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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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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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O Presidente da Câmara Municipal de Águeda,

(Jorge Almeida)

Mais um verão que está a terminar, e que verão este! Com a pandemia da COVID-19, tivemos que mudar os nossos
hábitos, e claro está, também o que fazíamos, e, a forma como fazíamos. Nos últimos anos, habituamo-nos a ver a nossa
cidade cheia de cor e vida durante os meses de junho, julho e agosto, fruto do Agitágueda e das inúmeras iniciativas
associadas a este evento, como os coloridos chapéus a cobrir as nossas ruas, os espetáculos ao vivo, de maior ou menos
dimensão, entre tantas outras iniciativas.

Mas este ano, tudo foi um pouco diferente, em prol da salvaguarda da saúde pública. Não foi um verão de enchentes nas
ruas, mas foi um verão de pequenos apontamentos. A arte urbana continuou a brotar nas nossas ruas, fizeram-se
pequenas instalações e retomámos os espetáculos ao ar livre, de cariz mais pontual e circunscrito, como o Drive In, mas
com a mesma vontade de servir os nossos públicos e quem nos visita com a qualidade que já nos caracteriza.

Contudo, e apesar desta diferença, continuamos a desenvolver trabalho nas mais diversas áreas, nunca parando, facto,
aliás, que pontuou a nossa atuação desde o primeiro momento. Continuamos a desenvolver obras em todo o concelho, a
trabalhar com a rede social no apoio às nossas populações, com as nossas escolas na procura de soluções de melhoria
para o que nos espera a partir de setembro e com os nossos empresários.

Neste campo destaque para as iniciativas de recuperação do tecido económico, com a iniciativa COMPRE EM ÁGUEDA, que
visou ajudar à recuperação do nosso comércio de rua/tradicional da fase do encerramento total por causa do COVID-19.
Foi um sucesso, e apenas uma das muitas iniciativas que já tomamos e que queremos continuar a desenvolver para apoiar
o ecossistema económico e social do nosso concelho, e em última instância, obviamente os nossos munícipes.

Chegados a setembro, temos agora que nos preparar para enfrentar uma eventual segunda vaga do COVID-19, mas tal
como fizemos em março, cá estaremos para ultrapassar as dificuldades e encontrar soluções que nos 
ajudem a garantir que vamos passar este momento, menos bom da nossa história, da 
melhor forma possível. Continuaremos abertos e disponíveis para apoiar a tudo e todos, sozinhos 
ou em rede, como até agora.

Por último, e porque nunca é demais, um obrigado a todos os que, connosco, têm trabalhado em
 prol deste grande concelho que é Águeda.

MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL
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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, sendo referente aos meses de junho, julho e agosto de 2020.

Ao longo deste documento é possível verificar a atividade realizada pelo Município de Águeda, no período em apreço,
assim como a situação financeira da autarquia, sendo orientado pelas 11 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.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020
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PRESIDENTE
JORGE ALMEIDA

Presença nas Assembleias Gerais da Sociedade AdRA;
Presença na realização de testes de abastecimento de
água para combate a incêndios na nova pista da
Pateira de Fermentelos;
Assinatura do Pacto para a Valorização da Economia
Circular com a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), para
inscrição dos programas de ação: “Valoriz@r-te:
Projeto de Intervenção Urbana”, “Águeda Sm@rt City
Lab: resíduos com valor!” e “Águeda + Sustentável:
ações para a valorização da economia circular”;
Participação no Evento Drive In, promovido pelo
Município de Águeda;
Participação nas Comemorações do 34.º Aniversário
"Incêndio Catástrofe de 14 de Junho de 1986, no
Quartel dos Bombeiros Voluntários de Águeda e em
Castanheira do Vouga;
Presença nas reuniões e conferências de imprensa da
CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro;
Presença nas Assembleias Gerais da Adices –
Associação de Desenvolvimento Local;
Presença nas Assembleias Gerais da Associação de
Municípios do Carvoeiro-Vouga;
Presença na Cerimónia de Inauguração da Praceta do
Cidadão, em Valongo do Vouga, no âmbito da
campanha ambiental “Somos todos Valongo, Somos
todos ambiente - Cuidar do ambiente é apenas uma
questão de atitude”;
Presença na Cerimónia de Entrega de Bolsas de
Investigação Médica na área do cancro infantil, pela
Lions Clube de Portugal, no âmbito de um concurso
promovido em parceria com a Liga Portuguesa Contra
o Cancro, no Centro de Artes de Águeda, em Águeda;
Presença na Cerimónia de Entrega de Diplomas e
Apoios de Mérito Desportivo a Atletas Individuais, no
Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho;
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Presença na Cerimónia de entrega à população do
Projeto do Orçamento Participativo de Águeda -
Náutica de Lazer, no Pateira;
Participação na reunião com a Sra. Ministra da Coesão
Territorial, Dra. Ana Abrunhosa e com a CIRA -
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro;
Participação na iniciativa Road Trips - Ria de Aveiro,
do Turismo Centro de Portugal;
Participação na reunião do Conselho Consultivo da
Fundação Museu Nacional Ferroviário, na sede da
Fundação, no Entroncamento;
Presença na cerimónia protocolar de assinatura dos
contratos interadministrativos, no âmbito do Plano de
Recuperação Económica e Social Portugal 2020-2030,
no Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro;
Assinatura do Protocolo de colaboração entre o
Município de Águeda e a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Águeda, para efeitos de
atribuição de subsídio durante o ano de 2020, na Sala
de Reuniões do Edifício dos Paços do Concelho;
Presença na Cerimónia de Assinatura dos Contratos
Interadministrativos celebrados com a Junta de
Freguesia de Aguada de Cima e com as Uniões de
Freguesia de Águeda e Borralha, de Recardães e
Espinhel, de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga;
Presença na Cerimónia de Assinatura dos Protocolos
dos Trilhos Pedestres com as Juntas de Freguesia de
Valongo do Vouga e de Fermentelos;
Presença na cerimónia simbólica de entrega das
chaves de todos os espaços das residências
universitárias da ESTGA – Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Águeda à Universidade de
Aveiro;
Presença na Assinatura do Protocolo com a
Associação Nacional de Farmácias (ANF) e com a
Associação Dignitude para implementação do serviço
de preparação individualizada e personalizada de
medicação;
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PRESIDENTE
JORGE ALMEIDA

Presença na cerimónia de Inauguração do relvado e
iluminação do Sporting Clube de Fermentelos - Jogo
com a Académica de Coimbra;
Presença na cerimónia de Inauguração das novas
Instalações da Escola de Artes de Valongo do Vouga.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020
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VICE-PRESIDENTE
EDSON SANTOS

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

Reunião com operadores turísticos para discussão de
estratégias de atuação e parcerias, face à pandemia
do COVID-19, na Câmara Municipal;
Reunião com Presidentes de Junta de Freguesia que
têm na sua área geográfica, parques fluviais, para
concertar medidas que promovam uma ocupação do
espaço o mais segura possível e cumprindo as regras
e orientações da Direção-Geral de Saúde, na Câmara
Municipal;
Presença no evento Drive-I, organizado pela D’Orfeu,
na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda;
Entrevista à Radio Regional do Centro;
Presença através de videoconferência no Seminário
Anual CESOP-Local “Desenvolvimento Sustentável:
Avaliar para agir ao nível local’;
Entrevista à Radio Vagos FM;
Entrevista no programa Jornal 2 da RTP 2, nos
estúdios da RTP no Monte da Virgem, Vila Nova de
Gaia;
Presença no evento Águeda Drive-In, organizado pela
Câmara Municipal de Águeda, no estacionamento do
Mercado Municipal;
Entrega de apoios de mérito desportivo a 11 atletas e
dois clubes, pelos seus desempenhos na época
desportiva 2018-2019, na Câmara Municipal;
Presença na Cerimónia de entrega à população do
Projeto do Orçamento Participativo de Águeda -
Náutica de Lazer, no Pateira;
Receção da comitiva Road Trips Ria de Aveiro, uma
iniciativa do Turismo Centro de Portugal;
Visita ao Município de Lousada no âmbito do
programa Município Amigo do Desporto;
Reunião no âmbito dos projetos SMARTA 2 –
Demonstradores e o DIRTT (Developing Inter-
European Resourses Trail builder Training), na Câmara
Municipal;
Assinatura de contratos interadministrativos com as
juntas de freguesia para a manutenção de trilhos
pedestres;

Presença no 90º Aniversário do Sporting Clube de
Fermentelos, na sede do Clube;
Presença na cerimónia de Inauguração do relvado e
iluminação do Sporting Clube de Fermentelos - Jogo
com a Académica de Coimbra.
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VEREADORA
ELSA CORGA

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

Comemorações do Feriado Municipal e do Dia da
Criança, através da plataforma do Facebook da
Câmara Municipal de Águeda;
Visita às obras da Casa do Adro com a Direção do
Conservatório de Música; 
Lançamento da campanha de preservação ambiental
"Somos todos ambiente, somos todos Valongo -
construir o presente com o olhar no futuro", uma
parceria da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga,
AEVV, CMA, ASSOARTES e Empresa ERSUC, em frente
ao Posto da GNR de Arrancada do Vouga;
Reunião com os Diretores dos Agrupamentos de
Escolas de Águeda e Escola Não Agrupada, no CAA; 
Reunião do Núcleo Executivo da Rede Social, no CAA;
Visita às obras das Residências Universitárias com o
Sr. Reitor da Universidade de Aveiro e a Direção da
ESTGA;
Visita à Igreja Matriz de São Pedro de Valongo do
Vouga com a Direção Regional de Cultura do Centro
(DRCC);
Evento “Águeda Drive-in”, no Parque de
Estacionamento do Mercado Municipal;
Conselho Municipal de Educação (CME), na Câmara
Municipal de Águeda;
Participação no “Seminário by VOGUI” no âmbito do
projeto VOGUI, organizado pelo Centro de Juventude
de Águeda (CJA) com o painel “De mãos Dadas com a
Comunidade”, através da plataforma Zoom;
Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de
Educação, no Auditório da ESTGA;
Reunião com as IPSS com Centro de Atividade de
Tempos Livres (CATL) e com os AE/ENA, para
articulação das respostas de CATL, na Câmara
Municipal de Águeda;
Receção da comitiva da Press Trip e visita à paisagem
do Vale do Rio Cértima, no âmbito do evento Road
Trip Ria de Aveiro, no Parque de Espinhel;
Visita guiada à lagoa da Pateira, no âmbito do evento
Road Trip Ria de Aveiro, no Parque de Óis da Ribeira;

Reunião com o Delegado de Saúde de Águeda e com
os Diretores dos Agrupamentos de Escolas de Águeda
e Escola Não Agrupada, para preparação do próximo
ano letivo 2020/2021, no CAA;
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de
Valongo do Vouga (AEVV), no AEVV;
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de
Águeda Sul (AEAS), no AEAS;
Reunião no âmbito do arranque do próximo ano letivo
2020/2021, no que concerne aos transportes
escolares, na sede da CIRA;
Reunião com os Diretores dos Agrupamentos de
Escolas de Águeda e Escola Não Agrupada, na Câmara
Municipal de Águeda.
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VEREADOR
JOÃO CLEMENTE

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

Reunião Ordinária da Assembleia Intermunicipal da
Associação de Municípios do Carvoeiro - Vouga
(AMCV), na sede da Associação, em Albergaria-a-Velha;
Representação do Município na Cerimónia de entrega
dos prémios aos vencedores do Open Cidade de
Águeda, no Clube de Ténis de Águeda.
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Depois da 1.ª vaga da COVID-19, na qual foi necessário
uma intervenção mais musculada da autarquia, no
sentido da salvaguarda da saúde pública, seguiu-se,
após junho, um desconfinamento gradual, um regressar
a uma “normalidade” que nos exigiu continuar a
desenvolver as nossas tarefas habituais.
 
Neste sentido, importa aqui destacar as obras que foram
e, estão, a ser desenvolvidos em todo o concelho, nas
mais diversas áreas, e que durante o período em
questão aceleraram a sua execução, mantendo um ritmo
elevado no cumprimento dos objetivos que foram
traçados neste mandato.
 
É o caso da remodelação de Edifício e Espaços Exteriores
para a Unidade de Saúde Familiar de Aguada de Cima,
que se iniciou no período em questão, dando corpo a
uma politica de reconversão dos espaços de saúde a
nível municipal, tão importante nesta fase, face aos
desafios da pandemia.
 
Por outro lado, e numa lógica de captação de
investimento e melhoria das acessibilidades, destaque
para o lançamento da empreitada da 2ª fase do Parque
Empresarial do Casarão, assim bem como para os
trabalhos de requalificação da via de acesso ao mesmo,
que em muito permitiram melhorar as condições de
quem pretende investir neste espaço.
 
Ainda do ponto de vista económico, destaque para o
lançamento do concurso para a Reabilitação do Mercado
Municipal, cuja execução se prevê arrancar durante o
corrente ano, e que se revela de extrema importância
para a revitalização económica local apresentando-se,
conjuntamente com outras obras a decorrer na cidade,
como um marco na regeneração urbana.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

Cumulativamente, importa referir as diversas obras
inseridas na regeneração urbana da cidade que
continuam a bom ritmo e para a conclusão das obras do
Parque de Alta Vila e da Reabilitação e dos Edifícios da
Orquestra Típica, Cancioneiro e Conservatório.
 
Ainda do ponto da requalificação urbana, mas nas
freguesias, destaque para o lançamento de
procedimentos de empreitada para a Requalificação da
Zona Envolvente à Igreja e Centro Cívico da Trofa e a
Requalificação de Espaços Exteriores do Centro Cívico de
Arrancada do Vouga. 
 
Ao nível o projeto, enfoque para a Requalificação do
Centro Urbano de Fermentelos, a Requalificação do
Largo de Fermentões, o Restauro da Igreja da Trofa, a
Requalificação da Carreira de Tiro, a Requalificação do
Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga e para o
Projeto de Requalificação da Zona Central da Mourisca
do Vouga, entre outros.
 
Relativamente às empreitadas atualmente em curso nas
freguesias, não podemos deixar de mencionar as
inúmeras pavimentações distribuídas de forma uniforme
por todo concelho, e que visam melhorar as
acessibilidades locais, e que podem ser verificadas no
capítulo referente à Promoção do Planeamento
Territorial e a Requalificação Urbana.
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O PAPEL DE ÁGUEDA COMO UMA SMART CITY

Integração do Smartbench na plataforma;
Adição de novos indicadores relacionados com os
contentores do lixo.

No que respeita à Águeda Smart City Platform
(http://smartcity.agueda.pt/), continua a verificar-se o
seu desenvolvimento, tendo sido implementadas
algumas das seguintes funcionalidades:

Cumulativamente, foram também efetuados
desenvolvimentos noutras plataformas e aplicações,
nomeadamente na aplicação do template AdminLTE na
plataforma de consulta de orçamentos, com a adição da
função de subscrição de planos na plataforma de
orçamentos, a adição de um dashboard com estatísticas
de planos subscritos e de sistemas de pesquisa nesta
plataforma, assim como, adição de sistemas de
ordenação de percentagens de execução, gráficos para
visualização do número de processos dentro de cada
CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos) e
comparação com o ano anterior, otimização de métodos
de consulta de dados, entre outros desenvolvimentos.

Quanto à plataforma COVID-19 (http://covid19.cm-
agueda.pt), onde é centralizada toda a informação
importante relativamente à pandemia (tais como, o
plano de contingência, avisos e despachos locais e
nacionais, legislação, entre outra informação relevante),
continuou-se o trabalho de atualização sempre com
informação relevante, sendo que até à data esta conta
com cerca de 192 inserções de conteúdo. De destacar
ainda que, no período em apreço, este site teve 2365
visitantes únicos, com um total de 8865 visualizações de
páginas.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

No que se refere aos dados abertos, o Município de
Águeda mantém-se como a 4.ª organização que mais
dados disponibiliza no Portal de Dados Abertos da
Administração Pública (https://dados.gov.pt/pt/),
disponibilizando um total de 148 conjuntos de dados no
Portal de Dados Abertos da Autarquia
(http://ckan.sig.cm-agueda.pt/).

Importa ainda referir que, o portal de dados abertos da
Autarquia, contou com uma média de 1414 visitantes
únicos e 134 downloads, por mês, durante o período em
análise. De referir ainda, no âmbito do IDEAgueda que
foi realizado o seu reforço da capacidade de
armazenamento na nuvem.

Por último, mas muito importante na lógica do
funcionamento dos sistemas digitais implementados,
importa destacar a reformulação de parte do parque
informático da autarquia quer a nível dos computadores,
como também dos telefones, tendo ainda sido concluída
a instalação dos equipamentos do projeto europeu
WIFI4U.

PLANEAMENTO TERRITORIAL E
REQUALIFICAÇÃO URBANA
Neste período, foi dada continuidade aos trabalhos de
alteração do PDM, no sentido da instrução da 2.ª
Alteração à 1.ª Revisão do PDM de Águeda. Durante os
meses de junho, julho e agosto foram realizados os
seguintes trabalhos:

1. Conclusão da proposta de transposição dos limites
do SIC da Ria de Aveiro e seu envio para o ICNF;
2. Conclusão da proposta de Alteração da
Regulamentação dos Espaços Florestais (EF) e da
Edificabilidade em Solo Rústico e respetivo e seu
envio ao ICNF;

http://smartcity.agueda.pt/
http://ckan.sig.cm-agueda.pt/
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3. Conclusão da ponderação dos pedidos
apresentados no âmbito desta alteração, em
conformidade com o Relatório de Ponderação da
Participação Pública Inicial e respetiva adenda;
4. Conclusão e submissão da carta base do PDM (que
inclui a cartografia de base e respetiva informação)
para parecer da DGT;
5. Deu-se continuidade à 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";
6. Deu-se continuidade à elaboração/correção da
Planta de Ordenamento – Ordenamento;
7. Deu-se continuidade à definição zona de servidão
non aedificandi da Rede Rodoviário Nacional de
acordo com as orientações dadas pela IP -
Infraestruturas de Portugal durante o presente
trimestre;
8. Continuidade da análise das construções
existentes fora do perímetro urbano, assim como se
efetuou a articulação dos elementos produzidos no
âmbito da elaboração do PMDFCI (nas variáveis que
têm de ser transpostas para o PDM) com a alteração
do PDM em curso. Caso o PMDFCI entre em vigor
primeiro que o PDM terá ter uma
alteração/aprovação da carta de perigosidade de
incêndio do PMDFCI de modo a esta integrar a nova
definição de solo urbano estabelecida de acordo com
o atual RJIGT.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

No que concerne à gestão urbanística, de referir que
foram submetidos na Plataforma de Atendimento online
os seguintes procedimentos urbanísticos: 191
procedimentos  de projetos de arquitetura, 97
procedimentos de projetos de especialidade, 48
procedimentos de autorização de utilização, 12
informações prévias, 1 procedimento de autorização de
alteração de utilização, 1 procedimento de alteração de
operação de loteamento, 8 certidões de destaque, 1
procedimento de obras de urbanização e 50 alvarás de
licença de construção, procedimentos estes realizados
nos termos do previsto no regime jurídico da
urbanização e da edificação.

No âmbito do regime jurídico de autorização de
exploração de alojamentos locais estabelecido pela Lei
n.º62/2018, deram entrada 5 procedimentos registo de
Comunicação Prévia com Prazo no Balcão do
Empreendedor. No âmbito do previsto no Decreto-lei
n.º169/2012 de 1 de agosto, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º73/2015, de 11 de maio, foi registada 1
Mera Comunicação Prévia de instalação de
estabelecimento industrial do tipo 3.

CIDADE DE ÁGUEDA

Projeto de execução das Intervenções Estruturais
para o Controlo de Cheias em Águeda – 2.ª Fase,
sendo que o processo se encontra na fase de análise
das propostas;
Reabilitação de Espaços Públicos da Baixa da Cidade
– R. Celestino Neto e Av. 25 de Abril com a assinatura
da consignação dos trabalhos no dia 28 de agosto;

Relativamente às obras na cidade de Águeda, e no que
concerne aos procedimentos concursais a decorrer no
âmbito das empreitadas, importa salientar: 
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Reabilitação do Mercado Municipal com o prazo de
entrega das propostas a terminar no dia 28 de
setembro de 2020.

Requalificação Urbana - Rua José Gustavo Pimenta e
Rua Eng.º José Bastos Xavier: encontra-se em fase de
receção provisória;
Requalificação Urbana – Praceta das Chãs, Rua Dr.
Manuel Alegre e Rua 15 de Agosto: aguarda-se a
entrega da compilação técnica por parte do
empreiteiro para proceder à receção provisória;
Reabilitação do Espaço Público Envolvente à
Habitação Social do Centro – R. Fundação Dionísio
Pinheiro e R. Eng. Carlos Rodrigues: foram iniciados
os trabalhos da empreitada na Rua Fundação
Dionísio Pinheiro, com a execução das redes de
abastecimento de água e de drenagem de águas
residuais, assim como o assentamento de lancis em
passeios;
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 concluídos os trabalhos de pavimentação
da Rua Inspector João Neves dos Santos em
cubos de granito e lajetas de betão; 
foram executados trabalhos das redes de águas
pluviais, eletricidade e telecomunicações e
executada a camada de base em tout-venant na
Rua Velha de S. Pedro; 
foram executados os trabalhos de execução das
redes de águas pluviais, eletricidade e
telecomunicações e executada a camada de base
em tout-venant, na Viela da Paulicea;

Quanto às empreitadas atualmente em curso, importa
informar o seguinte:

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

foram executados trabalhos das redes de águas
pluviais, eletricidade e telecomunicações e neste
momento decorrem trabalhos de aplicação de
lancis e execução de passeios na Rua António
Brinco da Costa;

Reabilitação dos Edifícios da Orquestra Típica,
Cancioneiro e Conservatório e do Espaço Exterior
Envolvente aos Mesmos: os edifícios da Orquestra
Típica e Cancioneiro encontra-se concluídos desde o
dia 31 de julho de 2020, estando apenas por realizar
a limpeza final. Decorreram, trabalhos de pintura em
paredes e tetos no edifício existente do
Conservatório e foram iniciados os trabalhos
relacionados com a implementação do sistema de
desenfumagem no edifício do conservatório
(ampliação e edifício existente) e ainda, os trabalhos
de arranjos exteriores com aplicação de calçada e
lajetas de granito;
Construção de Infraestruturas previstas no Plano
Geral de Drenagem da Cidade de Águeda e Execução
de Intervenções prioritárias – 1.ª Fase: estão em
curso os procedimentos para início dos trabalhos;
Impermeabilização das piscinas exteriores do
complexo de Piscinas de Águeda: Os trabalhos
iniciaram a 21 de julho de 2020 com limpeza,
reparação de fissuras pontuais e reparação da caleira
em betão existente na envolvente da mesma. Por
fim, foi aplicado o impermeabilizante e aplicadas as
grelhas de escoamento na caleira. Os trabalhos
foram suspensos pelo Dono de Obra no dia 29 de
julho de 2020 e retomadas as condições à execução
dos trabalhos nos tanques interiores, procedeu-se ao
reinício dos trabalhos no dia 10 de agosto de 2020.
Os trabalhos retomaram com a limpeza, tratamento
de fissuras e impermeabilização dos tanques de
compensação. 
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Requalificação de Edifícios para Residências
Universitárias: a obra foi dada por concluída no dia
17 de julho de 2020, sendo que a vistoria para efeitos
de receção provisória da obra foi realizada no dia 31
de julho de 2020. A receção provisória da obra
encontra-se pendente da realização dos ensaios e
arranques dos equipamentos mecânicos, os quais só
poderão ser agendados após o fornecimento de
energia elétrica e gás que está a ser tratado pela
Universidade de Aveiro;
Parque Verde na Várzea: foram concluídos os
trabalhos de aplicação das grelhas de enrelvamento.
Está em fase final os trabalhos de preparação da
terra vegetal para a aplicação de hidrosementeira. A
conclusão da obra está pendente da pavimentação
da via e estacionamento na Rua dos Comerciantes,
prevendo-se a sua conclusão durante a primeira
quinzena de setembro;
Requalificação do Parque da Alta Vila, Águeda: estão
a decorrer os trabalhos de execução de pavimentos
dos caminhos e está a decorrer a plantação das
árvores e arbustos, pinturas de paredes e muros. A
empreitada encontra-se em fase de conclusão dos
trabalhos;
Repavimentação da Rotunda da Fechadura ao Covão:
A obra teve início no dia 26 de junho de 2020. Os
trabalhos de pavimentação encontram-se concluídos,
foram realizados os trabalhos de substituição de
pavimento existente nos troços assinalados,
encontrando-se no presente a executar as
passadeiras elevadas com respetiva sinalização;

Encontram-se a decorrer trabalhos complementares
detetados, prevendo-se a conclusão da obra em
meados de setembro;

Construção da Pista Ciclável da Rotunda da
Fechadura ao Covão: estão a decorrer os trabalhos
referentes a pavimentação da pista ciclável. Os
trabalhos preparatórios para abertura de caixa e
aplicação de camada de base, encontram-se
concluídos.

Por fim, importa ainda mencionar que se encontra em
curso o projeto para o Parque Canino, tendo sido
elaborado estudo prévio.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

Requalificação da Zona Envolvente à Igreja e Centro
Cívico da Trofa: os documentos de habilitação do
adjudicatário foram entregues no dia 2 de setembro
de 2020;
Retificações no Centro Educativo de Fermentelos: em
fase de adjudicação;
Requalificação da Zona do Centro de Barrô: foi
publicada, na plataforma acinGov, a decisão de não
adjudicação e a revogação da decisão de contratar,
no dia 3 de setembro de 2020, dado que não foram
rececionadas quaisquer propostas válidas no
decurso do prazo definido para o efeito;
Pavimentação e Repavimentação de Vias em Oronhe,
Espinhel, Macinhata do Vouga, Lanheses e Soutelo: o
prazo de entrega das propostas termina no dia 28 de
setembro de 2020;
Requalificação de Espaços Exteriores do Centro
Cívico de Arrancada do Vouga: foi elaborada a
proposta para abertura de procedimento.

No que respeita às obras nas uniões de
freguesias/freguesias, importa referir o ponto de
situação dos procedimentos de contratação pública para
execução de empreitadas:

UNIÕES DE FREGUESIA / FREGUESIAS
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Requalificação do Centro Urbano da Sede de
Freguesia de Fermentelos: foi apresentado o
anteprojeto, à exceção da parte elétrica, estando em
fase de análise;
Projeto de Requalificação do Largo de Fermentões,
em Valongo do Vouga: projeto de execução em fase
conclusiva;
Restauro da Igreja da Trofa, na União de freguesias
da Trofa e Segadães: foi elaborado Relatório Prévio,
encontrando-se em fase conclusiva do projeto de
execução, para envio para parecer final da Direção
Regional de Cultura do Centro;
Projeto de Requalificação da Carreira de Tiro:
aguarda-se a elaboração do protocolo entre o MAI e
o Município;
Projeto de execução para Museu Ferroviário de
Macinhata do Vouga - Beneficiação e Alteração – foi
aprovado o anteprojeto em 3 de julho, estando em
fase de projeto de execução;
Construção de Espaço Público de Lazer - Valongo Do
Vouga: foi aprovado o projeto de execução em 14 de
agosto estando em fase de preparação de
procedimento de empreitada;
Projeto de Requalificação da Zona Central da
Mourisca do Vouga: foi elaborado o estudo prévio;
Projeto de Remoção e Substituição da Cobertura em
Fibrocimento da Escola Básica de Assequins: foi
elaborado o projeto de execução.

Encontram-se ainda 8 projetos em cursos,
apresentando-se abaixo o ponto de situação de cada
um:

Relativamente às empreitadas atualmente em curso,
importa informar o seguinte:

Reabilitação de Ruas do Concelho - Lote 1: vistoria
para efeitos de receção provisória agendada para 17
de setembro 2020;
Reabilitação de Ruas do Concelho – Lote 3: vistoria
para efeitos de receção provisória agendada para 17
de setembro de 2020;
Acesso do Parque dos Bombeiros em Agadão: foram
executados o muro e a calçada, faltando a estrutura
metálica;
Requalificação do Largo Sra. da Saúde em
Fermentelos: vistoria para efeitos de receção
provisória agendada para 10 de setembro de 2020;
Repavimentação de Vias em Castanheira do Vouga,
Aguada de Baixo, Barrô, Paradela, Casal D’Álvaro e
Gravanço: vistoria para efeitos de receção provisória
agendada para 10 de setembro 2020;
Pavimentação de Vários Arruamentos nos Lugares da
Trofa e Fontinha: os trabalhos estão em fase de
conclusão;
Repavimentação de Vias em Fermentelos, Águeda,
Recardães, Mourisca do Vouga e Valongo do Vouga:
obra concluída, vistoria para receção provisória foi
realizada no dia 20 de agosto de 2020. Encontra-se
pendente da entrega de documentos referente a
compilação técnica e cumprimento do PGR;
Repavimentação de Vias em Águeda, Valongo do
Vouga e Macinhata do Vouga: obra concluída, a
vistoria para efeitos de receção provisória foi
realizada no dia 20 de agosto 2020. Encontra-se
pendente da entrega de documentos referente a
compilação técnica e cumprimento do PGR;

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020
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Requalificação da Rua Prior João Gomes dos Santos e
Rua António Dias Marques - Macinhata do Vouga:
prosseguem os trabalhos de assentamento de lancis,
colocação de material britado de granulometria
extensa e aplicação de calçada. Foram ainda
executadas as redes de drenagem de águas pluviais,
assim como as bocas de lobo em betão armado para
aquedutos existentes, bem como a execução de
outros trabalhos que fazem parte da presente
empreitada;
Arranjos Exteriores da Zona Envolvente ao Edifício da
Junta de Freguesia de Espinhel: foram iniciados os
trabalhos da empreitada, com a execução de
modelação do terreno e aplicação de lancis,
trabalhos para a mudança do contador de água e
trabalhos da rede elétrica e telecomunicações;
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: obra concluída, a vistoria para
receção provisória foi realizada no dia 20 de agosto.
Encontra-se pendente da entrega de documentos da
compilação técnica e cumprimento do PGR;
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: obra
concluída, a vistoria para receção provisória foi
realizada no dia 27 de agosto. Encontra-se pendente
da entrega de documentos referente a compilação
técnica e cumprimento do PGR;
Pavimentação de Vários Arruamentos nos Lugares de
Belazaima do Chão, Póvoa do Vale do Trigo e Póvoa
de Baixo: os trabalhos iniciaram no dia 22 de junho,
com a abertura de caixa na Rua das Cavadas na
Póvoa do Vale do Trigo, tendo a 9 de julho se
procedido à pavimentação da rua. 

Repavimentação de Ruas em Vale Domingos: A obra
teve início no dia 18 de junho de 2020. Os trabalhos
de pavimentação encontram-se concluídos, foram
pavimentadas a Rua da Gandarinha, entroncamento
da Rua da Gandarinha, Travessa da Gandarinha, Rua
da Azenha, Rua dos Bentos, Rua do Pisco, Rua de
Vale Domingos, pequeno troço na Rua do Gravanço,
Travessa de Vale Domingos e Beco da Oliveira.
Vistoria para receção provisória agendada para 10 de
setembro de 2020;
Repavimentações em Recardães e Borralha: estão em
curso os procedimentos para início dos trabalhos;
Reabilitação de Passagem Hidráulica na EN333 –
Giesteira: estão em curso os procedimentos para
início dos trabalhos.

No dia 10 de julho de 2020, iniciou-se a
pavimentação das ruas em Belazaima do Chão (Rua
da Escola, Rua Fonte Velha, Rua da Praça, Rua dos
Duques, Rua do Barreiro, Rua do Tojal, Travessa do
Tojal e Viela do Tojal), sendo que em 7 de agosto a
entidade executante deu como concluídos os
trabalhos da empreitada. Neste momento, está-se a
aguardar a entrega das telas finais e o Plano de
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição para se proceder à receção provisória da
obra;

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

O Gabinete de Apoio ao Empresário manteve o seu
trabalho de acompanhamento dos projetos instalados
ou em instalação no Parque Empresarial do Casarão
(PEC). 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E
TURÍSTICO DO CONCELHO
INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E INDÚSTRIA
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No que diz respeito à gestão do PEC, o Executivo
Municipal deliberou, a 30 de julho, dar início ao processo
relativo à alteração do Regulamento Municipal do PEC,
cujo período de constituição de interessados /
apresentação de contributos teve início no dia 1 de
setembro.

Ainda no âmbito do PEC importa referir a finalização do
procedimento concursal de monitorização ambiental do
PEC durante os anos de 2020 e 2021. Ainda no que diz
respeito ao loteamento do PEC- Fase 2 importa a
empreitada da 2ª fase que se encontra em fase de
procedimento de contratação pública, terminando o
prazo para entrega de propostas a 14 de setembro. 

Em curso, está a empreitada para a Construção da Via de
Acesso ao Parque Empresarial do Casarão – Troço entre
a Rua do Casarão e o Parque Empresarial do Casarão,
onde foram efetuados os trabalhos preparatórios de
remoção de vegetação e da via existente, assim como
abertura da via, saneamento dos solos e execução do
fundo de caixa, encontrando-se em fase de execução da
drenagem das passagens hidráulicas. 

Foi ainda, em articulação com o Sr. Secretário de Estado
Adjunto e do Desenvolvimento Regional e a CCDRC,
terminado o preenchimento e validação da informação
da plataforma INCENTRO que, assim que disponibilizada
ao público, servirá de meio agregador (a nível nacional)
sobre incentivos e apoios municipais e áreas de
acolhimento empresarial.

Relativamente à Incubadora de Empresas, foi efetuado o
acompanhamento das empresas e ideias de negócio
com a realização de reuniões online e a partilha de
oportunidades de formação, de informação sobre
candidaturas comunitárias e outras medidas de apoio às
empresas de nível local, regional e mesmo nacional.
Foram acolhidos, no período em referência, uma
empresa e uma ideia de negócio.

Neste âmbito foi ainda realizada, a 14 de agosto, uma
sessão de divulgação e esclarecimentos relativa ao
programa +CO3SO Emprego, gerido localmente pelo GAL
ADICES, que permitiu, além da apresentação do
programa, que o público colocasse questões pertinentes
sobre o enquadramento e forma de funcionamento do
financiamento. 

No que respeita ao projeto IERA, foi preparada uma
candidatura, com contributo dos vários técnicos do
grupo de trabalho, ao Aviso Centro 60-2020-03 -
“Sistemas de Apoio a Ações Coletivas – Promoção do
Espírito Empresarial” e que se pretende que seja mais
uma ferramenta para apoio ao empreendedorismo na
Região.

Importa ainda salientar, que se encontra a ser elaborada
uma proposta de parceria com o IEFP-Centro do
Emprego e Formação Profissional de Águeda, no sentido
de reforçar a cooperação entre as partes, com o objetivo
de contribuir para uma maior capacitação dos
empreendedores e para o desenvolvimento económico
da região.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020
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Num momento em que o afastamento social impera, a
melhor ferramenta a apostar para a promoção do
concelho é através dos conteúdos online. Assim, em
julho e no âmbito da proposta da AMPV para a
comemoração online do 20.º aniversário da elevação da
gastronomia portuguesa a bem imaterial do património
cultural de Portugal, foram desenvolvidos elementos
para uma publicação gastronómica e através da
publicação de 3 posts no Instagram @visitagueda
relativos à gastronomia típica da nossa região. 

Cumulativamente, o Município de Águeda participou –
com 4 páginas publicadas – na mais recente publicação
do livro GOLDENBOOK, que surge numa edição especial,
dedicada a Portugal e ao que de melhor temos por cá. 

Para uma resposta adequada à nova realidade do setor
do turismo foram desenvolvidas 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. Neste
contexto, surgiu o programa de “Regresso à Natureza”
que, desde 27 de julho até 6 de setembro, trouxe várias
atividades de caráter gratuito para desfrutar na
natureza. 

Entre 27 de julho e 30 de agosto as atividades de Sup
Paddle, canoagem e vela estiveram no Rio Águeda todos
os dias, exceto às segundas-feiras, e contaram com um
total de 1.300 utilizadores. 

Além destas atividades, o primeiro fim-de-semana de
agosto contou com atividades náuticas de lazer (water
trike, water wheel, clear kayaks e cestos de bambu) que
contabilizaram 220 utilizadores, sendo que as atividades
“Descobre a lagoa encantada: Pirilampos e Lua Cheia”,
“Birdwatching na Pateira” e “Trilho pedestre PR9”,
esgotaram as inscrições disponibilizadas e que
permitiam realizar as atividades em segurança e
cumprimento das normas da DGS.

No último fim-de-semana de agosto, 6 canoas estiveram
nos Parques Fluviais do Alfusqueiro, Bolfiar e Redonda e
foram utilizadas por um total de 440 pessoas.

Ainda no âmbito da aposta no turismo de natureza,
encontra-se a ser elaborado um vídeo Promocional da
Natureza em Águeda 2020, e que foca precisamente
todos os recursos naturais do concelho de Águeda,
privilegiando as atividades ao ar livre, novas práticas e
experiências que podem ser dinamizadas em Águeda.
Foi ainda elaborada a publicação online e publicitação da
App AgitÁgueda 360º, que permite ver, através do
telemóvel ou tablet, as ruas da baixa com a instalação
dos chapéus, através de imagens 360º de anos
anteriores (2017 – 2019, dia e noite). A app encontra-se
disponível para dispositivos Android e iOS.

No que respeita ao Posto de Turismo, a sua reabertura
decorreu na segunda semana de junho, seguindo todas
as normas de segurança da DGS, além da atribuição do
Selo “Clean & Safe”, pelo Turismo de Portugal.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

TURISMO SUSTENTÁVEL
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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. Esta, foi
submetida à aprovação em Assembleia Municipal e
aprovada por maioria, na Sessão de dia 9 de julho de
2020.

A publicação semanal do VisitÁgueda continuou a ser
realizada. Ao longo destes três meses, esta rubrica
semanal, que obedece a uma programação prévia dos
temas a promover, continuou adaptada aos tempos de
pandemia que se fazem viver. Há a referir um aumento
considerável na partilha de storys. Assim, nos últimos 3
meses, foram publicados 17 stories e foram feitas 13
publicações no perfil (maioritariamente da rubrica
semanal do “visitÁgueda”, mas também relativas à App
AgitÁgueda 360º e ao 20.º aniversário da elevação da
gastronomia portuguesa a bem imaterial do património
cultural de Portugal). 

Por outro lado, nos últimos meses e num período de
contingência provocado pela pandemia do COVID-19, o
pequeno comércio foi um dos setores mais afetados.
Muitos estabelecimentos foram forçados a encerrar, o
que originou um elevado prejuízo para estas pequenas
empresas.

Assim, foi elaborado e aprovado em Assembleia
Municipal o regulamento para a Campanha “Compre em
Águeda” que visa apoiar este setor, criando medidas
específicas de incentivo à compra no comércio local.

Aquando da redação da presente informação, a
campanha contava com mais de 80 estabelecimentos
comerciais aderentes, tendo já sido distribuídos, nestes
estabelecimentos, 28.000 cupões de participação, com o
sorteio a realizar-se em setembro, nos termos e
condições previstas no regulamento da Campanha.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

EXCELÊNCIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Entrega de 125 cabazes alimentares a alunos,
abrangidos pelo escalão 1 da Segurança Social;
Entrega de 63 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.

Implementação das inscrições online na plataforma
SIGA, para o ano letivo 2020/2021, 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. 

No âmbito educativo, a autarquia continuou a
desenvolver as medidas enumeradas nas anteriores
informações no que respeita à diminuição dos impactos
a nível social e económico da comunidade escolar e dos
alunos, em particular, suas famílias, resultantes da
pandemia. Assim, durante o mês de junho, enquanto
vigorou o período escolar do ano letivo 2019/2020,
foram dinamizadas as seguintes ações:

Neste seguimento e, tendo em conta as limitações
provocadas pela pandemia, importa ainda realçar as
seguintes ações desenvolvidas, nomeadamente a:
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Nos meses de junho e julho foi ainda elaborado o Plano
de Transportes Escolares (PTE) para 2020/202, uma vez
que o mesmo tem que ser aprovado até 1 de agosto de
cada ano. Este Plano de Transportes foi o mais complexo
de elaborar até à data, tendo em conta a incerteza sobre
a evolução da pandemia a nível mundial e nacional, e
que a comunidade escolar ainda se encontrava a ajustar
à nova realidade e novos modelos de ensino a praticar
no ano letivo de 2020/2021, tendo o mesmo sido
aprovado em reunião de Executivo Municipal de 21 de
julho e na 1.ª Sessão Extraordinária da Assembleia
Municipal, de 31 de julho de 2020.

Importa ainda mencionar que, no período em apreço,
decorreram as entrevistas para a entrada de Assistentes
Operacionais – Auxiliares de Ação Educativa, no âmbito
do Procedimento Concursal para criação de postos de
trabalho para Pessoal Não Docente, sendo que a lista
unitária de ordenação final dos candidatos já se
encontra publicada.

Ao nível do GAPSI, foi realizada a articulação com os
Diretores e Profissionais de Psicologia dos
Agrupamentos de Escolas do concelho, relativamente à
urgência em retomar os acompanhamentos psicológicos
a algumas crianças. Posteriormente foram contactados
os Encarregados de Educação das crianças apoiadas, no
sentido de agendar novas sessões de acompanhamento
psicológico. Ainda no âmbito do GAPSI, realizaram-se 33
sessões de apoio psicológico e foram elaborados os
relatório de avaliação psicológica solicitados pelo Juízo
de Família de Menores de Oliveira do Bairro.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

Manutenção da linha de apoio aos alunos e
encarregados de educação (234 180 145 /
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;
A implementação de medidas de segurança para a
abertura dos estabelecimentos de ensino para o ano
letivo 2020/2021, de forma a assegurar as regras
emanadas pela DGS e pelo Ministério da Educação.

Preparação e elaboração do procedimento concursal
de aquisição de serviços para pequenas reparações /
manutenção corrente nos estabelecimentos de
ensino;
Entrega de material de música para as Atividades de
Enriquecimento Curricular; 
Entrega de material de Educação Física para as
Atividades de Enriquecimento Curricular;
Aquisição de leite escolar para os estabelecimentos
de ensino;
Aquisição de fruta (Regime de Fruta Escolar) para os
estabelecimentos de ensino;
Aquisição de material de economato para os
estabelecimentos de ensino;
Aquisição de material limpeza e higiene para os
estabelecimentos de ensino.

No período em análise, foram efetuadas 342
inscrições nas AAAF, 1003 inscrições em refeições
escolares e 698 inscrições em transporte escolar.
Foram ainda realizados 243 atendimentos
presenciais;

Paralelamente, e considerando as necessidades nesta
área, procedeu-se ainda à:
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Atividades do projeto VOLUNTEER(S)olidarity, em que
os voluntários europeus criaram ações de
sensibilização no âmbito do Covid-19, de partilha de
receitas multiculturais e workshops sobreprodução
de música e como lidar com a ansiedade;
Partilha dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (Projeto ODS LABS);
Seminário para apresentação dos resultados do 1.º
ano de intervenção do Projeto VOGUI;
Promoção e divulgação da PASSFUTURO;
Partilha do primeiro vídeo com dicas de acesso ao
ensino superior;
Partilha dos Youth Goals – Objetivos para a
Juventude;
Colaboração com a Associação Animais Águeda para
limpar e construir abrigos;
Colaboração com a Cruz Vermelha no sentido de
desenvolver uma atividade em Vale Domingos e
Gravanço.

Ao nível da terapia da fala, no período em análise, deu-
se continuidade às intervenções individuais de forma
presencial, assegurando sempre todos os critérios de
segurança, reforçando assim a capacitação dos pais, na
estimulação dos seus filhos.

Quanto ao CJA e à Loja Europeia da Juventude, no
período em questão, foram desenvolvidas diversas
atividades, formações e eventos, tendo sido divulgadas,
nos meios de comunicação social, notícias sobre os
projetos de voluntariado. No período, foram realizadas
um total de 62 publicações na página do Facebook e 107
no Instagram. 

Das ações realizadas, de destacar as seguintes:

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E COMBATE
ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
A divulgação e sensibilização para a sustentabilidade
ambiental e proteção da natureza é um valor a
promover e, neste sentido, e para tornar a presença do
projeto LIFE ÁGUEDA mais visível, foi colocado um novo
painel interpretativo do rio no Largo 1.º de maio, com
conteúdos que incluem interpretação geográfica e
ilustrações científicas de algumas espécies alvo de
medidas de proteção no âmbito do projeto.

Considerando a relevância das ações desenvolvidas para
a preservação de ativos ambientais de elevada
importância, que extravasa a conservação da natureza,
está a ser preparado um procedimento para a aquisição
de serviços de elaboração de um documentário que
foque as intervenções previstas e a ser implementadas
no concelho de Águeda (bem como nos demais locais de
intervenção do projeto), numa vertente de documentário
de divulgação científica, colocando Águeda no foco
internacional.

Relativamente à educação não formal, após a sua
reabertura, o ALL retomou a realização das Oficinas de
Experimentação Tecnológica (Modelação 3D e Robótica),
que contaram com a participação de 45 e 21 formandos,
respetivamente, nos meses de julho e agosto, incluindo
o envolvimento do campo de férias da Bela Vista. No dia
23 de julho, realizou-se uma sessão experimental
destinada a jovens de etnia cigana envolvendo-os na
utilização de tecnologias de fabricação digital.
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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, e constituiu-se, desta forma, num dos cinco
projetos a progredir para a fase final, tendo conseguido
na etapa de votação pública um meritório 3.º lugar.

As medidas de isolamento e distanciamento social
pautaram as atitudes a assumir em relação ao vasto
leque de ações para sensibilização e educação ambiental
que se encontram previstas no âmbito deste projeto.
Neste contexto, foi elaborado um conjunto de atividades
a divulgar pelos canais digitais do Município e que visam
levar a ciência até à população, estimulando não só a
criatividade mas também o espírito crítico face as
questões da sustentabilidade.

Quanto ao seguimento das ações de reabilitação ripária,
foram elaboradas as peças procedimentais para o
lançamento do Concurso Público sem Publicidade
Internacional para Aquisição de Serviços para Controlo
de Espécies da Flora Invasora e Restauro de Habitats de
margens ripícolas dos rios Águeda e Alfusqueiro, no
âmbito do projeto LIFE ÁGUEDA (LIFE16 ENV/PT/000411)
- Ações de Conservação e Gestão para Peixes Migradores
na Bacia Hidrográfica do Vouga. Este procedimento visa
a melhoria das margens ribeirinhas no espaço de
domínio público hídrico na área de intervenção do
projeto, entre os obstáculos localizados a montante nos
rios Águeda (Presa Velha) e Alfusqueiro (açude da
Vermelha) e o açude de Águeda, a jusante. 

Assim, está previsto um conjunto de intervenções ao
longo de dois anos que permitam, não só o controlo
inicial das espécies presentes, como ainda a
requalificação da vegetação presente, no sentido de
aproximá-la da flora nativa da região e a estabilização de
troços mais degradados da margem dos rios para
estabilização das mesmas. Acresce, o acompanhamento
da flora invasora com, pelo menos, três intervenções
previstas. Neste caso, com extensão da área de
intervenção até ao açude de Requeixo, área total
abrangida pelo projeto.

Por outro lado, importa informar que no período, se
encontrava a ser finalizado o procedimento para a
aquisição de serviços para realização de intervenções de
florestação, com recurso a espécies autóctones e
caraterísticas das galerias ripícolas para melhoria da
qualidade ambiental envolvente à linha de água, na
extensão do rio entre o açude do rio Águeda e o açude
de
Requeixo, previamente alvo de intervenção para
remoção de espécies da flora invasora terrestre em zona
ribeirinha, com financiamento POSEUR. A ação visa, a
par, promover a capacidade de contenção e minimização
dos efeitos provocados pelas alterações climáticas,
especialmente no tocante à intensidade das cheias, pela
implementação de boas práticas na gestão de rios, bem
como, pela estabilização de taludes mais afetados por
eventos erosivos, com recurso a técnicas de engenharia
de base natural. 

Ainda no âmbito da conservação da natureza, foi
preparada e executada uma intervenção para a remoção
de elevada biomassa de espécies da flora invasora que,
devido a circunstâncias conjunturais, proliferaram no rio
Cértima. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020
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As espécies invasoras aquáticas foco da intervenção
foram a prímula-de-água (Ludwigia peploides, Ludwigia
sp.) e erva-pinheirinha (Myriophyllum aquaticum). Foi
removido um total de 252 m3 de biomassa (equivalente
a 252.000 litros em volume).

É ainda de referir os esforços no sentido de proceder à
recolocação da ponte pedonal existente na ribeira do
Casaínho de Baixo (afluente do rio Águeda na sua
margem direita), de forma a restabelecer o traçado
circular do PR9 (“do Águeda à Pateira”) e, a par,
promover a estabilização da margem derrocada. Foi
também efetuada a sensibilização de proprietários e
utilizadores para a importância da manutenção da
vegetação arbórea e arbustiva nas zonas ribeirinhas,
como coadjuvantes na prevenção de derrocadas e
deslizamentos de taludes, além da mais-valia em termos
de biodiversidade.

O (re)conhecimento dos valores naturais presentes no
concelho, com destaque para a Pateira de Fermentelos é
fundamental para o desenvolvimento de um sentimento
de pertença coeso. Material bibliográfico de qualidade é
uma ferramenta de divulgação valiosa e que tem
apoiado a presença do concelho em diversos âmbitos. É
com este contexto que se encontra a ser revisto o
conteúdo do “Guia de Interpretação - Pateira de
Fermentelos: paisagem a proteger”, bem como a re-
edição do livro “Guia de observação de Aves para a
Pateira de Fermentelos”.

De referir ainda que o concelho de Águeda é referência
no âmbito da sustentabilidade ambiental, e como tal,
tem estado presente e participado em diversos fóruns
da temática. 

Coerentemente com esta postura, anualmente são
submetidos formulários para o relatório das ações
desenvolvidas pela autarquia em campos como
adaptação e mitigação das alterações climáticas,
promoção da saúde dos cidadãos, qualidade ambiental,
conservação da natureza, entre muitos outros. Neste
contexto foi dado seguimento à participação do
município na plataforma da ABAE / ECO XXI, bem como
do ICLEI e CDP, mediante o preenchimento de
formulários específicos, e que contemplam igualmente
as medidas que o concelho tem vindo a desenvolver com
enquadramento no Pacto de Autarcas pela Ação
Climática (prévio Pacto de Autarcas).

No que respeita à implementação do Centro
Interpretativo do Rio Águeda, foi apresentada e enviada
a versão final do Mid Term Report do projeto à entidade
avaliadora na União Europeia, aprovado a 25 de junho
de 2020. A aprovação e conformidade do relatório é o
suporte para transferência de nova tranche de verbas do
financiamento.

Neste sentido, foi dada continuidade às ações
necessárias para a implementação do centro, que irá
contar com uma exposição permanente, para promoção
da temática abordada pelo projeto, iniciativa que em
tudo se enquadra nas linhas estratégicas de
desenvolvimento para o concelho. A par, decorreu
igualmente o acompanhamento do projeto com
realização das necessárias reuniões com a empresa
responsável pelo design de interiores do espaço e
conceção criativa do mesmo, de forma a existir
complementaridade e fluidez na elaboração deste
espaço educativo/museológico.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020
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Apoiar uma nova cultura ambiental, no âmbito da
Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 —
Proteger a vida terrestre, dando resposta ao Aviso
7780/2020 - Não aprovada;
Conservação da Natureza e da Biodiversidade –
Projetos de combate às espécies invasoras exóticas
aquáticas (jacintos-de-água) em resposta ao Aviso
7778/2020 - submetida pela Agência Portuguesa do
Ambiente – Aprovada.

Foi ainda necessário dar seguimento aos elementos
solicitados pelo gestor do fundo da candidatura
financiada pelo PDR2020, na sua Operação “Renovação
de Aldeias” 10.2.1.6., para a implementação do projeto
de passadiços acessíveis a pedestrianistas e ciclistas,
bem como a pessoas com mobilidade reduzida, no troço
entre os parques de lazer de Óis da Ribeira e Espinhel.

Cumulativamente, colaborou-se na elaboração das peças
técnicas no âmbito da  candidatura, ao PDR2020,
referente à reabilitação de património ferroviário de
Sernada do Vouga. Foram ainda elaboradas
candidaturas
ao Fundo Ambiental:

Este período ficou ainda marcado pela aprovação da
candidatura submetida ao programa Valorizar – do
Turismo de Portugal, que visa a instalação da ecopista
do Vouga – Troço Sernada do Vouga – Foz.

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. 

Devido à contingência decorrente da COVID-19, a
manutenção das estações foi adiada. Neste seguimento,
está a ser articulada a realização da calibração e
manutenção dos sensores e estações da rede de
monitorização de qualidade do ar em Águeda com a
empresa responsável. Foi removida a estação localizada
na Pista de Motocross no Candam, devido às obras a
decorrer nas instalações, bem como para
reacondicionamento da estação de monitorização.

No que diz respeito à educação para a sustentabilidade,
ambiente e ciência, foi necessário, adotar medidas
coerentes com a estratégia nacional para contenção da
COVID-19, o que implicou a suspensão de todas
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, equipa autarquia
desenvolveu e lançou o projeto Águeda + Sustentável: o
teu ambiente a tua casa!, onde são produzidas fichas de
atividades com foco em diversas temáticas, para uso na
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.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

LABORATÓRIOS PARA A DESCARBONIZAÇÃO E
MOBILIDADE CONCELHIA
No âmbito do projeto dos laboratórios foi adquirido um
equipamento (e-CaR) que facilita a participação de
pessoas com mobilidade reduzida nas diversas
atividades e ações dinamizadas.
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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.

Nesta matéria importa salientar as consultas efetuadas à
Secretária de Estado da Energia, assim como a ANMP,
relativamente ao processo das concessões das Redes de
Abastecimento de energia elétrica de Baixa Tensão (BT),
tendo em conta a necessidade de redefinir a estratégia
municipal aa este nível e perceber o ponto de situação
legislativo sobre esta matéria, sendo que o município foi
informado que o Governo encomendou estudos
relativamente a esta matéria ao ISCTE, estando a
aguardar conclusões para o lançamento das novas
concessões.

Nesse sentido, foram efetuadas reuniões com a EDP
Distribuição por forma a poder assinar o Anexo I do
acordo de concessão entre o Município de Águeda e essa
entidade, celebrado em 2001, por forma a permitir, uma
substituição para os anos de 2020 e 2021 de luminárias
existentes no concelho com tecnologia ultrapassa,
nomeadamente vapor de mercúrio, por tecnologia LED,
melhorando de forma significativa as questões de
carater ambiental, aumentado a eficiência energética e
reduzindo a fatura económica para o município. Este
assunto irá ser submetido à aprovação da Assembleia
Municipal a realizar em setembro do corrente ano.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

O e-CaR permite a pessoas com mobilidade restrita a
realização de visitas, em segurança, da natureza, e a
fruição de uma forma segura dos espaços naturais do
concelho e a sensibilização para questões ambientais,
foco do projeto LIFE ÁGUEDA. 

No seguimento da aquisição do e-CaR, foi desencadeado
o 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. O regulamento foi apresentado e sujeito
a consulta pública, tendo sido colocado o projeto final a
aprovação pela Assembleia Municipal, ocorrido na 2.ª
reunião da 3.ª Sessão Ordinária da Assembleia
Municipal, a 9 de julho de 2020. Foi publicado o Edital n.º
909/2020, na 2.ª Série do Diário da República, n.º 162, de
20 de agosto de 2020, em que se torna pública a
aprovação do regulamento, dando-lhe valor legal.

ESPAÇOS VERDES, HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA
Relativamente à gestão de resíduos, verifica-se que, no
final do 1.º semestre, houve um aumento de 22,9% de
resíduos recicláveis, face ao mesmo período, no ano
transato. 

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. 
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No âmbito da programação cultural municipal,
destacam-se as comemorações do Feriado Municipal de
Águeda, celebrado a 1 de junho que, tendo em conta a
situação de pandemia, ocorreu num formato online.
Nesse sentido, e tendo em conta os cuidados a ter, o
Município criou uma programação diferente da usual,
centrada na memória dos tempos idos e também à
adaptação aos tempos de evolução tecnológica em que
vivemos. 

Na programação deste ano, incluiu-se a transmissão em
vídeo da mensagem do Presidente da Câmara Municipal
de Águeda, seguindo-se a transmissão do vídeo
realizado em 1977, com a atuação da Orquestra Típica
de Águeda no Parque da Alta Vila, resultado de uma
reportagem da RTP Memória. Foi ainda transmitido o
vídeo da reportagem produzida em 1986, por ocasião da
comemoração dos 75 anos da ligação do comboio
Vouguinha entre Sernada do Vouga e Aveiro.

Num registo diferente, a Câmara de Águeda propôs
ainda um novo tipo de evento cultural e desportivo, com
recurso às novas tecnologias e redes sociais: o Peddy
Papper Digital “Onde foi o avô?”, em cooperação com o
Centro de Artes de Águeda, Biblioteca Municipal Manuel
Alegre e o Centro Municipal de Marcha e Corrida, para
ser realizado em família e que contribuiu para a
aquisição de conhecimentos sobre a história e tradições
do concelho de Águeda.

Por último, foi conhecido o resultado de um desafio
lançado à comunidade, para a criação de exposições
individuais, numa colaboração com o CAA e que está
disponível nas redes sociais do mesmo.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

No parque do Covão, foi dada continuidade à triagem e
separação dos resíduos e posterior encaminhamento
para os devidos destinos de reciclagem.

No período em apreço, foram encaminhadas 139,5
toneladas de resíduos, distribuídos entre
Monstros/Monos, RSU, Pneus e Plásticos. Neste âmbito,
foi ainda assegurada a recolha de monstros/monos ao
domicílio, adotando as medidas de segurança
necessárias de prevenção relativamente à pandemia
COVID-19.

Foram ainda adquiridos mais 2 contentores multibenne
para triagem de resíduos, na continuidade do trabalho
para a melhoria da implementação das boas práticas de
reciclagem.

Importa também referir que se continuou o trabalho de
fomento às adoções dos caninos e das campanhas em
curso para esterilização dos animais adotados no canil
municipal. Quanto ao canil intermunicipal, foi aberto
concurso público para execução do mesmo.

Por fim, é de mencionar a execução dos jardins das
residências universitárias com plantas de produção
própria, assim como a realização da limpeza do Marnel e
do Rio de Águeda.

ÁGUEDA COMO REFERÊNCIA CULTURAL
Ao longo dos anos, Águeda tem-se vindo a posicionar
como forte promotor da cultura, incentivando a sua
população a aderir a várias iniciativas ou fomentando o
associativismo cultural através dos vários apoios
concedidos às coletividades, associações e outros
agentes culturais.
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Enquadrado no programa de residências artísticas, e na
sequência do programa Circo Agitado, estiveram em
residência entre 25 de maio e 5 de junho, os artistas
Kathleen Doherty e Alexandre Duarte, com o apoio do
Concelho de Artes da Irlanda. Esta colaboração abriu o
canal de colaboração com a Irlanda na matéria de circo,
potenciando o plano de sustentabilidade das residências
a longo prazo. No fim dos trabalhos, a 5 de junho,
decorreu uma pequena apresentação da performance
para convidados, de acordo com as regras de
apresentações públicas.

As bateiras e os barcos em geral, foram e continuam
relevantes na memória afetiva da população de Águeda.
São parte integrante do imaginário coletivo da cidade e
da região. Por este motivo o artista Samuel Zealey,
escultor sediado em Londres, esteve em junho em
residência para a reflexão sobre o território, propondo e
executando uma escultura em ferro: um barco, que
representa a identidade observada e devolve ao rio a
memória do transporte aquático, que tão bem
representa Águeda. A escultura, intitulada AGVA, está
instalada no leito do rio Águeda pretendendo-se
transportar para o Parque Alta Vila em setembro.

No dia 11 de julho, desenrolou-se o AGITÁGUA, uma
parada aquática, de e para a cidade, realizada pelos
atuais residentes do AgitLAB e para o público que
habitualmente realiza os seus passeios e caminhadas ao
longo da margem. Uma forma ecológica de intervenção e
animação já que contou com materiais reciclados e com
bambu recolhido do parque, recursos e figurinos
preparados para a apresentação pública da “Mad
Parade” prevista para o AgitÁgueda.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

Ainda referente à programação cultural municipal,
destaque para a reabertura do CAA a 16 de junho, com a
promoção de um leque de atividades transversais a
diferentes públicos e contemplando distintas linguagens
artísticas.

Neste sentido, a sala estúdio do CAA recebeu a
exposição “OH!DIO” do fotógrafo e designer aguedense
David Gama, entre os dias 23 de junho e 2 de agosto,
contabilizando um total de 107 visitantes. O artista, que
se debruça sobre as diferentes culturas e os elementos
que as constituem, abordou, nesta exposição, o ativismo
social, a discriminação e o binómio político “esquerda-
direita”.

No âmbito do Projeto Educativo e Mediação de Públicos,
o CAA promoveu, semanalmente, durante o mês de
julho, em parceria com a Árvore - Cooperativa de
Actividades Artísticas C.R.L, uma oficina de expressão
dramática, dirigida a crianças e jovens e dinamizada pela
Companhia de Teatro Seiva Trupe. Esta atividade, que
proporcionou o contacto com o mundo da expressão
dramática como ferramenta comunicacional, de
sociabilização e de autoconhecimento, contou com a
participação de 38 crianças provenientes de inscrições
individuais e do Centro de Educação Integrada “Bela
Vista”.

A 25 de julho, a sonoridade do cantor Samuel Úria
invadiu o auditório do Centro de Artes de Águeda. Este
espetáculo contou com a participação da convidada
Catarina Salinas e com 127 espetadores. 
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Durante o mês de julho foi terminado o mural criado
junto à entrada do Parque de Alta Vila. Com o título de “A
Parrot's Dream”, esta obra de criação coletiva foi iniciada
pelos artistas aguedenses Valentina Rodrigues e Hugo
Marques e terminada pela artista Ariele Cotê (Canadá),
no início do mês de agosto. 

Pela mesma altura, foi também executado, no ex-
Instituto da Vinha e do Vinho, o mural da autoria de Alijia
Biala (Polónia), intitulado “Witches”.

Já em agosto, foi realizada uma intervenção escultórica
pelos artistas acolhidos Iwo Borkowicz e Ola Korbanska
(Polónia). Esta instalação foi construída a partir da ideia
de “bomba de sementes” usando a técnica de construção
em taipa, criando um objeto em forma de coluna e em
forma de tronco de palmeira. 

Foram precisamente resíduos de palmeiras provenientes
do Largo 1.º de Maio, e que sucumbiram à praga do
escaravelho vermelho, que serviram de composto para a
criação das esculturas com sementes no interior. Com o
tempo, as esculturas vão lentamente dar lugar a nova
vegetação num projeto interativo e ambiental.

Após a abertura de um open call para a receção de
propostas no âmbito do Circo Agitado, durante as três
primeiras semanas do mês de agosto, o malabarista
brasileiro Leo Calvino desenvolveu o seu processo de
criação intitulado “Inércia” que culminará num workshop
e numa apresentação em setembro.  

Com início a 17 de agosto e com término a 13 de
setembro, desenrolou-se ainda a residência artística co-
organizada entre o AGITlab e a Fundação Gabriela Tudor
(Roménia), com o acolhimento de quatro artistas e os
seus projetos: "16 Sounds of Paper" por Daniel Djamo
(Roménia); "Self-portrait #12658 (revisiting)" por Gisela
Ferreira (Portugal) e "Coração/Heart" por Joana Cunha
Pinto e André Filipe (Portugal). A instalação artística em
conjunto com performance de dança contemporânea
está prevista para dia 12 de setembro.

O programa de residências “Gabriela Tudor” 2020, tem
como objetivo apoiar a mobilidade e a criação artística
no domínio da dança e da arte contemporânea. O
programa de residências foi lançado em 2019, por
Cosmin Manolescu, e é dedicado à memória de Gabriela
Tudor (1957-2009), uma produtora visionária e gestora
cultural que desempenhou um papel importante no
desenvolvimento do sector cultural na Roménia.

No período em análise, é ainda necessário referenciar o
AgitÁgueda que, em 2020, ocorreu num formato de
drive-in. No fim-de-semana de 3 a 5 julho, o evento
Drive-in Águeda teve como objetivo principal
proporcionar um fim-de-semana cultural à comunidade
do concelho, tendo em conta todas as normas de
seguranças impostas pela DGS. 

No primeiro dia do evento estiveram em palco
humoristas num espetáculo de stand-up, no dia seguinte
a banda The Black Mamba e o DJ Wilson Honrado, e por
fim, noite de cinema, no terceiro dia, com os filmes
“Famel: Top Secret” e “Green Book”. Esta atividade
decorreu no estacionamento do Mercado de Águeda, e
com uma lotação máxima de 450 viaturas por dia. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020
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Podemos concluir que a iniciativa se revelou um sucesso,
na medida em que foi registada a entrada de mais de
600 viaturas durante os 3 dias, correspondente à
presença de cerca de 2600 espetadores.

Decorreu ainda, entre os dias 11 e 26 de julho, no Largo
1.º de Maio, uma instalação artística intitulada “Euterpe”.
Esta instalação única composta por uma personagem
gigante, neste caso, uma enfermeira, no seu ambiente
de casa enquanto aguarda. Esta mulher representa
qualquer um de nós, cidadãos comuns, profissionais de
saúde, voluntários de IPSS, bombeiros e outros
profissionais, que aguardam que a vida deixe de estar
condicionada e possam retomar, em segurança, todas as
atividades e vivências de antes.

Ao nível das instalações de arte, manteve-se, em 2020, o
crescimento do roteiro de arte urbana da cidade de
Águeda. Duas novas obras de pintura, executadas por
Dourone e AkaCorleone, ilustram agora dois novos locais
de atração na cidade. 

No âmbito do projeto “5 Municípios. 5 Culturas. 5
Sentidos.”, foram realizadas reuniões de coordenação,
via skype, com o consórcio, abordando principalmente
questões relacionadas com o adiamento do projeto para
2021, tendo em conta o cancelamento de ações culturais
decorridas em 2020. 

Foram ainda preparadas candidaturas relacionadas com
a Programação cultural em rede, tendo sido submetida a
candidatura “3 territórios, 1 rio que nos une”, em
parceria com os Municípios de Albergaria-a-Velha e
Sever-do-Vouga.

Dia Mundial da Criança/Feriado Municipal de Águeda
– 1 de junho
Dia Mundial da Bicicleta – 3 de junho
Dia Mundial do Ambiente – 5 de junho
Dia Mundial dos Oceanos – 8 de junho
Dia Internacional dos Arquivos – 9 de junho
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas – 10 junho
Dia Mundial do Vento – 15 de junho
Morte de Ruiz Carlos Zafón – 22 de junho
Comemoração do Centenário do nascimento de
Amália Rodrigues – 1 e 23 de julho
Dia dos Avós – 26 de julho
Comemoração do Centenário do nascimento de
Sidónio Muralha – 28 de julho

“No pátio com...” - Conjunto de atividades de
Promoção do Livro e da Leitura, Horas do Conto,
Oficinas de Expressão Plástica e Sessões de Contos,
que decorreram quinzenalmente, às quartas-feiras,
no pátio da Biblioteca (24 de junho; 1, 15 e 29 de
julho; 12 e 26 de agosto);

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, nos meses
de junho, julho e agosto, a continuação da realização de
atividades online, devido às medidas do Plano de
Contingência da COVID-19.

A atividade “Porque Hoje é Sábado…online” continuou a
ser realizada quinzenalmente, aos sábados, com “Uma
história e um ateliê”. Foram ainda publicadas Horas do
Conto Temáticas, Destaques e Sugestões Literárias,
realizados em dias comemorativos, tais como:

Destaca-se ainda o retomar das atividades presenciais,
com a realização de atividades fora de portas:

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020
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Exposição “Arte Urbana: arte para todos” - patente na
Biblioteca Municipal de 15 de julho a 28 de agosto;
Sessão de Contos Tradicionais com Jorge Serafim - 10
de julho às 21h30;
Porque Hoje é Sábado… Histórias com Jorge Serafim
– 11 de julho às 11h30;
Oficina de Narração Oral “Contar e Ler para Respirar”
- 11 de julho entre as 14h30 e as 17h30;
Ciclo de Conversas - Cultura Aguedense:  Artista
Aguedense, quem és tu? - 25 de junho; Identidade
Aguedense – 2 de julho; Espaços de Cultura, Cultura
dos Espaços – 9 de julho.

Todas as atividades foram realizadas com inscrição
prévia obrigatória, limitada ao número de participantes
em cada atividade, respeitando todas as normas do
Plano de Contingência do Município.

No âmbito da atual situação, é de se referenciar ainda a
continuação do serviço de Empréstimo Domiciliário da
BMMA, que permite aos munícipes receber livros na sua
própria casa, com um registo de 1285 empréstimos
domiciliários durante este período.

Por último, na sequência da aprovação e posterior
implementação do Plano de Contingência da Câmara
Municipal de Águeda, e considerando as diretrizes
emanadas pelas Autoridades de Saúde, a Câmara
Municipal de Águeda adotou medidas concretas,
excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica (Lei n.º 1-A/2020, de 19/03). De acordo
com o artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19/03, “A situação
excecional constitui igualmente causa de suspensão dos
prazos de prescrição e de caducidade relativos a todos
os tipos de processos e procedimentos.” (n.º 3).

Neste âmbito, e durante o período em destaque, é de se
referenciar o prolongamento do prazo para submissão
de candidaturas ao abrigo do Código Regulamentar do
Município de Águeda – Associativismo Cultural,
Recreativo e Juvenil (F1) e Associativismo Social (F3) até
ao dia 30 de junho de 2020. Durante este mês, foram
rececionadas na plataforma do associativismo um total
de 40 candidaturas sociais correspondentes a 13 IPSS’s e
17 candidaturas culturais, recreativas e juvenis
correspondente a 6 associações.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

QUALIDADE DE VIDA E APOIO SOCIAL À
POPULAÇÃO
PARTICIPAÇÃO PÚBLICA / CÍVICA
No âmbito das atividades ligadas ao Orçamento
Participativo de Águeda, o mês de julho ficou marcado
pela inauguração de um projeto OP Águeda: Náutica de
Lazer da Pateira (edição 2016/2017), e pelo
acompanhamento dos demais projetos em
implementação. 

Merece destaque a implementação do projeto do
Orçamento Participativo Jovem - projeto “Liga-te à
Pateira”, apresentado por Inês Tavares de Castro, Hélder
Arede e Alexandre Pires, e que tem já no terreno os
observatórios de aves previstos.

APOIO E INCLUSÃO SOCIAL
Nos meses de junho, julho, agosto de 2020, e no âmbito
da ação social, efetuaram-se 36 atendimentos
presenciais, com vista à avaliação socioeconómica para
atribuição de apoios de ação social escolar, subsídio ao
arrendamento, apoio para obras e a apoio a imigrantes.



LINHAS
ESTRATÉGICAS

32

Para além, destes fizeram-se outros atendimentos
através de contactos telefónicos e das ferramentas
digitais, por forma a facilitar o contacto dos munícipes
com o serviço.

Durante o período, foram aprovados e assinados dois
protocolos com a Associação Nacional de Farmácias e a
Associação ABEM, para apoio aos munícipes na
aquisição de medicação e na preparação individualizada
da mesma, sendo que Águeda é o primeiro Município no
país a aderir a este programa pioneiro.

Este serviço farmacêutico diferenciado, promove a
utilização correta, segura e efetiva da medicação com
recurso a um dispositivo de múltiplos compartimentos
para a organização de medicamentos, homologado pelo
Infarmed, contribuindo para uma redução dos erros de
administração de medicação prescrita devido a
confusão, duplicações e/ou esquecimentos. Neste
âmbito, e para os utentes que tenham dificuldades
económicas, a Autarquia irá apoiar no acesso a este
serviço, de acordo com os seus rendimentos e após a
avaliação sócio-económica.

Para além do protocolo para a prestação deste serviço, a
Câmara Municipal de Águeda aderiu ao Programa Abem,
da Associação Dignitude, uma Rede Solidária do
Medicamento que pretende dar resposta aos problemas
de acesso ao medicamento por parte da população
carenciada, garantindo que todas as pessoas possam
comprar os medicamentos comparticipados que lhes são
prescritos.

No âmbito do Banco Local de Voluntariado, inscreveram-
se 2 voluntários e foram efetuados os respetivos
Acordos de Voluntariado com a Junta de Freguesia de
Valongo do Vouga e com a União de Freguesias de
Águeda e Borralha.

Relativamente ao subsídio ao arrendamento, no período
em análise, foram aprovadas, em reunião de Executivo
Municipal de 4 de agosto, 10 candidaturas à 2.ª fase do
apoio para o pagamento mensal de rendas que, em
conjunto com as candidaturas aprovadas na 1.ª fase,
perfazem um investimento total de 98.687,30€ para
apoio ao pagamento da renda a famílias com menores
recursos económicos.

De referir ainda, a constante monitorização efetuada ao
nível das habitações sociais municipais. Acresce ainda
informar que, mesmo com a suspensão dos prazos para
pagamento de rendas até 30 de setembro de 2020, isto
é, os munícipes poderão efetuar o pagamento das
rendas deste período fora do prazo sem o pagamento de
multas associadas, alguns inquilinos têm efetuado o
pagamento através de transferência bancária, com o
envio de comprovativo por e-mail.

A intervenção da Ação Social do Município tem por base
um trabalho de articulação e complementaridade com as
instituições concelhias, sobretudo com as que tem 
 resposta de atendimento acompanhamento e com a
equipa de protocolo do RSI, especialmente na área dos
apoios habitacionais, por forma a garantir uma resposta
integrada aos munícipes, com vista a garantir a
satisfação das suas necessidades. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020
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No Projeto “Igualdade na Diversidade”, aprovado pelo
Alto Comissariado para as Migrações, no período em
análise, os mediadores assumiram um papel relevante
na ligação entre a escola e os encarregados de
educação, para que os alunos continuem a desenvolver
as atividades letivas, inclusivamente efetuaram visitas
domiciliárias aos alunos identificados pelas escolas para
os ajudarem na realização das tarefas escolares, durante
o período letivo. Os mesmos também fizeram 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.

Após o terminus do ano letivo, os mediadores fizeram
formação na autarquia, para aprenderem a trabalhar
nas plataformas online do serviço educativo, de forma a
poderem apoiar os encarregados de educação de etnia
cigana no acesso às referidas plataformas.

Importa ainda referir a submissão de candidatura ao
POISE, para Apoio Técnico à Elaboração e Monitorização
da Execução e Avaliação dos Planos para a Igualdade
(Aviso n.º POISE-22-2020-03). A submissão desta
candidatura é mais um passo em frente para a
promoção da igualdade de género e da não-violência.
Deste modo, pretende-se que a implementação do Plano
para a Igualdade no Município de Águeda, assente em
princípios como a sustentabilidade e transferibilidade,
promovendo a redução das desigualdades e a não-
violência, consiga uma efetiva melhoria da condição de
vida dos munícipes.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

Foi ainda elaborada e formalizada a candidatura ao
Prémio Autarquias Familiarmente Responsáveis, tendo
também sido efetuado o levantamento dos requisitos e
elaborado o memorando para a criação do Centro Local
de Apoio e Integração a Migrante (CLAIM) e do Gabinete
de Apoio ao Emigrante (GAE).

Ao nível da CPCJ, foi dada continuidade ao trabalho
realizado regularmente no âmbito das funções inerentes
ao cargo. Por fim, a autarquia marcou ainda presença
nas 2 reuniões do Núcleo Local de Inserção Social de
Águeda, órgão que coordena o acompanhamento aos
beneficiários de RSI do Concelho.

Quanto à qualificação das infraestruturas da Saúde no
concelho, importa referir que se encontra a decorrer o
procedimento de contratação pública para execução da
empreitada para remodelação de edifício e espaços
exteriores do Centro de Saúde de Águeda, sendo que o
prazo de entrega de propostas termina no dia 6 de
outubro de 2020.

No que respeita à Remodelação de Edifício e Espaços
Exteriores para a Unidade de Saúde Familiar de Aguada
de Cima, a obra foi iniciada no dia 17 de agosto de 2020,
com a montagem de estaleiro. Foram iniciados os
trabalhos de demolições de paredes interiores, e
remoção de loiças sanitárias, equipamento, mobiliário e
infraestruturas elétricas/ITED, e ainda os trabalhos de
demolição e remoção dos revestimentos da cobertura.

QUALIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE
SAÚDE DO CONCELHO
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Ainda no mês de junho, o CMMC retomou a sua
atividade, com treinos regulares, nos horários e locais já
destacados, contando com grupos de 20 praticantes por
treino (máximo), num total de 24 treinos por semana. Já
em julho, o número de máximo de participantes por
treino permitido pelas Autoridades de Saúde aumentou
para 30, com as devidas regras de segurança
acauteladas.

Com o período de férias em agosto, as aulas online
voltaram, sendo uma forma da comunidade continuar
ativa durante este mês, tendo-se efetuado duas
publicações diárias, num total de 30 e com um registo de
cerca de 5000 visualizações.  

No âmbito da programação desportiva municipal, e
durante os meses de julho e agosto, foram realizadas
atividades náuticas no Rio Águeda (canoagem, sup
paddle e vela), com o objetivo de proporcionar novas
experiências aos munícipes e fomentando o gosto pelas
atividades desportivas ligadas ao rio. Estas atividades
contaram com cerca de 1300 participantes, no seu todo.
Realizou-se também, no dia 2 de agosto, uma atividade
no Percurso Pedestre 9, o Trilho do Rio Águeda, com
corrida e caminhada em grupos com diferentes ritmos,
integrada no ciclo de atividades do “Regresso à
Natureza”. Esta atividade contou com cerca de 40
participantes.

Relativamente às Piscinas Municipais de Águeda, e
considerando que este foi um dos edifícios encerrados
ao público, durante este período, ocorreram diversos
trabalhos de manutenção e reparação de equipamentos,
de forma a melhor preparar este espaço para utilização
dos munícipes. 

DESPORTO PARA TODOS
Ao longo dos anos, a política desportiva autárquica tem
vindo a centrar-se na proliferação das mais diversas
atuações que têm contribuído para a criação de uma
agenda desportiva consistente e duradoura a qual
engloba, não só as suas próprias atividades, mas
também incorpora parcerias com os mais diversos
agentes do Concelho, que aos poucos vão tendo um
papel cada vez mais importante na dinâmica desportiva
do Concelho. 

Neste enquadramento, e no que se refere ao movimento
associativo local, verifica-se que lentamente, algumas
atividades desportivas estão a ser retomadas, com um
cumprimento exemplar das orientações da DGS.

Em junho, iniciaram-se os torneios nacionais da
Federação Portuguesa de Ténis, pelo que, de 23 a 26 de
julho, o Clube de Ténis de Águeda, organizou o Open
Cidade de Águeda, tendo a Autarquia comparticipado
esta organização com um valor de 3.000,00€. Este é um
torneio inserido no calendário oficial de provas da
Federação Portuguesa de Ténis, apresentando-se como
um evento desportivo de relevância a nível nacional, no
qual participam alguns dos melhores tenistas do ranking
nacional, oriundos de todo o país. 

Ainda no contexto do trabalho em rede, é de se
referenciar a continuidade dos projetos desportivos
municipais direcionados para o público em geral, em
específico o Centro Municipal de Marcha e Corrida
(CMMC). Com o encerramento do CMMC, de abril a maio,
foram criadas aulas online para toda a comunidade,
permitindo que os munícipes continuassem a sua
atividade física com o acompanhamento de um
profissional. 
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Neste seguimento, o espaço da piscina interior foi
preparado para utilização exclusiva, no mês de julho, por
parte dos atletas do Clube Sport Algés de Águeda. Tendo
em considerando todas as normas e exigências da DGS,
foram registadas 272 utilizações.

Adicionalmente, e no âmbito da parceria celebrada com
o Clube Sport Algés e Águeda XXI, a piscina exterior abriu
os seus serviços ao público a partir do dia 7 de agosto,
tendo-se registado 413 utilizações.

Por outro lado, e devido à paragem de todas as
atividades por força da pandemia de COVID-19, foi
possível realizar obras de melhoria de algumas
instalações desportivas, como no Centro de BTT/Águeda
Bike Park, em específico nos trilhos XC e na redefinição
das linhas de salto com o intuito de garantir maior
durabilidade das mesmas e assegurar as condições de
segurança para os respetivos utilizadores.

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), que têm vindo a
ocorrer com uma periocidade semanal.

Destaque ainda para a formação do Grupo Nacional de
Referência português no âmbito deste projeto que, entre
outras ações, contribuíram para a recolha de informação
específica com o intuito de desenvolver um programa
educacional mais específico. No dia 27 julho de 2020, foi
realizada uma apresentação para os membros do Grupo
de Referência, com o intuito de dar a conhecer o ponto
situação do projeto, com enfoque nos relatórios dos
resultados dos inquéritos elaborados e aplicados.

No seguimento destes resultados, está a ser estruturada
formação, para a qual os intervenientes neste setor
podem dar o seu contributo em termos de ideias e
orientações formativas, sendo que uma das ações-piloto
vai decorrer em Águeda. O curso final, com 30 ETCS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
terá a duração de 18 semanas com 30 horas/semana e
dará equivalência ao nível 5 no EQF (European
Qualification Framework). 

Por último, é de se referenciar a inauguração do novo
relvado sintético e da nova iluminação no Estádio
Constantino Marques Duarte que ocorreu a 28 de
agosto, com um jogo entre o Académica de Coimbra e o
S. C. Fermentelos. Para esta requalificação foi atribuído
um apoio pela Autarquia ao Sporting Clube de
Fermentelos no valor de 145 mil euros, sendo que este
apoio representa o fim de um ciclo de investimento no
âmbito do Programa de Requalificação dos relvados
naturais e sintéticos para a prática de futebol.

Este ciclo de cinco anos de investimento concretizou-se
na substituição ou requalificação de cinco relvados,
através de apoio atribuído a clubes do concelho, num
total de 815.794 euros com o intuito de criar as
melhores condições para a prática do desporto em todo
o concelho, sobretudo para as camadas mais jovens da
população. Em 2015, foi feita a substituição do relvado
sintético da União Desportiva Mourisquense, num
investimento de cerca de 129 mil euros. Seguiu-se a
Associação Desportiva Valonguense, que requalificou do
relvado natural, em 2017, tendo sido investido pela
autarquia cerca de 148,5 mil euros nesta intervenção.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020
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Em 2018, a Câmara de Águeda prestou um apoio de
cerca de 248,4 mil euros ao Recreio Desportivo de
Águeda, para colocação de um novo relvado sintético no
campo pelado no exterior do complexo do Estádio
Municipal de Águeda. Já em 2019, a Liga dos Amigos de
Aguada de Cima requalificaram o relvado sintético,
tendo a Câmara de Águeda investido 145 mil euros. Este
ciclo de investimentos, ficou concluído em 2020, com a
requalificação do relvado sintético do Sporting Clube de
Fermentelos, com o Apoio da Câmara Municipal de 145
mil euros.

a continuação da execução do plano de ação no
combate à vespa asiática, verificação / validação /
desativação de ninhos de vespas; 
a distribuição de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) às várias Instituições / Agrupamentos
de Escolas do Concelho, no âmbito do COVID-19.
a articulação no âmbito das ações de combate ao
COVID-19 com o Delegado de Saúde, Centro de
Saúde, Forças de Segurança, Bombeiros, Juntas e
Uniões das Freguesias e Instituições.

Foi ainda prestado apoio operacional ao trabalho
preparatório de avaliação e inspeção de pontes e
viadutos, realizada a manutenção e reparação de pontos
de água da rede de combate a incêndios e construído
um novo ponto de combate a incêndios em Corga da
Serra.

Ainda ao nível da floresta, promoveu-se mais uma edição
do programa de voluntariado jovem, Projeto “Prevenção
da Floresta”, do programa Voluntariado Jovem para a
Natureza e Florestas, cujos principais objetivos
consistiram na preservação dos recursos florestais
através da educação e sensibilização da população para
comportamentos de risco, através de ações móveis de
vigilância e fiscalização, realizadas por cinco voluntários
em diversas áreas florestais no concelho consideradas
críticas em termos de ocorrências de incêndios rurais.

Ao nível da atividade da Proteção Civil, no período em
referência, destaca-se:

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

GESTÃO FLORESTAL E ATUAÇÃO DA
PROTEÇÃO CIVIL
Neste âmbito, e no que respeita ao GTF, foi efetuado o
apoio aos munícipes nas temáticas da gestão de
combustíveis, escolha de espécies florestais, podas e
arranque de sobreiros, projetos de (re)arborizações,
queimas e queimadas, legislação florestal, entre outros. 

Foi ainda dada continuidade à Revisão do PMDFCI de 3.ª
Geração, através da elaboração da Carta de Ocupação
de Solo (COS) e as Cartas de Risco e de Perigosidade de
Incêndio Rural.

A equipa de sapadores florestais (eSF) do município
iniciou o período de Vigilância Armada, fundamental na
observação dos espaços florestais e no combate a
incêndios rurais, além de constituir um fator dissuasor
de comportamentos de risco e negligência e deu-se
continuidade à limpeza das faixas de gestão de
combustíveis nas zonas envolventes às populações e
infraestruturas públicas, assim como a manutenção e
limpeza de terrenos florestais. 
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Para além destas atividades, o Serviço Municipal de
Proteção Civil tratou de variados processos relacionados
com reclamações e outras solicitações de munícipes,
tendo-se articulado ainda, no âmbito da sua atividade
normal, com as várias entidades no terreno,
nomeadamente, Uniões e Juntas de Freguesia,
Bombeiros, GNR, UEPS (Unidade de Emergências de
Proteção e Socorro) da GNR, CDOS (Centro Distrital de
Operações e Socorro), CODU (Centro de Orientação de
Doentes Urgentes), ANEPC (Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil), operadoras de
telecomunicações, Lusitaniagás, IP (Infraestruturas de
Portugal), EDP Distribuição, ADRA (Águas da Região de
Aveiro), CIRA e Câmaras Municipais / Serviços Municipais
de Proteção Civil confinantes.

Por fim, e no que respeita ao GMAA, foram efetuadas 82
guias de movimentação de animais, tendo ainda sido
mantido o atendimento, com as medidas de segurança
necessárias e implementadas, garantindo, assim o apoio
ao setor agrícola. Foram ainda contatadas as
explorações de suínos para efetuarem a Declaração de
Existências obrigatória.

Recolha, análise e tratamento de dados/informação
para a realização da Revisão pela Gestão, incluindo a
preparação do Relatório que compila toda a
informação relevante, assim como propostas de
melhoria a executar;
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), para os vários processos/serviços a
Autarquia;
Realização de relatório de Reclamações/Sugestões,
incluindo análise de informação e sugestões de
melhoria, como é o caso da implementação de um
circuito Work-Flow específico para o efeito;
Compilação de informação referente aos
atendimentos de 2019, nas várias vertentes e
finalização da listagem de munícipes a contactar, no
âmbito do Inquérito de Avaliação de satisfação de
Munícipes. Neste sentido, também foi realizada uma
revisão do inquérito, de modo a torna-lo mais
acessível e de fácil resposta, incluindo uma área
específica para as novas tecnologias e comunicação
da CMA. De igual modo, foi alterada a forma de
preenchimento, tendo sido desenvolvidas as
questões, no próprio site da Autarquia, tornando o
inquérito mais célere, permitindo que qualquer
cidadão/ã e/ou entidade possa, em qualquer
momento do ano, avaliar a satisfação através do seu
preenchimento;
Recolha e tratamento de informação respeitante aos
inquéritos de avaliação telefónica, realizada após
cada chamada efetuada para a CMA, assim como
realização de tratamento estatístico e comparativo
com o ano anterior, incluindo a elaboração de
relatório;

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

Preparação/realização de auditoria interna, tendo em
conta o definido nos requisitos das normas de
referência, para avaliação da conformidade com as
disposições dos referenciais legais e normativos,
avaliar a eficácia dos processos em alcançar os
objetivos traçados, permitindo a identificação de
oportunidades de melhoria;

No que respeitao ao Sistema de Gestão (SG) – Qualidade
e Segurança da Informação, permite monitorizar e medir
os processos que a Autarquia tem, são de destacar as
seguintes ações, no período em apreço:

EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA
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Tratamento estatístico dos resultados obtidos na
realização do Inquérito de avaliação de satisfação de
funcionários/as;
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), inclusive, face à
situação pandémica pelo COVID-19;
Análise e preparação de diversos documentos
relacionados com o Sistema de Gestão de Segurança
da Informação, de modo a atualizar/rever o conteúdo
dos mesmos, de acordo com a ISO/IEC 27001;
Revisão do Manual do SG, assim como realizada a
nova versão do Manual de Acolhimento a
funcionários/as;
Verificação/revisão de documentos pertencentes ao
Sistema de Gestão da Qualidade.

Foi ainda proposto ao Executivo Municipal o documento
do Código de Ética e Conduta, de acordo com a
legislação aplicável e o modelo de Código elaborado pela
ANMP.

Foi dada continuidade ao levantamento e análise de
informação sobre os dados pessoais por finalidade, no
que diz respeito ao cumprimento do RGPD, assim como
à verificação de fluxos da informação relacionada com
os processos pessoais, sendo de referir especificamente,
a análise e definição de ações, no que diz respeito à RCM
n.º 41/2018, de 28/03, foram encetadas as diligências
necessárias para o cumprimento da referida legislação,
estando definido como prazo máximo para
implementação dos requisitos referidos no anexo.

Assim e, nos termos da alínea g) do artigo 199.º da
Constituição, o Conselho de Ministros resolve aprovar os
requisitos técnicos mínimos das redes e sistemas de
informação que são exigidos ou recomendados a todos
os serviços e entidades da Administração direta e
indireta do Estado, os quais constam do anexo à
presente resolução e que dela faz parte integrante.

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.

Foi dado seguimento ao procedimento concursal, no
sentido de obtermos acesso à plataforma do WCCD
(World Council on City Data), para inserção de
informação sobre os indicadores recolhidos para o
Concelho, com vista à Certificação da Cidade, segundo o
referencial ISO 37120 – Desenvolvimento de
comunidades sustentáveis.

Foi ainda efetuada a análise conjunta de diversos
documentos e procedimentos, no que diz respeito ao
processo de reengenharia de processos, no âmbito da
RAD (Região Aveiro Digital), promovida pela CIRA.

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 auxilio aos editores
destas páginas.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020
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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 junho, julho e agosto, um total de 43 notas de
imprensa, efetuadas 157 publicações de notícias e
eventos nas redes sociais e 21 coberturas fotográficas de
eventos. 

Em relação às faces municipais da rede de Mupis
presente na cidade, foram colocados 47 novos mupis. De
mencionar que a rede de Mupis é uma forma de
comunicação direta com o Munícipe ou visitante que
diariamente utiliza as ruas da cidade, quer de transporte
quer de forma pedonal. 

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, nomeadamente, as Assembleias Municipais.

Devido a pandemia COVID-19, muitos dos eventos
programados foram cancelados, no entanto, desde o
início do ano, foram realizadas 65 reportagens num total
de 33 vídeos, 21 transmissões em direto, 14 sessões de
apoio a edição, 175 peças de design, num total de 367
tarefas registadas até a data.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020
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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 continuação 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 conclusão dos
procedimentos de seleção dos candidatos, 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 de 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.

Foram ainda iniciadas as ações para a elaboração dos documentos de gestão nomeadamente Mapa de Pessoal para
o ano de 2021 e respetivo Orçamento.

INFORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS

No âmbito da atuação do Jurídico da autarquia, referência para os pareceres internos desenvolvidos a pedido de
diversos serviços, com um total de 43 pareceres emitidos no período em referência, assim como a representação do
município e acompanhamento de processos de contra-ordenação e judiciais em curso, em articulação com o(s)
mandatário(s) da autarquia (ver anexo II).

INFORMAÇÃO JURÍDICA

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020
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Concursos Públicos: 11 (onze) a decorrer; 2 (dois) concluídos e 0 (zero) revogado;
Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 18 (dezoito) a decorrer, 5 (cinco) concluídos e 2 (dois) revogados;
Consultas Prévias: 6 (seis) a decorrer, 0 (zero) concluídos e 0 (zero) revogados;
Ajustes Diretos Simplificados: 176 (cento e setenta e seis).

Concursos Públicos: 12 (doze) a decorrer; 2 (dois) concluídos e 0 (zero) revogado;
Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 21 (vinte e um) a decorrer, 11 (onze) concluídos e 1 (um) revogado;
Consultas Prévias: 9 (nove) a decorrer, 3 (três) concluídos e 0 (zero) revogados;
Ajustes Diretos Simplificados: 236 (duzentos e trinta e seis).

Concursos Públicos: 14 (catorze) a decorrer; 4 (quatro) concluídos e 0 (zero) revogado;
Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 15 (quinze) a decorrer, 7 (sete) concluídos e 1 (um) revogado;
Consultas Prévias: 7 (sete) a decorrer, 1 (um) concluídos e 0 (zero) revogados;
Ajustes Diretos Simplificados: 184 (cento e oitenta e quatro).

No que respeita à contabilidade do Município, foram executadas as tarefas inerentes ao próprio serviço, onde se
destaca a entrega ao Tribunal de Contas da Prestação de Contas do ano 2019 e o cálculo e entrega da declaração do
IVA do 2.º trimestre de 2020.

Foi dada continuidade dos trabalhos associados às alterações com a entrada do novo Sistema de Normalização
Contabilistica para as Administrações Publicas (SNC-AP), tendo ainda sido iniciados os trabalhos preparatórios para
elaboração do orçamento para o ano 2021.

Relativamente à Contratação Pública, foram executadas as tarefas inerentes ao próprio serviço onde se destacam os
seguintes procedimentos, durante o mês de junho:

No mês de julho:

E, por fim, no mês de agosto:

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020
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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

14 319 490,72 €

12 586 201,30 €

6 429 924,00 €

- €

659 010,54 €

970 194,92 €

junho

16 266 492,91 €

14 908 572,54 €

7 532 763,31 €

- €

959 082,93 €

1 058 460,20 €

julho

18 100 690,17 €

16 968 265,86 €

8 437 578,47 €

- €

898 796,26 €

1 209 604,04 €

agosto
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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.

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 4/2020
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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

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020

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.

https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/7/37
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CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA

Número de exposições patentes:
Número de exposições patentes no CAA, no período de 16
de junho (após reabertura do CAA) até final de julho.

Em agosto, o CAA esteve encerrado.

Número de espetadores:
O CAA contou ainda com 38 participantes nas atividades
do projeto educativo e 107 visitantes nas exposições
patentes, no período de 16 de junho até final de julho.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020
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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.

tTendo em conta a situação pandémica, a BMMA criou o
serviço de empréstico ao domicílio, que permite aos
nossos munícipes receber livros na sua própria casa. 

Número de participantes nas atividades realizadas: 
Relativamente ao Serviço Educativo foram realizadas um
total de 12 atividades. 

Para mais informações sobre a BMMA, consultar:
https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/4/17

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2020
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PISCINAS MUNICIPAIS DE ÁGUEDA

Número de utilizações pelos atletas do Clube Sport e
Algés de Águeda:
Tendo em conta a situação pandémica, as Piscinas
Municipais encontram-se abertas, no período de 9 a 31 de
julho, para utilização exclusiva dos atletas do Clube Sport
e Algés de Águeda.

Número de utilizações por utentes em regime livre:
No período de 7 a 31 de agosto, esteve aberta para
utilização a piscina exterior, cumprindo as normas da
DGS.

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 4/2020
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EMPREITADAS EM
CURSO
ANEXO I
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Designação da empreitada em curso no período Montantes *

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

Reabilitação de Ruas do Concelho – Lote 3 (em fase de receção provisória) €734.037,88

Requalificação de Edifícios para Residências Universitárias (em fase de receção provisória) €592.862,70

Requalificação do Largo Senhora da Saúde – Fermentelos (em fase de receção provisória) €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 

€239.634,13

Repavimentação de vias  em Castanheira do Vouga, Aguada de Baixo,  Barro,  Paradela, Casal  D
´Alvaro e Gravanço (em fase de receção provisória)

€259.990,00

Repavimentação de Vias em Fermentelos, Águeda, Recardães, Mourisca do Vouga e Valongo do
Vouga (em fase de receção provisória)

€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 (em fase de conclusão) €149.620,00

Repavimentação de Vias  em Águeda,  Valongo do Vouga e Macinhata  do Vouga (em fase de
receção provisória)

€251.423,43

Parque Verde na Várzea €234.852,68

Arranjos Exteriores da Zona Envolvente ao Edifício da Junta de Freguesia de Espinhel €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  (estão em curso os procedimentos para início dos
trabalhos)

€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 (em fase de receção
provisória)

€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 (em fase de receção provisória)

€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 

€527.400,00

*Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.
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GABINETE JURÍDICO
07/09/2020

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
- Pag coima 
mínimo 20/08/2008



57-ET-79 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 

- Notificação para 
defesa



333, Piedade a 
07/03/2013

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

- Envio dos autos.
Inf. que se deve 
aguardar 
notificação do 
IMTT 



-Realização 
transporte 
passageiros sem 
licença do IMTT

(16/06/2014)

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 

- Recebido auto 
de notícia a 
02/12/2019
- Remetida 



nos  terrenos da 
antiga lixeira de 
Bolfiar

defesa elaborada 
em colaboração 
com Dr Pontes 
Amaro a 
18/12/2019

1/2020
NUICO
002212/19.4.EACBR

ASAE

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

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

2/2020 NP 488489/2020 ANSR
Não  identificação
condutor  do
veículo 51-TZ-24 

- Notificação a 
17/06/2020
- Pagamento pelo
mínimo

3/2020 NP 975633/2018 ANSR
Excesso
velocidade  veículo
51-TZ-24

- Notificação a 
17/06/2020
- Pagamento pelo
mínimo

4/2020

Auto  de

contraordenação

26142/2020

ERSAR

Não  apresentação
em  2019  do
Programa  de
Controlo  da
Qualidade  da
Água para 2020

- Notificação para
defesa a 
19/03/2020
- Apresentação 
de defesa
- Decisão de 
aplicação de 
coima 
- Remetido ao 
advogado 
avençado para 
impugnação 
judicial a 
16/07/2020



 

Sócios 
Ricardo Cardoso | Maria de Magalhães | Raquel Beleza | Ana Raquel Conceição 

Advogados 
Andreia Morris Mendes | Sandrina Lopes Lourenço | Joana Flora Carvalho | Miguel Moreira Duarte |  

Duarte Gonzalez Salvador | Alexandra Cachucho 
Estagiários 

Teresa Cubelo Soares | Sara Rios Vieira | Gonçalo Beleza | Rodrigo Castro 
www.cmb-advogados.com | geral@cmb-advogados.com 
Registado na OA sob o n.º 55/10 
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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 do processo patrocinado 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. 
 

 

Porto, 07 de setembro 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

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

25/15

TAF de 523/16.0
BEBRG

Ac. Sec.
Admin

ALGAR –  Val.  Trat. Em 7/05/2019 foi enviado requerimento 
para o TAF de Braga. Em 12/6/2019 foi 

1



Braga Administ. 

€ 30.000,01

. Resíduos  Sólidos,
SA contra ERSAR –
Ent.  Reg.  Serv.
Águas e Resíduos

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
e  do  Ordenamento
do Território

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

24/19

TAF de 148/20.5
BEAVR

Ac .
Administrati

Org. 1 Socibeiral  –  Betão Em 18/7/2019 foi enviada minuta de carta
para o Município enviar à Socibeiral.  Em

2



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 

 
Aveiro

746.250,
46 €

va Pronto, Ldª 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

€ 
1.250,00

26142/2
020

Contra-
ordenação

ERSAR Receção  da  contra-ordenação  no  dia
16/7/2020.

Em 27/7/2020 envio sob correio registado
as alegações .

15/20

Contrato-
promessa

CONTROLOFFICE,
LDª

Em 21/07/2020 receção de email  com o
processo relativo ao lote 89.

Envio de email no dia 29/7 com o parecer.

Em  31  de  Julho  foi  enviado  email  a
confirmar  a  reunião  para  o  dia  17  de
Agosto, pelas 11 horas.

3
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