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MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL

O Presidente da Câmara Municipal de Águeda,
 
 

(Jorge Almeida)
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Três meses passados após a confirmação do primeiro caso de COVID-19 em Portugal, é agora o momento
de arregaçar as mangas e de recuperar tudo aquilo que fomos adiando ao longo destes tempos
conturbados. Paulatinamente, começamos a desconfinar, e a avaliar os danos que a pandemia causou.
 
É agora o momento de começar a pensar na recuperação económica, sem esquecer o apoio social que
continua a ser necessário e fazer o que estiver ao nosso alcance para que esta, ao nível local, seja o mais
rápida possível.
 
Na sequência das medidas que temos vindo a tomar, quer ao nível de apoio ao cidadão, às instituições
concelhias, ao comércio e às empresas, teremos que discutir, todos em conjunto, sociedade civil e partidos
políticos os caminhos a trilhar em conjunto, pois esta é uma crise de todos e para a qual todos devemos
estar unidos na sua resolução.
 
É óbvio que não poderemos fazer um conjunto de atividades este ano que, como era normal, traziam
milhares de visitantes ao concelho, mas não deixaremos, de forma diferente, inovadora e dinâmica, de
realizar todas as atividades e eventos que sejam possíveis, ajudem do ponto de vista económico, e também
emocional, as nossas gentes, obviamente, sem por em causa a saúde-publica.
 
Mais uma vez, e não me canso de o repetir, um muito obrigado a todos aqueles que ao longo destes meses
estiveram na linha da frente, ou na retaguarda mas que permitiriam que tudo o que se passou não fosse
pior, e ajudaram-nos, como diz o Governo da república, a estar on!
 
Estivemos sempre cá, por cá continuaremos a estar!
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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. 
 
A presente informação é referente ao mês de maio de 2020, uma vez que, como referido na informação
antecedente, a mesma contemplou já o mês de abril, tendo em conta a publicação a Lei n.º 12/2020, de 7
de maio.
 
Ao longo deste documento é possível verificar a atividade realizada pelo Município de Águeda, durante o
mês de maio, 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

Reunião da Associação de Municípios de Carvoeiro-
Vouga, Videoconferência;
Reuniões com os Presidentes das Juntas/Uniões de
Freguesias, Câmara Municipal de Águeda;
Reunião com as IPSS do Concelho de Águeda, no
âmbito da COVID-19, no Auditório do CAA; 
Reunião do Conselho Intermunicipal da Região de
Aveiro, Videoconferência;
Reunião do Conselho Intermunicipal da Região de
Aveiro, Estarreja;
Reunião das Águas Centro Litoral, Videoconferência;
Presença na cerimónia de entrega à comunidade, de
dois projetos do Orçamento Participativo (OP),
referentes ao Mega tanque de Castanheira do Vouga, a
escadaria do cemitério e três tanques para apoio dos
bombeiros no combate a incêndios em Belazaima do
Chão;
Reunião do Órgão de Gestão da Adices, Mortágua.
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VICE-PRESIDENTE
EDSON SANTOS

Presença na cerimónia de entrega à comunidade, de
dois projetos do Orçamento Participativo (OP),
referentes ao Mega tanque de Castanheira do Vouga, a
escadaria do cemitério e três tanques para apoio dos
bombeiros no combate a incêndios em Belazaima do
Chão;
Participação na reunião de Acompanhamento do
Orçamento Participativo Nacional, Projeto da Pateira,
com promotores e ICNF.
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VEREADORA
ELSA CORGA

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Águeda
Sul;
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, no CAA; 
Entrevista Rádio Soberania, no âmbito das atividades
desenvolvidas pelo CAA sobre o seu 3.º Aniversário, na
Câmara Municipal de Águeda;
Entrevista Soberania do Povo.
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VEREADOR
JOÃO CLEMENTE

Presença na cerimónia de entrega à comunidade, de
dois projetos do Orçamento Participativo (OP),
referentes ao Mega tanque de Castanheira do Vouga, a
escadaria do cemitério e três tanques para apoio dos
bombeiros no combate a incêndios em Belazaima do
Chão.
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O presente capítulo sobre as questões estratégicas, e com
a diminuição da intensidade da pandemia a nível
nacional, importa voltar a fazer um ponto de situação
relativamente ao que foi realizado uma vez que o
combate ao COVID-19, continuou a ser uma questão
central na atuação de um conjunto vasto de serviços da
autarquia, tendo em conta a necessidade de apoio à
população em geral.

Continuou ainda o apoio à comunidade escolar, ao nível
do ensino à distância com a criação de uma linha de apoio
aos encarregados de educação e alunos, no que se refere
aos equipamentos cedidos pela autarquia, com a criação
de uma linha telefónica (234  180  145) e email dedicado:
suporte.educacaomais@cm-agueda.pt.
 
Adicionalmente, foram sendo desenvolvidas vistorias aos
estabelecimentos de ensino, com o Centro de Saúde para
a abertura dos mesmos, na valência do pré-escolar e
ainda do secundário, para assegurar as regras emanadas
pela DGS e pelo Ministério da Educação.
 
Importa ainda referir, que ao longo do período foram
sendo preparados planos específicos de contingência
para equipamentos municipais cuja abertura se efetuou
em junho, assim como a constante adaptação do Plano de
Contingência geral da Câmara Municipal de Águeda.

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020

COVID-19
Ao nível do COVID-19, continuou o trabalho de apoio à
comunidade. Para além da distribuição de Equipamentos
de Proteção Individual à comunidade, bombeiros e IPSS
do concelho, foi também efetuada a distribuição de
material para os estabelecimentos de ensino, tendo em
conta o arranque do pré-escolar no início de junho.
 
Cumulativamente, foram prorrogados ao apoios e
isenções às instituições e empresas do concelho que
tinham sido alvo de aprovação em abril, no sentido de
estimular a economia, e que foram desde as isenções
para ocupação do espaço público (ex: esplanadas), até às
isenções e prorrogações de prazos de pagamentos de
rendas das habitações sociais, dos pagamentos referentes
ao PEC, entre outras ações. 
 
Destaque também para o apoio aprovado para as IPSS
com valência de infância, com efeitos diretos nos
encarregados de educação, no sentido de apoiá-las em
termos de tesouraria face ao impacto económico que a
pandemia teve para as mesmas ao nível das creches e
jardins de infância, as quais tiveram que estar fechadas
desde 13 de março do corrente ano.
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O PAPEL DE ÁGUEDA COMO UMA SMART CITY

No que se refere ao papel de Águeda como uma smart
city, e tendo em conta o período que estamos a
ultrapassar, foi necessário efetuar uma adaptação aos
demais recursos informáticos para cumprir a
regulamentação relativa à pandemia COVID-19 e também
para a atualização da infraestrutura de acesso remoto, de
modo a prestar apoio aos colaboradores em regime de
teletrabalho.
 
No que diz respeito ao micro site criado sobre a
pandemia COVID-19 (http://covid19.cm-agueda.pt) onde
está a ser centralizada toda a informação relativamente à
pandemia mais efetuadas mais de 130 inserções de
conteúdo, estando o mesmo em constante atualização
para manter informada a população de Águeda.
 
Cumulativamente, iniciou-se o desenvolvimento de uma
plataforma de gestão de todos os processos relacionados
com esta pandemia, com a criação de uma base de dados.
Esta ferramenta tem como objetivo proporcionar uma
gestão mais ágil de stocks, ferramentas, medidas e ações
implementadas ou a implementar.
 
Relativamente aos dados abertos, importa referir que 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/,
disponibilizando um total de 148 dados.

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020

Transposição dos limites do SIC da Ria de Aveiro
(publicados em diário da república à escala para a
escala do PDM (1/10000) de acordo com as
orientações do ICNF;
Atualização das condicionantes relativas à zona de
servidão non aedificandi da Rede Rodoviário Nacional
em virtude da sua adaptação ao novo Estatuto das
Estradas da Rede Rodoviária Nacional e da caducidade
das zonas de servidão non aedificandi relativas ao
Estudo Prévio do IC2 e do IC35 formalizadas através
da Declaração n.º 98-A 2019, publicada no Diário da
República, 2.ª série, de 26 de dezembro de 2019, e da
Declaração n.º 42/2020, publicada no Diário da
República, 2.ª série, de 22 de abril de 2020,
respetivamente. Este trabalho encontra-se a ser
desenvolvido em estrita articulação com a IP -
Infraestruturas de Portugal;
Análise das construções existentes fora do perímetro
urbano;
Recolha de informação junto dos detentores de
equipamentos integrados em Espaços de Uso Especial
Urbanizáveis - Espaços de Equipamentos com vista a
dar continuidade à ponderação destes espaços, e ao
seu enquadramento no âmbito do artigo 154.º do
RJIGT relativo à Reserva de Solo, e que determina que
"A reserva de solo que incide sobre os prédios
particulares determina a obrigatoriedade da sua
aquisição, no prazo estabelecido no plano territorial
ou no respetivo instrumento de programação".

No que se refere ao Planeamento territorial, foram
desenvolvidos ao longo do mês de março os seguintes
documentos referentes à 2.ª Alteração à 1.ª Revisão do
PDM de Águeda:

1.

2.

3.

4.

PLANEAMENTO TERRITORIAL E
REQUALIFICAÇÃO URBANA
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Encontra-se ainda em curso (em fase de instrução prévia)
a elaboração do procedimento da 1.ª Alteração
implificada à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de
Águeda, por força da desafetação do domínio público de
um troço da ex-Rua da Gândara (Fermentelos).
 
Durante o mês de maio, e no que toca à gestão
urbanística, deram entrada 32 procedimentos de projetos
de arquitetura, tendo sido analisados 3 como empresa
líder (48 horas). Deram ainda entrada 19 projetos de
especialidade e 9 procedimentos de autorização de
utilização, procedimentos estes realizados nos termos do
previsto no regime jurídico da urbanização e da
edificação.
 
No âmbito da alteração ocorrida ao regime de autorização
de exploração de alojamentos locais estabelecida pela Lei
n.º62/2018, deram entrada de 2 procedimentos registo de
Comunicação Prévia com Prazo no Balcão do
Empreendedor.
 
Tendo a Câmara Municipal disponibilizado a 20 de
fevereiro de 2020 a Plataforma de Atendimento para
submissão de procedimentos urbanísticos online, deram
entrada por este canal, 31 procedimentos de projetos de
arquitetura, 13 procedimentos de projetos de
especialidade, 8 procedimentos de autorização de
utilização, 1 procedimento de autorização de alteração de
utilização, 1 procedimento de operação de loteamento, 1
certidão de destaque e 8 alvarás de licença de construção.

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020

CIDADE DE ÁGUEDA

Reabilitação de Espaços Públicos da Baixa da Cidade –
R. Celestino Neto e Av. 25 de Abril: processo remetido
para elaboração de minuta do contrato no dia 28 de
maio de 2020;
Repavimentação da Rotunda da Fechadura ao Covão:
contrato administrativo de obra pública celebrado no
dia 27 de maio de 2020;
Impermeabilização das Piscinas do Complexo de
Piscinas de Águeda: proposta analisada e elaborado o
projeto de decisão de adjudicação;
Repavimentação de Ruas em Vale Domingos: contrato
administrativo de obra pública celebrado no dia 27 de
maio de 2020. A consignação dos trabalhos está
marcada para o dia 15 de junho de 2020;
Repavimentações em Recardães e Borralha: o prazo
de entrega das propostas terminou no dia 4 de junho
de 2020, estando a ser efetuada a análise das
propostas.

No que respeita às obras na cidade de Águeda, estão em
curso a contratação pública para execução das seguintes
empreitadas:

 
Quanto aos projetos em curso, o projeto das Intervenções
Estruturais para o Controlo de Cheias em Águeda – 2ª
Fase, encontra-se em fase de elaboração dos elementos
para a abertura do procedimento concursal para a
respetiva prestação de serviço, foi entregue o anteprojeto
de Remodelação de Edifício e Espaços Exteriores do
Centro de Saúde de Águeda, o qual está em fase de
análise; e está previsto a entrega do projeto de
Requalificação do Mercado Municipal de Águeda, após
revisão, para meados do mês de junho.
 
Por fim, importa referir o ponto de situação das
empreitadas em curso:
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Requalificação Urbana – Praceta das Chãs, Rua Dr.
Manuel Alegre e Rua 15 de Agosto: encontra-se em
fase de receção provisória;
Reabilitação do Espaço Público Envolvente à Habitação
Social do Centro – R. Fundação Dionísio Pinheiro e R.
Eng. Carlos Rodrigues: início dos trabalhos previsto
para junho;
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: foram executados trabalhos de
escavação de taludes para a execução de muros e de
rede pluvial na Rua António Ribeiro de Matos; na Rua
Inspector João Neves dos Santos decorrem trabalhos
de pavimentação em lajetas de betão e cubos de
granito; na Rua Velha de S. Pedro decorrem trabalhos
das redes de águas pluviais, eletricidade e
telecomunicações;
Requalificação de Edifícios para Residências
Universitárias: prosseguem trabalhos de acabamentos
ao nível das infraestruturas elétricas ited, gás e AVAC,
conclusão de fixação de equipamento sanitários, início
de montagem de mobiliário interior. Ao nível do
espaço exterior continuaram os trabalhos de limpeza
e remates finais e início de colocação de terra vegetal
em espaços verdes;
Reabilitação dos Edifícios da Orquestra Típica,
Cancioneiro e Conservatório e do Espaço Exterior
Envolvente aos Mesmos: prosseguiram os trabalhos
de aplicação de revestimento interiores no edifício do
cancioneiro e orquestra típica, e foram concluídos
trabalhos de revestimento exterior de fachadas do
edifício da orquestra típica;

Requalificação Urbana - Rua José Gustavo Pimenta e Rua
Eng.º José Bastos Xavier: encontra-se em fase de receção
provisória;

Requalificação do Parque da Alta Vila, Águeda:
encontravam-se a decorrer os trabalhos de restauro
da gaiola do canto, fonte sul, construção das escadas
E1 e E2, plantação de roseiras e arbustos, preparação
de caminhos para calcetamento;
Construção da Pista Ciclável da Rotunda da Fechadura
ao Covão: a empresa contratante solicitou suspensão
da obra devido a pandemia da COVID-19, sendo que
se aguarda o início dos trabalhos durante o mês de
junho;
Parque Verde na Várzea: Foi levantada a suspensão de
obra e foram reiniciados os trabalhos no dia 19 de
maio. Foram efetuados trabalhos de montagem e
vedação do estaleiro;
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.

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020

Requalificação da Zona do Centro de Barrô: foi
elaborado o projeto de execução das especialidades;
Requalificação do Centro Urbano da Sede de Freguesia
de Fermentelos: foi apresentado o anteprojecto à
exceção da parte elétrica, estando em fase de análise;

Nos procedimentos de contratação pública no âmbito da
execução de empreitadas, foi assinado contrato e
decorrem os procedimentos de consignação para o início
da empreitada para a Pavimentação de Vários
Arruamentos nos Lugares de Belazaima do Chão, Póvoa
do Vale do Trigo e Póvoa de Baixo.
 
No âmbito das Uniões de Freguesia/Freguesias,
encontram-se em curso os seguintes projetos:

UNIÕES DE FREGUESIA / FREGUESIAS
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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, aguardando-se a elaboração
do protocolo entre o MAI e o Município;
Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga -
Beneficiação e Alteração: contrato assinado em março,
estando o projeto em fase de execução.

Reabilitação de Ruas do Concelho - Lote 1: encontrava-
se em conclusão para realização de vistoria para
receção provisória;
Reabilitação de Ruas do Concelho – Lote 3:
encontrava-se em conclusão para realização de
vistoria para receção provisória;
Requalificação do Largo Sra. da Saúde em
Fermentelos: estavam a decorrer os trabalhos
relativos a rede de rega; os trabalhos de
terraplanagens, pavimentações, rede pluvial, lancis,
passeios, calçada, rede elétrica e itur encontram-se
concluídos. 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: a AdRA informou que já finalizou os
trabalhos em Casal D'Alvaro, assim, os trabalhos de
pavimentação na Rua do Sobral, Travessa do Sobreiral
e Rua Moliçal, serão realizados durante o mês de
junho;
Pavimentação de Vários Arruamentos nos Lugares da
Trofa e Fontinha: os trabalhos estão em fase de
conclusão;

 
Importa ainda destacar o ponto de situação das
empreitadas em curso, sendo ele o seguinte:

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,
tendo-se procedido ao levantamento das tampas e
válvulas nas diversas ruas pavimentadas. A empresa
contratante solicitou suspensão da obra devido a
pandemia da COVID-19;
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. Já 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, assim como
sinalização vertical nas diversas ruas conforme
contrato. Aguarda-se o seu reinício durante o mês de
junho;
Requalificação da Rua Prior João Gomes dos Santos e
Rua António Dias Marques - Macinhata do Vouga: a
obra iniciou no dia 22 de maio de 2020. Os trabalhos
iniciaram na Rua António Dias Marques (junto à linha
de caminhos de ferro), com a execução do corte do
pavimento, abertura de caixa e assentamento de
lancil;
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 ao levantamento das
tampas e válvulas existentes nos arruamentos, bem
como requalificação de valetas em cimento existentes;

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020
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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 a pavimentação da Rua da Bessada, Rua das Areias,
Rua Portela, Travessa da Portela, Rua da Lavoura, Rua
Professora Dona Beatriz Moura e Beco da Ponte Nova.

Sobre a Incubadora de Empresas, foi efetuado o normal
acompanhamento das empresas e ideias de negócio e a
partilha de oportunidades de formação online, de
participação em webinars temáticos, de candidaturas e
ainda de medidas de apoio às empresas de nível local,
regional e mesmo nacional.

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020

O Gabinete de Apoio ao Empresário manteve o seu
trabalho de acompanhamento dos projetos instalados ou
em instalação no Parque Empresarial do Casarão (PEC),
com a realização de atendimentos telefónicos e contactos
com entidades gestoras das redes de abastecimento no
PEC, nomeadamente de energia elétrica e gás natural
para apoio na resolução de questões concretas das
empresas. Foi ainda efetuado o normal acompanhamento
e envio de informação a empresários interessados na
instalação de novos projetos no PEC.
 
No que concerne as medidas de apoio à comunidade e à
economia local no âmbito da pandemia causada pelo
Novo Coronavírus deliberadas pelo Executivo Municipal,
foram disseminadas pelos proprietários de lotes no
Parque Empresarial do Casarão as definidas para o PEC,
nomeadamente:
“a) adiamento dos pagamentos faseados ou de anuidades
de direitos de superfície sobre lotes do PEC, até dezembro
do corrente ano, sem aplicação das penalidades previstas
no artigo 14º do Regulamento Municipal do PEC-Águeda;
b) suspensão dos prazos previstos no n.º 1 do artigo 13.º e
n.º 1 do artigo 14.º do Regulamento Municipal do PEC até
dezembro do corrente ano (prazos para início de
construção ou obtenção de autorização de utilização).”

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E
TURÍSTICO DO CONCELHO
INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E INDÚSTRIA

TURISMO SUSTENTÁVEL
A promoção do concelho continua a ser o propósito do
serviço, num momento em que o afastamento social
impera, a melhor ferramenta é reforçar a promoção de
conteúdos online. Assim, o Município em parceria com a
AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho,
participou na atualização de conteúdos para o
lançamento de uma nova edição online do livro
“Territórios Vinhateiros”. 
 
De igual forma continua, em parceria com a CIRA, foram
desenvolvidos trabalhos de preparação para a
implementação dos projetos de caráter intermunicipal, na
área do turismo, dos quais se destaca a GRRA – Grande
Rota da Ria de Aveiro, para a qual foram produzidos
conteúdos, textos, fotografias e outros.
 
Para uma resposta adequada à nova realidade do setor,
encontra-se a ser preparada a promoção de diversas
atividades turísticas para promover o destino Águeda,
durante o Verão. Desta promoção, destaca-se a forte
componente de natureza, com incidência nos Parques
Fluviais, na Pateira de Fermentelos e nos Percursos
Pedestres, bem como a promoção da zona urbana,
através de várias atividades inovadoras e adequadas às
orientações da DGS e do Turismo de Portugal. As
atividades caracterizam-se por privilegiarem a
permanência ao ar livre e fruição independente pelo
turista. 



LINHAS
ESTRATÉGICAS

16

Cumulativamente, a publicação semanal do VisitÁgueda
continuou a ser realizada. No mês em causa, esta rubrica
semanal, que obedece a uma programação prévia dos
temas a promover, continuou adaptada aos tempos de
isolamento social que se fazem viver, sob o tema “Por
agora separamo-nos…VisitÁgueda mais tarde!”. Neste
mês, a publicação foi mais interativa, tendo sido
contactados seguidores do Instagram @visitagueda a
partilharem as suas fotografias com o Município. Esta
iniciativa foi usada para duas celebrações e teve
resultados muito positivos: publicação do Dia da Mãe e
publicação do Dia da Criança/Feriado Municipal. É de
referir que, desde meados de março – aquando do início
da (re)exploração do perfil de Instagram, há a registar um
aumento de interações e um aumento no número de
seguidores (em 8%).
 
Com o fim do Estado de Emergência e das restrições
impostas, está a decorrer a abertura gradual de todos os
serviços. Neste seguimento foi prevista a reabertura do
Posto de Turismo, seguindo todas as normas de
segurança da DGS, tendo já recebido o Selo “Clean &
Safe”, pelo Turismo de Portugal. Para que tudo decorra da
melhor forma, e para que o turista tenha confiança no
serviço prestado, foi elaborado um Plano de Reabertura,
onde estão explícitas todas as medidas a serem tomadas.
 
No âmbito do potencial turístico e da reconhecida
imagem dos chapéus-de-chuva de Águeda, foi elaborada
uma Proposta de Regulamento para a Atribuição do
Chapéu de Ouro do Município, que visa distinguir,
anualmente, pessoas que se destaquem pelos contributos
prestados ao setor do turismo.

Decorrem, ainda, 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.
 
Por último, importa referir que fruto da pandemia da
COVID-19, o pequeno comércio foi um dos setores mais
afetados, sendo muitos foram forçados a encerrar os seus
estabelecimentos, o que originou um elevado prejuízo
para estas pequenas empresas. O AgitÁgueda e muitos
dos eventos e iniciativas, públicas e privadas, tiveram que
ser adiados ou cancelados o que vai originar um
decréscimo acentuado de pessoas, em permanência ou
de passagem pelo concelho, que em condições normais,
contribuíam para o crescimento económico,
nomeadamente, no comércio e serviços, alojamento e
restauração.
 
Assim, foi preparada uma proposta de regulamento para
a Campanha “Compre em Águeda” que visa apoiar este
setor, criando medidas específicas de incentivo à compra
no comércio local, nomeadamente, incentivar a compra
no pequeno comércio do concelho. Pretende-se assim
apoiar também as famílias e contribuir para a
sustentabilidade da economia no território, combatendo
o encerramento destas pequenas empresas, que dão vida
à cidade e ao concelho e são a subsistência de muitas
famílias aguedenses.

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020
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a implementação das inscrições online na plataforma
SIGA, nos serviços da autarquia respeitantes a Ação
Social Escolar, Refeições Escolares, AAAF e Transportes
Escolares, permitindo, desta forma, aos encarregados
de educação efetuar as inscrições sem terem que se
deslocar ao edifício municipal tendo, no período em
análise, sido efetuadas 66 inscrições nas AAAF, 234
inscrições em refeições escolares e 126 inscrições em
transporte escolar;
a criação de uma linha de apoio aos alunos e
encarregados de educação (234  180  145) e email
dedicado: suporte.educacaomais@cm-agueda.pt, para
ajudar no ensino à distância e na resolução de
problemas técnicos associados aos equipamentos
cedidos aos alunos do concelho;
o desenvolvimento de  vistorias aos estabelecimentos
de ensino, com o Centro de Saúde para a abertura dos
mesmos, na valência do pré-escolar e ainda do
secundário, para assegurar as regras emanadas pela
DGS e pelo Ministério da Educação.

Aquisição de material de música para as Atividades de
Enriquecimento Curricular;
Aquisição de material de Educação Física para as
Atividades de Enriquecimento Curricular;
Aquisição de material de economato para os
estabelecimentos de ensino;
Aquisição de material limpeza e higiene para os
estabelecimentos de ensino;
Aquisição de elevador para a Escola Secundária Adolfo
Portela.

 
Paralelamente, e considerando as necessidades nesta
área, o serviço de educação procedeu à preparação /
elaboração dos seguintes procedimentos concursais:

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020

EXCELÊNCIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Entrega de 173 cabazes alimentares a alunos,
abrangidos pelo escalão 1 da Segurança Social;
Entrega de 73 refeições diárias a crianças e alunos,
abrangidos pelo escalão 1 da Segurança Social;
Manutenção dos pagamentos aos parceiros nos meses
em que os estabelecimentos de ensino se encontram
encerrados, tendo como referência o mês de fevereiro
de 2020;
Distribuição de EPI’s aos Agrupamentos de
Escolas/Escola não Agrupada, nomeadamente, cerca
de 4.417 máscaras descartáveis, 60 viseiras, 6.000
luvas, 240 litros de álcool gel e 40 fatos de proteção
descartáveis, numa primeira fase;
Apoio com uma verba de 60,00€/crianças às
instituições particulares de solidariedade social, e,
indiretamente, os encarregados de educação no que
se refere à valência de creche, de forma a combater o
prejuízo económico resultante da pandemia e o
encerramento forçado das mesmas.

Na sequência da atual situação de calamidade em
contexto de pandemia provocada pela COVID-19, a
autarquia tem desenvolvido um papel fundamental para
diminuir os impactos a nível social e económico da
comunidade escolar e dos alunos em particular e suas
famílias.
 
Durante o mês de maio, foram desenvolvidas diversas
medidas, nomeadamente a:

 
Tendo em conta as limitações trazidas pelo COVID-19, e a
capacidade tecnológica instalada na autarquia, importa
realçar dois aspetos relativamente à área da educação:
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Atividades do projeto VOLUNTEER(S)olidarity, em que
os voluntários europeus criaram ações de
sensibilização no âmbito do Covid19, da partilha de
receitas multiculturais e o Vídeo trimestral de
atividades dos voluntários;
Partilha dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (Projeto ODS LABS);
Promoção do Evento III Encontro para a Diversidade
Cultural e do Diálogo para o Desenvolvimento;
Atividades de educação não-formal com os voluntários
do CJA, para celebrar o Dia Mundial da Língua
Portuguesa, Celebração do dia da Europa;
A divulgação e lançamento da PASSFUTURO, feira de
oferta formativa do VOGUI (Projeto VOGUI).

Ao nível da terapia da fala, no período em análise, deu-se
continuidade às intervenções individuais, sendo que este
apoio tem sido prestado nas medidas do possível através
das ferramentas digitais, reforçando assim a capacitação
dos pais, na estimulação dos seus filhos.
 
Quanto ao Centro de Juventude de Águeda (CJA) e à Loja
Europeia da Juventude, o mesmo, 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 um total de 83 publicações na página do
Facebook, e 12 no Instagram. Das ações realizadas, de
destacar as seguintes:

 
Em termos de do ALL, apesar de ter as suas portas
fechadas ao público no período, os seus serviços de
fabricação digital continuaram ativos, nomeadamente
com impressão em 3D de viseiras sanitárias.

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E COMBATE
ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
A adoção de comportamentos mais sustentáveis por parte
de todos é fundamental. Neste âmbito, a autarquia
promove a elaboração de dicas de sustentabilidade que
são publicadas, semanalmente, nos jornais locais. 
 
No início da pandemia de COVID-19, e reconhecendo que
as famílias estariam mais tempo em casa, com o
consequente aumento dos consumos energéticos e das
faturas, foi elaborado, em formato digital, o Manual de
Dicas Sustentáveis (em: https://www.cm-
agueda.pt/pages/1338) que foi disponibilizado no website
da Câmara Municipal de Águeda e divulgado na página de
Facebook do Município. 
 
Com a publicação de diversos avisos do Fundo ambiental,
foi ainda efetuada a correspondente análise e estão a ser
preparadas duas candidaturas a dois destes avisos.
 
As ações de conservação e valorização da natureza
apresentam maior expressão através do projeto LIFE
Águeda. No mês de maio 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 esclarecimentos
e complemento de informação a acrescer à já
apresentada para envio do Mid Term Report do projeto à
entidade avaliadora na União Europeia. 
 
A aprovação e conformidade do relatório é o suporte para
entrega de nova tranche de verbas do financiamento. No
dia 6 de maio teve lugar a 13.ª Reunião da Comissão de
Gestão do projeto. 
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Paralelamente, foram 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 ainda 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 educação para a sustentabilidade,
ambiente e ciência, foi necessário, conforme já foi
referido anteriormente, adotar medidas coerentes com a
estratégia nacional para contenção da COVID-19, o que
implicou a suspensão das atividades calendarizadas.
Contudo, um esforço está a ser realizado para dar
continuidade aos projetos, no enquadramento atual, e
pelos meios possíveis.
 
Assim, procurando manter esta dinâmica de educação
ambiental, para a sustentabilidade e ciência, mesmo em
época de COVID-19 e isolamento social, a equipa
desenvolveu e lançou o projeto Águeda + Sustentável: o
teu ambiente a tua casa!
 
Foram produzidas fichas de atividades com foco em
diversas temáticas, para 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, que transmitem
conceitos de fundamento técnico e científico.

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
(htt://www.portugalparticipa.pt/).

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020

LABORATÓRIOS PARA A DESCARBONIZAÇÃO E
MOBILIDADE CONCELHIA

No que respeita ao Projeto Laboratório Vivo para a
Descarbonização (LVpD) Águeda Sm@rt City Lab, importa
destacar os procedimentos desenvolvidos para a
instalação de um sistema inteligente de gestão de
estacionamento, a aquisição de shuttle elétrico (9
lugares), viatura que servirá para testar uma nova solução
de mobilidade na cidade, e a aquisição de serviços para a
dinamização da Sede do Laboratório Vivo para a
Descarbonização – Águeda Sm@rt City Lab. 
 
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.
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Ainda no âmbito do projeto Laboratório Vivo para a
Descarbonização (LVpD) Águeda Sm@rt City Lab, é
importante informar que será instalado durante o mês de
junho, um banco que permitirá o carregamento de
telemóveis, através da energia produzida pelos próprios
painéis incorporados (instalação adiada devido à
pandemia causada pelo Novo Coronavírus).

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

No que diz respeito à eficiência energética, a autarquia
promove regularmente o registo e análise da leitura dos
contadores de energia (eletricidade, água e gás), tendo
em vista a correspondente monitorização e deteção
atempada de fugas, bem como para a IP de Valongo do
Vouga. Não obstante a comunicação de avarias da
iluminação pública ser reportada diretamente à EDP, a
autarquia acompanha em permanência este assunto e
reforça os pedidos, bem como acompanha a resolução
dos mesmos na plataforma da EDP.
 
Foram ainda, durante este período, elaborados e
encaminhados para a entidade os reports com consumos
anómalos, falhas de programação ou sem registo. Entre
outros, para o período em apreço reportaram-se
divergências nos horários de todos os contadores da IP e
envio para a EDP dos que não estavam em conformidade. 
 
Durante o mês de maio, procedeu-se à ponderação dos
pedidos para novos focos de iluminação pública, estando-
se a efetuar as devidas verificações. Fruto da verificação
semanal do Posto de carregamento de veículos elétricos,
antiga P3, detetou-se uma avaria, prontamente reportada
à MOBI.E (entidade que gere o parque). A resolução está
curso e em articulação entre a EFACEC e a MOBI.E. 
 
Encontra-se ainda em avaliação a elaboração de um
protocolo entre o Município de Águeda e a MOBI.E para a
exploração dos parques de carregamento de veículos
elétricos entretanto instalados no âmbito do projeto da
descarbonização da cidade.

ESPAÇOS VERDES, HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA

No que respeita à gestão de resíduos, importa informar
que foi dada continuidade à triagem e separação dos
resíduos e posterior encaminhamento para os devidos
destinos de reciclagem, no parque do Covão.
 
Quanto aos recicláveis, continuam a ser registados
valores superiores a igual período nos anos transatos, o
que reflete claramente um bom resultado do
investimento da autarquia nesta área.
 
Relativamente à limpeza urbana, manteve-se a desinfeção
dos espaços de maior afluência de pessoas, de forma a
mitigar a propagação do Novo Coronavírus.
 
Importa ainda referir, a continuidade da campanha CED
(Captura, Esterilização e Devolução) de gatos silvestres, no
âmbito do Canil Municipal, encontrando-se assim,
esterilizados 40 fêmeas e 9 macho, das 15 colónias que
estão a ser acompanhadas. Foi ainda dada a continuidade
à promoção das adoções dos animais recolhidos pelo
Canil Municipal.
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+ 47 novos gostos na página;
11.929 pessoas de alcance das publicações;
3554 interações com as publicações;
37 publicações partilhadas.

As exigências destes novos tempos ditaram a utilização de
uma nova estratégia de ação e, neste sentido, os
encontros passaram a ser online e o trabalho
desenvolveu-se em casa, sempre acompanhado e
mediado pelas professoras das referidas disciplinas e
pelo Projeto Educativo do CAA.
 
No que toca às rubricas subordinadas a diferentes temas
e partilhadas diariamente nas redes sociais do CAA,
observou-se um interesse crescente por parte do público,
traduzido através de um aumento significativo no número
de interações nos diferentes meios virtuais, conforme se
verifica pelos números abaixo do Facebook durante o mês
de maio:

 
No que se refere à atividade municipal da Biblioteca
Municipal Manuel Alegre, destacam-se os resultados da
criação do novo serviço de Empréstimo Domiciliário e
Take-Away da Biblioteca Municipal Manuel Alegre, que
permite aos munícipes continuar a usufruir da coleção da
BMMA, apesar das limitações impostas durante a
pandemia de COVID-19. Este teve início a 7 de maio,
durante a 1.ª fase de desconfinamento, tendo sido
efetuados um total de 89 empréstimos domiciliários e 150
devoluções, durante este período.
 
Adicionalmente, e no contexto do Plano de Promoção do
Livro e da Leitura, utilizou-se uma estratégia de
reformatação dos projetos e atividades procurando-se
reforçar e dar continuidade ao programa estabelecido
para as redes sociais, com a adaptação de projetos
semanais e diários, num formato digital envolvendo toda
a comunidade.

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020

ÁGUEDA COMO REFERÊNCIA CULTURAL
Ao longo dos últimos anos, Águeda tem vindo a efetuar
um reforço nas ações de promoção e desenvolvimento
cultural concelhio e na valorização da imagem de Águeda
enquanto município criativo e de referência. 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 da atividade cultural no Concelho, por forma a
evitar uma maior propagação da pandemia. Neste
enquadramento, os equipamentos e serviços culturais do
município mantiveram-se encerrados durante o mês de
maio, mas nem por isso deixaram de projetar a sua ação.
 
No Centro de Artes de Águeda, foram criados e
partilhados, digitalmente, diversos conteúdos decorrentes
da missão deste equipamento e que foram fundamentais
para a manutenção da proximidade com o público. 
 
No decorrer do mês, foi lançado à comunidade o desafio
“Obras em Casa”. Nesta atividade, crianças, jovens e
famílias foram convidados a produzirem obras de arte em
contexto doméstico a partir de informações previamente
disponibilizadas nas redes sociais do CAA. Esta iniciativa
pretendeu promover conceitos tão importantes como a
criatividade ou o sentido crítico e estimular a vivência
artística. 
 
Ainda no que diz respeito ao Projeto Educativo e
Mediação de Públicos, o CAA deu continuidade a uma
residência artística, iniciada em janeiro de 2020, com a
turma do 8.ºC da Escola Secundária Adolfo Portela. Este
projeto alia a exploração da prática artística com a
urgência da reutilização de materiais e decorre das
disciplinas de Educação Visual e Educação Física, em
parceria com o Projeto Educativo. 
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891 visualizações de página;

A BMMA conseguiu mobilizar, até final de maio, um total
de 38 famílias, que criaram momentos de leitura para os
mais novos através o Projeto “Hora do Conto online”
(lançado em março). O Projeto Ponto ParaGArfo - Poemas
antes do jantar, é o projeto de partilha de vídeos áudio de
leituras de poemas, dirigidos a jovens e adultos, aos quais
se juntaram as criações da equipa do Serviço Educativo,
mantendo desta forma a proximidade com os leitores e a
comunidade, com a produção final de 79 vídeos
partilhados no Facebook. 
 
Destaque ainda para a adaptação do plano de atividades
do Serviço Educativo da BMMA neste período, criando em
colaboração com o CJA, o formato digital do evento III
Encontro da Diversidade Cultural e do Diálogo para o
Desenvolvimento. A iniciativa decorreu online, entre os
dias 5 e 21 de maio, através das redes sociais da BMMA e
do CJA.
 
A programação preparada para o mês em apreço integrou
vários momentos, cujo ponto alto foi a celebração do Dia
Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e
Desenvolvimento, no dia 21, com convidados especiais:
Professora da Universidade de Aveiro, Rosa Madeira, e a
Psicóloga Rosália Coelho, para uma conversa à volta da
temática dos desafios do Interculturalismo, no contexto
atual. A autarquia de Águeda assinalou esta efeméride
pelo terceiro ano consecutivo, desta vez num formato
diferente, não presencial, por força das circunstâncias
atípicas que vivemos, graças a flexibilidade das equipas
do SE-BMMA e do CJA. Toda esta estratégia de
proximidade e de comunicação da BMMA teve efeitos
muito positivos graças à comunicação direta e o feedback
recebidos, tendo-se observado um interesse crescente
confirmados pelos números do Facebook durante o mês
de maio, dos quais se destacam:

8412 alcance das publicações (média de 2000 por
semana);
2247 interações com publicação; 
776 seguidores;
36 novos gostos na página.

28 maio - Katiah Rocha – Bailarina e professora de
Ballet Clássico
26maio - Kathleen Doherty - aula flexibilidade
21 maio - Alex Duarte - aula flexibilidade
19 maio - Wura Moraes - Expressão Corporal
14 maio - Darya Efrat - aula flexibilidade

 
No enquadramento do programa de residências artísticas,
e com as limitações impostas pela pandemia da COVID-19,
destaca-se a realização de transmissões online de aulas
realizadas pelos artistas em residência, designadamente:

 
Foi ainda possível constatar um interesse crescente por
parte do público por estas aulas, traduzido através de um
aumento significativo no número de interações,
referenciando-se a aula de Alex Duarte que teve um
alcance/visualizações de 1907 pessoas.
 
Adicionalmente, e ainda no âmbito do Programa de Apoio
às Associações do concelho, destaque para a submissão
na plataforma do associativismo, durante o mês de maio,
de 399 candidaturas: 121 por parte de 23 instituições de
particularidade social ao abrigo do Programa de Apoio ao
Associativismo de Solidariedade Social e 278 por parte de
48 associações culturais Programa de Apoio ao
Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil.
 
Por fim, foi trabalhada a reabertura dos espaços,
nomeadamente do CAA e da BMMA, com a alteração e
adequação do Plano de Contingência e a preparação das
atividades que irão decorrer em junho e julho.

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020
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Construção de Mega-tanque para combate a fogos em
Castanheira do Vouga;
Requalificação das Escadas do Cemitério de Belazaima
– com aproveitamento das águas para construção e
três tanques.

No âmbito das atividades ligadas ao Orçamento
Participativo de Águeda, o mês de maio ficou marcado
pela inauguração de 2 projetos OP Águeda: 

 
Ainda no âmbito da participação, o Município dinamizou o
prémio “Eu Participo sem sair de casa”, destinado a
reconhecer e valorizar iniciativas de cidadania ativa,
apostadas em fomentar a solidariedade e a entreajuda,
bem como aliviar a situação de isolamento social da
população no contexto da atual crise sanitária provocada
pelo Novo Coronavírus. 
 
Águeda promoveu ainda, juntamente com o ICNF, a
realização de uma reunião em videoconferência com os
proponentes do projeto ExploAPPateira, um dos
vencedores do OPP, tendo em vista a sua implementação
com a maior brevidade.

No seguimento da distribuição de refeições diárias e
cabazes quinzenais aos alunos com auxílios económicos
e, tendo em conta a situação precária em que alguns
encarregados de educação ficaram durante o período de
confinamento, foi realizada a avaliação sócio-económica
de 12 agregados familiares, com vista à atribuição desta
tipologia de apoio.
 
Relativamente, ao subsídio ao arrendamento, no período
rececionaram-se mais 9 candidaturas ao subsídio que
foram analisadas de forma a serem aprovadas na 2.ª fase.
 
De referir ainda, a suspensão dos prazos para pagamento
das rendas das habitações sociais da autarquia até 30 de
setembro de 2020, por forma a ajudar os mesmos a
ultrapassar esta fase mais complexa.
 
Quanto ao Projeto “Igualdade na Diversidade”, aprovado
pelo Alto Comissariado para as Migrações, no período em
análise, os mediadores continuaram a assumir um papel
relevante na ligação entre a escola e os encarregados de
educação, para que os alunos continuem a desenvolver as
atividades letivas, estando, inclusivamente, a realizar
visitas domiciliárias aos alunos identificados pelas escolas
para os ajudarem na realização das tarefas escolares. 
 
A equipa de mediadores, no dia 6 de maio, participou,
através das plataformas online, no V Encontro de Serviços
Mediação Municipal Intercultural da região Norte (SMMI-
Norte), no qual se abordou, a partir de uma situação de
mediação selecionada, os conceitos de mediação,
objetivos, estratégias, avaliação, dificuldades, entre
outros.

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020

QUALIDADE DE VIDA E APOIO SOCIAL À
POPULAÇÃO
PARTICIPAÇÃO PÚBLICA / CÍVICA

APOIO E INCLUSÃO SOCIAL

No mês de maio de 2020, no que se refere ao serviço de
ação social, efetuaram-se 21 atendimentos presenciais,
com vista à atribuição de apoios de ação social escolar,
subsídio ao arrendamento, apoio para obras e isenção de
IMI, todos estes atendimentos foram efetuados com
marcação prévia, salvaguardando todas as questões de
segurança.
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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, realizou-se uma reunião com os representantes
das mesmas, no dia 14 de maio de 2020, para diagnóstico
e análise da situação, por forma a implementar medidas
concertadas a nível concelhio.
 
Nessa reunião, as instituições foram informadas de que a
autarquia iria atribuir um apoio de 60,00€, por cada
criança inscrita em Creche e Jardim de Infância, por forma
a compensar as instituições pela redução das suas
mensalidades, durante o confinamento.
 
A autarquia, em colaboração com a CIRA e o ACES Baixo
Vouga, tem ainda promovido a realização de testes aos
funcionários e utentes das repostas à terceira idade de
forma sistemática para evitar as situações de contágio
nestes locais de elevada sensibilidade.
 
Com vista à elaboração da candidatura ao Prémio
Autarquias Familiarmente Responsáveis, promovida pela
Associação de Famílias Numerosas, foi dado início ao
processo mediante pesquisa da informação, quer através
dos diferentes serviços municipais, quer junto das
Instituições Locais.
 
Por fim, importa mencionar que o desenvolvimento da
candidatura ao POISE, para Apoio técnico à elaboração e
monitorização da execução e avaliação dos planos para a
igualdade, sendo que a mesma será submetida durante o
mês de junho.

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020

Quanto à qualificação das infraestruturas da Saúde no
concelho, foi ainda assinado contrato administrativo de
obra pública celebrado em dia 28 de maio de 2020 para a
empreitada de Remodelação de Edifício e Espaços
Exteriores para Unidade de Saúde Familiar de Aguada de
Cima.

QUALIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE
SAÚDE DO CONCELHO

DESPORTO PARA TODOS
A Câmara Municipal de Águeda tem vindo a efetuar uma
aposta sustentada em termos desportivos para o
concelho ao longo dos últimos anos e para alcançar este
objetivo, tem vindo a ser desenvolvida uma programação
desportiva dinâmica e pujante, que tem permitido o
aumento significativo da dinâmica desportiva no
concelho.
 
Com as limitações impostas pela pandemia da COVID-19,
e em específico com a proibição de eventos e atividades
que impliquem a aglomeração de pessoas, os
equipamentos e desportivos do município mantiveram-se
encerrados durante o mês de maio, mas continuaram a
desenvolver trabalho para a comunidade.
 
Destaque para o projeto do Centro Municipal de Marcha e
Corrida (CMMC), que desde o dia 6 de abril até ao dia 31
de maio produziu 36 vídeos online com aulas de atividade
física e 11 dicas de diversos temas, sempre com objetivo
de manter o contacto com os utentes e mantê-los ativos
mesmo durante esta fase de pandemia. Foi ainda possível
comprovar o interesse contínuo por parte dos utentes,
traduzido através de um aumento significativo no número
de interações neste mês, num total de 11,7 mil
visualizações.
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De igual forma, e ainda durante o mês de maio, é de se
referenciar a reabertura do Águeda Bike Park, no dia 27,
tendo este dia ficado marcado pela presença da RTP que,
no âmbito do Programa “Praça da Alegria”, produziu uma
reportagem em direto focada no incentivo à utilização da
bicicleta por parte de pessoas com deficiência. 
 
O destaque foi para o programa Bike Angels, um
programa de voluntários que efetuam um
acompanhamento das pessoas com deficiências que
praticam ciclismo adaptado. Este programa foi
desenvolvido ao abrigo do projeto europeu “We Bike
Together – Trail Mapping and Traning in Europe” que
visava a promoção da prática desportiva entre pessoas
com deficiência física e psíquica, de forma a prevenir a
discriminação e exclusão sociais, e que decorreu em 2018
e 2019.

No que respeita ao GTF, a rede de defesa da floresta
contra incêndios foi reforçada, tendo sido inaugurado um
tanque de 1 milhão de litros de água, em Castanheira do
Vouga, para meios de combate aéreo e três tanques em
Belazaima do Vouga para atestar meio de combate
terrestres.
 
Por fim, e no que respeita ao GMMA, durante o mês em
apreço foram criadas 23 guias de movimentação de
animais, com 19 intervenções no parcelário de
explorações e o registo das Declarações de Existências de
Suínos. Foram ainda elaboradas candidaturas ao Pedido
Único 2020 (subsídios agrícolas), e também colaborado na
realização/elaboração de três candidaturas ao
investimento de explorações agrícolas do nosso concelho,
no âmbito das medidas de apoio da ADICES.

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020

GESTÃO FLORESTAL E ATUAÇÃO DA
PROTEÇÃO CIVIL
Ao nível da atividade da Proteção Civil, foram tratados
diversos processos relacionados com reclamações e
outras solicitações de munícipes, assim como de
processos internos relacionados com procedimentos de
contratação pública e a articulação com as várias
entidades a trabalhar no terreno. Contudo, o maior
destaque vai para o trabalho realizado ao nível do COVID-
19, com o contacto permanente com o Delegado de
Saúde, Centro de Saúde, Forças de Segurança, Bombeiros,
Juntas e Uniões das Freguesias e Instituições locais, assim
como na distribuição de equipamentos necessários no
terreno.
 
Deu-se ainda continuidade à execução do plano de ação
no combate à vespa asiática, com a respetiva verificação,
validação e desativação de ninhos de vespas.

Avaliação de riscos e resultados das ações decorrentes
dos resultados das avaliações de riscos e
oportunidades anteriores, assim como as respetivas
vulnerabilidades, no que diz respeito aos
ativos/processos no âmbito do Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ) e do Sistema de Gestão da Segurança
da Informação (SGSI);

A Autarquia define, 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



LINHAS
ESTRATÉGICAS

26

Recolha, análise e tratamento de dados para a
realização da Revisão pela Gestão, 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;
Recolha, análise e tratamento estatístico dos dados
referentes à monitorização e medição do desempenho
dos processos e conformidade dos serviços
(Indicadores de desempenho – Balanced Score Card),
no caso específico da DV-GU;
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, nos
registos/arquivo documental;
Análise das listagens de entradas/registos de entrada
de processos, no âmbito da prestação de serviços da
CMA, tanto no GAM, como a partir da
"entradadecorreio", no período de 2019/01/01 a
2019/12/31, para compilação de informação referente
aos munícipes/e-mails, para envio do inquérito de
avaliação da satisfação dos/as munícipes, incluindo o
cruzamento de dados entre as referidas listagens;
Análise e preparação dos documentos existentes no
âmbito do Sistema de Gestão de Segurança da
Informação, de modo a atualizar os mesmos, de
acordo com a realidade da Autarquia neste âmbito e,
de acordo com os requisitos do referencial NP ISO/IEC
27001;
Verificação de documentos pertencentes ao Sistema
de Gestão, assim como a elaboração de Instruções de
Trabalho específicas, sobre as regras a utilizar para o
pedido e assinatura com Chave Móvel Digital, de modo
a facilitar a execução destas tarefas, de forma
autónoma;

Preparação e implementação do requerimento de
concessão do cartão de identificação do bombeiro, na
sequência da publicação do Regulamento de
Concessão de Regalias Sociais aos Bombeiros
Voluntários, com a publicitação do documento no site
da Autarquia e no Gabinete de Atendimento ao
Munícipe (GAM).

 
No período, 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 referentes à
informação relacionada com Recursos Humanos.
 
Após a entrada de vigor de nova legislação, foram
encetadas as ações necessárias, sendo preparada a nova
versão do Código de Ética e Conduta. Para o período em
análise, foi elaborada uma análise ao documento
preparado, de modo a verificar a necessidade de
adequação do mesmo, de acordo com a legislação
aplicável e o modelo de Código elaborado pela Associação
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).
 
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, permitindo de
forma célere, a seleção do código correto para a
informação.
 

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020
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Foi dado seguimento à recolha de 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 também
disponibilizada formação para auxílio aos editores destas
páginas.
 
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, um total de 26 notas de imprensa,
efetuadas 131 publicações de notícias e eventos nas redes
sociais e 3 coberturas fotográficas de eventos. Em relação
às faces municipais da rede de Mupis presente na cidade,
foram colocados 17 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. Desde o início do ano foram
realizadas 41 reportagens num total de 35 vídeos, 8
transmissões em direto, 10 sessões de apoio a edição, 90
peças de design, num total de 143 tarefas registadas até à
data.

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020
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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 retoma 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 retoma também da
aplicação dos métodos de seleção estabelecidos, conforme informação disponível na página da autarquia no seguinte
link: https://www.cm-agueda.pt/pages/1318.
 
Relativamente à pandemia COVID-19, continuaram a ser 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 a garantia da continuidade das medidas de limpeza
e desinfeção dos espaços de trabalho.

INFORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS

No âmbito da atuação do Jurídico da autarquia, referência para os pareceres internos desenvolvidos a pedido de
diversos serviços, cerca de 22 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 3/2020
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Concursos Públicos: 9 (nove) a decorrer; 4 (quatro) concluídos e 0 (zero) revogado;
Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 12 (doze) a decorrer, 5 (cinco) concluídos e 0 (zero) revogados;
Consultas Prévias: 8 (oito) a decorrer, 3 (três) concluídos e 0 (zero) revogados;
Ajustes Diretos Simplificados: 220 (duzentos e vinte).

No âmbito contabilístico, foram executadas as normais tarefas inerentes ao próprio serviço, tendo sido finalizados os
documentos de prestação de contas de 2019. Foi ainda dada continuidade aos trabalhos associados às alterações
necessárias com a entrada do novo Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Publicas (SNC-AP).
Por fim, foi efetuado o cálculo e entrega da declaração do IVA do 1.º trimestre de 2020. 
 
Quanto ao serviço de contratação pública, foram executados os seguintes procedimentos, no mês de maio:

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020

Receita Executada

Despesa Executada

Execução das Grandes Opções do Plano

Orçamental

Capacidade de Endividamento

Dívidas a Fornecedores

Dívidas a Empreiteiros

9 394 783,62 €

9 615 285,27 €

5 510 241,15 €

- €

858 308,48 €

742 314,83 €

maio
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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, no período em questão, foi retomado
o atendimento presencial, através de marcação prévia. 
 
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 3/2020

https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/3/7
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ESPAÇO MULTIGERACIONAL DE ÁGUEDA

Incubadora de Empresas de Águeda:
Número total de projetos incubados no mês em
referência. 
 
Para mais dados sobre a IE Águeda, consultar:
https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/7/37
 

Águeda Living Lab
Centro de Artes de Águeda
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Piscinas Municipais de Águeda

Os equipamentos apresentados abaixo encontravam-se encerrados ao público no período em questão, tendo em
conta o Plano de Contingência da Autarquia, pelo que não há dados a apresentar:
 

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020
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EMPREITADAS EM
CURSO
ANEXO I

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2020



Designação da empreitada em curso no período Montantes *

Reabilitação de Ruas do Concelho - Lote 1 (em fase de conclusão) €873.486,86

Reabilitação de Ruas do Concelho – Lote 3 (em fase de conclusão) €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   (em  fase  de
receção provisória)

€369.661,18

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

€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

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)

€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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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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Rua Calouste Gulbenkian , Edifício Mota Galiza,  n.º 52, 7.º andar  
Escritório 9 , 4050-144 Porto, Portugal 
Tel: (00351) 226 094 900 / 915 943 991 Fax: (00351) 226 094 902 

 
 

 
 
 

 

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. 

 



JOÃO F. PONTES AMARO              ADVOGADO
      (Céd. Prof. nº 1015 de 1/10/71)
       Contribuinte nº 116568747/051
   Escritório - Rua José Sucena, 120 -2º Esq.
      Tel. 234 622567 - Fax 234 602140 
             3750 - 157  ÁGUEDA 

 
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

2
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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
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