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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
ADICES - Associação de Desenvolvimento Local
AdRA – Águas da Região de Aveiro
AEA – Agrupamento de Escolas de Águeda
AEAS – Agrupamento de Escolas Águeda Sul
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
AMJ – Assembleia Municipal Jovem
ANATA -  Associação dos Naturais de Águeda
ARU – Área de Reabilitação Urbana
BMMA - Biblioteca Municipal Manuel Alegre
CAA - Centro de Artes de Águeda
CCDRC - Comissão de Coordenação da Região Centro
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
CME – Conselho Municipal de Educação
CMJ – Conselho Municipal de Juventude
CMMC - Centro Municipal de Marcha e Corrida 
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
EPI - Equipamento de Proteção Individual
ERP - Enterprise Resource Planning
ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
ESF - Equipa de Sapadores Florestais
ESTGA – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
EVEF - Estudo de Viabilidade Económica e Financeira
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SIGLAS

FAPAGUEDA - Federação das Associações de Pais do Concelho de Águeda
GAPSI – Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Psicológico
GMAA – Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor
I4C – Information for Citizens
ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
IE ÁGUEDA - Incubadora de Empresas de Águeda
IERA – Incubadora de Empresas da Região de Aveiro
IP – Infraestruturas de Portugal
IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social 
IVR - Interactive Voice Response
LAAC - Liga dos Amigos de Aguada de Cima
MAT – Muito Alta Tensão
OP – Orçamento Participativo
ORU - Operação de Reabilitação Urbana
PAICD - Plano de Ação para as Comunidades Desfavorecidas
PARU - Plano de Ação para Regeneração Urbana
PDM - Plano Diretor Municipal
PEC – Parque Empresarial do Casarão
PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
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
UPAC - Unidade de Produção para Autoconsumo
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MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL

O Presidente da Câmara Municipal de Águeda,
 
 

(Jorge Almeida)

01

Confesso que nunca pensei vir a escrever uma mensagem, enquanto Presidente de Câmara, num momento
tão singular da nossa história, como o atual. 
 
A recente pandemia da COVID-19, fez-nos parar e repensar um conjunto de prioridades enquanto pessoas
e sociedade em geral e colocar em questão tudo aquilo que temos como garantido no nosso dia-a-dia. Para
nós Europeus, e, para nós portugueses, esta situação é ainda mais singular, pois estamos longe dos
continentes ou dos países onde as epidemias, das mais diversas doenças, grassam todos os anos e como
tal, esquecemo-nos que um dia poderíamos ser nós. A COVID-19, veio relembrar-nos dessa situação e da
real fragilidade da nossa sociedade, não apenas ao nível dos impactos de saúde pública, mas também ao
nível social e económico.
 
O medo instalado, a incerteza e a possibilidade de prolongamento no tempo da pandemia, levaram à
criação de um sentimento de desconfiança rumo ao futuro.
 
No entanto, este não é o momento para ter medo, mas sim o momento para resistir, para atuar, para ser
solidário e para apoiar. É isso que a autarquia de Águeda tem vindo a fazer ao longo dos últimos tempos e
o que continuará a fazer. Apoiar os que precisam, quer a nível individual, quer a nível coletivo e
institucional.
 
Como sempre referi, para quem me ouviu, a administração pública será a última a cair e a autarquia de
Águeda, nunca encerrou os seus serviços durante os estados de emergência, estará cá até ao fim para
combater.
 
Por último, não posso deixar de dar uma palavra de agradecimento aos 
colaboradores da autarquia, que durante este período, se mantiveram firmes no seu 
trabalho, executando tarefas para além das habituais em prol da comunidade. 
Agradeço igualmente a solidariedade apresentada pelas várias entidades, 
instituições, associações, partidos políticos, empresas e particulares.
 
É este o exemplo a dar.
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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 fevereiro, março e abril do corrente ano.
 
Importa referir que, tendo em conta a situação atual que o país e o mundo se encontram a atravessar, o
Estado de Emergência que vigorou de 19 de março a 2 de maio e a atual Situação de Calamidade, não se
realizou a Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda (AMA), no mês de abril, de acordo com o
estabelecido na Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. 
 
Como tal, não foram enviados, à data, os elementos que, por norma, são enviados, previamente à sessão
da AMA, nomeadamente a Informação Escrita do Presidente da Câmara Municipal. 
 
Contudo, a Lei n.º 12/2020, de 7 de maio, veio clarificar que, apesar de não se poder realizar as sessões
dos órgãos deliberativos, o dever de prestação de informação escrita mantém-se, devendo ser remetida
para órgão deliberativo para conhecimento, sendo que a sua apreciação deverá ser efetuada logo que o
órgão possa voltar a reunir, não tendo, no entanto, definido qualquer prazo de envio desta informação. 
 
Posto isto, a autarquia solicitou esclarecimento à Direção Geral das Autarquias Local, sobre os
procedimentos a ter, e diligenciou no sentido de elaborar a presente informação com a maior brevidade
possível. De realçar que, por este aspeto, a presente informação incluirá já a informação relativa a abril
de 2020, o que normalmente não sucederia, já que sendo a sessão ordinária da assembleia realizada
nessa data, o mês de abril apenas surgiria na sessão seguinte.
 
Não podemos, contudo, deixar também de destacar os apoios financeiros ou isenções de um conjunto de
taxas municipais que foram já efetuados pela autarquia, a um conjunto vasto de instituições
(nomeadamente IPSS), empresas e população em geral, cujo valor de investimento social se prevê, à data,
em cerca de mais de 750.000,00€ para o ano de 2020.
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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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PRESIDENTE
JORGE ALMEIDA

Presença no 41.º Aniversário da ARCOR e Homenagem
aos Ex-Dirigentes, no edifício sede da instituição em Óis
da Ribeira;
Participação na 2ª Reunião de Acompanhamento do
Projeto Life Águeda, no Salão Nobre da CMA;
Presença na Reunião de Trabalho:: Operação Floresta
Segura 2020, promovido pelo Núcleo de Proteção
Ambiental, da Guarda Nacional Republicana, na
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha;
Deslocação à Guiné-Bissau, com a Missão Saúde para a
Humanidade;
Viagem no Comboio Histórico do Vouga a Vapor;
Cerimónia de apresentação pública da plataforma de
atendimento (submissão online e epaper), no Salão
Nobre dos Paços do Concelho;
Entrega de 1.º Prémio no âmbito da 12.ª Edição do
Torneio Estudantil de Computação Multi-linguagem de
Aveiro (TECLA) da ESTGA inserido no Dia Aberto da
Escola, no Auditório da ESTGA;
Apresentação pública da requalificação da Praça de S.
Pedro, no lugar de Valongo.
10.º Aniversário da ACHAR, Mundo Sensível, Óis da
Ribeira;
4.º Aniversário Altice Labs, Aveiro;
Concerto solidário para angariação de fundos para
custear as obras de beneficiação da habitação de uma
família carenciada, denominada a “Casa da Diana” em
Rio Côvo, organizado pelo Rotary Club de Águeda;
Reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas, em
Lisboa;
Participação na reunião sobre a falta de médicos na
Unidade de Saúde de Belazaima do Chão, Salão da
Junta de Freguesia de Belazaima do Chão;
Reunião com as IPSS e Uniões/Juntas de Freguesia do
Concelho de Águeda, no âmbito da COVID-19, no
Auditório do CAA;

Sessão de abertura com a apresentação do Plano de
Intervenção no Rio Cértima, com a presença do Sr.
Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro
Matos Fernandes, seguida de visita à reabilitação e
valorização ecológica em curso no troço do Rio
Cértima-Pateira, que atravessa os concelhos de Águeda
e Oliveira do Bairro, com início no Centro Cívico Eng.º
Adolfo Roque, em Barrô;
Reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil,
Águeda;
Reunião com as IPSS do Concelho de Águeda, no
âmbito da COVID-19, no Auditório do CAA;
Apresentação Pública da Plataforma de Atendimento,
submissão Online e Epaper, Salão Nobre da CMA;
Visita às obras das Residências Universitárias da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda;
Participação na Operação de fiscalização e
sensibilização, com a Guarda Nacional Republicana, no
IC2;
Participação nas Comemorações do 25 de Abril da
Assembleia Municipal de Águeda;
Reunião Ordinária da Associação de Municípios do
Carvoeiro-Vouga, Murtosa;
Reunião Adices, Mortágua;
Reunião STAL, Câmara Municipal de Águeda;
Reunião com o Agrupamento de Escolas de Valongo do
Vouga e a Associação de Pais, Trofa do Vouga;
Reuniões CI CIRA;
Reuniões da Comissão Municipal de Defesa da Floresta
contra Incêndios, Auditório do Centro de Artes de
Águeda;
Reuniões com as IPSS’s do concelho, Centro de Artes de
Águeda;
Reuniões com os Presidentes de Junta/Uniões de
Freguesia, Centro de Artes de Águeda e Salão Nobre;
Reuniões com o Delegado de Saúde de Águeda,
Câmara Municipal de Águeda.
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VICE-PRESIDENTE
EDSON SANTOS

Presença no 41.º Aniversário da ARCOR e Homenagem
aos Ex-Dirigentes, no edifício sede da instituição em Óis
da Ribeira;
Presença no encontro Eco-Escolas no Salão Nobre da
CMA;
Participação na 2ª Reunião de Acompanhamento do
Projeto Life Águeda, no Salão Nobre da CMA;
Assinatura do Protocolo com o Sport Clube e Algés e
Águeda XXI, de apoio no âmbito da dinamização de
natação adaptada e outras atividades aquáticas, nas
Piscinas Municipais de Águeda;
Participação no Trail Terras de Granito, em Macieira de
Alcôba;
Presença na Reunião de Trabalho: Operação Floresta
Segura 2020, promovido pelo Núcleo de Proteção
Ambiental, da Guarda Nacional Republicana, na
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha;
Presença na Apresentação Pública da Plataforma de
Atendimento, submissão Online e Epaper, no Salão
Nobre da CMA;
Participação com o Sr. Presidente da Câmara na
reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas, em
Lisboa;
Presença no 71.º Aniversário da União Desportiva
Mourisquense, em Crastovães; 
Acompanhamento da Visita do Sr. Ministro do
Ambiente e da Sr.ª Secretária de Estado do Ambiente
ao Rio Cértima;
Presença na Tertúlia Liderança no Feminino,
organizado pelo Jornal da Bairrada, no Salão Nobre da
CMA;
Presença Final Four da Taça do Distrito de Aveiro em
Futsal Feminino da ARCA - Associação Recreio Cultura e
Assistência de Aguada de Baixo, no Pavilhão Municipal
da Branca;
Participação na Corrida e Caminhada do Dia da Mulher
2020 em Fermentelos.
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VEREADORA
ELSA CORGA

Encontro Municipal do Eco-escolas 2020, na Câmara
Municipal de Águeda;
Discussão da Estratégia Local de Habitação no
Conselho Municipal de Juventude, na Câmara Municipal
de Águeda;
Sessão de assinatura do Protocolo Intermunicipal no
âmbito do Plano Local de Leitura, na sede da CIRA;
Reunião com a Ministra da Modernização do Estado e
da Administração Pública, Alexandra Leitão, no âmbito
do processo de descentralização, na sede da CIRA;
Receção a turmas da Escola Básica Fernando Caldeira,
no âmbito do Projeto "GPS - Gerar Percursos e
Sonhos", seguida de visita às instalações da Câmara
Municipal de Águeda, na Câmara Municipal de Águeda;
Sessão "Entrevista ao Conselho Geral”, no âmbito da
Avaliação Externa do Conselho Geral do Agrupamento
de Escolas de Valongo do Vouga (AEVV), na sede do
AEVV;
Júri de avaliação das equipas da Final do Concurso
“Inovar no Retalho” da Escola Superior de Tecnologia
de Gestão de Águeda (ESTGA) inserido no Dia Aberto da
Escola, no Auditório da ESTGA;
Entrega de 1.º Prémio no âmbito da 12.ª Edição do
Torneio Estudantil de Computação Multi-linguagem de
Aveiro (TECLA) da ESTGA inserido no Dia Aberto da
Escola, no Auditório da ESTGA;
Painel "Entrevista a representante, eleito, da
autarquia", no âmbito da Avaliação Externa do
Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga (AEVV),
na sede do AEVV;
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Águeda Sul
(AEAS), na sede do AEAS;
Receção de turmas da Escola Básica Fernando Caldeira,
no âmbito do Projeto "GPS - Gerar Percursos e
Sonhos", seguida de visita às instalações da Câmara
Municipal de Águeda, na Câmara Municipal de Águeda;

Apresentação pública da requalificação da Praça de S.
Pedro, no lugar de Valongo;
Sessão de abertura da Semana da Ciência da Escola
Secundária Adolfo Portela (ESAP), na ESAP;
Apresentação da segunda fase do Projeto Missão UP -
"Planeta sustentável", no Auditório da Fernando
Caldeira;
Tertúlia "Liderança no Feminino" no âmbito das
Comemoração do Dia da Mulher, organizado pelo
Jornal da Bairrada em parceria com a autarquia, na
Câmara Municipal de Águeda;
Reunião da CIRA no âmbito do Grupo de Trabalho da
Educação, na sede da CIRA;
Reunião com as IPSS e Uniões/Juntas de Freguesia do
Concelho de Águeda, no âmbito da COVID-19, no
Auditório do CAA;
Reunião com as IPSS do Concelho de Águeda, no
âmbito da COVID-19, no Auditório do CAA;
Reunião com os Diretores dos Agrupamentos de
Escolas de Águeda e Escola Não Agrupada, na Câmara
Municipal de Águeda no âmbito da Pandemia da
COVID19;
Visita às obras nas Residências Universitárias da
ESTGA;
Reunião com os Diretores dos Agrupamentos de
Escolas de Águeda e Escola Não Agrupada, na Câmara
Municipal de Águeda no âmbito da Descentralização de
Competências.
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VEREADOR
JOÃO CLEMENTE

Reunião do Conselho Diretivo da Associação de
Municípios do Carvoeiro – Vouga(AMCV), na Câmara
Municipal de Ílhavo;
Apresentação da Estratégia Local de Habitação, na
Câmara Municipal de Águeda;
Reunião sobre a "Proposta de Alteração do Modelo de
Gestão da ERSUC", nas instalações da Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra;
Cerimónia de apresentação pública da plataforma de
atendimento (submissão online e epaper), no Salão
Nobre dos Paços do Concelho;
Desfile de Carnaval das Crianças: destinado ao pré-
escolar da rede pública e privada e aos alunos do 1.º,
2.º , e 3.º ciclos, em Águeda;
Desfile de Carnaval de Águeda 2020, organização
conjunta da Câmara Municipal de Águeda e da Sol
Nascente – Associação Infanto-Juvenil de Águeda;
Representação no 92.º Aniversário do Clube
Macinhatense, na sede da coletividade;
Representação no jantar convívio e e celebrações das
promessas de novos lobitos e escuteiros, organizado
pelo Agrupamento Corpo Nacional de Escutas#969 Sr.ª
Eulália de Aguada de Cima e a Comissão de Pais, nas
instalações da LAAC;
Concerto solidário para angariação de fundos para
custear as obras de beneficiação da habitação de uma
família carenciada, denominada a “Casa da Diana” em
Rio Côvo, organizado pelo Rotary Club de Águeda;
Presença na Final Four da Taça do Distrito de Aveiro em
Futsal Feminino da ARCA – Associação Recreio Cultura e
Assistência de Aguada de Baixo, no Pavilhão Municipal
da Branca;
Espetáculo de Teatri/Stan Up: “O Resto da Tua Vida”, no
Centro de Artes de Águeda;

Sessão de abertura com a apresentação do Plano de
Intervenção no Rio Cértima, com a presença do Sr.
Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro
Matos Fernandes, seguida de visita à reabilitação e
valorização ecológica em curso no troço do Rio
Cértima-Pateira, que atravessa os concelhos de Águeda
e Oliveira do Bairro, com início no Centro Cívico Eng.º
Adolfo Roque, em Barrô.
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O presente capítulo sobre as questões estratégicas, é,
neste caso, dedicado, como se compreenderá, à COVID-
19, já que esta centrou as atenções da autarquia a partir
de março e começou a monopolizar a atuação autárquica,
ainda que não se tendo descurado o restante trabalho
(reduzido em muitos casos pelas restrições dos Estados
de Emergência entretanto publicados).
 
Assim, importa referir que a autarquia de Águeda tomou,
desde a primeira hora, todas as diligências necessárias
para enfrentar a pandemia da COVID-19. A título
informativo, refira-se que o primeiro plano de
contingência para a autarquia de Águeda, foi aprovado a 9
de março (estando já na sua 9.ª versão, consultável em
https://covid19.cm-agueda.pt/plano-de-contingencia-ovo-
coronavirus-sars-cov-2/), sendo que o primeiro caso
confirmado em Portugal registou-se a 2 de março, o que
demonstra a rápida reação à situação pandémica, aspeto
que veio a ser reforçado com a ativação do Plano
Municipal de Emergência de Águeda, pela Comissão da
Proteção Civil.
 
Esta atuação rápida, permitiu desde logo, estabelecer, a
nível interno e externo, medidas que se revelaram
corretas na contenção da propagação do vírus. A nível
interno, foram criadas novas regras e metodologias de
trabalho, salvaguardando a  segurança dos trabalhadores
e permitindo a continuidade do seu trabalho, sem
encerramento total dos serviços municipais (com exceção
dos serviços públicos proíbidos pelas declarações de
estado de emergência). 
 
A nível externo, salienta-se o reforço na limpeza de ruas, a
instalação de hospital de campanha e todo o apoio
conferido ao  Centro de Saúde, quer ao nível material
quer ao nível de recursos humanos  (resultado da criação
pela autarquia do Banco de Recursos Humanos Municipal)

Realce-se ainda, a forma rápida como a autarquia criou
canais de comunicação rápidos para informar a
população, em tempo real, com destaque para a Linha de
Apoio à População, para esclarecimento de dúvidas,
através do número 234 180 115 e do e-mail
info.covid@cm-agueda.pt ou ainda a criação da Linha de
Apoio Psicológico, para apoio na gestão emocional
durante a pandemia, através do número 234 180 125.
 
Não fará sentido descrever em pormenor todas as ações
desenvolvidas neste ponto, até porque muitas surgem
descritas ao longo do presente documento e podem ser
consultadas no site https://covid19.cm-agueda.pt/.
 
Mais uma vez a autarquia aliou tecnologia, a informação
ao cidadão, como tem sido seu apanágio ao longo do
tempo, respondendo às dúvidas e inquietações da
população aguedense.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2020
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O PAPEL DE ÁGUEDA COMO UMA SMART CITY

No que respeita ao papel de Águeda como uma Smart
City, importa destacar, para o período em questão, o
desenvolvimento da plataforma de informação da
Autarquia de Águeda relativamente à pandemia COVID-19
(http://covid19.cm-agueda.pt). A esta plataforma
centraliza toda a informação neste âmbito,
nomeadamente, o contador local e nacional de casos, os
diversos Planos de Contingência, e respetivas
atualizações, avisos e despachos locais e nacionais,
disponibilizando ainda todos os contactos criados para
uma ligação mais próxima entre a autarquia e os seus
munícipes.
 
Para além da informação institucional, são ainda
presentadas sugestões sobre o que fazer em casa, aspeto
de extrema relevância para a saúde mental da população,
tendo estas sugestões, nalguns casos sido articuladas
com o centro de Saúde de Águeda.
 
De realçar, que, desde o seu lançamento e até ao dia 17
de maio, esta plataforma contou com 26 230 visualizações
de páginas.
 
Ainda no âmbito da pandemia, foi realizado um reforço
dos recursos digitais, assim como da infraestrutura de
acesso remoto, de forma a prestar apoio aos
colaboradores em regime de teletrabalho, sendo que, à
data de 30 de abril, existam cerca de 17 colaboradores em
teletrabalho.
 
Para além do exposto, e no que se refere ao normal
funcionamento dos serviços, foi iniciada a instalação de
equipamentos relativos ao projeto europeu WIFI4U, assim
como efetuada a instalação da nova infraestrutura de
suporte a toda a atividade da Autarquia.

A Águeda Smart City Platform continuou a ser
desenvolvida, tendo sido implementadas novas
funcionalidades no back-office, nomeadamente a
integração da plataforma com o Grafana, a verificação dos
conectores já instalados e a aplicação de medidas
corretivas relativamente ao design.
 
Ainda a este nível, de referir o desenvolvimento, em
parceria com a Universidade de Aveiro, e integrado com a
plataforma das smart cities, o projeto SMILE: Smart
Indicators to Leverage citizen Engagement, que visa
desenvolver um conjunto de indicadores associados à
população na lógica da saúde e que neste momento tem
todo o enquadramento tendo em conta a pandemia do
COVI-19.
 
Quanto aos dados abertos, o Município de Águeda,
disponibilizava, a 14 de maio, 148 conjuntos de dados no
Portal de Dados Abertos da Autarquia (http://ckan.sig.cm-
agueda.pt/), tendo sido adicionados os percursos
pedestres ativos no município e disponibilizados novos
dados sobre os ecopontos e pistas cicláveis.
 
A este nível, a Câmara Municipal de Águeda continua a
ser, à data em que esta informação foi escrita, a 4.ª
organização pública que mais dados disponibiliza no
Portal de Dados Abertos da Administração Pública
https://dados.gov.pt/pt/.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2020
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Neste período, foi dada continuidade aos trabalhos no
sentido da instrução da 2.ª Alteração à 1.ª Revisão do PDM
de Águeda, nomeadamente à:
1- Elaboração do Relatório de Ponderação da Participação
Pública Inicial, o qual inclui a proposta de ponderação dos
40 pedidos de alteração submetidos à autarquia,
apresentados e enquadrados na Participação Pública
inicial da 2.ª Alteração à 1.ª revisão do PDM de Águeda. No
universo dos 40 pedidos, constata-se que 68%
reportaram-se a pedidos de alteração ao nível da
classificação do solo e 32% reportaram-se essencialmente
a pedidos de alteração da classificação da rede viária,
constante na Planta de Ordenamento - Hierarquia Viária;
2 - Elaboração da proposta de alteração da
regulamentação dos Espaços Florestais (EF) e da
Edificabilidade em Solo Rústico, consubstanciada em
alterações ao Regulamento do PDM e na respetiva
fundamentação. Esta proposta decorre em conformidade
com as orientações do ICNF, no seguimento da reunião
prévia realizada, em março, com esta entidade;
3 - Atualização da condicionante da Rede Natura 2000,
nomeadamente os trabalhos de transposição dos limites
do SIC da Ria de Aveiro para a escala do PDM (1/10000),
realizada também em conformidade com orientações do
ICNF decorrente da reunião referida no ponto 2;
4 - Recolha e atualização de informação relativa às
infraestruturas em presença no território municipal,
tendo em vista a atualização das condicionantes e
restrições de utilidade pública, bem como os trabalhos de
recolha de informação de suporte à ponderação da
classificação do solo a abranger nesta alteração. Estes
trabalhos encontram-se a ser realizado em articulação
com entidades externas, nomeadamente IP, EDP, AdRA,
AMCV, ACL, Vodafone, NOS, ONI, entre outros. 

PLANEAMENTO TERRITORIAL E
REQUALIFICAÇÃO URBANA

65 procedimentos de projetos de arquitetura;
20 procedimentos de projetos de especialidade;
7 procedimentos de autorização de utilização;
2 procedimentos de autorização de alteração de
utilização;
1 procedimento de operação de loteamento;
1 procedimento de comunicação prévia;
3 certidões de destaque;
5 alvarás de licença de construção.

Ainda com vista à elaboração do Relatório Ambiental e
Declaração Ambiental do PDM, afeto a este procedimento,
promoveu-se o "Concurso Público sem Publicidade
Internacional para Aquisição de Serviços de Monitorização
da Declaração Ambiental (DA) do Plano Diretor Municipal
de Águeda (PDM) e Elaboração do Relatório Ambiental
para a 2.ª Alteração à 1.ª Revisão do PDM" (AP/DAF/SERV-
170/19), o qual se encontra em fase de aprovação das
alterações à minuta do contrato.
 
Ao nível da Gestão Urbanística, e para o período em
referência, deram entrada 191 procedimentos de projetos
de arquitetura, tendo sido analisados 9 como empresa
líder (48 horas), deram ainda entrada 68 projetos de
especialidade, tendo ocorrido 10 licenciamentos na Hora
e 40 procedimentos de autorização de utilização, e ainda
emitidos 8 alvarás na Hora, procedimentos, estes,
realizados nos termos do previsto no RJUE.
 
No âmbito do previsto no DL n.º169/2012, de 1 de agosto,
alterado e republicado pelo DL n.º73/2015, de 11 de maio,
foi registada 1 Mera Comunicação Prévia de instalação de
estabelecimento industrial do tipo 3.
 
Tendo a autarquia disponibilizado a 20 de fevereiro de
2020 a Plataforma de Atendimento para submissão de
procedimentos urbanísticos online, deram entrada por
este canal:

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2020
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“Construção de Ciclovias e Vias Pedonais a Poente –
Ligação Centro/Equipamentos Sociais e de Saúde a
Paredes”;
“Construção de Ciclovias e Vias Pedonais a Nascente –
Ligação Centro/Equipamentos Escolares e Comerciais a
Assequins e Ameal”;
“Construção de Ciclovias e Acessos Pedonais – Fecho da
Rede Ciclável do Centro”;
“Reabilitação dos Edifícios do Conservatório, casa de
ensaios do Cancioneiro e Orquestra Típica”;
“Reabilitação do Espaço Público envolvente à Casa do
Adro”;
“Reabilitação do Parque da Alta Vila”. 

Foi ainda realizado o acompanhamento técnico dos
projetos de financiamento relativos à Requalificação
Urbana previstos no PEDU, designadamente:

 
Ainda no âmbito dos financiamentos para a
Requalificação Urbana, foi elaborada e submetida
proposta de delimitação da ARU de Macieira de Alcôba e
remetida para o IRHU.
 
Por fim, importa salientar, a elaboração de proposta para
reforço da prioridade de Investimento 4.5 do PEDU, a
convite da CCDRC, com a conceção e envio de ficha para o
projeto “Sistema de Gestão e Informação para Soluções
Inovadores e Experimentais de Transporte”.

Requalificação Urbana - Rua José Gustavo Pimenta e
Rua Eng.º José Bastos Xavier: encontrava-se em fase de
correção das situações verificadas na 1.ª vistoria para
efeitos de receção provisória e realização de nova
vistoria;
Requalificação Urbana – Praceta das Chãs, Rua Dr.
Manuel Alegre e Rua 15 de Agosto: encontrava-se em
fase de conclusão para a realização de vistoria para
efeitos de receção provisória;
Requalificação de Edifícios para Residências
Universitárias: a obra encontrava-se em fase de
acabamentos finais e ensaios da rede de
abastecimento interior de água, remates finais da rede
de águas pluviais e águas residuais domésticas
exteriores. Foram instaladas as cozinhas e
encontravam-se a decorrer os acabamentos finais de
carpintarias, nomeadamente portas interiores e caixas
de estores. Decorreram ainda os acabamentos finais
nas paredes exteriores das escadas e varandas do
bloco B, assim como os remates finais dos espaços
exteriores, estando ainda a ser aplicado o revestimento
do pavimento vinílico no edifício C. A obra esteve
parcialmente suspensa no período de 23 de março de
2020 a 28 de abril de 2020.

Foi ainda elaborado o estudo planimétrico relativamente
à Interligação entre o Projeto do Parque Verde na Várzea
e o Projeto da Nova Via de Ligação entre a Av. 25 de Abril
e a Rua dos Industriais.
 
Quanto às revisões de projetos em curso, contínua em
análise a estrutura metálica relativamente à
Requalificação do Mercado Municipal.
 
Quanto às empreitadas, importa realçar o seguinte:

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2020

CIDADE DE ÁGUEDA
Quanto às obras na cidade de Águeda, importa dar
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Requalificação Urbana a Nascente – R. Manuel de
Sousa Carneiro, R. António Brinco da Costa, R. António
Ribeiro de Matos, R. Inspetor João Neves dos Santos e
R. da Paulicea: foram executados trabalhos das redes
elétrica, telecomunicações, águas pluviais, assim como
a escavação de taludes para a execução de muros na
Rua António Ribeiro de Matos. Na Rua Inspetor João
Neves dos Santos decorrem trabalhos de pavimentação
em lajetas de betão e cubos de granito. Na Rua Velha
de S. Pedro foram iniciados os trabalhos das redes de
águas pluviais, eletricidade e telecomunicações;
Reabilitação dos Edifícios da Orquestra Típica,
Cancioneiro e Conservatório e do Espaço Exterior
Envolvente aos Mesmos: encontravam-se concluídos os
trabalhos de estrutura metálica e cobertura do edifício
da orquestra típica, tendo sido iniciados os trabalhos
de revestimento a godo das fachadas do edifício da
orquestra típica e foi concluído o revestimento a godo
do muro dos padres. Foram iniciados as infraestruturas
exteriores, nomeadamente a rede de águas pluviais,
rede de incêndio, rede de rega e de abastecimento de
água, rede de saneamento e infraestruturas elétricas e
ITED/ITUR. Encontra-se em execução a aplicação de
revestimento do piso da ampliação do Conservatório e
do revestimento do piso do Cancioneiro, tendo
também sido iniciados os revestimentos interiores das
paredes deste edifício e da Orquestra Típica. Decorrem
ainda os trabalhos de infraestruturas elétricas e de
ITED nos interiores de todos os edifícios. Foram
concluídos os trabalhos de pintura e reparação de
fachadas do edifício do Cancioneiro e da aplicação das
portas exteriores. Por fim, foram iniciados os trabalhos
de aplicação de louças e equipamento sanitários.

Requalificação do Parque da Alta Vila: encontravam-se
a decorrer os trabalhos de restauro da gaiola do canto,
fonte sul, construção das escadas, plantação de
roseiras e arbustos e preparação de caminhos para
calcetamento;
Construção de Infraestruturas previstas no Plano Geral
de Drenagem da Cidade de Águeda e Execução de
Intervenções prioritárias – 1ª Fase: trabalhos
consignados no dia 12 de março de 2020, estando a
aguardar o visto do Tribunal de Contas.

 
No que respeita à empreitada no Parque Verde na Várzea,
a mesma encontra-se suspensa desde o dia 17 de março
de 2020, estando previsto o seu reinício no dia 18 de
maio.
 
Por fim, a empreitada para a Reabilitação do Espaço
Público Envolvente à Habitação Social do Centro – R.
Fundação Dionísio Pinheiro e R. Eng. Carlos Rodrigues
aguarda a conclusão dos trabalhos em curso noutras
empreitadas, no centro da cidade, para dar início aos
trabalhos.
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Relativamente às intervenções nas Uniões de
Freguesia/Freguesias, importa começar por referir a
elaboração do contrato, em março, para a elaboração do
projeto de execução para Museu Ferroviário de Macinhata
do Vouga - Beneficiação e Alteração, estando o projeto em
fase de execução.
 
Encontram-se a ser elaborados 6 procedimentos de
contratação pública para execução de empreitadas, sendo
eles:
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Requalificação da Zona Envolvente à Igreja e Centro
Cívico da Trofa: a proposta de não adjudicação e de
revogação de contratar foi publicada na plataforma
acinGov no dia 12 de março de 2020, estando em fase
de elaboração um novo procedimento de contratação
pública da empreitada;
Repavimentação de Ruas em Vale Domingos: em fase
de adjudicação;
Repavimentações em Recardães e Borralha: o prazo de
entrega das propostas termina no dia 4 de junho de
2020.

Requalificação da Zona do Centro de Barrô: foi
elaborado o projeto de execução de arquitetura;
Requalificação do Centro Urbano da Sede de Freguesia
de Fermentelos: foi apresentado o anteprojecto à
exceção da parte elétrica, estando em fase de análise;
Requalificação do Largo de Fermentões, em Valongo do
Vouga: em elaboração;
Restauro da Igreja da Trofa, na União de freguesias da
Trofa e Segadães: em fase de elaboração de projeto de
execução;
Requalificação da Carreira de Tiro: foi realizada a
deslocação ao terreno entre representantes da
Autarquia, GNR de Águeda e Ministério da
Administração Interna – aguarda-se a elaboração do
protocolo entre o MAI e o Município;
Intervenções em edifícios existentes no recinto da
antiga escola na Rua João Batista Vidal, em Arrancada
do Vouga:  o projeto encontra-se em fase de execução.

 
No que concerne aos projetos em curso, para as Uniões
de Freguesias/Freguesias, importa salientar:

 
Por fim, encontram-se, em curso, um total de 16
empreitadas, sendo elas:

Reabilitação de Ruas do Concelho - Lote 1: foi
executada a pavimentação do estacionamento junto à
Igreja de Valongo, o reperfilamento de tampas e
aplicação de sinalização vertical;
Reabilitação de Ruas do Concelho – Lote 3: foi
executado o reperfilamento de tampas e a aplicação de
sinalização vertical;
Requalificação do Largo Sra. da Saúde em Fermentelos:
estavam a decorrer os trabalhos relativos a rede de
rega. A empresa solicitou prorrogação de prazo devido
a pandemia provocada pela COVID-19;
Repavimentação de Vias em Castanheira do Vouga,
Aguada de Baixo, Barrô, Paradela, Casal D’Álvaro e
Gravanço: devido à intervenção da AdRA em Casal
D'Álvaro, encontram-se suspensos os trabalhos de
pavimentação na Rua do Sobral, Travessa do Sobreiral
e Rua Moliçal;
Pavimentação de Vários Arruamentos nos Lugares da
Trofa e Fontinha: os trabalhos estavam em fase de
conclusão;
Repavimentação de Vias em Fermentelos, Águeda,
Recardães, Mourisca do Vouga e Valongo do Vouga:
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 do Serradinho e Travessa S. Marcos, Rua dos
Industriais – Águeda,  Rua S. Geraldo - Mourisca do
Vouga e Rua da Estação - Mourisca do Vouga.
Procedeu-se ao levantamento das tampas e válvulas
nas diversas ruas pavimentadas. A empresa
contratante solicitou suspensão da obra devido a
pandemia da COVID-19;

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2020
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Repavimentação de Vias em Águeda, Valongo do Vouga
e Macinhata do Vouga: foram pavimentadas a Rua dos
Elísios, Rua do Afurado e Rua do Arrável, na Rua do
Apeadeiro, Rua da Arrota, Largo de Santa Rita, Rua do
Carvalhedo, Rua da Gandarinha, Rua Maximiano
Duarte. Foi aplicada a camada de regularização na Rua
do Lameiro, e ainda os sinais verticais nas diversas ruas
conforme contrato. A empresa contratante solicitou
suspensão da obra devido a pandemia da COVID-19;
Requalificação da Rua Prior João Gomes dos Santos e
Rua António Dias Marques - Macinhata do Vouga: foi
assinado o auto de consignação no dia 10 de março de
2020. Neste momento, aguardam-se os documentos
para se efetuar a validação técnica do PSS pela CSO.
Prevê-se o início dos trabalhos para a semana de 18 a
22 de maio de 2020;
Pavimentação e Repavimentação de Vias, por Lotes, em
Á-dos-Ferreiros, Raivo e Valongo do Vouga - Lote 1:
Pavimentação e Repavimentação de Vias em Á-dos-
Ferreiros, Raivo: procedeu-se à pavimentação da Ruas
no Lugar de Raivo, Rua Sr. da Serra, R. da Portela, R.
Luis Tavares, R. São Silvestre, R. das Eiras e R. do Bairro
Novo. Também se procedeu à pavimentação das ruas
em À-dos Ferreiros, Rua Vale das Mós, Vielas da Mata,
Rua dos Tojais, Rua Vale dos Abrunheiros, Rua da
Grota, Rua 1 e 2 do Bairro Correia de Sousa;
Pavimentação e Repavimentação de Vias, por Lotes, em
Á-dos-Ferreiros, Raivo e Valongo do Vouga – Lote 2:
Pavimentação de Vias em Valongo do Vouga: procedeu-
se à pavimentação da Rua Arrota de Baixo, à limpeza
da Rua Portela, da Rua da Lavoura, da Rua Professora
Dona Beatriz Moura e execução de terraplanagens para
aplicação de camada de base no Beco da Ponte Nova;
Arranjos Exteriores da Zona Envolvente ao Edifício da
Junta de Freguesia de Espinhel: prevê-se o início dos
trabalhos em junho de 2020;

Construção do Driving Range: aguarda possibilidade de
licenciamento pelo Instituto Português do Desporto e
Juventude, I.P.;
Acesso do Parque dos Bombeiros em Agadão: foram
executados o muro e a calçada, faltando a estrutura
metálica; 
Construção da Pista Ciclável da Rotunda da Fechadura
ao Covão: a empresa contratante solicitou suspensão
da obra devido a pandemia da COVID-19. Já foi
executado o corte das árvores existentes, escavação
para reperfilamento da zona, aplicação de camada de
base e aguarda-se a mudança dos postes de
iluminação, na zona do Covão;

 
Por fim, e no que respeita à Abertura de Vias na Zona de
Ampliação do Parque Empresarial do Casarão, a
empreitada encontra-se concluída, tendo sido recebida
provisoriamente no dia 31 de março de 2020.

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), realizando também
atendimento e contactos com empresários interessados
na instalação de projetos no PEC, o qual foi
substancialmente mais reduzido na fase em questão,
devido às imposições legislativas do estado de
emergência.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E
TURÍSTICO DO CONCELHO
INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E INDÚSTRIA
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No âmbito do trabalho desenvolvido com o apoio da
ADICES, está a ser preparada uma ação de divulgação do
programa +CO3SO Emprego, aguardando-se por mais
regulamentação sobre a matéria para o agendamento
desta medida que irá contribuir para a criação de
emprego.
 
No que se refere ao empreendedorismo, nomeadamente
à Incubadora de Empresas, foram efetuadas reuniões de
acompanhamento com todos os projetos incubado, cerca
de 20, verificando o ponto de situação dos projetos,
metas e objetivos e as perspetivas de recuperação face à
atual situação pandémica e das limitações que a mesma
criou nas suas atividades. Cumulativamente, foram
amplamente divulgadas as várias medidas de apoio
criadas a nível governamental e local para apoio às
empresas. Ao nível a rede IERA, apenas se verificou, no
período em causa, a realização de uma formação
destinada aos técnicos das Incubadoras, na área de
mentoria com o Presidente da Associação Brasileira dos
Mentores de Negócios.
 
Foi efetuada divulgação, através dos meios de
comunicação social, do programa STARTUP Voucher que
tem candidaturas a decorrer, podendo a IE Águeda,
enquanto membro da Rede Nacional de Incubadoras,
efetuar o acompanhamento das candidaturas das equipas
através de processos de incubação.
 
Sobre o apoio às empresas, foi realizada formação de 10 a
14 de fevereiro para mediadores de atendimento do
futuro balcão Espaço Empresa a criar na Autarquia de
Águeda em parceria com o IAPMEI, em que participaram 3
técnicos da Autarquia.

TURISMO SUSTENTÁVEL
Após a participação, no início do ano, na Feira
Internacional de Turismo - FITUR – Madrid, e cujos
contactos estabelecidos estavam a ser trabalhados, o
serviço encontrava-se a preparar a participação na BTL –
Bolsa Internacional de Lisboa, prevista para 11 a 15 de
março. Neste seguimento, e previamente ao seu
cancelamento, foram efetuadas diversas diligências,
nomeadamente a análise de países presentes, operadores
turísticos, bem como outras entidades com quem o
município tinha interesse em reunir para promoção de
Águeda a nível nacional e internacional.
 
Apesar de todas as contingências associadas à pandemia
da COVID-19, a promoção de Águeda foi reforçada nos
canais digitais e em novas plataformas e parcerias que
surgiram para dar resposta a esta nova realidade. O
turismo, é um dos setores mais lesados no âmbito da
pandemia mundial e que levará mais tempo à retoma. 
 
Neste âmbito, o município participou numa campanha,
em parceria com a AMPV – Associação de Municípios
Portugueses do Vinho, designada “Para mais tarde
Visitar”, da Rota dos Vinhos de Portugal, onde foi
selecionado um vídeo para ser promovido nos seus canais
de divulgação, e Águeda integrou a semana dedicada à
Rota dos Vinhos da Bairrada. 
 
Ainda neste âmbito, foi analisada a adesão a uma
plataforma destinada à comercialização de bens
agroalimentares online, que pretende ajudar os
produtores a continuarem a vender os seus produtos,
apostar no mercado interno e venda de produtos
associada à promoção de territórios.
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Esta delegação de competências visa a colaboração entre
as entidades e o sentido de proximidade das populações,
mantendo em perfeitas condições estas infraestruturas
de turismo de natureza, que agora serão certamente um
dos produtos procurados pelos turistas que nos visitam,
por serem lugares seguros. Encontra-se ainda a ser
ultimada uma publicação destinada à promoção do
turismo religioso “Festas e Romarias”, um dos nichos a
valorizar.
 
À semelhança do trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido pelo serviço de Turismo, a publicação
semanal do VisitÁgueda continuou a ser realizada ao
longo destes meses. No trimestre em causa, esta rubrica
semanal, que obedece a uma programação prévia dos
temas a promover, foi adaptada aos tempos de
isolamento social que se fazem viver. Assim, o VisitÁgueda
ganhou uma nova imagem sob o tema “Por agora
separamo-nos…VisitÁgueda mais tarde!”. Aliada a esta
mudança, a publicação passou a ser feita no perfil do
Instagram @visitagueda, além de ser feita na página de
Facebook da autarquia.
 
Para uma resposta adequada à nova realidade do setor, o
serviço está a delinear estratégias para novas propostas e
projetos a implementar, tendo por base os novos
interesses do turista, e a valorização dos recursos
naturais como a principal opção para os passeios em
família e em pequenos grupos, privilegiando a segurança
de todos.

Nos primeiros meses do ano, o posto de Turismo de
Águeda recebeu mais de 500 visitantes (dos quais quase
200 eram estrangeiros) que maioritariamente
demonstraram interesse pela oferta do Município em
turismo de natureza. Contudo o serviço de atendimento
presencial ao visitante fechou ao público no dia 14 de
março, sendo que estavam previstas e agendadas
diversas visitas de grupos desportivos, escolas, agências
de viagens, mas dada a situação atual, provocada pelo
Novo Coronavírus - COVID-19, todas as atividades
planeadas e agendadas foram desmarcadas.
 
Não obstante, e neste período, foram realizadas
melhorias no Posto de Turismo, nomeadamente foi
colocado um novo lettering luminoso no lado nascente
para ter mais visibilidade para quem está na Praça da
República, bem como para quem passa na ponte sobre o
rio Águeda, principal entrada dos turistas em Águeda.
Estamos também a adaptar o sistema de avaliação de
atendimento (Happy or Not) para evitar o contacto dos
turistas com o ecrã e continuar a recolher os seus
feedbacks.
 
Decorreram ainda no período em questão diversos
procedimentos para dar resposta ao desenvolvimento da
atividade normal do serviço, nomeadamente a aquisição
de material promocional para promoção do concelho e
das atividades a realizar ao longo do ano, a aquisição de
bens para reposição de sinalética dos percursos
pedestres do concelho, bem como outros procedimentos
associados ao normal funcionamento do serviço.
 
No que se refere à rede de percursos pedestres, foram
elaborados e submetidos a Executivo Municipal contratos
interadministrativos para delegação de competências nas
Juntas de Freguesia, da manutenção dos percursos
pedestres do Concelho de Águeda. 

EXCELÊNCIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
O trabalho que a autarquia de Águeda tem vindo a
realizar na área da educação é sobejamente reconhecido,
sobretudo no que se refere ao seu apoio direto ao
sistema educativo.
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Contudo, o período em questão, foi sui generis ao nível da
educação, tendo em conta a interrupção das aulas
presenciais em função da pandemia de COVID-19, a partir
do dia 16 de março, alterando, por completo, a dinâmica
da educação no país, e, por conseguinte, no concelho de
Águeda. Esta situação acarretou grandes impactos na
educação, sendo que importa salientar que a autarquia
trabalhou, e continua a desenvolver esforços, no sentido
de minimizar os impactos sofridos, permitindo aos alunos
do concelho ter as condições necessárias para poderem
usufruir do ensino à distância. 
 
Assim, e, desde logo, importa referir a forma como o
município desenvolveu, conjuntamente com os
Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas do
concelho, uma estratégia para ajudar os alunos com
maiores dificuldades no acesso a meios tecnológicos /
digitais. 
 
Com base no projeto Águeda Educação +, estão neste
momento 534 equipamentos (computadores e tablets),
assim como 327 acessos wi-fi à internet cedidos
gratuitamente a alunos do concelho, num levantamento
efetuado conjuntamente com os agrupamentos de
escolas e que permitiu suprir as necessidades de todos os
alunos identificados entre o 2.º ciclo e o secundário,
incluindo ainda o ensino profissional. 
 
Esta opção de distribuição foi acordada entre
agrupamentos, por se entender que estes seriam os ciclos
que maior necessidade apresentam ao nível do ensino à
distância. No caso do primeiro ciclo, foi acordado, por se
entender que pedagogicamente a utilização dos
equipamentos informáticos não seria tão relevante, que a
distribuição iria sendo realizada de forma pontual
consoante as necessidades e as disponibilidades de
equipamentos, o que tem vindo a acontecer.

Por outro lado, e para além da definição das escolas de
acolhimento para os filhos dos profissionais considerados
essenciais durante os períodos dos Estados de
Emergência, foi também realizado o levantamento dos
alunos de escalão A, para fornecimento de refeições
escolares, evitando situações sociais mais complexas, do
que aquelas que a pandemia por si já representa.
Desta forma, e a partir de abril, começaram a ser
entregues cabazes de alimentos (para 15 dias) e refeições
prontas, nas residências dos alunos identificados no
âmbito do levantamento supracitado, e que para o
período em questão, rondavam os 171 cabazes
alimentares e 73 refeições diárias a crianças e alunos
desde o pré-escolar ao ensino secundário, abrangidos
pelo escalão 1 da Segurança Social.
 
Por outro lado, o Pessoal Não Docente das escolas do
concelho, face à paragem registada com o estado de
emergência, foi integrado no Banco Municipal de
Recursos Humanos, de acordo com o Despacho n.º 3614-
D/2020, de 23 de março, sendo que através de escalas foi
integrado no Centro de Saúde de Águeda, o mesmo tendo
sucedido ao nível as IPSS.
 
Ao nível financeiro, importa referir a deliberação efetuada
no sentido de continuar a realizar os pagamentos
referentes às parcerias com IPSS, Associações de Pais e
Juntas de Freguesia na área da educação. Com esta
medida é possível manter os apoios nos meses em que os
estabelecimentos de ensino se encontram encerrados,
tendo como referência o mês de fevereiro de 2020, por
forma a evitar o colapso financeiro destas instituições e o
desemprego e garantir a existência das mesmas aquando
do retorno normal das atividades letivas, para além de as
mesmas estarem ativas no período de pandemia e aptas a
apoiar caso fosse necessário.
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Fora do período da COVID-19, importa realçar a restante
atividade efetuada. Desta forma, foi efetuado o
fornecimento médio mensal de 19.950 refeições a alunos
do 1.º ciclo e 5.889 a crianças do pré-escolar, assim como
a frequência mensal de cerca de 1.596 alunos nas AEC’s e
422 crianças nas AAAF’s. 
 
No que concerne ao transporte escolar realizado pelo
município, encontram-se abrangidos pelo mesmo, cerca
de 958 alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico ao Ensino
Secundário. Quanto ao Programa Regime Escolar, foram
entregues nos estabelecimentos de educação, para o 2.º
período, 16.230 pacotes de leite para as crianças do pré-
escolar e 32.520 pacotes leite para os alunos do 1.º CEB,
tal como foram fornecidas 2.779 peças de fruta para as
crianças do pré-escolar e 15.666 peças de fruta aos alunos
do 1.º CEB.
 
No que diz respeito às atividades desenvolvidas em
conjunto com os AE’s, 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 395 alunos nos
meses em referência e o Desfile de Carnaval Infantil,
realizado no dia 21 de fevereiro de 2020, com 2.043
participantes inscritos desde o pré-escolar ao 3.º ciclo do
ensino básico da rede pública e privada.
 
Quanto à educação não formal, o ALL continuou a realizar
as Oficinas de Experimentação Tecnológica (Modelação
3D e Robótica), no período em que tal foi possível, que
contaram com a participação semanal de 308 formandos
no mês de fevereiro de 2020, com o envolvimento de
estabelecimentos escolares e IPSS’s (Bela Vista e
Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa). 

Participação na Reunião Transnacional do projeto
Youthland19.27 em Cluj Napoca, Roménia, tendo já
sido implementada a primeira sessão do projeto na
Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga;
Atividades do projeto VOLUNTEER(S)olidarity, em que
os voluntários europeus criaram a música “Beach in
Malibu” para motivarem os jovens a fazer voluntariado;

No mês de fevereiro, 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 havia ajudado 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 5 e 12 de fevereiro tiveram lugar, nas instalações
do ALL, as sessões da formação destinada a de
professores do 1.º ciclo do Ensino Básico, do projeto
Educ@RA, no âmbito do Plano de Combate ao Insucesso e
Abandono Escolar, aprovado pela CIRA, e do qual Águeda
é parte integrante.
 
Quanto ao Centro de Juventude de Águeda (CJA) este, no
período em questão, desenvolveu diversas atividades,
formações e eventos, sendo divulgadas nos meios de
comunicação social notícias sobre os projetos de
voluntariado. No período foram realizadas 44 ações e um
total de 132 publicações na página do Facebook, e 72 no
Instagram. 
 
Das ações realizadas, de destacar as seguintes:
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Atividades de educação não-formal com os voluntários
do CJA, na Escola Secundária Adolfo Portela para
celebrar La Chandeleur, uma tradição francesa, que se
celebra anualmente e é intitulada como festa dos
crepes;
Realização, em fevereiro deste ano, do Training Course
do Projeto Sustainable Development Goals, onde
estiveram participantes da Estónia, Itália e de Portugal;
Sessões do VOGUI nas escolas onde este projeto atua,
onde os alunos escreveram no quadro as suas
expectativas sobre este mesmo projeto, sendo que
com o encerramento das escolas em março, o Vogui
continuou a suas sessões num formato online;
Participação no projeto International Reading com a
BMMA, em que cada voluntário partilha um texto
relacionado com a liberdade.

 
A destacar ainda, o convite ao CJA para visitar a Câmara
Municipal do Porto e apresentar o Plano Municipal da
Juventude e a Estratégia que Águeda está a implementar
com os seus 3 projetos da Agência Nacional Erasmus+
Juventude em Ação.

Neste sentido, foi dado continuidade às ações necessárias
à implementação do centro interpretativo do rio Águeda,
que irá contar com uma exposição permanente, o qual
visa a divulgação da temática abordada pelo projeto,
iniciativa inovadora e que em tudo se enquadra nas linhas
estratégicas de desenvolvimento para o concelho. 
 
Foi articulado com municípios e escolas da CIRA, a
realização de ações de sensibilização ambiental,
sustentabilidade e ciência, enquadradas no programa de
sensibilização ambiental “O rio vai à escola” desenvolvido
conjuntamente com o “Fluviário de Mora” parceiro do
projeto. Realizaram-se 2 sessões para 34 alunos e
correspondente corpo docente, no Centro Escolar de
Angeja. Devido às medidas de profilaxia associadas à
pandemia de COVID-19, as ações que estavam agendadas
para o 2.º período letivo foram suspensas e não foram
agendadas ações para o 3.º período letivo, conforme
estava previsto.
 
O projeto prevê ainda a realização de atividades com
jovens do concelho. Neste contexto, foi organizado o
programa extensivo de sensibilização e educação
ambiental “Rio de Todos” destinado a todos os alunos do
segundo ciclo de escolaridade básica. Foi efetuada a
articulação necessária com as escolas abrangidas para
estabelecimento do cronograma. A implementação da
iniciativa teve lugar em início de março, com sessões
programadas no decorrer do segundo e terceiro períodos
letivos deste ano escolar. Foram realizadas 3 sessões para
mais de 50 alunos, na EB n.º2 de Aguada de Cima. Cerca
de 40 sessões, já agendadas, foram suspensas devido às
medidas decorrentes para contenção da pandemia de
COVID-19.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E COMBATE
ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
O core do projeto LIFE ÁGUEDA é a sustentabilidade,
procurando promover um conjunto de ações que visam a
conservação de espécies da fauna, bem como a melhoria
dos habitats envolventes aos rios, resultando num
acréscimo da qualidade ambiental do concelho. A par, a
componente de divulgação das temáticas abordadas pelo
projeto, constitui um pilar basilar para tornar as ações de
conservação implementadas, mediante a sensibilização e
o desenvolvimento de atividades de ciência cidadã com
munícipes e visitantes.
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Foi ainda realizada uma sessão de sensibilização para a
sustentabilidade e ciência, no formato de saída de estudo
e realização de trilho pedestre com interpretação
ambiental, destinado a um grupo de cerca de 25
participantes da Escola Básica Fernando Caldeira, com
percurso parcial do trilho adaptado no âmbito do projeto
LIFE Águeda.
 
Atendendo a todo o trabalho já desenvolvido, sessões
dinamizadas e outras iniciativas que envolveram a
população, alunos, entidades públicas e privadas, o
projeto “LIFE Águeda – Um rio de todos” foi reconhecido
com o Selo de Boas Práticas Participativas tendo sido o
segundo mais pontuado na V edição do Prémio de Boas
Práticas. Este é um dos cinco finalistas, juntamente com
iniciativas de Lisboa, Lagoa-Açores, Funchal e Cascais. A
votação decorre até dia 31 de maio em:
http://www.portugalparticipa.pt/.
 
Foram reunidos, estruturados e facultados à coordenação
do projeto LIFE Águeda todos os elementos necessários, e
referentes ao município de Águeda como parceiro
beneficiário, para a elaboração do Mid Term Report do
projeto. O relatório foi entregue para avaliação a meados
de abril, estando a aprovação do mesmo dependente o
envio de nova tranche de verbas para o seu
financiamento. 
 
No âmbito da gestão do projeto, foi preparada e realizada
a reunião da Comissão de Acompanhamento do projeto, a
qual teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho da
Câmara Municipal de Águeda, no dia 7 de fevereiro e
contou com a presença de cerca de 40 representantes de
28 entidades. 

Foi realizada, a 12 março, uma reunião que visa o
estabelecimento de um plano de gestão do açude
insuflável de Águeda, no sentido de promover o seu
adequado uso, contemplando as vertentes de
conservação da natureza e a fruição social do espelho de
água, em que estiveram presentes as entidades tutelares.
 
Estavam ainda a ser elaborados e acompanhados os
procedimentos necessários para a realização de
intervenções de restauro ambiental ao longo do rio
Águeda, no sentido de combater a presença de espécies
da flora invasora e promover a reflorestação com
espécies autóctones e caraterísticas das galerias ripícolas
para melhoria da qualidade ambiental envolvente à linha
de água. Está também em curso, a ação necessária para
reposição da ponte pedonal que serve de travessia à
Ribeira do Casaínho, no percurso acessível PR 9 da rede
de percursos pedestres do concelho.
 
No que diz respeito à intervenção de reabilitação e
valorização ecológica do Rio Cértima nos concelhos de
Águeda e Oliveira do Bairro, houve a necessidade de
realizar intervenções na margem de forma a restabelecer
as melhores condições de segurança e ambientais, dado
que as inundações verificadas levaram à ocorrência de
rombos nas margens, arrastamento de vegetação, entre
outras.
 
Neste seguimento 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. Foi articulada a realização
de reuniões com as entidades envolvidas (APA, ICNF,
Câmara Municipal de Oliveira do Bairro), bem como com
os adjudicatários no procedimento, no terreno e em
gabinete, para a melhor gestão do processo. 
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Foram elaborados os necessários relatórios e
apresentados às entidades competentes para aprovação e
validação dos processos.
 
Para o período em apresso, merece também destaque a
sessão pública realizada no Centro Cívico de Barrô,
seguida da visita ao rio Cértima e às intervenções
efetuadas pelo Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática,
João Matos Fernandes, e de representantes de diversas
entidades que colaboraram desde início com o projeto e a
sua concretização. De relembrar que o projeto de
reabilitação e valorização ecológica do Rio Cértima nos
concelhos de Águeda e Oliveira do Bairro, teve com
promotor e coordenador o Município de Águeda, tendo
sido financiado pelo Fundo Ambiental.
 
A adaptação e mitigação das alterações climáticas só é
possível com a recolha e gestão de conhecimento
ambiental. Numa Human Smart City, este conhecimento
está ao serviço dos cidadãos, pelo que é fundamental
existir a monitorização das condições ambientais no
território do concelho. Uma extensa rede de sensores
recolhe informação de 8 estações localizadas no território
Aguedense. Foi publicada informação relativa a esta rede
de sensores no Portal Smart Portugal.
 
Os valores de pressão sonora registados enquadram-se
no espectro esperado para zonas mistas, respeitando os
valores legais em vigor para os índices Ln e Lden. De
referir, contudo, que os sensores estão localizados em
escolas, classificadas como zonas sensíveis pela legislação
em vigor, mas cuja envolvente é considerada zona mista,
tratando-se de zonas comerciais e residenciais. 

No que diz respeito à educação para a sustentabilidade,
ambiente e ciência, e além das ações já referidas
anteriormente, o município tem apoiado as ações
promovidas pelas escolas para obtenção do galardão de
eco-escolas, atribuído pela ABAE no âmbito do programa
com o mesmo nome. O município tem estado presente
nos eco-conselhos realizados pelas escolas.
 
O primeiro Eco-Conselho Municipal, para o qual foram
convidadas todas as instituições educativas inscritas no
programa Eco-Escolas do presente ano letivo, teve lugar
no dia 6 de fevereiro, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho. Este evento potenciou a criação de sinergias
entre as várias escolas, permitiu a apresentação de vários
programas municipais desenvolvidos neste âmbito e,
ainda, contou com uma componente prática, com a
realização de uma visita de campo. 
 
Ainda no âmbito do programa Eco-escolas, o município
manifestou o seu interesse em participar, de forma
semelhante ao realizado anos anteriores, no desafio
nacionais com foco numa temática inerente a
sustentabilidade ambiental, este ano “A Rota pela ação
climática” que visa alertar a comunidade educativa para
desenvolver rotinas que promovam a mitigação e
adaptação, para maior resiliência das comunidades, face
às alterações climáticas globais.
 
Foi realizada, em fevereiro, uma saída de campo, com
orientação técnica para interpretação dos valores naturais
presentes no sítio Ramsar “Lagoa da Pateira de
Fermentelos e vales dos rios Águeda e Cértima”, com
alunos e professores da escola Fernando Caldeira, para
assinalar o Dia Mundial das Zonas Húmidas, com
valorização da mobilidade sustentável pela utilização
privilegiada de meios de transporte público. 
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Esta tipologia de ação viu suspensas duas sessões devido
a implementação do plano de contingência (uma com a
Universidade de Aveiro, outra com o Colégio Via Sacra de
Viseu).
 
De realçar que o município tem uma presença marcante
na vertente de educação e promoção ambiental. Diversas
iniciativas e programas são anualmente desenvolvidos e
implementados. Contudo, como consequência da
implementação dos planos institucionais e nacional de
contingência e profilaxia face à incidência de COVID-19
em Portugal, houve necessidade de suspender as
atividades programadas neste âmbito. Entre estas,
contam-se a articulação da presença do Vaivém do
Oceanário prevista para abril de 2020, a realização do
programa “Rio de Todos” (mais de 40 sessões previstas),
“Rio de Todos” (6 sessões canceladas no 2.º período letivo
e cancelamento de agendamentos para o 3.º período),
cancelamento de atividades em dias temáticos e
efemérides ambientais (dia da Biodiversidade, dia da
energia, dia do ambiente, entre outros), suspensão e
adiamento em data por definir de saídas de campo para
valorização do património natural e cultural. Mais de 125
ações foram suspensas e sujeitas a reagendamento. 
 
Procurando manter resta dinâmica de educação
ambiental, para a sustentabilidade e ciência, mesmo em
época de COVID 19 e isolamento social, a equipa elaborou
o projeto Águeda + Sustentável: o teu ambiente a tua
casa! onde são produzidas fichas de atividades com foco
em diversas temáticas, para uso divulgação pelos canais
digitais do município e que visam apoiar as famílias em
situação de isolamento no desenvolvimento de atividades
que, com uma abordagem lúdica e divertida, transmitem
conceitos de fundamento técnico e científico. 

Ainda para dar resposta à nova realidade, foi efetuado um
extenso trabalho de pesquisa junto de restaurantes,
mercados, padarias, pastelarias, farmácias e outros
setores de atividade, no sentido de recolher informação
de novos horários, serviço de take-away e entrega ao
domicílio. Todos estes elementos foram compilados e
disponibilizados à população para facilitar o acesso aos
bens comercializados, tendo em conta a segurança de
todos. Esta informação foi ainda remetida para todas as
freguesias, e manteve-se em constante atualização.
 
Foi apresentada uma proposta de intervenção no XVI
Congresso Internacional de Ciudades Educadoras:
“Música, meio ambiente, atividades recreativas y
participação” (Katowice, outubro 2020), evento anual da
Rede de Cidades Educadoras, da qual a cidade de Águeda
faz parte. A intervenção visa divulgar as boas práticas
implementadas no âmbito da educação para a cidadania,
sustentabilidade, ambiente e ciência.
 
Importa ainda referir que foi efetuada a gestão
administrativa e acompanhamento técnico das parcerias
europeias CISMOB (cofinanciada pelo Programa Interreg
Europe) e LIFE ÁGUEDA (cofinanciada pelo Programa LIFE),
nomeadamente com a elaboração e submissão de
pedidos de pagamento/reportes financeiros e envio de
esclarecimentos.
 
Foi também realizado o acompanhamento administrativo
do projeto “Sistema de Previsão e Alerta de Inundações
para a Zona Urbana de Águeda”, liderado pela
Universidade de Aveiro, no âmbito da participação do
Município de Águeda neste projeto, nomeadamente com
a elaboração e submissão de reporte financeiro e envio
de esclarecimentos.
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Na temática da descarbonização, nomeadamente no que
diz respeito ao Projeto Laboratório Vivo para a
Descarbonização (LVpD) Águeda Sm@rt City Lab,
encontrava-se em desenvolvimento uma APP para registo
de comportamentos/desafios à comunidade, onde
também será vertida a informação dos contadores
inteligentes (GEM – Global Energy Meters). 
 
Foi ainda dado por terminada a concepção da sede do
Laboratório Vivo para a Descarbonização – Águeda Sm@rt
City Lab, localizada na Rua Luís de Camões, e que servirá
de apoio à comunidade para a implementação de
medidas de eficiência energética, dinamização de ações
integradas no âmbito do projeto, entre outras.
 
Relativamente à máquina de recolha seletiva de resíduos,
encontrava-se em análise uma localização
alternativa/temporária, dado que ainda não estão
concluídas as obras do local para onde estava destinada a
sua instalação. No âmbito da descarbonização e eficiência
hídrica, será instalado o sistema de gestão de rega
inteligente, em duas localizações da cidade, sendo que se
prevê o início da instalação no mês de junho. 
 
Foi ainda elaborada a preparação e acompanhamento de
diversos procedimentos que se encontram em curso,
nomeadamente: instalação de sistema inteligente de
gestão de estacionamento e aquisição de viatura elétrica
(9 lugares) e shuttle que servirá para testar uma nova
solução de mobilidade na cidade. Para este período
estava igualmente prevista a conclusão da instalação do
banco inteligente, com painéis solares e carregamento
USB, mas devido ao COVID-19, esta foi adiada para nova
data a determinar.

No que diz respeito ao Projeto URBACT C-CHANGE, foi
realizada uma reunião do grupo local no dia 5 de março
de 2020, onde foram apresentados, aos membros do
grupo, os projetos vencedores do Concurso de Ideias
“Agentes de Mudança”. Este projeto e dinâmica gerada,
mereceu já uma referência especial da representação
nacional do URBACT.
 
Foi ainda realizada uma sessão de (in)formação, intitulada
de Carbon Literacy Training, ministrada pelo Luís Silva, na
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Manuel Alegre,
para os colaboradores do município das áreas da cultura,
associativismo e turismo. Será agendada para junho (em
data a anunciar oportunamente) uma sessão de similar,
de melhoria da literacia de carbono, mas direcionada para
todos os membros do Grupo Local e outras entidades do
setor cultural e ambiental interessadas.
 
A descarbonização passa também por uma mobilidade
mais sustentável. Neste âmbito destaca-se o projeto
beÁgueda – Bicicletas elétricas de Águeda, cuja fase de
teste e ajuste do sistema com o apoio da comunidade,
teve de ser interrompida devido à pandemia COVID-19.
Não obstante, e no tempo disponível, estavam já inscritos
na plataforma beÁgueda perto de 100 utilizadores.
 
A par com o projeto beÁgueda, decorre a implementação
do projeto SMARTA “Sustainable shared mobility
interconnected with public transport in European rural
areas”, lançado para investigar as melhores práticas e
focando-se especificamente nos serviços inter-
relacionados de mobilidade rural sustentável. Estão em
finalização os procedimentos concursais necessários à
execução física do projeto, tendo-se ainda efetuada a
análise preliminar das localizações dos parques, a
concertar com todos os envolvidos.

LABORATÓRIOS PARA A DESCARBONIZAÇÃO E
MOBILIDADE CONCELHIA
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Decorrente do estado de emergência e situação de
calamidade, ocorreram ajustes nos serviços, sendo que a
ERSUC fechou a UTMB, deixando apenas aberto o aterro.
 
Foi dada continuidade à triagem e separação de resíduos,
e posterior encaminhamento para os devidos destinos de
reciclagem, no Parque do Covão. Os REEE (Resíduos de
Equipamentos Elétricos e Eletrónicos) passaram a ser
armazenados num contentor de grandes dimensões na
Escola Secundária Adolfo Portela, inserindo esta escola no
programa Geração Depositrão, que visa informar e
sensibilizar a comunidade escolar para a importância do
encaminhamento correto dos REEE.
 
Como medida de contingência, a ERSUC suspendeu a
recolha porta-a-porta de recicláveis, tendo ficado a
autarquia a prestar esse serviço. Decorrente do facto de
grande parte dos munícipes estarem em casa,
aumentaram os pedidos de recolha de monos e colocação
de resíduos junto dos contentores.
 
Ainda na temática dos resíduos, importa informar que o
Concurso Público Internacional do Agrupamento de
entidades (Águeda, Estarreja, Sever do Vouga e Murtosa)
não teve concorrentes, havendo agora a necessidade de
reformular os valores base das peças procedimentais.
 
Importa ainda referir que, no período, foram entregues 3
toneladas de papel ao Banco Alimentar de Aveiro.
 
Quanto aos cemitérios, ampliou-se o número de
sepulturas no Cemitério do São Pedro,  havendo de novo
disponibilidade para novas aquisições por parte dos
interessados.

ESPAÇOS VERDES, HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA
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Foi elaborada candidatura aos EEA Grants, no âmbito do
Programa "Ambiente, Alterações Climáticas e Economia
de Baixo Carbono", tendo o município de Águeda
submetido uma candidatura intitulada: Pateira.Adapt.
Ainda sobre esta matéria foi elaborada uma candidatura
PDR 2020 - Projeto "Valorização da Pateira: Passadiço
Adaptado" – Águeda.
 
No seguimento da aquisição do equipamento adaptado
para apoio de pessoas com mobilidade reduzida (e-CaR)
foi dada continuidade ao processo de elaboração e
aprovação do “Regulamento para a utilização do
equipamento de tração elétrica e cadeira de rodas
compatível (e-CaR)”, segundo o quadro legal aplicável.
 
Teve ainda início o programa “Escolas com Pedal” que visa
criar competências e desenvolver aptidão e gosto pelo
uso da bicicleta junto da população escolar. Este
programa contemplava todos os alunos do 4.º ano de
escolaridade, tendo a sua programação sido adiada para
o próximo ano letivo.

Decorrente da pandemia da COVID-19, foi necessário
ajustar a forma de funcionamento da generalidade dos
serviços, tendo sido um período de implementação de
práticas de segurança, para fazer face à não propagação
do vírus. No que respeita aos Jardins, o trabalho de
produção de plantas em curso manteve-se, realizando-se
continuamente todo o trabalho de embelezamento dos
espaços verdes da cidade.
 
Relativamente à gestão de resíduos, foi apresentado junto
da ERSAR (Entidade Reguladora do Serviço de Aguas e
Resíduos) o relatório anual de prestação de contas,
relativa aos indicadores de qualidade de serviço de 3.ª
geração. 
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Por último, e no que respeita ao canil municipal, mantém-
se em vigor o programa CED - Captura, Esterilização e
Devolução dos gatos silvestres, continuando-se os
trabalhos de esterilização das colónias de gatos silvestres
do concelho. Mantém-se igualmente o programa de
esterilização de canídeos em parceria com as entidade
locais. No âmbito da parceria com a A4 para recolha de
recicláveis, continuam a ser entregues em Eirol algumas
cargas de material reciclável para valorização em troca de
apoio monetário.

Este projeto, em parceria com os 11 Municípios da Região
de Aveiro, tem por base a construção de um laboratório
vivo de memória dedicado à música e ao som na região
de Aveiro, pretendendo-se salvaguardar uma herança
sonora e musical associada, recordar espaços urbanos e
rurais, inspirar ações de reativação da memória, mobilizar
os cidadãos na construção de um repositório coletivo,
favorecer o envelhecimento ativo através de ações de
investigação partilhada, promover uma relação mais
permeável entre a universidade e a sociedade e
consolidar um espaço laboratorial atrativo que favoreça o
turismo académico e de investigação. 
 
No caso de Águeda, a cooperação definida tem como
objetivo implementar atividades de investigação e
salvaguarda da Coleção Francisco Silva - resultado de
anos de trabalho de coleta e salvaguarda de memória
sonora pelo pesquisador de mesmo nome,
compreendendo cerca de 300 ficheiros de vídeo em
formato VHS, 45 fitas cassetes em formato áudio, bem
como diversos outros registos nos mais variados
suportes, englobando atividades culturais da região,
registos de agrupamentos folclóricos, apresentações
musicais, depoimentos, dentre outros.
 
Paralelamente, salienta-se o papel do Grupo Folclórico da
Região do Vouga no desenvolvimento cultural, recreativo
e juvenil do Concelho que se traduz numa parceria
importante para a promoção e dinamização do Museu
Etnográfico da Região do Vouga, tendo sido estabelecida
nova parceria de cooperação neste âmbito mediante
aprovação de um apoio financeiro no valor de 3.500,00€ à
referida coletividade.

ÁGUEDA COMO REFERÊNCIA CULTURAL
Com o objetivo de colocar Águeda como uma referência
cultural, a Autarquia tem vindo a apostar na elaboração e
institucionalização de programas e projetos estratégicos
em diversas áreas de atuação da sociedade. 
 
No âmbito da salvaguarda e valorização dos bens que,
pelo seu interesse histórico, artístico, paisagístico,
científico, social e técnico, integram o património cultural
e arquitetónico do País, o Município de Águeda
reconheceu existir um interesse recíproco de
aproximação e colaboração com a DRCC – Direção
Regional de Cultura do Centro e, neste enquadramento,
foi aprovada uma parceria de cooperação e intercâmbio
entre ambas as partes, de modo a que se proceda ao
estudo, conservação e restauro do espólio arqueológico
existente no Concelho, nomeadamente, na Estação
Arqueológica do Cabeço do Vouga.
 
Destaque também para o protocolo de colaboração
celebrado com a Universidade de Aveiro em abril, no
âmbito do projeto "SOMA – Sons e Memórias de Aveiro",
cofinanciado pela União Europeia, através do Programa
Operacional Competitividade e Internacionalização, na
sua componente FEDER, e por fundos nacionais, através
da Fundação para a Ciência e Tecnologia.
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No dia 7 de março de 2020, o auditório do CAA encheu-se
para receber o espetáculo “O Resto da Tua Vida ao vivo”.
Depois de milhares visualizações da série no youtube, o
ator João André e o humorista Carlos Coutinho Vilhena
juntaram-se para levar a cena um espetáculo que
percorre o teatro e o stand up.
 
No que refere às atividades que decorrem no âmbito do
Projeto Educativo e Mediação de Públicos, a sala estúdio
recebeu, durante o mês de fevereiro, uma exposição
interativa de componente fortemente sensorial, intitulada
"c_Vib”, e nos dias 14 e 15 de fevereiro, o grupo Crinabel
Teatro apresentou, no palco do CAA, o espetáculo “Romeu
Loves Juliet”, inspirado na famosa obra de Shakespeare. A
par disso, o PE realizou visitas orientadas e dinamizou
oficinas que facilitam o encontro entre a arte, a cultura e
as pessoas.
 
Importa ainda salientar a apresentação das peças "O
Príncipe Nabo" e "Leandro, o Rei da Helíria", para os
alunos dos 5º e 7º anos das escolas do concelho,
respetivamente. Esta iniciativa facilita a compreensão e
interpretação das obras literárias que integram os planos
curriculares do ensino obrigatório e promove o teatro
enquanto expressão artística.
 
Em meados de março, as limitações impostas pela
pandemia de COVID-19 ditaram a utilização de uma nova
estratégia: a criação de conteúdos digitais que
garantissem a continuidade da fruição cultural, mantendo
o público envolvido e convidando-o a ter uma
participação ativa nas várias atividades propostas. 

Destaque ainda para a promoção e salvaguarda dos
valores e tradições associados à cultura musical
aguedense, com a dinamização de uma programação
cultural filarmónica rica e diversificada cuja qualidade tem
vindo a ser superada de ano para ano. Para este efeito,
em muito contribui o apoio da Autarquia às bandas
filarmónicas aguedenses (Associação Musical e Recreativa
Castanheirense, Associação Cultural e Recreativa Banda
Nova de Fermentelos, Banda Marcial de Fermentelos,
Sociedade Musical Alvarense e Sociedade Musical e
Recreativa 12 de abril), num montante anual de
50.000,00€.
 
No âmbito da programação cultural municipal, dá-se
destaque à programação do Centro de Artes de Águeda
que, em fevereiro, se iniciou com a sonoridade da nova
música portuguesa com as atuações de “Cassete Pirata” e
“Filipe Sambado”. Ainda no que diz respeito à música, o
cantor, guitarrista e compositor Vítor Hugo protagonizou
o Ciclo “Quinta às 7”, apresentando o single “Auto-
retrato”. 
 
No âmbito da 23.ª edição do circuito “OuTonalidades”,
promovido pela Associação Cultural d`Orfeu, o virtuoso
guitarrista Francisco Sales partilhou com o público o seu
trabalho musical, inspirado nas muitas viagens que fez
pelo mundo. 
 
Também a dança contemporânea integrou a programação
do segundo mês de 2020. A “Companhia Olga Roriz”
apresentou a sua mais recente criação - “Autópsia”. No
final do espetáculo, seguiu-se uma conversa com Olga
Roriz que facilitou a compreensão da obra coreográfica. 
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Residências artísticas - “Programa de Circo”
(cooperação com o INAC – Instituto Nacional de Artes
do Circo); 
Micro residências (programa de residências com
artistas emergentes nacionais e internacionais,
previstas para os meses de janeiro a novembro);
Programa Internacional (O programa visa aumentar as
cooperações fora da Europa, que potencialmente
possam abrir linhas de interação entre países
candidatos a programas de apoios da CE.)

Assim, no início de abril foi disponibilizada, nas redes
sociais do CAA, uma visita virtual à exposição patente no
espaço - “Bicicleta Motorizada: Águeda e a
Democratização da Mobilidade Individual” e,
posteriormente, foram criadas várias rubricas diárias,
subordinadas a diferentes temas de interesse cultural,
artístico, técnico, histórico e sociocultural.
 
No enquadramento do programa de residências artísticas,
decorreu no dia 15 de fevereiro no antigo IVV- Instituto da
Vinha e do Vinho a apresentação final resultante do
trabalho de residência de Denise Stolnik (BR). Um
trabalho "work-in-progress" iniciado em 2019 no Instituto
Nacional de Artes do Circo (INAC) e que tem como
inspiração as obras literárias “Está Tudo Iluminado” de
Jonathan Safran Foer e a “Alegoria da Caverna”, de Platão.
 
A 26 de fevereiro foi assinado o protocolo de cooperação
com a Associação Improvise & Organise com vista à
coordenação e execução das iniciativas previstas no
programa AGITlab, com enfoque em:

 
No âmbito da Programação para a Animação Cultural
Urbana (Iniciativa 2) do projeto “5 Municípios. 5 Culturas.
5 Sentidos.”, manteve-se até ao final do mês de fevereiro
a instalação sonora “Cinco Sopros para uma Paisagem”,
da 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 foi complementada com a
requalificação do “Jardim da Venda Nova”, instalação
artística por parte do Coletivo Nora em que se pretende a
continuidade na utilização deste espaço na Rua Engº Júlio
Portela, e pelo “Túnel de Espelhos”, intervenção artística
que requalificou 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.
 
A 5 de fevereiro foram noticiadas as nomeações do
AgitÁgueda Art Festival aos Iberian Festival Awards nas
categorias de Best Medium-Sized Festival (AgitÁgueda),
Best Brand Activation (Critec Creative Agency/AgitÁgueda)
e Best Use of Technology (Critec Creative
Agency/AgitÁgueda), categorias estas que foram decididas
quer por votação pública, quer por um painel de jurados.
 
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, no Projeto
“Porque Hoje é Sábado…”: no dia 1 de fevereiro o
Espetáculo “Cabaz de Histórias do Arco da Velha” pela
Companhia O Som do Algodão, um espetáculo de entrada
livre. 
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No dia 7 de fevereiro decorreu, no Centro de Artes de
Águeda, a 2.ª Fase do Concurso Intermunicipal de Leitura,
no qual participaram 36 alunos provenientes dos
Agrupamentos de Escolas de Águeda e da Escola
Secundária Adolfo Portela. A organização contou com a
colaboração das Bibliotecas Escolas dos Agrupamentos de
Águeda e teve como objetivo apurar um aluno por cada
nível de ensino que iria representar o Município na Fase
Intermunicipal do Concurso. A 3ª fase do Concurso estava
previsto ser realizada no dia 29 de abril, em Oliveira do
Bairro. No entanto, e tendo em conta a situação atual e
por decisão da CIRA, a sua realização foi cancelada.
 
No dia 7 de março, decorreu o Espetáculo-oficina, “Coisas
que não são”, que teve lugar no seguimento da Oficina de
Teatro, com o mesmo nome, protagonizado e orientado
pela atriz e arte-educadora Adriana Campos, realizada no
dia 6 de março.
 
No âmbito da atividade regular da BMMA, destaca-se
ainda a continuidade do projeto “Histórias Giratórias”
(Hora do Conto) destinadas a grupos de crianças dos 3
aos 12 anos, seguido da oficina “Mãos à Obra” (depois da
história ouvida…um pequeno atelier à medida), tendo-se
registado a participação de apenas três sessões num total
de 109 crianças e respetivas educadoras, oriundas de
vários jardins de infância públicos, bem como de IPSS’s. 
 
O projeto “IdadeMaior” destinado às IPSS’s que possuem
valências destinadas à população sénior, tendo usufruído
das atividades “SerenIdade Maior – Yoga para Séniores” e
“Dar Alegria aos dias e Vida aos anos” um total de 22
utentes da Santa Casa da Misericórdia. 
 
Neste período, no âmbito do projeto “A Biblioteca vai à
escola - IPSS’s”, foram realizadas 12 sessões de conto em
9 IPSS’s num total de 526 participantes. 

Dia Mundial da Poesia – 21 de março
Biblioteca Humana – 27 de março
“Porque Hoje é Sábado” – História e ateliê – Todos os
sábados pelas 11h00
Dia Internacional do Livro Infantil – 2 de abril
Dia Mundial do Livro – 23 de abril
Comemoração do 25 de Abril 
Hora do Conto On-line – salienta-se que esta rubrica é
realizada não só através da participação do Serviço
Educativo da BMMA, mas também através da partilha
de contos por parte da comunidade
Ponto ParaGarfo – Poemas antes da hora de jantar.
Esta rubrica é realizada não só através da participação
do Serviço Educativo da BMMA, mas também através
da partilha de contos por parte da comunidade.

Esta atividade foi interrompida devido às limitações
impostas pela pandemia de COVID-19, aguardando
entretanto reagendamento por parte de 6 IPSS’s.
 
Salientamos também as Oficinas de Carnaval para
Pequenos Leitores, que tiveram lugar nos dias 24 e 26 de
fevereiro, onde os livros e as suas histórias deram lugar
às artes plásticas.
 
Devido às medidas do Plano de Contingência da COVID-
19, todas as atividades programadas foram canceladas, a
partir do dia 11 de março, passando a ser realizadas
online, através do facebook da BMMA:

 
No âmbito das limitações impostas pela pandemia de
COVID-19, destaca-se ainda a criação do novo serviço de
Empréstimo Domiciliário e Take-Away da Biblioteca
Municipal Manuel Alegre, que permitiu aos munícipes
continuar a usufruir da coleção da BMMA.
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A parceria com a Banda Marcial de Fermentelos no
âmbito da realização da “Festa do Peixe da Pateira”
(atribuição de um apoio financeiro no valor de
7.810,50€);
A parceria com o Grupo de Danças e Cantares de Vale
Domingos no âmbito da realização do “Festival
Internacional de Dança de Águeda” (atribuição de um
apoio financeiro no valor de 5.000,00€);
A parceria com a Bela Vista no âmbito da realização da
“XII Feira de Saberes e Sabores” (atribuição de um
apoio financeiro no valor de 1.964,00€);
A parceria com a Sol Nascente – Associação Infanto-
Juvenil de Águeda, não só no âmbito da realização do
Desfile de Carnaval de Águeda acima referenciado, mas
também pela realização do Desfile das “Marchas
Populares – Cidade de Águeda” e da “XIX Gala dos
Pequenos Cantores e XX Festival da Canção Sol
Nascente” (atribuição de um apoio financeiro no valor
de 2.800,00€).

Ainda relativamente à programação cultural municipal, e
durante o período em referência, destaca-se a realização
do Desfile de Carnaval de Águeda, que ocorreu no dia 23
de fevereiro, subordinado ao tema “Contos tradicionais
infantis". Pelas ruas da cidade, numa organização
conjunta da Câmara Municipal de Águeda e da Sol
Nascente – Associação Infanto-Juvenil de Águeda
desfilaram centenas de participantes de várias
associações do concelho, reforçando a imagem de Águeda
enquanto espaço de cor e animação.
 
No âmbito do trabalho em rede e das parcerias
associativas que se assumem como parceiros
fundamentais nas estratégias de implementação da
cultura para todos, é de se referenciar a atribuição de
apoios extraordinários no período em referência para a
realização de iniciativas de relevância cultural local,
nomeadamente: 

Com as limitações impostas pela pandemia de COVID-19,
e em específico com a proibição de eventos e atividades
que impliquem a aglomeração de pessoas, verificou-se a
suspensão de toda a atividade cultural no Concelho, por
forma a evitar uma maior propagação da pandemia, o que
irá implicar, na maioria das parcerias acima referenciadas,
uma readaptação das mesmas.

Neste âmbito, e no seguimento da participação do
Município de Águeda na sessão do OIDP 2019, em
Iztapalapa, encontrava-se ser realizado um trabalho de
capitalização e reflexão sobre as contribuições do
orçamento participativo para a adaptação e mitigação das
alterações climáticas. 
 
Neste sentido, Águeda foi um dos 12 Municípios
convidados, a nível mundial, a ser uma das cidades de
referência a participar desta publicação com o seu
contributo. A publicação, que conta agora com o
contributo do Município de Águeda como exemplo de
boas práticas realizadas no mundo inteiro que ligam a
participação cidadã e a mitigação para as alterações
climáticas, será distribuída em futuras conferências do
OIDP. 
 
O Município de Águeda submeteu ainda uma candidatura
à Distinção Boas Práticas do Observatório Internacional
da Democracia Participativa (OIDP) no âmbito do Águeda
Sm@rt City Lab, projeto cofinanciado pelo Fundo
Ambiental.
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Nos meses de fevereiro, março e abril de 2020, no que se
refere ao serviço de ação social, efetuaram-se 32
atendimentos presenciais (nos períodos em que tal foi
permitido), 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.
 
A partir de 16 de março, mantiveram-se os atendimentos,
mas os mesmos foram efetuados através de contactos
telefónicos e das ferramentas digitais, por forma a
facilitar o contacto dos munícipes com o serviço.
 
Durante o período em questão, o Município de Águeda
concluiu a primeira fase de elaboração do documento
base da Estratégia Local de Habitação, 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, o mesmo documento
terá ainda mais momentos de auscultação para
angariação de contributos.
 
Relativamente ao subsídio ao arrendamento, no período
em análise, foram apoiadas 53 famílias no que às rendas
habitacionais, num investimento total de 88.469,78€. De
destacar que, face à situação da pandemia, a autarquia
deliberou antecipar a atribuição dos apoios
correspondentes à segunda fase de candidaturas, tendo
ainda aprovado uma deliberação no sentido de permitir
que as pessoas afetadas diretamente pelo COVID-19
possam apresentar candidatura em qualquer altura do
ano, conforme já estava previsto em sede de Código
Regulamentar para as vítimas de violência doméstica.

De referir ainda, a constante monitorização efetuada ao
nível das habitações sociais municipais (35 habitações)
tendo, no período, sido realizadas 4 visitas domiciliárias e
1 reunião de condomínio. Um dos apartamentos da
autarquia, foi equipado para apoio ao plano de
contingência dos Bombeiros Voluntários, no âmbito da
COVID-19.
 
Já no que se refere ao Projeto “Igualdade na Diversidade”,
importa salientar que, no período em análise, a equipa
técnica reuniu com o agrupamento de Águeda para
avaliação da execução do projeto e implementação de
novas estratégias. Nos meses de fevereiro e março, para
além do trabalho de mediação nas escolas, os mediadores
realizaram diversas visitas às comunidades existentes no
concelho, sempre que se entendeu ser importante para a
integração dos alunos na escola.
 
Durante o período do estado de emergência, os
mediadores assumiram um papel de grande importância,
na sensibilização das comunidades ciganas para o perigo
da COVID-19 e da necessidade de aplicação das medidas
de proteção e contingência.
 
Neste âmbito elencaram a composição de todos os
agregados familiares, por comunidade, de modo a que,
em caso de necessidade, fosse mais fácil identificar
possíveis cadeias de contágio. O seu papel, também tem
sido relevante na ligação entre a escola e os encarregados
de educação, para que os alunos continuem a
desenvolver as atividades letivas, assim como na
identificação das necessidades, tanto ao nível alimentar,
como de material escolar, nomeadamente no que se
refere aos equipamentos informáticos e internet. 

APOIO E INCLUSÃO SOCIAL
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Por outro lado, e relacionado com a COVID-19, foi
desenvolvido pelo serviço de ação social, e tal como já
mencionado anteriormente, uma linha de apoio
psicológico à população no âmbito da pandemia de
COVID-19, linha essa assente nas parcerias existentes ao
nível do apoio psicológico nos estabelecimentos de
ensino com a Junta de freguesia de Valongo do Vouga, a
Instituição “Os Pioneiros” e o Centro Social e Paroquial da
Borralha.
 
No contexto da Pandemia COVID-19, foi efetuada a
avaliação dos Planos de Contingência das IPSS’s, por
referência ao Plano Municipal COVID19-ERPI. Nos apoios
às IPSS, realizaram-se duas reuniões com os
representantes das mesmas, para diagnóstico e análise
da situação, por forma a implementar medidas
concertada a nível concelhio.
 
No que se refere às IPSS que se encontraram em sistema
de confinamento dos colaboradores na resposta de ERPI,
a autarquia em colaboração com a CIRA e o ACES Baixo
Vouga, tem promovido a realização de testes à COVID-19
às equipas que entram em confinamento por
determinado período.
 
De realçar, por último, a candidatura efetuada ao prémio
“Comunidades Pró Envelhecimento” da responsabilidade
da Ordem dos Psicólogos, da qual se aguarda ainda os
resultados, assim como a preparação da candidatura para
a elaboração dos Planos para a Igualdade de Género da
CIG, a qual terá que ser submetida até junho de 2020.

Por outro lado, realizaram também a distribuição e o
levantamento das fichas escolares, monitorizando assim a
realização das tarefas escolares, por parte dos alunos
acompanhado pelo projeto, assumindo-se assim como
parceiros fundamentais na implementação das novas
metodologias de ensino à distância.
 
No âmbito da rede Social, foi emitido parecer favorável
referente às alterações efetuadas à candidatura ao CLDS
4G, por parte da Instituição “Os Pioneiros”. Relativamente
a esta candidatura o executivo municipal também
aprovou a nomeação do novo coordenador do projeto.
 
A autarquia marcou ainda presença em 4 reuniões do
Núcleo Local de Inserção Social de Águeda, órgão que
coordena o acompanhamento aos beneficiários de RSI do
Concelho. Ao nível da CPCJ, no restante período, foi dado
continuidade ao trabalho realizado regularmente no
âmbito das funções inerentes ao cargo.
 
A 7 de abril de 2020, foi aprovado pelo executivo
municipal o protocolo celebrado com a Associação de
Surdos de Águeda, no qual foi estabelecido um apoio de
2.000,00€ para que associação preste apoio na
interpretação de linguagem gestual, aos munícipes
surdos.
 
Relativamente ao Programa de Atribuição de Bolsas de
Estudo para o Ensino Superior e de Apoio para
Pagamento de Propinas, foi elaborada a Proposta a
Executivo para atribuição de 30 bolsas e a Proposta a
Executivo para atribuição de 5 apoios, no valor total de 49
086,08€. 
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A este respeito, importa destacar o projeto em curso para
a remodelação de Edifício e Espaços Exteriores do Centro
de Saúde de Águeda, assimo como a adjudicação do
procedimento de contratação pública para elaboração de
projeto relativamente à remodelação de edifício e
espaços exteriores da Unidade de Saúde Familiar de
Aguada de Cima.
 
Também no período, e como já referido, foi realizada a
instalação de um hospital de campanha e conferido todo
o apoio possível ao Centro de Saúde de Águeda, para uma
melhor resposta à pandemia que atravessamos.

Neste novo apoio, registaram-se candidaturas de 2
associações e de 8 atletas individuais, sendo que, do total
das candidaturas apresentadas e analisadas, foi aprovada
a atribuição de 646.793,28€ e 25.562,50€ para as
associações e atletas individuais, respetivamente.
 
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 contava, à data, com mais de 230 inscritos e
com um registo de mais de 1750 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 2ª etapa de 2020, “Trilhos de Granito”
decorreu na União de Freguesias de Préstimo e Macieira
de Alcôba no dia 23 de fevereiro e contou com mais de
500 participantes.
 
Salienta-se ainda a atividade da Corrida e Caminhada do
Dia da Mulher, organizada e dinamizada pelo Centro
Municipal de Marcha e Corrida de Águeda, no dia 8 de
março, e que contou com mais de 1200 pessoas inscritas. 
 
Também no âmbito da programação desportiva
municipal, e numa forte aposta no Desporto Escolar
(objetivo 1, subalínea b. do Plano Municipal de Desporto)
é de se referenciar o crescimento da atividade regular do
Centro de Formação Desportiva, desde a sua criação em
2017.

QUALIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE
SAÚDE DO CONCELHO

DESPORTO PARA TODOS
As associações e federações nas mais diversas
modalidades desportivas, apresentam-se 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 157 candidaturas das associações e 25
candidaturas de atletas individuais no âmbito do
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo (F2). 
 
Salienta-se que estas candidaturas e respetivas análises
foram aprovadas 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.
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Com as limitações impostas pela pandemia de COVID-19
que ditaram a utilização de uma nova estratégia, a
reunião transacional prevista para ocorrer para o dia 2 de
abril em Águeda foi cancelada, tendo sido implementada
uma nova metodologia de trabalho, com recurso a
reuniões online com uma periodicidade semanal para
acompanhamento de todas as fases do projeto.
 
Destaque ainda para a formação do Grupo Nacional de
Referência Português no âmbito deste projeto que, entre
outras ações, contriburam para a recolha de informação
específica com o intuito de desenvolver um programa
educacional mais específico.
 
Por último, o destaque vai para a estratégia autárquica de
desenvolvimento desportivo dedicada às pessoas com
deficiência (seja ela motora, psíquica ou outra), por forma
a suprir as carências existentes e a dar respostas que
possam efetivamente ajudar a construir uma sociedade
equitativa e com “soluções” desportivas para todos. 
 
Neste enquadramento, é de se referenciar a parceria com
as associações desportivas concelhias para a promoção
da prática do desporto adaptado, em específico a
CERCIAG – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de
Crianças Inadaptadas de Águeda e o Clube Sport Algés e
Águeda, tendo-se verificado, no período em questão, um
aumento no número de participantes das modalidades
desportivas disponíveis, passando para um total de 10
utentes na prática do judo adaptado e para 30 alunos
frequentar o ensino da natação e canoagem adaptada.

Durante os meses de fevereiro e março (até dia 13,
considerando as limitações impostas pela pandemia
COVID-19), registaram-se 221 alunos nas atividades
regulares.
 
Relativamente às atividades das Piscinas Municipais de
Águeda, designadamente a Escola Municipal de Natação,
realizaram-se de 26 fevereiro a 6 de março, as avaliações
intercalares a todos os alunos inscritos nas turmas de
Bebés de adaptação ao meio aquático, aprendizagem e
aperfeiçoamento de crianças e adultos.
 
Em parceria celebrada com o Clube Sport Algés e Águeda
XXI, foram abertas novas inscrições para aulas de natação
de aprendizagem para crianças. As aulas iniciaram em
fevereiro e decorrem aos sábados durante o período da
manhã. Foram realizadas três turmas com cerca de 10
alunos cada, possibilitando a prática desportiva a cada
vez mais pessoas e diminuir as listas de espera.
 
No que diz respeito ao regime livre foram realizadas 54
novas inscrições e 471 utilizações no perido low cost. Em
março, os serviços das piscinas passaram a abrir ao
regime livre durante a hora de almoço, às terças e
quintas-feiras. 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 um maior número de utentes, através do
alargamento de horários e da sua abertura aos fins de
semana, também a partir de março. 
 
Em paralelo, é importante destacar o trabalho em rede
para a consolidação deste forte contexto desportivo e,
neste sentido, destaca-se a realização das reuniões de
trabalho no âmbito do projeto Developing Intereuropean
Resources Trail Builder Training (DIRTT). 
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Complementarmente, foram desenvolvidos contatos
diários com o Delegado de Saúde, Centro de Saúde,
Forças de Segurança, Bombeiros, Juntas e Uniões das
Freguesias e Instituições no sentido de poder fazer a
avaliação em tempo real da situação do concelho
relativamente ao COVID-19 e fazer a necessária
articulação com a comunicação no sentido da publicação
dos casos confirmados no concelho.
 
Contudo, e independentemente do trabalho realizado ao
nível do COVID-19, importa mencionar que se deu
continuidade a outros trabalhos também eles
importantes, como a execução do plano de ação no
combate à vespa asiática, à supervisão de estragos
resultados das condições climatéricas adversas ou cheias,
com cortes temporários de vias no sentido da salvaguarda
das populações, tendo-se igualmente efetuado a
monitorização permanente dos caudais dos rios (Águeda,
Alfusqueiro e Vouga) e seu desenvolvimento.
 
Em termos de Defesa da Floresta Contra Incêndios,
construíram-se 6 pontos de água, 3 Reservatórios para
apoio terrestre com capacidade total de 500m3 em
Belazaima e 1 Reservatório para apoio aéreo e terrestre
com uma capacidade total de 1000m3 em Castanheira do
Vouga. Os pontos de água naturais consistem na Represa
da Várzea em Vilamendo e a Represa da Belazaima.
 
Ainda na rede de Pontos de Água, efetuaram-se as
limpezas dos Reservatórios, das nascentes e das FGC
associadas nas UFBCA, UFPMA, FMV e FVV. NA Rede de
Postos de Vigia, efetuou-se a gestão de combustíveis em
redor dos 2 postos de vigia de Águeda, na Tareja e em S.
Lourenço (Falgoselhe). 

No entanto, e com as limitações impostas pela pandemia
de COVID-19, e em específico com o encerramento de
edifícios municipais e espaços públicos, bem como a
proibição de eventos e atividades que impliquem a
aglomeração de pessoas, verificou-se a suspensão de
toda a atividade desportiva no Concelho, por forma a
evitar uma maior propagação da pandemia, o que irá
implicar, na maioria das parcerias acima referenciadas,
uma readaptação das mesmas.

GESTÃO FLORESTAL E ATUAÇÃO DA
PROTEÇÃO CIVIL
Neste ponto, é crucial começar por referir a ativação do
Plano Municipal de Emergência de Águeda, no dia 14 de
março, de forma a fazer face à evolução da situação
epidemiológica do Novo Coronavírus no concelho. Tendo
em conta a situação em que o país e o concelho
atravessam, o trabalho desenvolvido pela Proteção Civil
tem-se focado na resposta aos vários pedidos de apoio,
nomeadamente no que diz respeito à distribuição de EPI’s
e na resposta à minimização da propagação do vírus.
 
Assim, desde a primeira hora, e com o aparecimento dos
primeiros casos em Águeda, foram definidos um conjunto
de mecanismos operacionais para controlo da pandemia,
presentes nos diversos planos de contingência aprovados,
e de onde se destaca a tenda para apoio a doentes
COVID-19 no Centro de Saúde de Águeda, até à criação
dos Espaços de acolhimento de doentes COVID-19, do
qual foi ativado o Pavilhão da EB Fernando Caldeira, até à
distribuição de EPI's como há referenciado aos bombeiros
municipais, forças de segurança e de saúde, não
esquecendo as IPSS do concelho e ainda os
estabelecimentos de ensino, em coordenação com o
serviço de educação da autarquia, e que no total,
ultrapassam já mais 47.000 equipamentos
disponibilizados.
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Deu-se também continuidade à elaboração do PMDFCI de
3.ª geração para Águeda, tendo sido realizadas duas
reuniões da CMDFCI (Comissão Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios). Foi ainda efetuada a
apresentação e aprovação junto da CMDF do POM 2020 e
do Regimento da Comissão e das Medidas excecionais
contra incêndios no âmbito do Art. 16.º do DL 124/2006,
de 28 de junho, na sua redação atual - Edificação em Solo
Rural.
 
No período, foi prestado apoio aos munícipes na escolha
das espécies florestais a utilizar em Solo Urbano e em
Solo Rural, na inscrição de queimas e queimadas e podas
e arranques de sobreiros, tendo sido também elaborados
pareceres de rearborizações, de gestão de combustíveis e
mobilizações de solo.
 
Ainda no âmbito da gestão florestal, foram adquiridos
EPI’s para os sapadores florestais, para a silvicultura
preventiva e vigilância.
 
No âmbito do GMAA, para além das atividades correntes,
esde as guias de movimentação de animais ao
atendimento em sala de parcelário, foram elaboradas as
candidaturas ao Pedido Único 2020 (subsídios agrícolas).
Foi ainda realização uma sessão de informação sobre as
medidas de apoio ao investimento lançadas pela ADICES,
assim como foram divulgadas nos meios de comunicação
disponíveis.
 
Por fim, e no âmbito das candidaturas a financiamentos,
foi realizada a gestão administrativa e acompanhamento
técnico do projeto das seguintes candidaturas co-
financiadas pelo POSEUR, incluindo prestação de
esclarecimentos e submissão de pedidos de pagamento:
“Mitigação dos efeitos das Cheias em Águeda” com  a
parte correspondente à  obra  Requalificação de Troço  do

leito do Rio Águeda e Limpeza de Infestantes e “Abertura
da Rede Primária de 8.30Ha; Abertura de Mosaicos
46.54Ha; Construção de Rede Viária Florestal
Fundamental de Acesso a PA de 1.ª Ordem em 2850ml e
Beneficiação de 900ml”. Quanto à candidatura submetida
ao PO Centro2020, designada por “Centro Municipal de
Proteção Civil de Águeda”, foi realizado o
acompanhamento técnico, sendo que a candidatura se
encontra em fase de análise e envio de esclarecimentos.

Acompanhamento/Análise e implementação de ações
decorrentes dos resultados das avaliações de riscos e
oportunidades, e respetivas vulnerabilidades, 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);
Levantamento de dados 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 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;

A Autarquia monitoriza e mede os seus processos, de
modo a cumprir a sua estratégia e objetivos, para
alcançar os resultados pretendidos, através do seu
Sistema de Gestão (SG) – Qualidade e Segurança da
Informação – e respetivos processos. No período em
apreço, destacam-se as seguintes ações, entre outras:

EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA
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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);
Recolha, compilação de informação e preparação de
relatório referente à avaliação de
empreitadas/empreiteiros, relativamente às
empreitadas encerradas no ano 2019;
Recolha, análise de informação e elaboração de
relatório, sobre todas as reclamações/sugestões
apresentadas em 2019, incluindo recolha de
informação associada por tipologia e por área;
Análise e preparação de documento para
entrega/devolução de ativos, pela DV-TI, no âmbito da
ISO 27001, com a correspondente análise e revisão dos
documentos associados;
Verificação/revisão de documentos do SGQ/SGSI, assim
como a elaboração de uma Instrução de Trabalho
específica, relacionada com as medidas para utilização
de viaturas e máquinas municipais, em situação de
pandemia;
Análise do Regulamento de Concessão de Regalias
Sociais aos Bombeiros Voluntários e elaboração de
requerimento para emissão do Cartão de identificação
do bombeiro.

 
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. De referir, a verificação dos requisitos
obrigatórios/necessários decorrentes da Resolução do
Conselho de Ministros 41/2018, de 28/03.

Foi elaborada e aprovada a nova versão do Plano de
Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
(PGRCIC), assim como a avaliação de riscos e definição de
medidas para mitigação destes.
 
Após a entrada de vigor de nova legislação, foram
encetadas as ações necessárias, sendo preparada a nova
versão do Código de Ética e Conduta. Este documento
complementa a versão inicialmente preparada,incluindo o
modelo de Código elaborado pela Associação Nacional de
Municípios Portugueses (ANMP).
 
Neste período, foram 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, sendo que tendo sido implementado o
novo Classificador para o registo de
documentos/informação na/da Autarquia, a listagem
completa encontra-se em análise, de forma a selecionar
os códigos que se aplicam à Autarquia e consequente
informação aos 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, para preparação do
relatório que permitirá uma análise conclusiva dos
mesmos, permitindo-nos determinar a implementação de
melhorias, tornando este serviço ainda mais eficaz.
 
Efetuou-se igualmente, a análise e avaliação de outros
referenciais normativos, nomeadamente, NP 4552, NP
4522 e NP 4427, com a respetiva preparação de Plano de
ação para implementação:
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A NP 4552 – Sistema de gestão da conciliação entre a vida
profissional, familiar e pessoal – pensada para as
PESSOAS da organização. Tem como objetivo demonstrar
o compromisso com a conciliação, através da definição de
princípios e valores que visem melhorar o bem-estar, a
qualidade de vida e a satisfação geral das pessoas da
organização;
A NP 4522 – Organizações Familiarmente Responsáveis –
disponibiliza orientações para incorporar, implementar e
disseminar políticas e práticas, através de ações
coerentes em matéria de conciliação entre a vida
profissional, familiar e pessoal;
A NP 4427 – Gestão de Recursos Humanos – específica os
requisitos de um sistema de gestão de recursos humanos,
abrangendo toda a organização.
 
Esta combinação, irá permitir implementar ações de
melhoria significativas e importantes, tanto das condições
de trabalho, como da motivação dos/as trabalhadores/as.
 
Foi ainda realizada uma 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.
 
Foi também recolhida informação necessária, para
obtenção de acesso à plataforma do WCCD (World Council
on City Data), para o carregamento da informação
necessária, com vista à Certificação da Cidade, segundo o
referencial ISO 37120 – Desenvolvimento de comunidades
sustentáveis.
 
Como, também, vem sendo hábito foi efetuada uma
comunicação via email junto de todas as juntas e uniões
de freguesia do concelho, apelando a que mantenham os
seus sites web sempre atualizados e foi disponibilizada
formação para auxílio aos editores destas páginas.
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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 fevereiro, março e abril, um total de 41 notas de
imprensa, efetuadas 180 publicações de notícias e
eventos nas redes sociais e 11 coberturas fotográficas de
eventos.
 
Em relação às faces municipais da rede de Mupis presente
na cidade, foram colocados 37 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 24 reportagens
num total de 33 vídeos, 8 transmissões em direto, 10
sessões de apoio a edição, 83 peças de design, num total
de 101 tarefas registadas até a data.

http://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/6/35
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Relativamente à Gestão de Recursos Humanos e para além do tratamento e registo de situações dentro do regular
funcionamento do serviço, destaca-se a continuidade 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 realização dos métodos de
seleção estabelecidos, conforme informação disponível na página da autarquia no seguinte link – https://www.cm-
agueda.pt/pages/1318.
 
Relativamente ao processo de descongelamento de carreiras e atualização salarial, foram aplicados os procedimentos
com a finalidade de promoção das alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório e atualização de salários a
funcionários da autarquia.
 
Mais há a acrescer, que na sequência da pandemia COVID-19, foram aplicadas medidas de salvaguarda da saúde e
segurança dos trabalhadores, nomeadamente adaptação de postos de trabalho, ajustamento de horários trabalho,
afixação de informação e distribuição de equipamento de proteção, bem como reforço das medidas de limpeza e
desinfeção dos espaços de trabalho.
 
Foi ainda suspensa a aplicação de novos métodos de seleção de cariz presencial no âmbito dos procedimentos
concursais a decorrer.

INFORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS

No âmbito da atuação do Jurídico da autarquia, referência para os pareceres internos desenvolvidos a pedido de
diversos serviços, cerca de 37 no total, assim como a representação do município e acompanhamento de processos de
contra-ordenação e judiciais em curso, em articulação com o mandatário da autarquia (ver anexo II).

INFORMAÇÃO JURÍDICA

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2020
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No período em referência, e no âmbito do serviço de contabilidade, foram executadas as tarefas inerentes ao próprio
serviço onde se destacam a elaboração dos documentos de Prestação de Contas 2019.
 
Foi dada continuidade dos trabalhos associados as alterações necessárias com a entrada do novo Sistema de
Normalização Contabilística para as Administrações Publicas (SNC-AP).
 
Pelo Serviço de Contratação Pública foram executadas as tarefas inerentes ao próprio serviço, onde se destacam os
seguintes procedimentos:
 
Mês de fevereiro/2020:
- Concursos Públicos: 15 (quinze) a decorrer; 1 (um) concluído e 1 (um) revogado;
- Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 20 (vinte) a decorrer, 9 (nove) concluídos e 4 (quatro) revogados;
- Consultas Prévias: 10 (dez) a decorrer, 2 (dois) concluídos e 0 (zero) revogados;
- Ajustes Diretos Simplificados: 166 (cento e sessenta e seis).
 
Mês de março/2020:
- Concursos Públicos: 12 (doze) a decorrer; 6 (seis) concluídos e 1 (um) revogados;
- Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 16 (dezasseis) a decorrer, 13 (treze) concluídos e 0 (zero) revogados;
- Consultas Prévias: 9 (nove) a decorrer, 5 (cinco) concluídos e 0 (zero) revogados;
- Ajustes Diretos Simplificados: 273 (duzentos e setenta e três).
 
Mês de abril/2020:
- Concursos Públicos: 10 (dez) a decorrer; 3 (três) concluídos e 1 (um) revogado;
- Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 6 (seis) a decorrer, 0 (zero) concluídos e 0 (zero) revogados;
- Consultas Prévias: 7 (sete) a decorrer, 0 (zero) concluídos e 0 (zero) revogados;
- Ajustes Diretos Simplificados: 185 (cento e oitenta e cinco).
 
Destaque ainda para o mapa de execução abaixo, que efetua, para o período em questão, a descriminação da receita e
despesa, assim como da execução e divida a fornecedores.

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2020
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Receita Executada

Despesa Executada

Execução das Grandes Opções do Plano

Orçamental

Capacidade de Endividamento

Dívidas a Fornecedores

Dívidas a Empreiteiros

3 385 178,08 €

3 438 423,92 €

1 841 252,92 €

- €

727 407,59 €

244 006,76 €

fevereiro

5 862 309,42 €

5 838 651,85 €

3 393 729,22 €

- €

789 117,07 €

356 385,07 €

março

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2020

7 729 162,48 €

7 951 512,42 €

4 648 969,58 €

- €

787 284,96 €

476 044,75 €

abril
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PAÇOS DO CONCELHO

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.
 
 
Importa referir que o atendimento presencial teve
suspenso durante o período de Estado de Emergência.
 
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

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2020
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ESPAÇO MULTIGERACIONAL DE ÁGUEDA

Incubadora de Empresas de Águeda:
Número total de projetos incubados nos meses em
referência. No final de setembro saiu um projeto, tendo
sido aprovada uma candidatura para a entrada de um
novo projeto em outubro.
 
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.
 
As atividade do ALL encontram-se suspensas, no âmbito
do Plano de Contingência da Câmara Municipal.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2020
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CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA

Número de espetáculos:
Para além dos espetáculos realizados, o CAA contou ainda
com oficinas realizadas pelo Projeto Educativo e as
exposições patentes.
 
Importa referir que os espetáculos foram cancelados a
partir de dia 18 de março, no âmbito do Estado de
Emergência e do Plano de Contingência da Autarquia.

Número de espetadores:
Este número é referente apenas aos espetáculos referidos
no gráfico acima. O CAA contou ainda com 98
participantes nas atividades do projeto educativo e 636
visitantes nas exposições patentes, no período de
fevereiro e de 1 a 18 de março.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2020
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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.
 
Importa mencionar o cancelamento da programação da
BMMA a 16 de março, no âmbito da pandemia.

Número de participantes nas atividades realizadas: 
Relativamente ao Serviço Educativo foram realizadas um
total de 28 atividades. 
 
Para mais informações sobre a BMMA, consultar:
https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/4/17

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2020
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PISCINAS MUNICIPAIS 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. 
 
Importa mencionar o cancelamento da programação das
Piscinas a 16 de março, no âmbito da pandemia.

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

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2020
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Designação da empreitada em curso no período Montantes *

Reabilitação de Ruas do Concelho - Lote 1 €873.486,86

Reabilitação de Ruas do Concelho – Lote 3 €734.037,88

Requalificação de Edifícios para Residências Universitárias €592.862,70

Requalificação do Largo Senhora da Saúde - Fermentelos €599.663,97

Construção do Driving Range €192.861,26

Acesso do Parque dos Bombeiros em Agadão €34.236,05

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

€708.980,94

Requalificação  Urbana–Rua  José  Gustavo  Pimenta  e  Rua  Eng.  José  Bastos  Xavier
(trabalhos em fase de conclusão)

€369.661,18

Requalificação  Urbana –  Praceta  das  Chãs,  R.  Dr.  Manuel  Alegre  e  R.  15  de  Agosto
(trabalhos em fase de conclusão)

€348.993,81

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)

€239.634,13

Abertura  de  Vias  na  Zona  de  Ampliação  do  Parque  Empresarial  do  Casarão  (obra
recebida provisoriamente no dia 31/03/2020)

€179.780,14

Repavimentação de vias em Castanheira do Vouga, Aguada de Baixo, Barro, Paradela,
Casal D´Alvaro e Gravanço (trabalhos suspensos devido à intervenção da AdRA em Casal
D’Álvaro)

€259.990,00

Repavimentação de Vias  em Fermentelos,  Águeda,  Recardães,  Mourisca do Vouga e
Valongo do Vouga 

€264.128,63

Reabilitação dos Edifícios da Orquestra Típica, Cancioneiro e Conservatório e do Espaço
Exterior Envolvente aos Mesmos 

€1.019.983,46

Requalificação do Parque da Alta Vila, Águeda €1.160.000,00

Construção da Pista Ciclável da Rotunda da Fechadura ao Covão €112.894,58

Pavimentação de Vários Arruamentos nos Lugares da Trofa e Fontinha €149.620,00

Repavimentação de Vias em Águeda, Valongo do Vouga e Macinhata do Vouga €251.423,43

Parque Verde na Várzea €234.852,68

Arranjos  Exteriores  da  Zona  Envolvente  ao  Edifício  da  Junta  de  Freguesia  de  Espinhel
(aguarda o início dos trabalhos)

€135.820,34

Requalificação  da  Rua  Prior  João  Gomes  dos  Santos  e  Rua  António  Dias  Marques
(Macinhata do Vouga) (aguarda o início dos trabalhos)

€126.920,00

Construção  de  Infraestruturas  previstas  no  Plano  Geral  de  Drenagem  da  Cidade  de
Águeda e Execução de Intervenções prioritárias – 1ª Fase (trabalhos consignados no dia
03/04/2020, estando a aguardar o visto do Tribunal de Contas)

€1.414.353,50

Pavimentação e Repavimentação de Vias, por Lotes, em Á-dos-Ferreiros, Raivo e Valongo
do Vouga - Lote 1: Pavimentação e Repavimentação de Vias em Á-dos-Ferreiros, Raivo

€150.642,60



Pavimentação e Repavimentação de Vias, por Lotes, em Á-dos-Ferreiros, Raivo e Valongo
do Vouga – Lote 2: Pavimentação de Vias em Valongo do Vouga

€179.610,38

Construção da Via de Acesso ao Parque Empresarial do Casarão – Troço entre a Rua do
Casarão e o Parque Empresarial do Casarão (trabalhos consignados no dia 05/05/2020,
estando a aguardar o visto do Tribunal de Contas)

€527.400,00

*Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.
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GABINETE JURÍDICO
14/05/2020

PROCESSOS JUDICIAIS – Tribunais Administrativos

Nº PROCESSO RECORRENTE
AUTOR

RECORRI
DO
RÉU

Assunto

Interno Tribunal
1/2003 372/02

TAL
RCA

Vodafone Câmara 
Municipal

Anulação acto 
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 244/07.4B
EVIS

STAL Município 
de 
Águeda

reposicionamen
to na carreira
Valor: € 
14965,00

- 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 Facturas 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

– coima € 249,48 
a € 44.891,81

- Defesa 
08/02/2007

2/07 694709-06 GNR 8º/nº5 Lei 13/2006 
– coima € 500,00 
a € 1.500,00

- Defesa 
06/12/2007

1/08
001542/08.5EACBR ASAE Mercado – falta 

rede água quente 
nos talhos

- Defesa 
18/08/2008

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.EA
CBR

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 NUICO000887/12.4
EACBR

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 
reflector

- Notificação para 
pagamento coima 
ou apresentação de
defesa
- Enviada defesa

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 
desinfecção em 25
zonas de 
abastecimento de 
água para o ano 
de 2011;
2 – Não 
comunicação dos 
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 
crianças, sem que 
estivesse 
licenciado para o 
efeito (veículo 43-
44-PN)

- Notificação para
defesa (2/5/2015)
- Envio Defesa 
(20/02/2015)

3/2015 Autos 047810-OG
047809-OG

GNR -Preenchimento 
incorrecto das 
folhas de itinerário 
veículo 53-14-RE
03/05/2014
-Realização 
transporte 

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



passageiros sem 
licença do IMTT

4/2015
Proc. 
ARHC.DAAF.00010.
2015

Agência 
Portuguesa do 
Ambiente

Reparação de 
represa no rio, em 
Agadão, em 2014, 
sem 
licenciamento/auto
rização

- 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 
filme “Colo” na 
cidade de Lisboa 
em Março e Abril 
de 2018

- Notificação para
defesa
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/
001624/19.8CGI

IGAMAOT incumprimento do 
dever de 
assegurar a 
gestão de RCD 
nos  terrenos da 
antiga lixeira de 

- Recebido auto 
de notícia a 
02/12/2019
- Remetida 
defesa elaborada 
em colaboração 



Bolfiar
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
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Estado dos processos patrocinados pela CMB, por mandato conferido pelo Município de 

Águeda: 

 
Nº Processo: 386/19.3BEAVR 
  
Tribunal: Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro 
 
Data da entrada: 22.04.2019 
 
Tipo Processo: Ação Administrativa 
 
Valor: € 46.065,22 
 
Juízo: Unidade Orgânica 1 
 
Estado atual do processo: Encontra-se finda a fase dos articulados. Aguardamos que se 
proferido o despacho saneador. 
 

 

Nº Processo: 465/19.7T9AGD 
 
Tribunal: Ministério Público; Procuradoria da República da Comarca de Aveiro 
 
Data da entrada: 29.08.2019 
 
Tipo Processo: Inquérito 
 
Juízo: DIAP - Secção de Águeda;   
 
Estado atual do processo: Foi proferido despacho a 05.05.2020 que determina a suspensão 
provisória do processo pelo período de 6 meses. 

 

Porto, 18 de maio de 2020. 
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LISTAGEM DOS PROCESSOS PENDENTES

Tribunal

Data da
entrada

Nº
Process

o

Tipo
Processo

Valor
Juízo Partes Estado atual do Processo

M/
Dossier

Coimbra 478/02 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

25/6/2012
633/12.2
BEAVR

Ac. Ad. Esp.

€ 5.001,00

Joaquim  Pereira  da
Silva

Em  18/02/2020  fomos  notificado  do
Acórdão  do  Tribunal  Central
Administrativo  a  negar  provimento  ao
recurso interposto pelo Autor.  Foi enviada
comunicação via email  para a Câmara a
dar conhecimento desse Acórdão.

   52/12

TAF

Aveiro

12/7/2012

683/12.9
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

125/14.5

BEAVR

Ac. Ad. 
Comum 
€33.436,95

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 197/14.2
T2AND

Ac. Comum

€
100.000,00

 2º

As.  Compartes
Baldios de Bolfiar da
Freguesia  de
Águeda

Em 8/11/2019 fomos notificado da 
suspensão da instância, enquanto não for 
proferido sentença de habilitação de 
herdeiros por morte  do co-réu  José 
Cardoso  Henriques.

27/14

TAF

Aveiro

22/12/2014

1187/14.
0BEAV

R

Ac. Adm.
Especial

€1.741.689,
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

Coimbr
a

ARHC.D
AAF.000
10.2015

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.
O escritório não tem intervenção direta, ou
seja, na qualidade de mandatário.

21/15

Trib. de 
Contas  
Lisboa

7/7/2015

 999/201
4

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
550/15.4

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

1



2/12/2015  envio  de  alegações  jurídicas.
Em  17/12/2015  foram  apresentadas
alegações da MEO.

25/15

TAF de
Braga

523/16.0
BEBRG

Ac.

Administ. 

€ 30.000,01

Sec.
Admin
.

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 
testemunhal.

15/16

TAF 
Aveiro

164/17.4
BEAVR

Ação
Administrativa

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

880/17.0

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

808/18.0
BEAVR

Ac.
Administ.

Unid.
Orgâni
ca 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.  Em  4/3/2020  foi
recebida  notificação  p/  informar  da
possibilidade de alcançarem  acordo.  Em
13/3/2020  envio  eletrónico  de
requerimento  a  informar  que  não  será
possível  alcançar  acordo   enquanto  não
for  admitida  a  intervenção  acessória
provocada da ADRA.

21/18

TAF de

Aveiro

1116/18.
2BEAV

R

Ação
Administ.

Unid.
Orgâni
ca 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/  despacho  a  admitir  a
requerida intervenção principal provocada
de Joana Catarina Direito Abreu.

30/18

TAF de

Aveiro

1098/18.
0BEAV

R

Ação
Administ.

Unid.
Orgâni
ca 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

185/11.0
BEAVR-

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

IGAMAOT

1624/19.
8CG1

Contraorden
ação

IGAMAOT-  Insp.
Geral  da Agricultura
do Mar, do Ambiente

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

24/19
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e  do  Ordenamento
do Território

TAF de 
Aveiro

746.250,
46 €

148/20.5
BEAVR

Ac .
Administrati

va

Org. 1 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.

Em 5/3/2020 a Câmara recebeu a petição
inicial  da  ação.  Em  elaboração  da
contestação  aguardando  o  levantamento
da  suspensão  dos  prazos  para  o  seu
envio.

5/20

3



INFORMAÇÃO
FINANCEIRA
ANEXO I I I

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2020
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Assinado por : MARIA DE LA CONCEPCION

MOREIRA FERREIRA

Num. de Identificação: BI129326747

Data: 2020.05.27 14:47:30+01'00'




