Largo da 

Capela; 

  

 

  Cerimónia Militar comemorativa do 11.º 

aniversário do Comando Territorial de 

Aveiro, na Praça 1º de Maio, em Águeda; 

 21.º Aniversário da ASSOARTES de Valongo 

do Vouga, na antiga Escola Primária de 

Arrancada do Vouga; 

 Assinatura de Protocolos no âmbito do 

Subsídio ao Arrendamento, na Câmara 

Municipal de Águeda; 

 

organizada pela Santa Casa da Misericórdia, 

no Salão Nobre da Instituição; 

 Festivais de Outono'19 da Universidade de 

inserido no Ciclo "Quinta às 7" do CAA, no 

Café Concerto do CAA; 

 Sessão de oferta do romance "ALMA" de 

Manuel Alegre, pelo autor, aos alunos do 

12.º ano do Concelho de Águeda, no 

auditório da ESMC; 

 Descerramento dos diplomas 

Doutoramento Honoris Causa pela 

Universidade de Pádua. Prémio Camões 

oferecido por Manuel Alegre e 

apresentação do livro "Sonetos" por Paulo 

Sucena, no âmbito das comemorações do 
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10.º Aniversário da BMMA, na Sala 

Polivalente da BMMA; 

 Concerto da Associação Filarmónica de Óis 

da Ribeira no âmbito das comemorações do 

seu 122.º Aniversário, no auditório do CAA; 

 Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 

de Águeda Sul (AEAS), na sede do AEAS; 

 Cerimónia de entrega de Bolsas e Prémios 

aos melhores estudantes da Universidade 

de Aveiro (UA), na Reitoria da UA; 

 Lançamento do catálogo da exposição 

"Blooming Skin" de Evelina Oliveira, na Sala 

Estúdio CAA; 

 Sessão Pública sobre a Estratégia Local de 

Habitação, na Câmara Municipal de 

Águeda; 

 Sessão de abertura oficial do Simpósio 

Cres(SER) do ACeS Baixo Vouga, UA e CMA, 

no Auditório do CAA; 

 Assembleia Geral Ordinária da Associação 

Musical das Beiras, na Câmara Municipal de 

Águeda; 

 Abertura oficial do Mercado de Natal, no 

Largo 1.º Maio, em Águeda; 

 Comemorações dos 160 anos da Santa Casa 

da Misericórdia, no Auditório do CAA; 

 Visita ao CASAS - Centro de Apoio Social e 

de Animação de Segadães, a convite da 

Instituição; 

 Tarde Sénior, no salão do Centro Social e 

Paroquial de Recardães; 

 Reunião na Fundação de Serralves, na sede 

no Porto; 

 Lançamento livro -se as 

BMMA; 

 Inauguração da Exposição "Bicicleta 

Motorizada: Águeda e a democratização da 

mobilidade individual", no Espaço 

Expositivo do CAA; 

 Gala de Natal da Banda Nova de 

Fermentelos, no Auditório do CAA; 
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 Assinatura de Protocolo com a Associação 

Missão Saúde para a Humanidade (MSH), 

na Câmara Municipal de Águeda; 

 Gala "Os Soberanos" da Soberania do Povo 

de Águeda, no Auditório do CAA; 

 Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 

de Águeda Sul (AEAS), na sede do AEAS; 

 Reunião do Conselho Alargado do Projeto 

VOGUI, no âmbito do Centro da Juventude 

de Águeda (CJA), na Câmara Municipal de 

Águeda; 

 Receção ao grupo de utentes, crianças e 

idosos, do Centro Social e Paroquial da 

Borralha e da Santa Casa da Misericórdia de 

Águeda no âmbito da iniciativa "Cantar dos 

Reis", na Câmara Municipal de Águeda; 

 Reunião sobre a Avaliação Externa do 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 

de Águeda Sul (AEAS), na sede do AEAS; 

 Receção a um grupo de jovens de oito 

países europeus, no âmbito de duas 

iniciativas promovidas pelo Centro de 

Cidadãos Ativos", na Câmara Municipal de 

Águeda; 

 Assembleia Municipal Jovem, na Câmara 

Municipal de Águeda; 

 

do CAA; 

 

"ADOLESCER: compreender a difícil tarefa 

de pais, escola e adolescentes" com o 

orador Dr. Renato Paiva, na Escola Básica de 

Aguada de Cima; 

 Concerto Comemorativo do 25º Aniversário 

do Conservatório de Música de Águeda, no 

Auditório do CAA; 

 Comemorações do Combate das Barreiras 

da iniciativa da Associação dos Naturais de 

Águeda (ANATA), na Praça 27 de Janeiro; 

 Assinatura de Protocolo entre o Município 

de Águeda e a Cooperativa de Educação e 
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Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade 

de Águeda (CERCIAG), com o objeto 

Águeda; 

 Seminário EEA (European Economic Area) 

da iniciativa do CJA, na Câmara Municipal 

de Águeda; 

 Conselho Municipal da Juventude (CMJ), na 

Câmara Municipal de Águeda; 

 Cerimónia de entrega de prémios aos 

melhores alunos e entrega de Diplomas, no 

Auditório da ESMC. 
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 Presença na Inauguração da Sala de 

Convívio da Aguieira pela Junta de 

Freguesia de Valongo do Vouga, no Lugar 

Aguieira  Largo da Capela; 

 Presença na Cerimónia Militar 

comemorativa do 11.º aniversário do 

Comando Territorial da GNR de Aveiro, no 

Largo 1.º de Maio, em Águeda; 

 Representação na comemoração do 33.º 

aniversário da ARCA-Associação de Recreio, 

Cultura e Assistência de Aguada de Baixo, 

em Aguada de Baixo; 

 Representação no Jantar de Angariação de 

Fundos da LAAC  Atividade de Futebol da 

Liga dos Amigos de Aguada de Cima, em 

Aguada de Cima; 

 Descerramento dos diplomas 

Doutoramento Honoris Causa pela 

Universidade de Pádua e Prémio Camões 

oferecidos por Manuel Alegre e 

apresentação do livro "Sonetos" por Paulo 

Sucena, no âmbito das comemorações do 

10.º Aniversário da BMMA, na Sala 

Polivalente da BMMA; 

 Representação nas comemorações do 33.º 

Aniversário da Associação Cultural de 

Recardães (ACR), no Salão do Centro Social 

e Paroquial de Recardães; 

 Representação nas comemorações do 122.º 

aniversário da Associação Filarmónica de 

Óis da Ribeira, nas instalações da ARCOR; 

 Presença na Sessão Pública sobre a 

Estratégia Local de Habitação, na Câmara 

Municipal de Águeda; 

 Cerimónia de abertura oficial do Mercado 

de Natal e Iluminação de Natal da Cidade, 

no Largo 1.º de Maio, em Águeda; 

 Representação nas cerimónias 

comemorativas dos 250 anos do Mosteiro 

das Almas da Areosa, no Mosteiro das 

Almas da Areosa, em Aguada de Cima; 

 Assembleia Intermunicipal da Associação 

de Municípios do Carvoeiro  Vouga, em 

Albergaria-a-Velha; 
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Auditório do CAA; 

 

Motorizada: Águeda e a democratização da 

 CAA; 

 Representação na Tradicional Ceia do 

Porco, organizada pela Associação 

Recreativa e Cultural de Bolfiar, na sede da 

Instituição; 

 Representação no Jantar de Natal da BARC, 

na Borralha; 

 Representação na Cerimónia da entrega 

dos prémios dos Quadros de Valor e 

Excelência do Agrupamento de Escolas de 

Águeda, no Centro de Artes de Águeda; 

 Representação na Inauguração da 

na Sala Estúdio do Centro de Artes de 

Águeda; 

 Representação na Ceia de Natal da LAAC, 

na sede da Instituição; 

 Representação no Jantar de Natal do Grupo 

de Danças e Cantares de Vale Domingos, 

nas antigas instalações da Escola Primária 

de Vale Domingos; 

 Representação na Reunião do Órgão de 

Gestão da ADICES  Associação de 

Desenvolvimento Local, na sede, em Santa 

Comba Dão; 

 

Soberania do Povo, no Centro de Artes de 

Águeda; 

 Receção ao grupo de utentes, crianças e 

idosos, do Centro Social e Paroquial da 

Borralha e da Santa Casa da Misericórdia de 

Águeda no âmbito da iniciativa "Cantar dos 

Reis", na Câmara Municipal de Águeda; 

 Assembleia Municipal Jovem, na Câmara 

Municipal de Águeda; 

 Comemorações do Combate das Barreiras 

da iniciativa da Associação dos Naturais de 

Águeda (ANATA), na Praça 27 de Janeiro, 

em Águeda; 
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Este capítulo pretende abordar as questões 

de índole estratégica sobre as quais 

existiram desenvolvimentos no período em 

questão, sendo que, por isso mesmo, não 

poderão ser vistas como a totalidade das 

questões estratégicas em termos da 

política autárquica. 

Descentralização de Competências 

No que se refere ao processo de 

descentralização de competências, deu-se 

início à constituição de uma Comissão 

Interna de Acompanhamento (CA) para a 

implementação do processo para os 

diplomas já aprovados ao longo de 2019, 

assim como para os que venham a dar 

entrada a partir de 2021. Refira-se, a título 

de informação, que o Governo comunicou, 

através de reuniões nas diversas 

Comunidades Intermunicipais, que irá 

indicar interlocutores com as autarquias 

dos diversos ministérios, com a finalidade 

de facilitar a implementação do processo 

de descentralização. 

Ao nível da CA, foram definidos os meses 

de outubro de 2020 e dezembro de 2021 

para a conclusão da implementação das 

normas necessárias ao processo alvo de 

descentralização. 

Plano Diretor Municipal 

Foi dada continuidade aos trabalhos do 

processo de alteração do Plano Diretor 

Municipal - 2ª Alteração à 1ª Revisão do 

PDM de Águeda, no sentido de concretizar 

as alterações previstas nos termos de 

referência desta alteração, tendo sido 

realizadas reuniões internas para análise e 

discussão das alterações a efetuar. 

Para viabilização dos pedidos de 

regularização extraordinária das atividades 

económicas realizados ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, alterado pela Lei n.º 21/2016, 

de 19 de julho (RERAE), foi aprovada e 

publicada a 2.º alteração da REN na 2ª 

série do Diário da República, através do 

Aviso n.º 18425/2019, de 10 de novembro. 

Face à entrada em vigor da alteração da 

REN, procedeu-se à atualização da Planta 

de Condicionantes  Reserva Ecológica 

Nacional (REN) do Plano Diretor Municipal 

de Águeda, tendo sido submetida ao 

Executivo Municipal a 21-01-2020 uma 

alteração por adaptação ao PDM, para 
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efeitos de atualização desta condicionante. 

Este processo aguarda a tomada de 

conhecimento pela Assembleia Municipal, 

após a qual será remetida à CCDRC para 

conhecimento e enviada para publicação 

em Diário da República. 

Estratégia Local de Habitação 

No que se refere à Estratégia Local de 

Habitação (ELH), deu-se início ao processo 

de diagnóstico em novembro de 2019, 

tendo sido realizadas várias reuniões, 

sendo de destacar a sessão pública 

realizada no dia 27 de novembro, onde 

foram apresentados os objetivos da 

estratégia, e recolhidos os contributos por 

parte dos stakeholders presentes na 

sessão. 

Simultaneamente, foi lançado um inquérito 

à população aguedense constante em 

, o qual visou 

recolher informação sobre as condições da 

habitação em Águeda para a população em 

geral, e cujos resultados foram integrados 

na ELH. Nesta fase, a versão provisória da 

estratégia local encontra-se já 

desenvolvida, sendo que os passos 

seguintes passarão pela sua discussão com 

a Comissão Permanente de Urbanismo, 

Património, Obras Públicas, Ambiente, 

Ordenamento Territorial e Proteção Civil 

da Assembleia Municipal e ainda com o 

Instituto de Habitação e Reabilitação 

Urbana (IRHU), antes da sua provação pela 

Assembleia Municipal. 

Infraestruturas Rodoviárias 

Ao nível das infraestruturas rodoviárias, 

foram desenvolvidos ao longo do mês de 

janeiro, em conjunto com a Autarquia de 

Aveiro, os elementos necessários para a 

definição do traçado a discutir com o 

Ministro da Infraestruturas e com o IP, com 

vista à aprovação do traçado de ligação 

entre as duas cidades, e que será discutido 

em reunião agendada para o dia 24 de 

fevereiro de 2020. 

O traçado, agora numa versão de 1*1 vias, 

irá manter genericamente no concelho de 

Águeda o corredor a norte de Travassô, 

como inicialmente previsto. 

Rio Cértima 

No âmbito das intervenções que 

decorreram ao longo do rio Cértima, foi 

dado cumprimento ao protocolo de 
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colaboração técnica e financeira, celebrado 

entre os municípios de Águeda e Oliveira 

do Bairro, a Agência Portuguesa do 

Ambiente, I. P. e o Fundo Ambiental, tendo 

rização 

ecológica do rio Cértima nos concelhos de 

Águeda e Oliveira do Bairro". Foram 

acompanhadas as intervenções no terreno 

para promover a melhor aplicação das 

boas práticas para o controlo de espécies 

da flora invasora, assim como para a 

reabilitação dos habitats naturais que 

ocorrem nas margens ripícolas. Foram, 

igualmente, articuladas diversas reuniões 

com as entidades envolvidas (APA, ICNF, 

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro), 

bem como com os adjudicatários dos 

procedimentos, no terreno e em gabinete, 

para a melhor gestão e operacionalização 

das intervenções. Foi ainda elaborado e 

distribuído material informativo e 

explicativo da intervenção e técnicas 

aplicadas, nomeadamente folhetos para o 

público em geral e outro direcionado para 

a educação ambiental em escolas. A equipa 

dinamizou ainda no dia 22 de novembro 

duas sessões públicas para sensibilização e 

participação no projeto: a primeira que 

decorreu em Barrô e a segunda em Oiã. 
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REFORÇAR O PAPEL DE ÁGUEDA COMO UMA 

SMART CITY 

A este nível importa destacar o trabalho 
que tem vindo a ser realizado ao nível da 
plataforma Agueda Smart City Platform, 
na qual foram implementadas novas 
funcionalidades ao nível de back-office da 
mesma, nomeadamente: contagens de 
chamadas telefónicas do edifício da 
Câmara Municipal e agrupamentos de 
escolas; implementação do conector com a 
aplicação Gesfrota, verificação dos 
conectores já instalados e alteração na 
aplicação de recolha de dados Website e 
aplicação de medidas corretivas no design. 

No que se refere aos dados abertos, a 31 
de outubro o Município disponibilizava 146 
conjuntos de dados no portal de dados 
abertos da autarquia http://ckan.sig.cm-
agueda.pt/. De referir ainda que a 13 de 
fevereiro de 2020, Águeda continuava a ser 
a 4ª organização pública que mais dados 
disponibilizava no Portal de Dados Abertos 
da AP ( https://dados.gov.pt/pt/). 

 

PROMOVER O PLANEAMENTO TERRITORIAL E A 

REQUALIFICAÇÃO URBANA 

Ao nível do planeamento territorial, e tal 
como expresso nas questões estratégicas, 
foi dada continuidade aos trabalhos do 
processo de alteração do Plano Diretor 

Municipal - 2ª Alteração à 1ª Revisão do 
PDM de Águeda, no sentido de concretizar 
as alterações previstas nos termos de 
referência desta alteração. 

Em termos práticos, o trabalho centrou-se, 
entre outras coisas, ao nível dos SIG na 
reconversão de espaços urbanizáveis, na 
preparação de cartografia base e testes de 
layout e na análise ao edificado existente 
fora de perímetros urbanos. 

Ao nível da gestão urbanística, nos meses 
de novembro e dezembro de 2019 e 
janeiro de 2020, deram entrada 179 
procedimentos de projetos de arquitetura, 
tendo sido analisados 8 como empresa 
líder (48 horas). Deram ainda entrada 55 
projetos de especialidade, tendo ocorrido 4 
licenciamentos na Hora e 37 
procedimentos de autorização de 
utilização, tendo sido emitidos 12 alvarás 
na Hora, procedimentos estes realizados 
nos termos do previsto no regime jurídico 
da urbanização e da edificação. 

No âmbito do previsto no Decreto-lei 
n.º169/2012, de 1 de agosto, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º73/2015, 
de 11 de maio, foram registadas 3 Meras 
Comunicações Prévias de instalação de 
estabelecimentos industriais do tipo 3. 

Destaque ainda para a conclusão dos 
procedimentos para a disponibilização da 
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Plataforma de Atendimento de submissão 
de processos urbanísticos online (EPAPER).  

 

CIDADE DE ÁGUEDA 

No que se refere às obras na cidade de 
Águeda, destaque para os procedimentos 
de contratação pública para execução de 
empreitadas a decorrer, nomeadamente no 
caso do Parque Verde na Várzea, cujo 
contrato administrativo foi celebrado no 
dia 12 de fevereiro de 2020, assim como da 
Reabilitação de Espaços Públicos da Baixa 
da Cidade  R. Celestino Neto e Av. 25 de 
Abril, onde foi elaborada proposta de não 
adjudicação e de revogação de contratar, 
aprovada em reunião do Executivo 
Municipal realizada no dia 21 de janeiro de 
2020. 

Ao nível da construção de Infraestruturas 
previstas no Plano Geral de Drenagem da 
Cidade de Águeda e Execução de 
Intervenções Prioritárias  1ª Fase, importa 
destacar a sua adjudicação por deliberação 
tomada em reunião do Executivo Municipal 
de 4 de fevereiro de 2020. 

Ao nível dos projetos em curso, refira-se a 
Remodelação de Edifício e Espaços 
Exteriores do Centro de Saúde de Águeda, 
cujo estudo prévio foi aprovado pela ARS 
em janeiro de 2020 

De salientar ainda, no que se refere à 
Requalificação do Mercado Municipal, a 
conclusão da revisão do projeto, exceto a 
estrutura metálica que está em fase de 
análise. 

Ao nível das empreitadas em curso na 
cidade, destaque para a Requalificação 
Urbana - Rua José Gustavo Pimenta e Rua 
Eng.º José Bastos Xavier, onde foram 
executados trabalhos de pintura de 
sinalização horizontal, aplicação de 
sinalização vertical, com a conclusão da rede 
de rega e aplicação de mobiliário urbano. 

Quanto à Requalificação Urbana  Praceta 
das Chãs, Rua Dr. Manuel Alegre e Rua 15 
de Agosto, foram executados passeios e 
trabalhos de pavimentação com massas 
betuminosas na Rua Dr. Manuel Alegre, entre 
a rotunda do canhão e a rotunda de S. 
Sebastião, assim como os trabalhos da rede 
de águas pluviais, trabalhos de jardinagem e 
aplicação de sinalização vertical. 

No que se refere à Reabilitação do Espaço 
Público Envolvente à Habitação Social do 
Centro  R. Fundação Dionísio Pinheiro e 
R. Eng. Carlos Rodrigues, a mesma 
encontra-se em fase de espera pela 
finalização dos trabalhos em curso noutras 
empreitadas, no centro da cidade. 

Já no caso da Requalificação Urbana a 
Nascente  R. Manuel de Sousa Carneiro, 
R. António Brinco da Costa, R. António 
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Ribeiro de Matos, R. Inspector João Neves 
dos Santos e R. da Paulicea, foram 
executados trabalhos das infraestruturas 
elétricas, telecomunicações e águas 
pluviais, assim como foi executada a 
camada de base em tout-venant na Rua 
Inspetor João Neves dos Santos, sendo que 
na Rua António Brinco da Costa foram 
iniciados os trabalhos de execução das 
infraestruturas de eletricidade e 
telecomunicações. 

Por último, destaque para a Requalificação 
de Edifícios para Residências 
Universitárias onde foram concluídos os 
trabalhos de reparação de paredes e tetos 
interiores e foram iniciados trabalhos de 
pintura interiores de paredes e tetos. Foi 
igualmente iniciada a rede interior de 
abastecimento de água e os trabalhos de 
movimentação de terras no espaço exterior 
e execução das infraestruturas exteriores 
de águas pluviais, abastecimento de água, 
energia elétrica e ITED. 

 

UNIÕES DE FREGUESIAS/FREGUESIAS 

No que concerne às intervenções nas 
Uniões de Freguesias/Freguesias, importa 
começar por referir a contratação de 
serviços que se encontra a ser realizada 
com vista à elaboração do projeto de 
execução para Museu Ferroviário de 
Macinhata do Vouga - Beneficiação e 

Alteração, e que se encontra na fase de 
elaboração. 

Ainda ao nível das freguesias, mas no que 
concerne aos Procedimentos de 
contratação pública para execução de 
empreitadas, destaque para a 
Requalificação da Rua Prior João Gomes 
dos Santos e Rua António Dias Marques - 
Macinhata do Vouga, cujo contrato 
administrativo foi celebrado no dia 10 de 
fevereiro de 2020, e para os Arranjos 
Exteriores da Zona Envolvente ao Edifício 
da junta de Freguesia de Espinhel, que 
aguarda o respetivo compromisso 
financeiro para dar andamento, o mesmo 
sucedendo com a Pavimentação e 
Repavimentação de Vias, por lotes, em Á-
dos-Ferreiros, Raivo e Valongo do Vouga. 

No que se refere à construção da Via de 
Acesso ao Parque Empresarial do Casarão 

 Troço entre a Rua do Casarão e o Parque 
Empresarial do Casarão, foi já elaborado o 
relatório final referente ao concurso.  

Cumulativamente, no que se refere à 
Repavimentação da Rotunda da Fechadura 
ao Covão, as propostas apresentadas pelos 
interessados encontram-se em análise, sendo 
que no caso da Requalificação da Zona 
Envolvente à Igreja e Centro Cívico da Trofa, 
aguarda-se a entrega das propostas na 
plataforma acinGov, o mesmo sucedendo 
com a Remodelação de Edifício e Espaços 
Exteriores para Unidade de Saúde Familiar 
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de Aguada de Cima cuja data limite de 
entrega das propostas na plataforma acinGov 
termina no dia 11 de março de 2020. 

No que se refere aos projetos em curso, 
importa salientar a Requalificação da Zona 
Envolvente à Igreja e Centro Cívico da Trofa 
cujo projeto de execução foi elaborado, a 
Requalificação da Zona do Centro de Barrô: 
onde foi elaborado o estudo prévio, a 
Remodelação de Edifício e Espaços 
Exteriores para Unidade de Saúde Familiar 
de Aguada de Cima já com o projeto de 
execução fechado, assim como a 
Requalificação do Centro Urbano da Sede 
de Freguesia de Fermentelos, onde o 
estudo prévio foi concluído em janeiro.   

Quanto às empreitadas em curso nas 
freguesias destaque para a: 

 Reabilitação de Ruas do Concelho - 
Lote 1, onde foi aplicada sinalização 
vertical; 

 Reabilitação de Ruas do Concelho  
Lote 3, onde foi aplicada sinalização 
vertical e executada pintura de sinalização 
horizontal; 

 Repavimentação de Vias em 
Castanheira do Vouga, Aguada de 

Gravanço, onde devido à intervenção da 
AdRA em Casal D'Alvaro, foram 
suspensos os trabalhos de 

pavimentação na Rua do Sobral, 
Travessa do Sobreiral e Rua Moliçal; 

 Abertura de Vias na Zona de Ampliação 
do Parque Empresarial do Casarão, 
onde foram reiniciados os trabalhos da 
empreitada com a abertura da Rua D1; 

 Pavimentação de Vários Arruamentos 
nos Lugares da Trofa e Fontinha, onde 
os trabalhos estão em fase de 
conclusão; 

 Repavimentação de Vias em 
Fermentelos, Águeda, Recardães, 
Mourisca do Vouga e Valongo do 
Vouga, onde foram pavimentadas as 
ruas de Travessa da Salgada, Rua da 
Salgada, Travessa do Canto, Rua das 
Cavadas, Rua da Minhoteira, Rua 
Caminho de Óis, Rua da Galé e Rua 
Crasto D´Além, Rua do Emigrante, 
Travessa do Berçal, Rua Principal em 
Valongo do Vouga, Rua da Boca, Rua da 
Serradinha e Travessa S. Marcos. 

 Repavimentação de Vias em Águeda, 
Valongo do Vouga e Macinhata do 
Vouga onde foram pavimentadas a Rua 
dos Elísios, a Rua do Afurado e a Rua do 
Arrável. Na Rua do Apeadeiro estão a 
decorrer os trabalhos de pavimentação, 
sendo que na Rua do Lameiro estão a 
decorrer os trabalhos de saneamento. 
Destaque também para o Largo de 
Santa Rita, onde estão a decorrer os 
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trabalhos de aplicação de camada de 
base e na Rua do Carvalhedo onde 
decorrem os trabalhos de mudança do 
fontanário e aplicação de meias canas e 
aguarda aplicação de camada de 
desgaste. 

 Construção da Pista Ciclável da 
Rotunda da Fechadura ao Covão, cuja 
obra se encontra suspensa aguarda-se a 
mudança dos postes de iluminação, na 
zona do Covão; 

 Substituição de Caixilharia na Escola 
Básica de Travassô cuja obra se iniciou 
em dezembro e se encontra concluída; 

 Construção do Driving Range que 
aguarda o licenciamento pelo Instituto 
Português do Desporto e Juventude, I.P.; 

 Acesso do Parque dos Bombeiros em 
Agadão, onde já foram iniciados os 
trabalhos, estando o muro executado e 
prosseguindo os trabalhos de aplicação 
de calçada; 

 Requalificação das Escadas do 
Cemitério de Belazaima do Chão, cuja 
obra foi recebida provisoriamente em 
dezembro de 2019; 

 Requalificação do Largo Sra. da Saúde 
em Fermentelos, onde estão a decorrer 
os trabalhos de aplicação de camada de 
base e camada de desgaste e onde os 
trabalhos de terraplanagens, rede 

pluvial, lancis, passeios, calçada rede 
elétrica e ITUR se encontram 
concluídos. 

 

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E TURÍSTICO DO CONCELHO 

REFORÇAR A INOVAÇÃO, O EMPREENDEDORISMO E 

A INDÚSTRIA 

A este nível, o Gabinete de Apoio ao 
Empresário deu continuidade ao seu 
trabalho de facilitação na relação dos 
empresários com o Município e outras 
estruturas do estado central, tendo o 
principal enfoque nos processos associados 
ao Parque Empresarial do Casarão (PEC). 
Neste âmbito, e além do trabalho de 
atendimento a empresários e interessados 
na instalação de projetos no PEC, foi 
efetuado todo o acompanhamento 
necessário para a assinatura de um 
contrato de constituição de direito de 
superfície sobre um lote (assinado a 04-11-
2019) e para um contrato de compra e 
venda de outro lote, através da conversão 
de um direito de superfície em direito de 
propriedade (realizado a 17-01-2020). 

Importa ainda mencionar o seminário 

Digital das PME Indus
nomeadamente com a apresentação dos 
resultados do projeto Demo Digital 4.0 e 
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debatendo o estado da arte da 
transformação digital neste setor.  

No âmbito do trabalho desenvolvido com o 
apoio da ADICES, nomeadamente no que 
diz respeito ao financiamento de projetos 
de pequena dimensão a PME´s, foram 
aprovados 3 projetos, encontrando-se em 
análise mais 2 candidaturas no âmbito da 
operação Pequenos Investimentos da 
Exploração Agrícola.  

No que se refere ao empreendedorismo, 
nomeadamente à Incubadora de Empresas, 
foram efetuadas as normais reuniões gerais 
e de acompanhamento de todos os 
projetos incubados, verificando em 
conjunto as metas e objetivos e a 
perspetiva de concretização dos mesmos 
no ano de 2019.  

Em termos de ações realizadas, registo para 
a dinamização, em parceria com a 
BeeCircular, de um workshop de promoção 
da economia circular e da eco-inovação, a 
formação em gestão do tempo e a visita do 
núcleo de estudantes de gestão da 
Universidade de Coimbra. 

Ao nível a rede IERA, apenas se verificou, 
no período em causa, a participação no 
encontro de mentores (da plataforma 
MentALL) que visou ações de networking 
entre mentores e empreendedores, 
aguardando-se para breve o 

desenvolvimento de novas ações na área 
da mentoria. 

 

PROMOVER O TURISMO SUSTENTÁVEL 

No rescaldo da época natalícia, importa 
referir o evento Do Menor ao Maior 
Águeda é Natal  que tem trazido a 
Águeda cada vez mais visitantes e decorreu 
entre 29 de Novembro de 2019 e 6 de 
janeiro de 2020. O Maior Pai Natal do 
Mundo voltou ao largo 1º de Maio, 
acompanhado pelo Menor Pai Natal do 
Mundo, do artista Willard Wigan, que 
esteve em exposição no Posto de Turismo. 
A iluminação foi uma das principais 
atrações, bem como a animação de rua, e a 
realização da parada de figuras de Natal, 
sem esquecer a pista de gelo, os 
mercadinhos de Natal e toda uma 
programação do evento alusiva a esta 

surpreendeu foi a viagem no tempo 
proporcionada pelo comboio histórico do 
Vouga, e que decorreu nos dias 14 de 
dezembro e 4 de janeiro. A antiga 
locomotiva a vapor percorreu a Linha do 
Vouga, partindo de Aveiro até Macinhata 
do Vouga, e permitiu uma visita ao centro 
histórico de Águeda a centenas de pessoas. 

A promoção do concelho continuou a ser 
feita nos mais diversos fóruns e certames 
da especialidade. Para este período 
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destaca-se a participação na Feira 
Internacional de Turismo de Madrid 
(FITUR), que se realizou de 22 e 26 de 
janeiro. O município promoveu o Concelho 
como destino turístico de excelência, bem 
como os eventos que são (re)conhecidos 
nacional e internacionalmente, como o 
AgitÁgueda, o Natal em Águeda e o 
Mundial de Motocross (MXGP).  

A curto prazo, Águeda fará parte 
integrante da publicação GOLDENBOOK, 
relativa ao Centro de Portugal. Trata-se de 
um guia de qualidade para cada um dos 
seis destinos mais visitados em Portugal: 
Algarve, Lisboa, Madeira, Cascais, Sintra & 
Mafra, Porto & Norte e Centro de Portugal 
que estará disponível para consulta nos 
quartos dos Hotéis de 5 e 4 estrelas bem 
como nos resorts de luxo.  

À semelhança da promoção digital que tem 
vindo a ser desenvolvida semanalmente, a 
publicação do VisitÁgueda continuou a ser 
realizada ao longo destes meses 
alcançando diferentes públicos, dezenas de 
partilhas e milhares de visualizações.  

Não obstante os atendimentos presenciais 
realizados no Posto de Turismo, foram 
articuladas diversas visitas (individuais e 
grupos) e efetuados programas turísticos 
que integram as atividades e temas 
procurados em Águeda.   

De referir ainda a promoção pelo município 
de Águeda, em parceria com a AHRESP, de 
uma sessão de esclarecimento, que se 
realizou no dia 27 de janeiro de 2020, 
sobre o Programa Seleção Gastronomia e 
Vinhos, dada a grande relevância que o 
setor da restauração tem no sector do 
turismo. O programa visou essencialmente 
a atribuição de um  
baseado em diversos parâmetros do 
serviço e tem por objetivo principal a 
integração dos melhores estabelecimentos 
de restauração das várias regiões neste 
Programa.  

Por fim, destaque para o desenvolvimento 
e submissão à ADICES de uma candidatura 
para implementação de passadiços 
adaptados na margem da lagoa da Pateira. 
Esta infraestrutura virá dar uma nova 
funcionalidade a esta margem, permitindo 
a sua valorização ambiental e turística, 
dado que permitirá criar melhores 
condições para a fruição e visitação da 
Lagoa da Pateira de Fermentelos, também 
por pessoas com mobilidade reduzida, 
estabelecendo ligações entre os parques de 
lazer de Óis da Ribeira e de Espinhel.  

 

GARANTIR A EXCELÊNCIA DA EDUCAÇÃO E 

PROJETAR A JUVENTUDE 

No que se refere à Educação, importa 
destacar o contínuo fornecimento dos 
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serviços da autarquia à comunidade 
escolar e que se traduziu no fornecimento 
médio mensal de 25.693 refeições a alunos 
do 1.º ciclo e 7.340 a crianças do pré-
escolar, assim como a frequência mensal 
de cerca de 1.596 alunos nas AEC e 422 
crianças nas AAAF.  

No que concerne ao transporte escolar, 
encontravam-se abrangidos pelo mesmo, 
cerca de 958 alunos do 1.º ciclo do Ensino 
Básico ao Ensino Secundário, tendo neste 
período sendo lançados diversos 
procedimentos com vista à criação de 
circuitos especiais para transporte de 
alunos, não incluídos nas carreiras 
regulares. 

Por fim, no Programa de Leite Escolar 
foram entregues nos estabelecimentos de 
educação, para 2º período, 16.230 pacotes 
para as crianças do pré-escolar e 32.520 
pacotes para os alunos do 1.º CEB. 

No que diz respeito às atividades 
desenvolvidas em conjunto com os AE, 
salientam-se as visitas de estudo 
desenvolvidas no decorrer do ano letivo, 
em que o município suporta o transporte e 
o ingresso aos alunos do 1.º CEB e pré-
escolar, tendo envolvido 254 alunos nos 
meses em referência. 

Cumulativamente, importa referir a 
realização da Conferência Intermunicipal 
de Inovação na Educação, realizada em 

Águeda, a 24 de Janeiro, no Centro de 
Artes de Águeda, coorganizada pela CIRA e 
para autarquia de Águeda e que contou 
com mais de 300 participantes da região e 
do país, com vista a discutir os novos 
modelos de inovação na educação, 
promovendo o sucesso e diminuindo o 
abandono escolar. 

Relativamente ao CJA foram desenvolvidas 
diversas atividades, formações e eventos, 
de onde se destacam as seguintes:  

 Evento "Agora EU", no Super Bock 
Arena, com 156 participantes 

 Encontro da Rede Eurodesk que 
decorreu no dia 19 e 20, onde o 
Centro de Juventude de Águeda 
esteve presente como 
multiplicador Eurodesk; 

 com a 
promoção do projeto VOGUI; 

 Atividades Team Building do 
projeto VOLUNTEER(S)olidarity, 
com a chegada dos novos 
voluntários europeus;. 

 Atividades de educação não-formal 
com os voluntários do CJA, no 
Agrupamento de Escolas de 
Valongo do Vouga, onde 
promoveram os valores europeus e 
o diálogo intercultural; 

 Sessões do VOGUI em todas as 
escolas onde este projeto atua; 
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 Participação com os voluntários 
europeus, em Guimarães, no Dia 
Internacional do Voluntariado, 
durante a Formação à Chegada, 
onde puderam conhecer o 
Secretário de Estado da Juventude 
e do Desporto, João Paulo Rebelo. 

A destacar ainda a primeira Reunião 

portugueses, italianos e estonianos e visita 
a pontos importantes da cidade de Águeda 

No que diz respeito a formações o CJA 
esteve presente em Arcos de Valdevez no 

 

No âmbito da presença do município de 
Águeda na Rede Mundial "Mayors For 
Peace", e tendo em conta a participação 
no concurso "Peaceful Towns", as escolas 
do concelho elaboraram 18 trabalhos 
individuais, no qual demonstraram a sua 
visão pessoal sobre a paz no mundo. Foi 
realizada uma exposição interna com os 
trabalhos dos alunos, na Câmara Municipal 
de Águeda, e colocados a votos, as 5 obras 
mais votadas foram enviadas ao 
Secretariado da "Mayors for Peace" para 
participarem no concurso a nível mundial. 
Águeda continua na parceria desta rede, 
manifestando uma preocupação global 
com este tema. 

Quanto à educação não formal, o ALL 
continuou a realizar as Oficinas de 
Experimentação Tecnológica (Modelação 
3D e Robótica), que contaram com a 
participação semanal de 322, 293 e 320 
formandos, respetivamente nos meses de 
novembro e dezembro de 2019 e janeiro 
de 2020, com o envolvimento de 

Vista e Delegação de Águeda da Cruz 
Vermelha Portuguesa).  

Nos meses de novembro e dezembro de 
2019 e janeiro de 2020, 11 seniores da 
Universidade Sénior de Águeda usufruíram 
de uma hora semanal de formação em 
Modelação 3D e Programação em Microbit, 
dando assim continuidade à formação 
iniciada. 

O trabalho de proximidade e sensibilização 
do Águeda Living Lab junto dos 
estabelecimentos escolares permite 
manter a colaboração com os dois Clubes 
de Robótica que ajudou a criar (um na 
Escola Secundária Marques de Castilho e 
outro na EB2,3 de Valongo do Vouga), para 
além de manter a colaboração com o Clube 
de Robótica da Escola Secundária Adolfo 
Portela. 

Nos dias 15, 22 e 29 de janeiro tiveram 
lugar, nas instalações do ALL, as sessões da 
formação destinada a professores do 1.º 
ciclo do Ensino Básico, no âmbito do 
projeto Educ@RA da CIRA. No Concelho de 
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Águeda, o ALL constitui o eixo de 
articulação do projeto com os 
Estabelecimentos Escolares. 

Importa ainda mencionar a atividade do 
Concelho Municipal de Juventude, com a 
reunião realizada a 30 de janeiro de 2020, a 
Assembleia Municipal Jovem, ocorrida a 22 
de janeiro último e ainda o Águeda Educa 
realizado a 24 de janeiro, sob o tema 
Adolescer: compreender a difícil tarefa de 
pais, escola e adolescentes. 

Por último, realçar ainda a articulação 
entre o CAA e os agrupamentos de escolas 
do concelho, com a programação a refletir 
as obras que constam no currículo escolar 
dos alunos, como é o caso das peças 
ULISSES, em cena a 27 de janeiro para o 6º 
ano e o AUTO DA BARCA DO INFERNO, em 
cena a 30 de janeiro, para o 9º ano de 
escolaridade. 

 

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E 

EFETUAR O COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

VALORIZAR E DESENVOLVER A SENSIBILIZAÇÃO 

AMBIENTAL 

A este nível, o Município encontra-se a 
trabalhar alinhado com os Objetivos para o 
Desenvolvimento Sustentável 2030 das 
Nações Unidas. Neste âmbito, o 
desenvolvimento do Índice de 
Sustentabilidade Municipal (ISM) 2019 

para Águeda permitiu medir e concretizar 
a sustentabilidade ao nível local 
(comparando com o referencial regional e 
nacional), constituindo-se desta forma 
como uma importante ferramenta cujo 
resultado final foi apresentado 
internamente às chefias municipais 
(estando a ser programadas outras ações). 
O Projeto Territórios Sustentáveis, 
desenvolvido no quadro desta parceria, 
apresenta-se como um processo de 
mediação, partilha e transferência de boas 
práticas e conhecimentos para o caminho 
do desenvolvimento sustentável ao nível 
local. Permite acrescentar valor às 
dinâmicas das comunidades societais, ao 
disponibilizar informações relevantes de 
apoio à decisão autárquica, na definição da 
sua estratégia.   

Após submissão da candidatura e defesa do 
trabalho, projetos e ações desenvolvidas 
pelo Município, perante um júri de 
especialistas internacionais, este trabalho 
global de Águeda foi reconhecido através 
da atribuição do primeiro lugar dos LivCom 
Awards, na categoria dos municípios com 
20 mil a 75 mil habitantes. Em cerimónia 
realizada na Universidade de Roma Tor 
Vergata, Itália, Águeda foi destacado como 
um dos melhores municípios para viver!  

O core do projeto LIFE ÁGUEDA é a 
sustentabilidade, procurando promover um 
conjunto de ações que visam a conservação 
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de espécies da fauna, bem como a 
melhoria dos habitats envolventes aos rios, 
resultando num acréscimo da qualidade 
ambiental do concelho. A par da 
componente de divulgação das temáticas 
abordadas pelo projeto, foi dada 
continuidade às ações necessárias à 
implementação do centro interpretativo do 
rio Águeda, que irá contar com uma 
exposição permanente, a qual visa a 
divulgação da temática abordada pelo 
projeto. 

Cumulativamente, e no âmbito das ações 
de sensibilização ambiental, 
sustentabilidade e ciência, enquadradas 
no programa de sensibilização ambiental 
O rio vai à escola

, 
parceiro do projeto, realizaram-se sessões 
para cerca de 70 alunos, estando prevista a 
realização de 8 sessões no decorrer do 
segundo período.  

Foram ainda realizadas sessões de 
sensibilização para a sustentabilidade e 
ciência, para 140 alunos de primeiro e 
segundo ciclo, abordando-se as temáticas 
da valorização de resíduos para 
preservação dos recursos naturais. A par, 
está a desenvolver-se o programa de 
sensibilização ambiental , 
destinado a todos os alunos do 2.º ciclo do 
ensino básico do concelho de Águeda, 
cujas ações terão início em março de 2020. 

Também com o apoio do projeto foi 
realizada para 60 alunos da ESAP a sessão 
de sensibilização para a alimentação 

 que contou com a presença de 
Joana Pratas, atleta olímpica de grande 
destaque a nível mundial, e representantes 
da Doca Pescas, parceiros do Município de 
Águeda.  

No que se refere ao projeto Escolas 
Sustentáveis, no âmbito do qual o 
município apoia as Eco-Escolas do 
concelho, conjuntamente com as AdCL 
dinamizaram-se atividades lúdico-
pedagógicas orientadas para a valorização 
dos recursos hídricos e a eficiência no seu 
uso. Mais de 600 alunos do JI e EB1 do 
Agrupamento de Escolas de Águeda 
tiveram oportunidade de participar nestas 
ações de educação ambiental. Ainda neste 
âmbito, decorreram os preparativos para a 
realização do Encontro Municipal das Eco-
Escolas de Águeda. 

 

POTENCIAR OS LABORATÓRIOS PARA A 

DESCARBONIZAÇÃO E MELHORAR A MOBILIDADE 

CONCELHIA 

Na temática da descarbonização, 
nomeadamente no que diz respeito ao 
Projeto Laboratório Vivo para a 
Descarbonização (LVpD) Águeda Sm@rt 
City Lab, destaque para o desenvolvimento 
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de uma APP para registo de 
comportamentos/desafios à comunidade, 
onde também será vertida a informação 
dos contadores inteligentes (GEM  Global 
Energy Meters). Esta APP permitirá ainda 
comunicar com todos os seus utilizadores, 
transmitindo-lhes desafios e dicas para 
reduzirem a sua pegada carbónica. 
Algumas destas dicas de sustentabilidade 
encontram-se já a ser publicadas 
semanalmente nos media locais, 
procurando sensibilizar a comunidade. 

Ainda no âmbito do projeto, foram 
instalados dois postos de carregamento de 
veículos elétricos, um ao lado da 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Águeda, que brevemente 
será ligado à Unidade de Produção para 
Autoconsumo (UPAC) já instalada no 
edifício referido, e outro ao lado do Centro 
de Artes de Águeda, estando em 
articulação o seu funcionamento com a 
MOBI.E. No período em questão, foram 
ainda realizados testes dos novos sensores 
volumétricos de enchimento (em 
ecopontos à superfície), para avaliação do 
volume de resíduos diferenciados. 
Cumulativamente, de referir a construção 
da sede do Laboratório Vivo para a 
Descarbonização  Águeda Sm@rt City Lab, 
que se localizará no Espaço 
Multigeracional, na Rua Luís de Camões, 

estando previsto o seu término para final 
do mês de fevereiro.  

Além de um programa de dinamização e 
atendimento ao cidadão, na sede dos 
laboratórios estará ainda disponível, em 
permanência, informação em tempo real 
dos dados recolhidos nas diversas 
iniciativas do projeto, mas também de 
outros sensores inteligentes instalados pelo 
Município.  

No que se refere ao Projeto CISMOB, o 
período em análise fica marcado pela 
participação do Município de Águeda na 
conferência final do projeto: 
policy change to achieve low-carbon 

. O projeto URBACT 
C-CHANGE, que liga o setor ambiental ao 
cultural, dinamizou o concurso de ideias 

a reunião com os titulares dos projetos 
vencedores  projeto CIRCULAR e projeto 
Clic.Lab -, de forma a agilizar a sua 
apresentação ao Grupo de Trabalho Local 
(ULG) e ainda a correspondente 
implementação. 

Decorrente 

2019, está agendada para fevereiro de 
2020 a formação equivalente para 
colaboradores dos setores da cultura e 
ambiente. 
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Ainda no âmbito da descarbonização e da 
promoção de uma mobilidade mais 
sustentável, encontra-se em 
implementação o projeto Pedal in Águeda, 
referente ao Aviso n.º 4656-C/2019 - 
EduMove-Te: Educar para a mobilidade 
sustentável.  

Adquirido o equipamento e efetuadas as 
devidas contratações, estão já 
programadas as sessões do Escolas com 
pedal nas escolas do 1.º ciclo! No âmbito 
deste projeto, mas alinhada também com a 
promoção turística e o Águeda Sm@rt city 
Lab, está a decorrer a atualização da APP 
Walk & Cycle in Águeda, que disponibilizará 
a todos os utilizadores informação dos 
trilhos pedestres e de BTT numa APP 
prática, de fácil utilização e com 
multifunções.  

De realçar ainda o projeto SMARTA 
Sustainable shared mobility 

interconnected with public transport in 
European rural areas  que foi lançado para 
investigar as melhores práticas focando-se 
especificamente nos serviços inter-
relacionados de mobilidade rural 
sustentável partilhada com o sistema de 
transportes públicos. 

Neste âmbito, decorreu uma reunião de 
apresentação do projeto a diversos 
stakeholders locais, nomeadamente aos 
responsáveis políticos das 5 freguesias 
abrangidas pelo projeto, aos agrupamentos 

de escolas, à ABIMOTA - Associação 
Nacional das Indústrias de Duas Rodas, 
Ferragens, Mobiliário e Afins e Ciclaveiro. 
Decorreu desta reunião a preparação de 
diversa documentação: folhetos, estudos 
de caracterização e outros, tendo em vista 
a execução física do projeto no primeiro 
semestre de 2020.  

O município de Águeda encontra-se ainda a 
participar no 

 o qual se articula com o Projeto 
ClairCity. Neste âmbito, Águeda esteve 
representada no workshop inicial, que 
visou a transmissão de orientações para a 
estruturação do relatório e envio de dados 
solicitados pela CIRA e para diagnóstico e 
das medidas implementadas no concelho 
para melhoria, ou que contribua para a 
melhoria, da qualidade do ar na região. 

PROMOVER A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

No âmbito da eficiência energética, e 
alinhado com o projeto dos Laboratório 
Vivo para a Descarbonização (LVpD) , no 
período em referência encontrava-se em  
conclusão da instalação e programação das 
luminárias LED no IP 150.  

Durante este período, foi igualmente 
efetuada a monitorização dos consumos 
energéticos em edifícios municipais e IP, 
tendo ocorrido diversas intervenções com 
vista à reparação de alguns equipamentos 
avariados.  



 
 
 
LINHAS  
ESTRATÉGICAS 
 
 
 

Informação à Assembleia Municipal nº 1/2020     39 

Foi ainda elaborada proposta para 
aquisição de mais Unidades de Produção 
para Autoconsumo, a instalar em edifícios 
municipais. Para este período, merece nota 
o número de avarias registadas na 
iluminação pública e que o município 
procura insistentemente, junto das 
entidades, que sejam resolvidas. 

Destaque também para o trabalho que se 
encontra a ser realizado com a EDP 
Distribuição no sentido de efetuar a 
reposição de forma sistemática no 
concelho, ao nível da rede IP das luminárias 
de vapor de sódio, por luminárias LED, 
sendo que para tal está a ser estudada a 
possibilidade do município assinar o Anexo 
I, no âmbito das Concessões da Rede de 
Baixa Tensão, que permitirá a utilização 
generalizada da tecnologia LED.  

VALORIZAR OS ESPAÇOS VERDES E ASSEGURAR A 

HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA 

No que se refere à linha estratégica em 
causa, importa salientar o trabalho que se 
encontra a ser realizado com vista à 
reativação das Hortas Urbanas, sendo que 
das candidaturas abertas, candidaturas aos 
talhões vagos, resultaram 5 novos acordos 
de utilização. 

Ao nível da reciclagem e fruto dos 
trabalhos desenvolvidos até ao final do 
mês de novembro, foram atingidos os 
melhores desempenhos de sempre no que 

concerne às 3 fileiras de recicláveis, tendo-
se atingido valores records de separação de 
recicláveis. 

Simultaneamente, foram reforçadas as 
quantidades de ecopontos disponíveis na 
rede pública e, ao aumento de 42 unidades 
de ecopontos completos que foram 
instalados em 2018, seguiu-se agora um 
novo aumento de 53 unidades. 

Em dezembro de 2019, foi ainda assinado 
um Protocolo de Dinamização e 
sensibilização ambiental com a A4 - 
Associação dos Amigos dos Animais de 
Águeda, que já proporcionou a entrega na 
ERSUC de 2080Kg de Papel/cartão e 860Kg 
de Embalagens. Ainda a este nível, 
destaque para a Campanha "Adote um 
animal abandonado", sendo que no 
seguimento das campanhas de incentivo à 
adoção, foram batidos records, tendo sido 
adotados, em 2019, cerca de 92 animais. 
Esta situação resulta em parte da abertura 
do canil municipal à comunidade. 

Cumulativamente, deu-se continuidade no 
terreno à campanha CED - Captura, 
Esterilização e Devolução de Gatos, 
continuando a referenciar-se as colónias de 
gatos silvestres e a trabalhar na 
esterilização dos elementos destas. 
Durante o período, continuou-se o  
desenvolvimento do processo do Parque 
Canino Municipal a instalar em Águeda. 
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Destaque também para a campanha 
lançada no Natal para a oferta de 
pinheirinhos de Natal, tendo a adesão à 
campanha sido muito agradável e 
resultado numa oferta de 212 pinheirinhos, 
resultantes de operações de desbaste, 
sendo biodegradáveis e sem pegada 
ecológica. 

No âmbito das comemorações do Dia da 
Floresta Autóctone foi lançada uma 
campanha de oferta de árvores às 
Instituições e Uniões de Freguesia/Juntas 
de Freguesia, tendo resultado na oferta de 
445 árvores às Instituições e Uniões de 
Freguesia/Juntas de Freguesia que 
manifestaram o interesse, 

 

PROMOVER ÁGUEDA COMO REFERÊNCIA CULTURAL 

Ao longo dos últimos anos, tem vindo a ser 
efetuado um reforço em programas e 
ações estratégicos que contribuem para o 
desenvolvimento cultural concelhio e para 
a promoção do concelho no contexto 
regional, nacional e internacional como um 
município criativo e de referência. 

A criação de diversos programas e projetos 
culturais mostraram que é possível, numa 
cidade de pequena dimensão, criar uma 
dinâmica cultural e criativa pujante, com 
uma programação cultural regular que 
pautou pela sua qualidade e versatilidade. 

Neste âmbito, e inseridos no programa de 
residências artísticas, dois finalistas do 
INAC - Instituto Nacional de Artes do Circo, 

, Darya Efrat 
(Israel) e Etienne Tribu (França) 
trabalharam durante o mês de outubro, 
em residência artística, na construção de 
novos números de novo circo, cruzando as 
áreas artísticas de cada um - Roda Cyr e 
dança/malabarismo. No final da residência, 
a 2 de novembro, houve lugar para uma 
apresentação do trabalho desenvolvido no 
Mercado Municipal. 

Inserido na programação para a animação 
do período natalício apresentaram-se no 
Largo 1º de Maio e a convite do Município 
o Grupo de Cantares Tradicionais e 
Populares Aquacantante de Aguada de 
Cima e o Grupo de Cantares Populares de 
Bustelo. Paralelamente, a 4 de janeiro e 
ainda fruto do trabalho realizado na 
residência artística de 2019, apresentou-se 
a 4 de janeiro, no Largo 1º de Maio, Darya 
Efrat  

Na continuidade da cooperação com INAC 
 Instituto Nacional de Artes do Circo, a 

artista finalista do curso Denise Stolnik 
(Brasil) iniciou em janeiro um trabalho que 
tem como inspiração as obras literárias 
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A artista busca fazer um crossover entre as 
duas obras e adaptá-las para a criação de 
sua narrativa, utilizando técnicas e 
elementos do circo contemporâneo, 
teatro, dança e ilusionismo.  

O trabalho em rede é fundamental para 
este contexto cultural e criativo e, neste 
âmbito, destacam-se as diferentes 
parcerias associativas que a Câmara 
Municipal de Águeda tem vindo a 
estabelecer ao longo dos anos no âmbito 
da organização de iniciativas que procuram 
valorizar as tradições locais e dinamizar a 
cultura aguedense, dentro e fora das 
fronteiras concelhias. 

No que se refere à atividade municipal da 
Biblioteca Municipal Manuel Alegre, e no 
âmbito do seu Plano de Promoção do Livro 
e da Leitura, destaca-se a continuidade do 

Histórias Giratórias
Conto) destinadas a grupos de crianças dos 

pequeno atelier à medida), tendo-se 
registado a participação de um total de 124 
crianças e respetivas educadoras, oriundas 
de vários jardins-de-infância públicos, bem 

 

Paralelamente, salienta-se também o 
IdadeMaio

que possuem valências destinadas à 
população sénior, tendo usufruído da 

 Yoga para 

Seniore
seguintes IPSS's: Associação Sr.ª da 
Esperança, Liga dos Amigos de Aguada de 
Cima, Centro Social Belazaima, Centro 
Social e Paroquial de Recardães, no 
decorrer dos meses de novembro e 
dezembro. 

Aos Sábados, no âmbito do Projeto 
Porque Hoje é Sábado...

no Canto do Conto, os animadores 
desenvolveram ao longo do referido 
período, sessões de contos, oficinas 
temáticas e outras atividades para crianças 
e famílias, de caráter pedagógico e lúdico, 
entre elas sessões de escrita criativa tendo 
por objetivo a criação de um conto a partir 

de 117 pessoas.  

Ainda aos Sábados, tiveram lugar na 
BMMA, com periodicidade mensal, 3 
atividades:  

 Novembro  
Rita Sineiro, no âmbito das 
Comemorações do Centenário de 
Sophia de Mello Breyner Andresen 
(foi registada a participação de 20 
participantes) 

 Dezembro - s do 
- Espetáculo musical (foi 

registada a participação de 41 
participantes) 
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 Janeiro - - Oficina de 
Risoterapia com Sónia Pais  
Oficina para famílias (foi registada 
a participação de 20 participantes) 

Ainda no âmbito das Comemorações do 
10.º aniversário da BMMA realizou-se no 
dia 16 de novembro, a apresentação do 

presença do autor. A tarde começou com o 
descerramento dos diplomas oferecidos 
pelo Manuel Alegre à BMMA. Nesse dia, 
realizou-se também a abertura oficial da 

egre, 

da obra de Helena Pires.  

Em novembro comemorou-se ainda na 
BMMA o Dia Nacional de Pijama. Na noite 
de 22 de novembro, a BMMA ofereceu a 
todos os que quiseram participar, a 
oportunidade de passar uma noite 
diferente, em pijama, no meio dos livros, 
lembrando a todos a importância de ter 
uma família. Virginia Millefiori 
protagonizou uma sessão de contos e no 
final algumas famílias passaram a noite no 
meio dos livros e tomaram o pequeno-
almoço na BMMA. Uma atividade que 
contou com 89 famílias inscritas, num total 
de 200 participantes. No mês de dezembro 
a BMMA realizou o habitual programa 

participaram 17 crianças.  

O Serviço Educativo realizou no período de 
Natal, no seguimento de solicitações 
externas, duas Sessões de Contos de Natal, 
para crianças e seniores nas IPSS 
(Associação Fermentelense Assistência - 
AFA e Centro Social e Paroquial da 
Borralha). Participaram 125 seniores e 67 
crianças com idades compreendidas entre 
os 12 meses e os 10 anos, num total de 192 
participantes. 

Nos meses de novembro e dezembro, no 
A Biblioteca vai à 

escola
em todas as Escolas Básicas e Jardins-de-
Infância da rede pública. Todas as crianças 
que frequentam estes estabelecimentos de 
ensino puderam também usufruir de uma 
sessão de contos, num total de 2118 alunos 
(477 JI + 1641 EB).  

Em janeiro, inserido no Plano da Rede de 
Bibliotecas de Águeda, realizou-se na 
BMMA o Encontro com a escritora 
Elizabete Neves, tendo por base o seu livro 

participaram 118 crianças + 8 educadoras, 
num total de 126 participantes. 

Ao longo do referido período estiveram 
ainda patentes na BMMA as seguintes 
Exposições: 

 Exposição de fo - 
ANATA 
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 Escola Secundária 
Marques Castilho  

 

da obra de Helena Pires 

Ainda no que se refere à programação 
cultural municipal, em novembro, a 
programação do Centro de Artes de 
Águeda iniciou-se com a 15ª edição dos 

promovido pela Universidade de Aveiro 
que decorreu em diversas cidades do 
distrito. Neste contexto e ao longo de três 
noites, o CAA acolheu diferentes concertos 
musicais. Também no início do mês, o 
compositor e músico português Rodrigo 
Leão proporcionou um momento musical 

concerto que teve lugar no dia 15. 

O ciclo Quinta às 7
dezembro, com uma apresentação de 
Joana Espadinha, que trouxe a nova música 
pop portuguesa ao café concerto do CAA. 
Em janeiro, Sérgio Godinho subiu ao palco 
do auditório e protagonizou uma noite 
marcada pela apresentação do seu novo 
trabalho discográfico  Nação Valente. No 

promovido pela Associação Cultural 

d`Orfeu, Luca Argel trouxe a sua música ao 
café concerto.  

No que refere às atividades que decorrem 
no âmbito do Projeto Educativo e 
Mediação de Públicos, importa salientar a 

 

De forma paralela, ao longo dos meses de 
novembro, dezembro e janeiro, foram 
ainda realizadas visitas orientadas às 
exposições e ao edifício, fomentando a 
aproximação entre o público e a arte.  

Ainda relativamente à programação 
cultural municipal, e durante o período em 
referência, destaca-se a realização do XIX 
Festival da Canção & XVII Gala dos 
Pequenos Cantores, no dia 9 de novembro, 
no Cine Teatro S. Pedro. Este é um evento 
organizado pela Sol Nascente  Associação 
Infanto Juvenil de Águeda, em parceria 
com a Autarquia, que contou com centenas 
de participações de vários pontos do país, à 
semelhança do que tem vindo a suceder 
nas edições anteriores.  

Destaca-se também a realização de mais 
Tarde Sénior

no dia 4 de dezembro, no Centro Social 
Paroquial de Recardães, e contou com a 
apresentação de um espetáculo de Magia 

Companhia de 
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Artes Performativas, da JOBRA - Associação 
 

Estiveram presentes 18 Instituições de 
Particularidade Social com um total de 399 
participantes. Salienta-se que o projeto 
Tardes Seniores é uma iniciativa da Câmara 
Municipal de Águeda, organizada em 
parceria com as IPSS aderentes, que 
decorre há mais de uma década, com o 
objetivo de proporcionar momentos de 
convívio e novas experiências à população 
do concelho com mais de 65 anos.  

Cumulativamente, foi consolidado o 
trabalho já iniciado em 2017 e 2018 
nomeadamente no projeto 5 Municípios. 5 
Culturas. 5 Sentidos. Através da Bolsa de 
Intercâmbio Cultural do projeto, 
apresentou-se a 7 de dezembro no Largo 
1º de Maio o Coro Misto da Sociedade 
Filarmónica Lousanense, fortalecendo a 
itinerância e a identidade cultural 
pretendida pelo projeto.  

Destaca-se também a realização de novas 
reuniões de trabalho no âmbito do projeto, 
que decorreram nos dias 3 de dezembro 
2019 (em Idanha-a-Nova) e 16 de janeiro 
de 2020 (em Óbidos), tendo sido 
abordados diversos assuntos como a 
análise de propostas artísticas comuns aos 
cinco Municípios, as residências artísticas a 
desenvolver em 2020, a bolsa de 
intercâmbio e a Programação para a 

animação cultural urbana (Iniciativa 2) a 
desenvolver em janeiro/fevereiro 2020. 

Para esta iniciativa, que pretende 
promover instalações artísticas em espaço 
urbano e zonas históricas no período de 
inverno, ficou estipulado pelos municípios 

som
Neste pressuposto, foi implementada 
durante o mês de janeiro e estará patente 
até final de fevereiro, a instalação sonora 
Cinco Sopros para uma Paisagem

autoria de Filipe Faria composta por 
áudios/sopros de vozes das cinco regiões 
do Projeto Cinco, das suas comunidades, 
culturas e memórias coletivas, do passado, 
do presente e do futuro, centrados na voz 
humana como elemento denominador do 
projeto. Esta instalação sonora é 
complementada com a requalificação do 
Jardim da Venda Nova

artística por parte do Coletivo Nora em que 
se pretende a continuidade na utilização 
deste espaço na Rua Engº Júlio Portela, e 

Túnel de Espelhos
artística que pretende requalificar o túnel 
existente na Rua Eng.ª Júlio Portela através 
da colocação de 5 espelhos disformes, 
associados aos 5 Municípios, 
transformando o túnel de peões com vista 
à promoção e ao dinamismo na zona 
histórica da cidade reforçando a imagem 
de Águeda enquanto cidade criativa.  
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REFORÇAR A QUALIDADE DE VIDA E APOIO SOCIAL 

À POPULAÇÃO 

PROMOVER A PARTICIPAÇÃO PÚBLICA/CÍVICA 

Ao nível da participação pública, importa 
destacar a consulta pública efetuada no 
âmbito da plataforma de participação 
pública Eu Participo , disponível em 
http://euparticipo.cm-agueda.pt/sobre o 
Projeto de Regulamento de Concessão de 
Regalias Sociais aos Bombeiros Voluntários, 
o qual será alvo de apresentação para 
votação na Assembleia Municipal Ordinária 
de fevereiro do corrente ano. 

 

GARANTIR UM APOIO SOCIAL DE PROXIMIDADE AOS 

MAIS DESFAVORECIDOS E PROMOVER INCLUSÃO 

SOCIAL 

Nos meses de novembro, dezembro de 
2019 e janeiro de 2020, no que se refere 
apoio social, efetuaram-se 71 
atendimentos com vista à avaliação 
socioeconómica para atribuição de apoios 
de ação social escolar, apoios habitacionais 
e à realização de entrevistas para a 
atribuição de Bolsas de Estudo e Apoio 
para Pagamento de Propinas. 

Tal como já referido, durante este período a 
autarquia elaborou a Estratégia Local de 
Habitação (ELH), um documento 
enquadrador das necessidades e das 
potenciais soluções em matéria de acesso à 

habitação adequada e capaz de dar 
resposta às necessidades dos atuais e dos 
potenciais residentes do concelho de 
Águeda.  

A elaboração da Estratégia iniciou no mês 
de novembro, com um momento de 
diagnóstico, no qual houve uma sessão 
pública com os Stakeholders locais, para 
identificar as necessidades e 
potencialidades do concelho, em matéria 
de habitação, assim como a caraterização 
do contexto atual, encontra-se ainda um 
inquérito online para que os habitantes ou 
trabalhadores no concelho de Águeda, 
possam expressar a sua perceção sobre as 
questões habitacionais do concelho.  

No período em análise, a autarquia 
também apresentou a ELH ao Concelho 
Municipal da Juventude. 

Relativamente ao subsídio ao 
arrendamento, no período em análise, foi 
efetuada a monitorização dos apoios 
aprovados em 2019, num investimento 

no pagamento das rendas a 53 famílias. No 
mesmo período foram rececionadas 
validadas e analisadas 50 candidaturas ao 
subsídio ao arrendamento, referentes ao 
ano civil de 2020. 

De referir ainda, a constante monitorização 
efetuada ao nível das habitações sociais 
municipais (35 habitações) tendo, no 
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período, sido realizadas 16 visitas 
domiciliárias e 1 reunião de condomínio. 

No que se refere ao 
, e no período em análise, a 

equipa técnica reuniu com o AE de Águeda 
para avaliação da execução do projeto. 
Neste período, para além do trabalho de 
mediação nas escolas, visitas às 
comunidades existentes no concelho com 
vista a resolução de conflitos com impacto 
ao nível escolar. 

A autarquia marcou ainda presença em 5 
reuniões do Núcleo Local de Inserção Social 
de Águeda, órgão que coordena o 
acompanhamento aos beneficiários de RSI 
do Concelho. 

Ao nível da CPCJ, foi dada continuidade ao 
trabalho realizado regularmente no âmbito 
das funções inerentes ao cargo. 

No âmbito do trabalho desenvolvido pela 
Comissão de Proteção ao Idoso (CPIA), 
foram efetuadas as sessões de formação no 
âmbito do projeto 

, com 15 formandos, as quais 
decorreram na Biblioteca Municipal 
Manuel Alegre, terminando em novembro. 

No âmbito do processo de atribuição de 
Bolsas de Estudo para o Ensino Superior e 
Apoio para Pagamento de Propinas para o 
ano letivo 2019/2020, foram analisadas as 
62 candidaturas formalizadas aos dois 
apoios. Destas, foi aprovada a atribuição de 

30 bolsas de estudo, 10 bolsas atribuídas 
pela 1ª vez e 20 bolsas de estudo em 
situação de renovação. Relativamente ao 
Apoio para Pagamento de Propinas, foi 
aprovada a atribuição de 2 apoios pela 1ª 
vez e 3 apoios em situação de renovação.  

Ao nível da terapia da fala, durante os 
meses de novembro e dezembro de 2019, 
assim como em janeiro de 2020, deu-se 
continuidade às intervenções individuais 
diretas e às ações de estimulação 
realizadas em grupo, com alunos em 
acompanhamento nos diferentes AE e IPSS. 
Para reforçar este apoio, a autarquia 
assinou um Protocolo com a Cerciag para 
implementar um Projeto de Promoção 
Competências Linguísticas. 

Destaque também para o trabalho 
realizado durante as cheias do mês de 
dezembro, tendo-se procedido ao 
realojamento temporário de uma família 
na noite de 19 para 20 de dezembro/19, e 
efetuado o levantamento dos prejuízos das 
cheias por solicitação da Segurança Social. 

A nível das participações externas, 
destaque para a exposição que celebrou o 
III Dia Mundial do Pobre, organizada pela 
Diocese de Aveiro, com o envio de 3 
fotografias referentes a projetos 
desenvolvidos pelo Município de Águeda, 
com vista à valorização, dignificação e 
integração dos munícipes e para a 
participação no Evento Idolíadas. 
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DESENVOLVER UMA POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO DAS 

INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE DO CONCELHO 

No que concerne às infraestruturas de 
saúde, destaque para a aprovação do 
estudo-prévio pela Administração regional 
de Saúde do Centro (ARS Centro), do 
projeto de Remodelação de Edifício e 
Espaços Exteriores do Centro de Saúde de 
Águeda. E ainda para o procedimento de 
empreitada referente à Remodelação de 
Edifício e Espaços Exteriores para Unidade 
de Saúde Familiar de Aguada de Cima, que 
tal como já mencionado, tem data limite de 
entrega das propostas na plataforma acinGov 
a dia 11 de março de 2020. 

Ainda a este nível, importa referir o facto 
de as obras referentes ao Hospital de 
Águeda não terem sido alvo de 
consignação, resultado da insolvência da 
empresa que iria executar a obra, sendo 
que, nesta data, se estão a desenvolver já 
os esforços necessários para a resolução do 
problema, seguindo as regras legais em 
vigor. 

 

PROMOVER O DESPORTO PARA TODOS 

Aumentar o número de praticantes 
desportivos no concelho, quer a nível 
federativo, quer ao nível amador ou 
recreativo, aumentando a consciência da 

população em geral para os benefícios do 
desporto enquanto elemento chave para a 
saúde, bem-estar e qualidade de vida
objetivo primordial definido no Plano 
Municipal de Desporto. 

Para alcançar este objetivo, a Autarquia 
tem vindo a desenvolver um trabalho 
sustentado com as associações e 
federações nas mais diversas modalidades 
desportivas, uma vez que estas se 
apresentam como parceiros fundamentais 
nas estratégias de implementação do 
desporto para todos. 

Neste contexto, é de se referenciar o apoio 
sustentado da Autarquia que é atribuído 
anualmente às associações desportivas. 
Durante o período em referência, foram 
submetidas 172 candidaturas das 
associações e 22 candidaturas de atletas 
individuais no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo (F2). 
Salienta-se que estas candidaturas e 
respetivas análises parciais já foram feitas 
ao abrigo da 10.ª alteração ao Código 
Regulamentar do Município de Águeda, 
publicada em Diário da República no dia 
07/01/2020 (Aviso n.º 243/2020, DR n.º 
4/2020, Série II), dando-se destaque ao 
apoio do Mérito Desportivo.  

Este apoio tem como objetivo o 
reconhecimento dos atletas, associações 
desportivas ou clubes que, pela particular 
distinção dos resultados desportivos 
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obtidos em cada ano, tenham conferido 
um especial contributo ao 
desenvolvimento do desporto no município 
no âmbito nacional. Neste novo apoio, 
registaram-se candidaturas de 4 
associações e de 9 atletas individuais, 
tendo-se já iniciado a sua análise no final 
do período de referência. 

Ainda no contexto do trabalho em rede, é 
de se referenciar o crescimento dos 
projetos desportivos municipais 
direcionados para o público em geral, em 
específico o Centro Municipal de Marcha e 
Corrida (CMMC), que conta com mais de 
600 inscritos à data e com um registo de 
mais de 4800 participantes nas atividades 
na sua globalidade. 

Neste âmbito, é de se referenciar a 
iniciativa Troféu Trail Terras de Águeda, 
uma proposta do CMMC (competição por 
etapas a decorrer nas diferentes freguesias 
do concelho) e que registou um 
crescimento notório face ao ano anterior: 
de 5 etapas em 2019 passaram para 9 
etapas em 2020. A 1ª etapa referente a 
2020 ocorreu a 12 de janeiro: Trilhos de 
Águeda organizado pela Associação 
Desportiva de Travassô e que contou com 
aproximadamente 400 inscrições. 

Ainda durante o período de referência, no 
que se refere às atividades do CMMC, 
salienta-se a realização do Free Trail da 
Serra, no dia 24 de novembro, que ocorreu 

na Praia Fluvial da Redonda e que contou 
com 260 participantes. Destaca-se ainda a 
participação do CMMC de Águeda na 
Corrida dos Reis, organizada pelo CMMC 
de Albergaria-a-Velha, no dia 4 de janeiro. 

No âmbito do Desporto Escolar, salienta-se 
a organização do Encontro de Natação 
Adaptada, que ocorreu no dia 22 de 
janeiro, com a participação de 80 alunos de 
7 escolas do distrito de Aveiro, com idades 
compreendidas entre os 6 e os 20 anos, 
numa modalidade desportiva e em 
competição. 

É de referir o facto de ter sido a primeira 
concentração de Natação Adaptada nas 
Piscinas Municipais de Águeda. 

Também no âmbito da programação 
desportiva municipal, e numa forte aposta 
no Desporto Escolar, é de se referenciar o 
crescimento da atividade regular do Centro 
de Formação Desportiva, desde a sua 
criação em 2017. Durante os meses de 
novembro, dezembro e janeiro, 
registaram-se 130 alunos nas atividades 
regulares. 

Relativamente às atividades das Piscinas 
Municipais de Águeda, designadamente a 
Escola Municipal de Natação, ingressaram 
21 novos alunos às turmas existentes. No 
que diz respeito ao Regime Livre, foram 
realizadas 88 novas inscrições e 983 
utilizações no período low cost.  
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Para este contexto em muito contribuiu a 
parceria celebrada com o Clube Sport Algés 
e Águeda XXI, com o intuito de 
disponibilizar a utilização das Piscinas 
Municipais a cada vez mais utentes, 
através do alargamento de horários e da 
sua abertura aos fins-de-semana. 

 O acordo que vigorará até 31 de dezembro 
deste ano, permitindo aumentar os 
horários disponíveis e os dias de utilização 
das Piscinas, possibilitando a prática 
desportiva a cada vez mais pessoas e 
diminuindo as listas de espera.  

Realizou-se ainda no período o OpenDay 
de Paracanoagem que decorreu nas 
piscinas municipais, no dia 06 de 
novembro, e que contou com a 
participação dos alunos do Agrupamento 
Escolas Águeda Sul, da Escola Adolfo 
Portela, da CERCIAG e por fim da Escola 
Secundária de Anadia, num total de 100 
alunos. Salienta-se também a realização do 

dezembro 2019 que contou com a 
participação de cerca 160 jovens atletas de 
10 clubes e cerca de 400 visitantes.  

Todo este trabalho na área desportiva foi 
reconhecido publicamente, em cerimónia 
realizada no dia 20 de dezembro, em Vila 
Franca de Xira, tendo o Município de 
Águeda sido galardoado com o prémio de 
melhor "Programação Municipal de 
Desporto do Ano". 

Durante o ano de 2019, foram realizados 
mais de 60 eventos desportivos no 
Município de Águeda que abrangeram 
diversas modalidades. Estes eventos, 
alguns deles incluídos em provas de 
campeonatos nacionais e mundiais, estão 
distribuídos na programação desportiva 
municipal tendo em consideração os 
calendários das respetivas Federações 
Desportivas. De mencionar que, na mesma 
cerimónia, o Município de Águeda foi 
também distinguido com Programa de 
Desporto Adaptado Recomendado 2019. 

 

MELHORAR A GESTÃO FLORESTAL E REFORÇAR A 

ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO CIVIL 

Ao nível da atividade da Proteção Civil, no 
período compreendido entre novembro e 
dezembro de 2019 e janeiro de 2020, 
importa destacar as condições 
meteorológicas adversas que se fizeram 
sentir, nomeadamente com períodos de 
forte precipitação, com a passagem das 

2020), e que se refletiram no nosso 
município através de cheias, inundações, 
quedas de árvore, deslizamento e 
movimentação de massas, o que implicou 
uma ação rápida e eficaz do Serviço 
Municipal de Proteção Civil no tratamento 
das várias ocorrências. 
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Decorrente das várias ocorrências houve a 
necessidade de efetuar o corte de várias 
estradas inundadas, à monitorização 
permanente dos caudais dos rios (Águeda, 
Alfusqueiro e Vouga) e seu 
desenvolvimento e à pronta intervenção ao 
nível de sinalização e desobstrução de vias 
no caso dos deslizamentos ocorridos. 

Para além destas atividades, destaque para 
a continuação da execução do plano de 
ação no combate à vespa asiática, com a 
validação de alertas de ninhos e 
encaminhamento para a Associação Nativa 
para tratamento desativação.  

O Serviço Municipal de Proteção Civil 
efetuou ainda durante este período, a 
gestão dos Cemitérios Municipais (Adro e 
São Pedro), dando igualmente apoio ao 
GTF  Gabinete Técnico Florestal.  

De realçar que este serviço, em resultado 
do novo enquadramento legal, foi 
autonomizado em termos da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Águeda, 
por deliberação tomada na 5ª Assembleia 
Extraordinária, realizada em dezembro de 
2019, ficando agora na dependência direta 
da Presidência. 

Ao nível do Gabinete Técnico Florestal 
(GTF), destaque para a conclusão da 
aplicação web de gestão do Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios (PMDFCI), que irá permitir à 

monitorização do mesmo, de acordo com o 
solicitado pelo tribunal de contas. 

Destaque também para o trabalho 
desenvolvido ao nível da Carta de 
Ocupação do Solo: COS 2019, com vista à 
revisão do PMDFCI. 

Cumulativamente foi desenvolvida uma 
candidatura de apoio ao funcionamento do 
GTF e elaborado o Relatório Trimestral e 
do Relatório Anual da eSF. Foi ainda 
elaborado o relatório de monitorização e 
de avaliação do PMDFCI para 2019 e 
apresentado na Comissão Municipal de 
Defesa da Floresta (CMDF) de Águeda. 

Procedeu-se ainda à elaboração do 
Regimento da CMDF, do Requerimento e 
das Medidas de gestão de risco e de 
minimização de incêndios em edifícios e 
nos acessos - implementação do Art.º. 16.º 
Condicionalismos à Edificação, do Decreto-
Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua 
atual redação. 

Foram ainda efetuados os necessários 
reports de atualização da plataforma de 
Sistema de Gestão de Informação de 
Incêndios Florestais (SGIF), assim como da 
plataforma de Sistema de Informação do 
Programa de Sapadores Florestais (SISF). 

Foi ainda, em cooperação com a CIRA, 
efetuada uma análise e elaboração de 
contributos sobre o Plano Nacional de 
Gestão Integrada de Fogos Rurais. 
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Cumulativamente, foi efetuada a análise da 
proposta de traçado da Rede Primária de 
Faixas de Gestão de Combustíveis (RPFGC) 
para Águeda e, simultaneamente, foi 
efetuado o relatório de execução da Rede 
Secundária de Faixas de Gestão de 
Combustíveis de Águeda. 

Por fim, foram efetuados os normais 
trabalhos de acompanhamento da equipa 
de sapadores florestais (eSF), assim como o 
atendimento ao munícipe: pedidos de 
queimas, informação sobre gestão de 
combustíveis, escolha de espécies para 
rearborizações e projetos de 
rearborizações. 

Foram também elaborados pareceres 
sobre rearborizações e sobre gestão de 
combustíveis em terrenos privados e 
efetuado o licenciamento de fogo-de-
artifício. 

 

REFORÇAR A EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS DA 

AUTARQUIA 

A Autarquia determina e gere os processos 
necessários para alcançar os resultados 
pretendidos, usando uma abordagem 
sistémica de gestão, que lhe permite 
manter e atualizar o seu Sistema de Gestão 
(SG)  Qualidade e Segurança da 
Informação  e respetivos processos, 
através de diversas ações, das quais, para o 

período em destaque, foram executadas as 
que se listam de seguida: 

 Acompanhamento das ações da 
avaliação de riscos e 
oportunidades, no que diz respeito 
aos ativos no âmbito do Sistema de 
Gestão da Qualidade (SGQ) e do 
Sistema de Gestão da Segurança da 
Informação (SGSI); 

 Análise e definição de ações, na 
sequência da auditoria de 3.ª 
parte, realizada pela entidade 
certificadora APCER (Associação 
Portuguesa para a Certificação), ao 
SGQ, nomeadamente, das não 
conformidades e oportunidades de 
melhoria identificadas pela Equipa 
Auditora; 

 Levantamento de dados 
/informação para a realização da 
Revisão pela Gestão, que inclui 
análise de informação do 
desempenho global do SGQ, de 
modo a que a gestão possa analisar 
criticamente os resultados da 
avaliação do desempenho do 
sistema, a sua eficácia, 
adequabilidade e o alinhamento 
com a estratégia, de modo a serem 
definidas/implementadas as ações 
de melhoria e alocação dos 
recursos necessários. Para esta 
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atividade, a informação recolhida 
está relacionada com as ações das 
revisões anteriores, a adequação 
dos recursos, alterações de 
contexto relevantes, o 
desempenho e eficácia do SG, as 
ações para tratar riscos e 
oportunidades e as oportunidades 
de melhoria. 

 Análise e recolha dos objetivos e 
eventuais desvios, e dos resultados 
da monitorização e medição do 
desempenho dos processos e 
conformidade dos serviços 
(Indicadores de desempenho  
Balanced Score Card). 

No período em apreço, foi dada 
continuidade ao levantamento e análise de 
informação sobre os dados pessoais por 
finalidade, no que diz respeito ao 
cumprimento com o Regulamento Geral 
de Proteção de Dados (RGPD), assim como 
à verificação de fluxos da informação 
relacionada com os processos/dados 
pessoais. 

Foi elaborada a revisão/atualização do 
Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas (PGRCIC), assim como à 
avaliação de riscos e definição de medidas 
para mitigação destes, de modo a 
complementar o documento existente, 
assim como, para a realização, junto com a 
Comissão de Controlo, da análise e 

elaboração do Relatório de Execução do 
PGRCIC. 

Após a entrada em vigor de nova 
legislação, foram encetadas as ações 
necessárias, de modo a rever o Código de 
Ética e Conduta que tinha sido preparado, 
na sua versão inicial. 

Neste período, têm sido realizadas ações 
de apoio ao nível das alterações do ERP 
(Enterprise Resource Planning) da 
Autarquia, às funcionárias responsáveis 
pela entrada e saída de correio, 
procedendo-se, também, à avaliação do 
funcionamento atual, face às novas 
funcionalidades implementadas, tendo em 
vista a satisfação das partes interessadas. 
Também neste âmbito, deu-se início à 
implementação do novo Classificador que 
se encontra, em análise, de forma a melhor 
identificarmos os códigos que melhor se 
adequam às situações/registos específicos 
dos serviços. 

Com o mesmo objetivo, e após a 
implementação de novas funcionalidades e 
redefinição do IVR (Interactive Voice 
Response) da Autarquia, procedeu-se a 
uma avaliação/análise dos resultados das 
chamadas telefónicas, referentes ao ano 
2019, com o objetivo de ser elaborado um 
relatório que permitirá uma análise 
conclusiva dos mesmos, permitindo-nos 
determinar a implementação de melhorias, 
tornando este serviço ainda mais eficaz. 
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Foi ainda efetuada a análise e avaliação de 
outros referenciais normativos, 
nomeadamente NP 4552 (Sistema de 
gestão da conciliação entre a vida 
profissional, familiar e pessoal), NP 4522 
(Organizações Familiarmente Responsáveis) 
e NP 4427 (Gestão de Recursos Humanos). 

A primeira, NP 4552, está pensada para as 
PESSOAS da organização, e tem como 
objetivo demonstrar o compromisso com o 
objetivo da conciliação, enquanto critério 
de gestão compatível com a estratégia e 
integrado nos processos, através da 
definição de princípios e valores que visem 
melhorar o bem-estar, a qualidade de vida 
e a satisfação geral das partes interessadas 
internas nesta matéria. 

A segunda, NP 4522, disponibiliza 
orientações para quem pretender 
incorporar, implementar e disseminar 
políticas e práticas, através de ações 
coerentes em matéria de conciliação entre 
a vida profissional, familiar e pessoal, assim 
como avaliar a eficácia das políticas, 
procedimentos e práticas adotadas nesta 
matéria. 

Em último lugar, no que concerne à NP 
4427, este normativo especifica os 
requisitos de um sistema de gestão de 
recursos humanos, abrangendo todos os 
níveis hierárquicos e áreas de atividade, 
como veículo de melhoria contínua, ao 
serviço da eficácia e da eficiência desta. 

Esta combinação de normas, permitir-nos-á 
implementar ações de melhoria 
significativas e importantes, tanto das 
condições de trabalho como da motivação 
dos/as trabalhadores/as. 

Nesta sequência, a implementação requer, 
tal como as restantes normas já 
implementadas na CMA, a definição de 
metas (indicadores), recursos, 
responsabilidades, riscos e oportunidades 
e processos de monitorização em termos 
de organização do trabalho, apoio 
profissional e desenvolvimento pessoal, e 
equipamentos, serviços e benefícios. 

Procedeu-se ainda à Avaliação do novo 
modelo da EFQM (European Foundation for 
Quality Management), relativamente ao 
processo de nova candidatura ao 2.º Nível 
da Excelência, Recognized for Excellence. 

Ao nível da Região de Aveiro Digital (RAD), 
destaque para as diversas reuniões 
realizadas na CIRA com vista à 
implementação dos processos constantes 
da mesma, nomeadamente a Chave Móvel 
Digital, a Gateway Pagamentos, assim 
como os Formulários Interativos e a 
Reengenharia de Processos. De referir, a 
operacionalização por parte da RAD da 
Plataforma de Bibliotecas da CIRA, do SNC-
AP, assim como o do Classificador de 
documentos. Por outro lado, importa 
destacar que Águeda será município piloto 
na implementação do Cadastro 
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Multifundiário, articulando os SIG com a 
gestão patrimonial.  

Ao nível da Comunicação, para além da 
articulação com os meios de comunicação 
social locais e nacionais para divulgação de 
notícias e eventos relacionados com a 
atividade municipal, foram igualmente 
efetuadas as tarefas de gestão e 
monitorização da presença da CM Águeda 
nas redes sociais, planos de comunicação, 
notas de imprensa e as coberturas 
jornalísticas e fotográficas dos 
acontecimentos municipais.  

Assim, foram remetidas à comunicação 
social, nos meses de novembro e dezembro 
de 2019 e janeiro de 2020, um total de 32 
notas de imprensa, efetuadas 129 
publicações de notícias e eventos nas redes 
sociais e 16 coberturas fotográficas de 
eventos. 

Em relação às faces municipais da rede de 
Mupis presente na cidade, foram colocados 
63 novos mupis.  

Ao nível do Águeda.TV, foram efetuadas 
reportagens e vídeos de eventos ocorridos 
no concelho, assim como realizadas várias 
peças de design e transmissões em direto 
(facebook e youtube) de eventos com 
destaque no município que incluem, por 
exemplo, as Assembleias Municipais. 

Desde o início do ano foram realizadas 132 
reportagens, 47 transmissões em direto, 17 

sessões de apoio a edição, 610 peças de 
design, num total de 998 tarefas registadas 
até a data. 

Consulte os dados das Páginas Web da 
Câmara Municipal de Águeda, em: 
http://i4c.cm-
agueda.pt/i4c/home/reportdetail/6/35 

Consulte os dados da Comunicação, em: 

http://i4c.cm-
agueda.pt/i4c/home/reportdetail/6/33 

Consulte os dados do ÁguedaTV, em: 

http://i4c.cm-
agueda.pt/i4c/home/reportdetail/6/33 
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INFORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

Relativamente à Gestão de Recursos Humanos, e para além do tratamento e registo de 

situações dentro do regular funcionamento do serviço, destaca-se a análise de candidaturas e 

o início da aplicação dos métodos de seleção na sequência da abertura de 15 procedimentos 

com vista à ocupação de 35 postos de trabalho, conforme informação disponível na página da 

autarquia no seguinte link: https://www.cm-agueda.pt/pages/691.  

De destacar ainda, na sequência da aprovação de 12 estágios através do programa PEPAL, a 

publicitação e receção de candidaturas, bem como a análise e comunicação sobre a 

admissão/exclusão dessas mesmas candidaturas, conforme informação disponível na página 

da autarquia no seguinte link: https://www.cm-agueda.pt/pages/1312 

Relativamente ao processo de descongelamento de carreiras, foram despoletados os 

procedimentos com a finalidade de promoção das alterações obrigatórias de posicionamento 

remuneratório a funcionários da autarquia. 

 

INFORMAÇÃO JURÍDICA 

No âmbito da atuação do Jurídico da autarquia, referência para os pareceres internos 

desenvolvidos a pedido de diversos serviços, cerca de 38 no total, assim como a representação 

do município e acompanhamento de processos de contraordenação e judiciais em curso, em 

articulação com o mandatário da autarquia (ver anexo II). 
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INFORMAÇÃO FINANCEIRA 

No que se refere à Contabilidade foram executadas as tarefas inerentes ao próprio serviço, 

onde se destacam os procedimentos de fim e de início de ano e as alterações necessárias com 

a entrada do novo Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Publicas 

(SNC-AP), as emissões das declarações IRS 2019 e a entrega da declaração do 4º Trimestre de 

2019. Do Serviço de Contratação Pública foram executadas as tarefas inerentes ao próprio 

serviço, onde se destacam os seguintes procedimentos: 

Mês de outubro/2019: 

- Concursos Públicos: 7 (sete) a decorrer; 1 (um) concluído e 1 (um) revogado; 

- Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 8 (oito) a decorrer, 3 (três) concluídos e 0 (zero) 

revogados; 

- Consultas Prévias: 4 (quatro) a decorrer, 3 (três) concluídos e 0 (zero) revogados; 

- Ajustes Diretos Simplificados: 272 (duzentos e setenta e dois). 

Mês de novembro/2019: 

- Concursos Públicos: 13 (treze) a decorrer; 0 (zero) concluídos e 0 (zero) revogados; 

- Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 5 (cinco) a decorrer, 7 (sete) concluídos e 0 (zero) 

revogados; 

- Consultas Prévias: 4 (quatro) a decorrer, 4 (quatro) concluídos e 0 (zero) revogados; 

- Ajustes Diretos Simplificados: 200 (duzentos). 
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Mês de dezembro/2019: 

- Concursos Públicos: 13 (treze) a decorrer; 2 (dois) concluídos e 0 (zero) revogados; 

- Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 2 (dois) a decorrer, 7 (sete) concluídos e 0 (zero) 

revogados; 

- Consultas Prévias: 4 (quatro) a decorrer, 5 (cinco) concluídos e 0 (zero) revogados; 

- Ajustes Diretos Simplificados: 233 (duzentos e trinta e três). 

Mês de janeiro/2020: 

- Concursos Públicos: 10 (dez) a decorrer; 2 (dois) concluídos e 2 (dois) revogados; 

- Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 7 (sete) a decorrer, 5 (cinco) concluídos e 1 (um) 

revogado; 

- Consultas Prévias: 6 (seis) a decorrer, 1 (um) concluído e 0 (zero) revogados; 

- Ajustes Diretos Simplificados: 185 (cento e oitenta e cinco). 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

Novembro Dezembro Janeiro 

Receita Executada 24 768  28 701  1 405  
Despesa Executada 23 861  28 554  1 460  
Execução das Grandes Opções do Plano 
Orçamental 

11 737  14 194  802  

Capacidade de Endividamento 
Dívida a Fornecedores 1 046  943  881  
Dívida a Empreiteiros 441  168  240  
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Gabinete de Apoio ao Munícipe (GAM): 
 
O munícipe tem ao seu dispor este 

serviço onde poderá encontrar quatro 

postos de atendimento, com 

funcionários qualificados que o poderão 

ajudar a resolver diversos assuntos do 

seu interesse. 

Fonte: https://i4c.cm-

agueda.pt/i4c/home/reportdetail/3/7 

 

Eficiência Energética: 
Unidades de produção de energia elétrica 

através da tecnologia fotovoltaica, permite 

produzir localmente a energia e contribuir 

diretamente para uma maior eficiência 

energética. 

Fonte: https://i4c.cm-

agueda.pt/i4c/home/reportdetail/1/29 
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ESPAÇO MULTIGERACIONAL DE ÁGUEDA 

 

Incubadora de Empresas de Águeda: 

Número total de projetos incubados nos 

meses em referência. Para mais dados sobre 

a IE Águeda, consultar: 

https://i4c.cm-

agueda.pt/i4c/home/reportdetail/7/37 

 

Águeda Living Lab: 

Número de participantes semanais inscritos 

nas Oficinas de Experimentação Tecnológica 

do Águeda Living Lab. As Oficinas de 

Experimentação são direcionadas sobretudo 

aos mais jovens. 
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CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA 

 

Número de espetáculos: 

Para além dos espetáculos realizados, o CAA 
contou ainda com visitas e oficinas 
realizadas pelo Projeto Educativo e às 
exposições patentes. 

 

 

 

 

Número de espetadores: 

Este número é referente apenas aos 

espetáculos do gráfico acima. O CAA contou 

ainda com 952 participantes nas atividades 

promovidas pelo Projeto Educativo e 2770 

visitantes nas exposições patentes nos 

meses de novembro, dezembro e janeiro. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE 

 

Número de novos leitores: 

A BMMA desenvolve múltiplos projetos e 

atividades com o objetivo de transformar 

a Biblioteca numa oportunidade e não 

numa alternativa. Apresenta-se como um 

espaço de todos e para todos, fornecendo 

um serviço de qualidade e que abrange 

um grande número de cidadãos. 

Número de participantes nas 

atividades realizadas: 

Relativamente ao Serviço Educativo 

foram realizadas 76 atividades nos 

meses de novembro, dezembro e 

janeiro. Para mais informações sobre a 

BMMA consultar: https://i4c.cm-

agueda.pt/i4c/home/reportdetail/4/17 
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POSTO DE TURISMO DE ÁGUEDA 

 

Número de atendimentos de turistas 

portugueses: 

Os números nesta área de atividades são 

importantes porque permitem verificar 

tendências e aferir sobre o trabalho 

realizado. 

No período de 29 de novembro a 6 de 

janeiro todos os turistas foram 

considerados nacionais. 

 

Número de atendimentos de 

turistas estrangeiros: 

Para consultar mais informações 

relativas ao setor turístico consultar: 

https://i4c.cm-

agueda.pt/i4c/home/reportdetail/4/10 
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PISCINAS MUNCIPAIS DE ÁGUEDA 

 

Número de utilizações pelos alunos da escola municipal de natação: 

A Piscina Municipal contribui para a 

melhoria da qualidade de vida da 

população, servindo os cidadãos através 

de atividades formativas de treino e de 

lazer, com vista à satisfação das suas 

necessidades de aprendizagem, 

desportivas/competitivas e de uma 

ocupação saudável dos tempos livres. 

 

Número de utilizações por utentes em 

regime livre: 

Para mais informações sobre a Piscina 

Municipal de Águeda consultar:  

https://i4c.cm-

agueda.pt/i4c/home/reportdetail/4/28 
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Designação da empreitada em curso no período Montantes * 

Reabilitação de Ruas do Concelho - Lote 1  

Reabilitação de Ruas do Concelho  Lote 3  

Requalificação de Edifícios para Residências Universitárias  

Requalificação do Largo Senhora da Saúde - Fermentelos  

Construção do Driving Range  

Acesso do Parque dos Bombeiros em Agadão  

Requalificação Urbana a Nascente  R. Manuel de Sousa Carneiro, R. 

António Brinco da Costa, R. António Ribeiro de Matos, R. Inspector João 

Neves dos Santos e R. da Paulicea 

 

Requalificação Urbana Rua José Gustavo Pimenta e Rua Eng. José Bastos Xavier    

Requalificação Urbana  Praceta das Chãs, R. Dr. Manuel Alegre e R. 15 
de Agosto 

 

Reabilitação do Espaço Público Envolvente à Habitação Social do 

Centro  R. Fundação Dionísio Pinheiro e R. Eng. Carlos Rodrigues 

(aguarda se a conclusão dos trabalhos de outras empreitadas no 

Centro da Cidade) 

 

Requalificação das Escadas do Cemitério de Belazaima do Chão 
(receção provisória da obra efetuada no dia 05/12/2019 ) 

 

Abertura de Vias na Zona de Ampliação do Parque Empresarial do 
Casarão 

 

Repavimentação de vias em Castanheira do Vouga, Aguada de Baixo, Barro, 

Paradela, Casal D´Alvaro e Gravanço (trabalhos suspensos devido à intervenção 

 

 

 

Repavimentação de Vias em Fermentelos, Águeda, Recardães, 

Mourisca do Vouga e Valongo do Vouga 
 

Reabilitação dos Edifícios da Orquestra Típica, Cancioneiro e 

Conservatório e do Espaço Exterior Envolvente aos Mesmos 
 

Requalificação do Parque da Alta Vila, Águeda 0 

Construção da Pista Ciclável da Rotunda da Fechadura ao Covão  

Pavimentação de Vários Arruamentos nos Lugares da Trofa e Fontinha  

Repavimentação de Vias em Águeda, Valongo do Vouga e Macinhata 

do Vouga 
 

Substituição de Caixilharia na Escola Básica de Travassô (obra concluída 

no mês de janeiro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
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GABINETE JURÍDICO 

17/02/2019 

PROCESSOS JUDICIAIS  Tribunais Administrativos 

Nº PROCESSO RECORRENTE 
AUTOR 

RECORRID
O 
RÉU 

Assunto  

Interno Tribunal     

1/2003 372/02 
TAL 
RCA 

Vodafone Câmara 
Municipal 

Anulação ato 
ordenou retirada 
de antena 

- Notificação da remessa 
do processo ao TAC 
- Of. informar deferimento 
pedido lic. Em perímetro 
urbano e espaço florestal e 
indeferimento em espaço 
REN 

2/2003 609/03 
TAC 
Suspensão 
Eficácia 

 Câmara 
Municipal 

Suspensão 
eficácia 
deliberação 
CNRA 

Resposta 

1/2007 
 
 

244/07.4BE
VIS 

STAL Município 
de Águeda 

reposicionament
o na carreira 

 

- Contestação 
- Alegações 
 
 

 
JULGADO DE PAZ 
 

N.º PROCESSO DEMANDANTES DEMANDADOS ASSUNTO  

 Mº Público 

 
 
 

82/2008 JPOB  CMA e outros Divisão prédio 
comum e 
usucapião 

- Resposta a 
11/06/2008 

 
 
 

97/2008 JPOB  CMA Faturas de água - Contestação 
08/07/2008 

 

CONTRA-ORDENAÇÕES  INSTAURADAS CONTRA AUTARQUIA 

N.º PROCESSO AUTUANTE INFRACÇÃO  

Interno Auto 

1/07 08/07 IRAR 10º/5 DL 243/2001  

44.891,81 

- Defesa 08/02/2007 

2/07 
 

694709-06 GNR 8º/nº5 Lei 13/2006 
 

1.500,00 

- Defesa 06/12/2007 

 

1/08 
001542/08.5EACBR ASAE Mercado  falta 

rede água quente 
nos talhos 
 

- Defesa 18/08/2008 
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2/08 
26023474 GNR-BTAv Excesso velocidade 

57-ET-79 

- Pag coima mínimo 
20/08/2008 
Defesa apreensão 
veículo 21/08/2008 

 

1/09 
0899893 GNR-BTAv 

ACT 
Falta horário 
trabalho e livrete 
controlo 

- ACT Centro Local 
Bx. Vouga pede envio 
cópia do NIF (req. 
10886 de 
12/05/2009) 
- Enviada inf. pedida 
a 15/06/2009 
 

1/2010 DSAJAL 180/10 CCDRC Depósito de 
veículos/sucata na 
Trofa 

- Defesa enviada a 
11/02/2010  

2/2010 NUICO0234/09.2.EACB
R 

ASAE Parque Infantil Cais 
das Laranjeiras 

- Apresentada defesa  

3/2010 PCO-EJR-IDP,IP Nº 
3/10/AV 

IDP  Instituto do 
Desporto de 
Portugal, I.P. 

Parque Infantil Cais 
das Laranjeiras 

- Apresentada defesa 
a 31/08/2010 

4/2010 Nº 11014/2010 
Pº 300.05.26 

GNR  Aveiro 
ANSR 

Não identificação 
condutor  

- Apresentada defesa 
a 15/09/2010 

5/2010 Nº 11013/2010 
Pº300.05.26 

GNR  Aveiro 
ANSR 

Excesso de 
velocidade 

- Apresentada defesa 
a 15/09/2010 

2/2012 NUICO000887/12.4EA
CBR 

ASAE Parque Infantil Largo 
1.º Maio 

- Apresentada defesa 
a 13/07/2012 

3/2012 
Notificação 
909712786 

GNR 

Condução de veículo 
sem habilitação por 
funcionário Jorge 
Manuel Pereira 
Pinheiro 

- Apresentada defesa 
a 23/08/2012 

1/2013 
Auto 910636206 
EA 220010900 

GNR 

Circulação de pá 
carregadora na via 
pública sem 
matrícula 

- Apresentada defesa 
a 22/04/2013 

2/2013 Auto 0774414OG GNR 
Veículo com extintor 
exterior fora de 
prazo 

- IMT notifica para 
defesa ou pagamento 
voluntário  
- Defesa a  
21/10/2013 

3/2013 Auto 0774526 OG GNR Disco de tacógrafo 
- Auto de 05/04/2013  
- Apresentada defesa 
a 01/05/2013 

4/2013 Processo 20536/2013 ERSAR 

Não comunicação 
do Programa de 
Controlo da 
Qualidade da água 
para 2013 no prazo 

- Notificação pr 
defesa  
- Defesa a 
09/05/2013 

5/2013 Auto  2 76264622 GNR 

Circulação de 
máquina sem sinal 
de perigo retro 
refletor 

- Notificação para 
pagamento coima ou 
apresentação de 
defesa 
- Enviada defesa 
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7/2013 
Auto 912031921 
NP 202667/2013 

GNR 

Velocidade 
excessiva veículo 57-
GI-24 na En 333, 
Piedade a 
07/03/2013 

- Notificação para 
defesa 
 

8/2013 
Auto 912031930 NP 
521688/2013 

GNR 

Não identificação do 
condutor do veículo 
57-GI-24 que 
circulava em excesso 
de velocidade na En 
333, Piedade a 
07/03/2013 

- Notificação para 
defesa 
- Defesa a 
11/01/2013 

9/2013 Proc. 13823/2012 ERSAR 

1- Inexistência de 
processo de 
desinfeção em 25 
zonas de 
abastecimento de 
água para o ano de 
2011; 
2  Não 
comunicação do 
incumprimento do 
programa de 
controlo da 
qualidade da água. 
 

- Notificação para 
defesa  
- Defesa a 
04/11/2013 
 

10/2013 Proc. 21012/2013 ERSAR 

Não comunicação 
do Programa de 
Controlo da 
Qualidade da água 
para 2012 no prazo 

- Notificação para 
defesa  
- Envio Defesa a 
18/12/2013 

2/2014 Auto 200016961470 GNR - IMT 

Realização de 
transporte público 
de passageiros, 
serviço ocasional, 
sem licenciamento 
do proprietário do 
veículo 

- Notificação para 
defesa 
(23/05/2014) 
- Envio Defesa 
(11/06/14) 

8/2014 
NP 654644/2014 
18/10/2014 

GNR 

Não identificação do 
condutor veículo 32-
CD-71 a 29/07/2014 
 

- Pedido de 
identificação do 
condutor 
(24/10/2014) 
- Respondido 
(11/11/2014) 
- Notificação para 
defesa 
(03/02/2015) 
- Enviada defesa 
(20/02/2015) 

2/2015 Auto 200004751570 
GNR 
IMT 

Realização de 
transporte de 

- Notificação para 
defesa (2/5/2015) 
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crianças, sem que 
estivesse licenciado 
para o efeito 
(veículo 43-44-PN) 

- Envio Defesa 
(20/02/2015) 

3/2015 
Autos 047810-OG 
047809-OG 

GNR 

-Preenchimento 
incorreto das folhas 
de itinerário veículo 
53-14-RE 
03/05/2014 
-Realização 
transporte 
passageiros sem 
licença do IMTT 

- Envio dos autos. 
Inf. que se deve 
aguardar 
notificação do 
IMTT (16/06/2014) 

4/2015 
Proc. 
ARHC.DAAF.00010.201
5 

Agência 
Portuguesa do 
Ambiente 

Reparação de 
represa no rio, em 
Agadão, em 2014, 
sem 
licenciamento/autor
ização 

- Notificação para 
defesa 
(06/02/2015) 
- Enviada defesa. 
(25/02/2015) 
- Notificação da 
retificação da 
acusação e de que 
foi concedido novo 
prazo para defesa 
(18-06-2015).  
- Enviada defesa 
formulada pelo Dr. 
Pontes Amaro a 30-
06-15  

8/2015 Auto 2 7516942 1 
GNR 
Destacamento 
Territorial Anadia 

Condução de veículo 
 Dumper - não 

matriculado 

- Notificação para 
defesa (27-04-
2015).  
- Enviada defesa a 
18-05-2015 

1/2016 
Processo NUICO 
001610/15.7EACBR 

ASAE 

Parque Infantil Largo 
1º de Maio  
inspeção a 
21/05/2015 - falta 
ou deficiente 
manutenção dos 
equipamentos e 
superfície de 
impacte 

- Notificação para 
defesa. Elaborada 
defesa e remetida 
Dr.ª Maria Moreira 
a 18/01/2016 (req. 
35231/2015 de 
21/12/2015) 

5/2016 Auto 921540655 GNR 
Excesso velocidade 
veículo 80-PC-89 

- Notificação para 
defesa 
- Apresentado 
requerimento 
relativo a sanção 
acessória 
(14/10/2016) 

1/2018 Proc. CO 4-1884-2018 
Câmara Municipal 
de Lisboa 

6 autos por afixação 
de publicidade ao 

- Notificação para 
defesa 
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cidade de Lisboa em 
Março e Abril de 
2018 

Envio de defesa a 
10/10/2018 

2/2019 
Auto 934508496 
 

GNR 

Manuseamento de 
aparelho 
radiotelefónico 
veículo 12-85-QQ 

- Notificação para 
pagamento ou 
defesa.  
- Paga a coima e 
apresentado 
requerimento 
relativo à sanção 
acessória a 
28/10/2019 

5/2019 
S/11635/CGI/19 
NUI/CO/001624/19.8C
GI 

IGAMAOT 

Incumprimento do 
dever de assegurar a 
gestão de RCD nos  
terrenos da antiga 
lixeira de Bolfiar 

- Recebido auto de 
notícia a 
02/12/2019 
- Remetida defesa 
elaborada em 
colaboração com 
Dr Pontes Amaro a 
18/12/2019 

1/2020 
NUICO 
002212/19.4.EACBR 

ASAE 

Falta de 
manutenção do 
espaço de jogo e 
recreio no Parque 
Infantil das Barreiras 

- Notificação para 
defesa a 
11/12/2019 
- Enviada defesa a 
07/01/2020 

 

 

RAPOSO, SÁ MIRANDA E ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 
SPRL 

Tribunal: Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro 
Data da entrada: 22.04.2019 
Nº Processo: 386/19.3BEAVR 
Tipo Processo: Ação Administrativa 
Juízo: Unidade Orgânica 1 
Estado atual do processo: Encontra-se finda a fase dos articulados. Aguardamos que seja 
proferido o despacho saneador. 
 
*** 
 
Tribunal: Ministério Público; Procuradoria da República da Comarca de Aveiro 
Data da entrada: 29.08.2019 
Nº Processo: 465/19.7T9AGD 
Tipo Processo: Inquérito 
Juízo: DIAP - Secção de Águeda;   
Estado atual do processo: O processo encontra-se em fase de inquérito; a última diligência 
instrutória de que o Município foi notificado foi da tomada de declarações do denunciado. 
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LISTAGEM DOS PROCESSOS PENDENTES (João F. Pontes Amaro) 

Tribunal 

Data da 
entrada 

 

Nº 
Proces

so 

 

Tipo 
Processo 

Valor 

Juízo Partes Estado atual do Processo 

 

M/ 
Dossier 

Coimbra 478/0
2 

Rec. Cont. 
Anulação 

 

TAF 

Urbanizações e 
Construções E. 
C. Costa, Ldª 

Em 27/02/2019 fomos notificados 
da sentença do Tribunal Central 
Administrativo Norte. Foi dado 
conhecimento da mesma ao Sr. 
Presidente da Câmara por email 
datado de 6 de Março de 2019. 

 

 

130/02 

TAF 

Aveiro 

18/3/2011 

239/1
1.3 

BEAVR 

Ac. Adm. 
Esp. 

 30.000,01 

 

 STAL  Sindicato 
dos 

trabalhadores 
da 

Administração 
Local 

Em 7/02/2020 foi recebida 
notificação com acórdão do 

Supremo Tribunal Administrativo 
a julgar procedente o recurso. Foi 

dado conhecimento à Câmara 
Municipal de Águeda por email 

de 10/2/2020. 

 

 

5/11 

TAF Aveiro 

25/6/2012 

 

 

633/1
2.2 

BEAVR 

 

Ac. Ad. Esp. 

 5.001,00 

  

Joaquim Pereira 
da Silva 

Em 6/11/2018 foi recebida 
notificação c/ despacho a não 

admitir o recurso da matéria de 
facto e a subida dos autos do TCA 

Norte, enviado p/ Câmara em 
6/11/2018. Foi recebido em 

9/11/2018 email do Dr. Pereira 
de Sousa informando proposta da 
Comissão de credores da Asibel - 

à Câmara por mail de 9/11/2018. 

 

 

52/12 

TAF 

Aveiro 

12/7/2012 

 

683/1
2.9 

BEAVR 

Ac. Ad. 
Comum 
Sumária 

 7.373,63 

 David Manuel 
Vidal Santiago 

Em 15/11/2016 foi recebida 
sentença que julgou 

improcedente a ação, absolvendo 
os Réus dos pedidos formulados. 

 

 

61/12 

TAF Aveiro 

4/2/2014 

125/1
4.5 

BEAVR 

Ac. Ad. 
Comum 

 

 Paulo Jorge dos 
Santos Simões e 

outros 

Em 19/03/2019 foi recebida 
notificação eletrónica com o 

Parecer do Ministério público. Foi 
enviado um email no dia 

20/03/2019 a dar conhecimento 
à Câmara. 

 

 

 

11/14 

Anadia 

8/5/2014 

 

197/1
4.2T2A

 

Ac. Comum 

 

2º 

As. Compartes 
Baldios de 
Bolfiar da 

Freguesia de 

Em 8/11/2019 fomos notificado 
da suspensão da instância, 
enquanto não for proferido 
sentença de habilitação de 

 

27/14 
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ND  
100.000,00 

Águeda herdeiros por morte do co-réu  
José Cardoso Henriques. 

TAF 

Aveiro 

22/12/201
4 

1187/
14.0BE

AVR 

Ac. Adm. 
Especial 

90 

UO 1 Fernando & 
Irmãos, SGPS, 

SA 

Em 4/12/2018 fomos notificados 
de alegações escritas de 
Fernando & Irmão e em 

26/12/2018 foram enviadas as 
alegações escritas da Câmara. 

 

 

66/14 

Coimbra ARHC.
DAAF.
00010.
2015 

Contra-
Ordenação 

 Dir. Regional da 
Adm. Região 

Hidrográfica do 
Centro 

Em 29/06/2015 foi enviada 
defesa a fim de ser assinada pelo 

Sr. Presidente e enviada sob o 
correio registado com A/R. 

 

21/15 

Trib. de 
Contas  
Lisboa 

7/7/2015 

 

999/2
014 

Processo 
de 

Fiscalização 

 Tribunal de 
Contas de 

Lisboa 

Envio de email para o Presidente 
da Câmara e para o Vice-

Presidente. 

Em 24/7/2015 envio de 
requerimento p/ Tribunal de 

Contas. 

 

24/15 

TAF de 
Aveiro 

31/8/2015 

 

550/1
5.4 

BEAVR 

Proc.  
Impug. 

 5.000,00 

 MEO  Serviços 
de 

Comunicações e 
Multimédia, SA 

Em 16/11/2015 foi proferido 
despacho para, querendo, as 

partes apresentarem alegações 
em 30 dias. Em 17/11/2015 

recebido despacho no sentido de 
as partes apresentarem 

alegações. Em 2/12/2015 envio 
de alegações jurídicas. Em 

17/12/2015 foram apresentadas 
alegações da MEO. 

 

 

 

25/15 

Comarca 

Aveiro 

Águeda 

TAF de 
Aveiro 

3266/
15.8T8

AGD 

 

1155/
16.8BE

AVR 

Ac. Proc. 
Comum 

 7.780,00 

Ação 
Administrat

iva 

Seçã
o 

Cível 
 J1 

TAF 
Aveir

o 

Joaquim 
António Janeiro, 
Unipessoal, Ldª 

Rececionado requerimento da 
parte contrária em 6/7/2016 a 

renunciar ao direito de recorrer e 
solicitar a remessa dos autos para 
o Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Aveiro. 

Em 14/10/2019 ÀS 10,30h fomos 
notificados da data da audiência 

prévia para 15/1/2020. 

 

56/15 

TAF de 
Braga 

523/1
6.0BEB

RG 

 

Ac. 

Administ. 

 30.000,01 

Sec. 
Admi

n. 

ALGAR  Val. 
Trat. Resíduos 

Sólidos, SA 
contra ERSAR  
Ent. Reg. Serv. 

Águas e 
Resíduos 

Em 7/05/2019 foi enviado 
requerimento para o TAF de 

Braga. Em 12/6/2019 foi 
proferido despacho a julgar 

improcedente a nulidade 
suscitada pelas AA. E 10 dias para 
indicarem a matéria sobre a qual 
pretendem fazer recair a prova 

 

 

15/16 
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testemunhal. 

TAF Aveiro 164/1
7.4BEA

VR 

Ação 
Administrat

iva 

 José João 
Nogueira 

Em 4/10/2019 fomos notificados 
do requerimento Companhia de 
Seguros Seguradoras Unidas, SA. 

Com um pedido de desculpas 
pelo facto de o nome do 

Município de Águeda não constar 
no sistema informático da 

Seguradora a comprovar de que a 
Apólice encontra-se paga. 

 

 

 

7/17 

TAF Aveiro 880/1
7.0 

BEAVR 

Ação 
Administ. 

Unid. 
Orgâ
nica 

1 

Freguesia de 
Valongo do 

Vouga 

Em 20/12/2017 a Freguesia de 
Valongo do Vouga propõe ação 
administrativa o TAF de Aveiro. 

Em 24/1/2018 foi enviada 
eletronicamente a contestação. O 

M.P. emitiu um parecer em 
19/3/2018 e só nos foi notificado 

em 19/10/2018 e enviado por 
mail à Câmara em 6/11/2018. Em 

3/1/2019 fomos notificados de 
despacho a informar que os autos 
ficam a aguardar convocação da 

audiência prévia. 

 

 

62/17 

TAF 

Aveiro 

808/1
8.0BEA

VR 

Ac. 
Administ. 

Unid. 
Orgâ
nica 

1 

Mª da 
Conceição 

Marques Xavier 

Em 13/09/2018 foi enviada 
eletronicamente a contestação 

para o TAF de Aveiro. Em 
5/12/2018 foi proferido despacho 
para em 10 dias especificar a que 

matéria pretende produzir 
declarações de parte. 

 

21/18 

Trib. de 
Aveiro 

2911/
18.8T8

AVR 

Ação de 
Declaração 

Cent
ral 

Cível 

Imagem Férias 
Unipessoal, Ldª 

e outros 

Em 10/12/2019 fomos notificados 
da sentença a julgar a ação 

procedente. Foi dado no mesmo 
dia conhecimento à Câmara 

Municipal de Águeda através de 
email. Resta apresentar custas de 

parte à Ré. 

 

24/18 

TAF de 

Aveiro 

1116/
18.2BE

AVR 

Ação 
Administ. 

Unid. 
Orgâ
nica 

1 

Lene Simões 
Rodrigues 
Ferreira 
Miranda 

Em 13/2/2019 foi recebida a 
réplica da Lene, à qual foi enviado 

requerimento de resposta em 
14/2/2019. Em 7/6/2019 foi 

recebido despacho para em 10 
dias se pronunciar sobre o pedido 
de intervenção formulado pela A. 

Em 11/6/2019 foi enviado 
requerimento a informar que 

nada tem a opor. Em 12/9/2019 
foi recebida notificação c/ 

 

 

 

30/18 
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despacho a admitir a requerida 
intervenção principal provocada 
de Joana Catarina Direito Abreu. 

TAF de 

Aveiro 

1098/
18.0BE

AVR 

Ação 
Administ. 

Unid. 
Orgâ
nica 

1 

STAL Sindicato 
Nacional dos 

Trabalhadores 
da 

Administração 
Local 

Em 17/10/2018 receção da P.I. e 
envio eletrónico da contestação 

em 7/11/2018. 

 

 

33/18 

TAF de 
Aveiro 

185/1
1.0BEA
VR-A 

Ex. 
Sentença 

Unid. 

Org. 
1 

STAL  Sindicato 
Nacional dos 

Trabalhadores 
da 

Administração 
Local 

Em 11/12/2019 foi enviado 
requerimento para o TAF de 

Aveiro a manter e reiterar tudo 
que havia referido no 

requerimento anterior enviado 
em 14/10/2019. 

 

 

2/19 

  Litígio  Socibeiral  
Betão Pronto, 

Ldª 

Em 18/7/2019 foi enviada minuta 
de carta para o Município enviar 
à Socibeiral. Em 20/12/2019 foi 
enviada minuta da carta sobre a 
tomada de posição da Socibeiral. 

 

10/19 

 

 

IGAMAOT 

1624/
19.8C

G1 

Contraorde
nação 

 IGAMAOT- Insp. 
Geral da 

Agricultura do 
Mar, do 

Ambiente e do 
Ordenamento 
do Território 

Em 13/12/2019 foi enviado para 
a Câmara um draft da defesa. 

 

24/19 
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Assinado por : MARIA DE LA CONCEPCION

MOREIRA FERREIRA

Num. de Identificação: BI129326747


