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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

SIGLAS
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SIGLAS

FAPAGUEDA - Federação das Associações de Pais do Concelho de Águeda
GAPSI – Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Psicológico
GMAA – Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor
I4C – Information for Citizens
ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
IE ÁGUEDA - Incubadora de Empresas de Águeda
IERA – Incubadora de Empresas da Região de Aveiro
IP – Infraestruturas de Portugal
IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social 
IVR - Interactive Voice Response
LAAC - Liga dos Amigos de Aguada de Cima
MAT – Muito Alta Tensão
OP – Orçamento Participativo
ORU - Operação de Reabilitação Urbana
PAICD - Plano de Ação para as Comunidades Desfavorecidas
PARU - Plano de Ação para Regeneração Urbana
PDM - Plano Diretor Municipal
PEC – Parque Empresarial do Casarão
PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
PERU - Plano Estratégico de Reabilitação Urbana
PGDCA - Plano Geral de Drenagem da Cidade de Águeda
PGRCIC - Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
PGRI - Plano de Gestão de Riscos de Incêndios
PIICIE - Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso escolar 
PMDFCI – Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
PMUS - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
PND – Pessoal Não Docente
PROFCL - Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral
REOT - Relatório do Estado do Ordenamento do Território de Águeda
RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados
RJIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos
STAL – Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias Locais
TUA - Título Único Ambiental
UPAC - Unidade de Produção para Autoconsumo
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Chegados ao final de 2020 importa fazer uma avaliação do ano que está agora a encerrar. Como já tive oportunidade de
referir, este ano marcou desafios completamente diferentes e inesperados para todos nós. A pandemia do COVID-19, veio
mostrar que a nossa sociedade, apesar de evoluída, tem ainda muito que aprender com a natureza e com as surpresas que
o nosso planeta nos pode reservar, muito em parte, pela ação negativa do homem sobre o mesmo.

Ultrapassado o impacto inicial da pandemia, que deixou o mundo, o País e Águeda em estado de sítio, foi necessário reagir,
e nesse campo, efetuamos um conjunto alargado de medidas de combate ao COVID-19 e de saúde pública, desenvolvemos
ações de apoio social a pessoas e instituições, e aplicámos políticas de apoio económico ao tecido empresarial local, no
sentido de reduzir as consequências graves que a pandemia nos trouxe. 

Águeda, conseguiu, quer através das nossas políticas, quer através do excelente comportamento dos nossos munícipes,
manter-se numa posição estável, longe dos números elevados de COVID-19 dos concelhos do Norte do país ou da capital, o
que nos permitiu avançar, apesar de todas as limitações à nossa liberdade de circulação ou à atividade económica e social.

Depois de um verão mais animador, estamos agora numa segunda vaga da pandemia, a qual trouxe números de infetados
com COVID-19 maiores, mesmo no nosso concelho, embora, agora, já saibamos melhor gerir esta pandemia, na dialética
entre a economia e a saúde pública. 

Contudo, temos agora uma luz ao fundo do túnel com as vacinas contra a COVID-19, e com o plano de vacinação previsto
que irá permitir imunizar a nossa população ao longo do ano de 2021, deixando para trás, esta pandemia. 

No entanto, e até lá, e tal como fizemos ao longo de 2020, não paramos. Chegados à época natalícia, e apesar das críticas
de alguns, decidimos avançar com uma decoração de natal que permita criar dinâmica nas nossas ruas e apoiar o nosso
comércio tradicional, levando os aguedenses, e a quem nos visita, a comprar localmente. Consideramos é que nestas
alturas que temos que continuar com o nosso trabalho e a fazer tudo o mais próximo do normal, com toda a segurança,
mas dando esperança aos nossos munícipes que rapidamente tudo ficará melhor.

E importa também dizer que, apesar de todas as limitações que 2020 nos trouxe, continuamos sempre a trabalhar, a fazer
obra em todo o concelho, a desenvolver projetos e ações de impacto ambiental, educativo e social, e assim continuaremos
em 2021, por forma a concretizar tudo o que nos propusemos a alcançar. 

MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL
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O Presidente da Câmara Municipal de Águeda,

(Jorge Almeida)

Não podia terminar, sem fazer referência às várias distinções que temos recebido, como a integração, pelo segundo ano
consecutivo, na lista dos 100 melhores Destinos Mundiais Sustentáveis de 2020, o reconhecimento da nossa política
familiar, pelo 10.º ano consecutivo, com o galardão Autarquia + Familiarmente Responsável 2020, ou o reconhecimento de
Águeda como uma das 88 cidades em todo o mundo a liderarem as ações ambientais, integrando a lista de cidades de
"Classe A", do organismo internacional CDP (Carbon Disclosure Project), sem esquecer, por último, a distinção pelas boas
práticas na área do desporto, com dois prémios conquistados: Presença Digital no Desporto do Ano 2020 e Intervenção
COVID-19 no Desporto do Ano 2020!
 
Deixar também uma nota de parabéns às nossas empresas de Águeda que lideram o ranking das 500 maiores empresas
da Bairrada!

Bem haja a todos os que connosco tem feito este caminho!

MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL
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Esta é a 5.ª, e última, informação escrita do Presidente da Câmara à Assembleia Municipal, do ano de 2020, estando
enquadrada 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
setembro, outubro e novembro de 2020.

Este documento reflete a atividade municipal no período em referência, assim como a situação financeira da autarquia,
sendo orientado, como vem sendo habitual, pelas 11 linhas estratégicas definidas nas Grandes Opções do Plano e
Orçamento de 2020.

A informação descrita é ainda complementada pelos dados disponíveis na plataforma I4C (i4c.cm-agueda.pt), através da
lógica de modernização administrativa imbuída na autarquia.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

http://i4c.cm-agueda.pt/


EXECUTIVO
MUNICIPAL
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PRESIDENTE
JORGE ALMEIDA

Presença nos Concelhos Intermunicipais da CIRA;
Presença nas Assembleias Gerais da Sociedade AdRA;
Presença nas Assembleias Gerais da Adices –
Associação de Desenvolvimento Local;
Presença nas Assembleias Gerais da Associação de
Municípios do Carvoeiro-Vouga;
Presença na abertura da Exposição de Modelismo
Ferroviário, no Museu Ferroviário de Macinhata do
Vouga;
Presença na cerimónia de inauguração oficial das
exposições no âmbito do Ciclo “O Desenho como
Pensamento”;
Presença no sorteio da primeira fase da Campanha
“Compre em Águeda”, relativo a compras realizadas
nos estabelecimentos comerciais aderentes do
concelho de Águeda, na CMA;
Entrega dos vales aos vencedores da primeira fase da
Campanha "Compre em Águeda", no CAA;
1.ª reunião da Comissão Eventual da Assembleia
Municipal no âmbito da COVID–19, na CMA;
2.ª reunião da Comissão Eventual da Assembleia
Municipal no âmbito da COVID–19, na CMA;
Reunião de abertura da Auditoria ao Sistema de
Gestão da Qualidade no âmbito da Gestão Autárquica,
na CMA;
Reunião de Encerramento da Auditoria de Renovação
da certificação ISO/IEC 27001, do Sistema de Gestão
de Segurança da Informação, no âmbito do
Licenciamento de Obras Particulares, na CMA;
Reunião de Encerramento da Auditoria ao Sistema de
Gestão da Qualidade (15 e 16 de setembro/2020) no
âmbito da Gestão Autárquica, na CMA;
Receção aos novos colaboradores da autarquia, 17
postos de trabalho para Assistentes Operacionais e 5
estágios PEPAL, na CMA;
3.ª reunião da Comissão Eventual da Assembleia
Municipal no âmbito da COVID–19, na CMA;
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Visita às Instalações do CLDS 4G (Contratos Locais de
Desenvolvimento Social – 4G) “Ser Pioneiro” e do SAAS
- Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social,
na Mourisca do Vouga;
Assinatura do Protocolo para efeitos de apoio à
ampliação e remodelação do Quartel da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda,
na CMA;
Entrega de máscaras adaptadas a pessoas surdas à
Associação Cultural dos Surdos de Águeda (ACSA), na
CMA;
Concerto Solidário "ACID JAZZ PROJECT" promovido
pela ABAShalom, no CAA;
Entrega à população do Projeto do Orçamento
Participativo: Miradouro de Paradela - UF Recardães e
Espinhel, em Paradela;
Presença no Workshop Laboratório de Rios da
Aguieira, no âmbito do Dia Nacional da Água;
Inauguração da Exposição "EnconTro - com o
pensamento desenhado" e lançamento do livro
"EnconTro" de Maria Melo, na BMMA;
Receção da Escultura de Paulo Neves, feita com uma
árvore do Parque Alta Vila, no CAA;
Entrevista à RTP no âmbito da Volta a Portugal em
Bicicleta, na baixa da cidade;
Concerto comemorativo do 32.º Aniversário da UBA,
no CAA;
Visita com a UA às Residências Universitárias, cujas
obras ficaram recentemente concluídas e que vão
servir os estudantes da ESTGA;
Abertura do 19.º Edição do Festival "O Gesto
Orelhudo" com o evento "TAIS QUAIS", no CAA;
Participação no I Encontro de Autarcas da Madalena,
Águeda e Albergaria-a-Velha, na Madalena, que
decorreu entre os dias 8 e 12 de outubro, na Ilha do
Pico, nos Açores;
Assinatura de acordo com a EDP-Distribuição para
substituição de luminárias existentes no concelho por
tecnologia LED, na CMA;
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PRESIDENTE
JORGE ALMEIDA

Assinatura do Protocolo n.º 191/2020 entre o
Município de Águeda e a Associação Cultural e
Recreativa de Vale Domingos com o objeto “Parque
Botânico de Vale Domingos – Aldeia da Inovação
Social”, na CMA;
Assinatura do Protocolo n.º 192/2020 entre o
Município de Águeda e a CERCIAG com o objeto
“Cedência das instalações e espaço exterior do Jardim-
de-Infância de Pedaçães à CERCIAG para realização de
Atividades Ocupacionais”, na CMA;
Presença na reunião de outubro do Conselho Regional
da CCDR Centro, na Antiga Igreja do Convento de São
Francisco, em Coimbra;
Participação nas Comemorações do Dia da Região de
Aveiro, na cidade de Aveiro;
Assinatura de contratos interadministrativos de
delegação de competências com as Uniões de
Freguesias de Recardães e Espinhel, do Préstimo e
Macieira de Alcôba e de Travassô e Óis da Ribeira,
para assegurar a manutenção dos trilhos pedestres
presentes nestas localidades, na CMA;
Participação em reunião por videoconferência com o
senhor Vice-Presidente do Conselho de Administração
Executivo da IP - Infraestruturas de Portugal, S.A.,
para análise e discussão de assuntos relacionados
com o Acordo de Mutação Dominial e com o Eixo de
Ligação Águeda-Aveiro;
Assinatura de contratos interadministrativos de
delegação de competências com a União de
Freguesias (UF) de Barrô e Aguada de Baixo e a UF de
Travassô e Óis da Ribeira, na CMA;
Assinatura de protocolos de apoio financeiro com
diferentes associações desportivas do Concelho, na
CMA;
Assinatura de protocolo entre as Câmaras Municipais
de Águeda, Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga para
a obra de Obra de corte e repavimentação de uma
curva na EN16, no Salão Nobre do Edifício dos Paços
do Concelho de Sever do Vouga;
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Apresentação à Comunidade do projeto de integração
social e mediação intercultural “Igualdade na
Diversidade”, na CMA;
Sessão Pública de Assinatura de Contratos, no âmbito
dos Projetos de Infraestruturação e Gestão dos
Traçados Estruturantes da Grande Rota da Ria de
Aveiro, na sede da CIM de Aveiro;
Entrevista ao Jornal “A Região de Águeda”, na CMA;
Reunião com IPSS do concelho com vista ao
desenvolvimento da Bolsa de Recursos Humanos
Local (CO(N)VID), no CAA;
Reuniões do Direito de Oposição com os partidos
representados na Assembleia Municipal, na CMA;
Cerimónia de abertura da loja de Águeda da
Mercadona, na Avenida 25 de Abril, junto ao Mercado
Municipal;
Entrevista na Rádio Terranova, na Gafanha da Nazaré,
Ílhavo;
Arranque da substituição das luminárias LED EDP,
com base no ANEXO I do Contrato de Concessão da
Rede de Distribuição de Energia de Baixa Tensão do
Concelho de Águeda, na Trofa, Mourisca do Vouga;
Presença na Sessão Aveiro Capital Europeia da
Cultura 2027, no Teatro Aveirense, em Aveiro;
Assinatura do Protocolo para o projeto "O Mar
começa Aqui | O Mar começa em Ti" - Celebração dia
Mundial do Saneamento, na CMA;
Cerimónia de assinatura de Protocolo entre a ERSUC,
o Município de Águeda e a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Águeda, para a gestão
e sensibilização para o correto encaminhamento de
recicláveis, no âmbito do projeto do Município de
Águeda de utilização de uma máquina de recolha de
resíduos recicláveis em troca de benefícios para os
cidadãos, no Mercado Municipal;
Apresentação do novo comandante da GNR de
Águeda Sargento Chefe Rodrigues, na CMA.
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VICE-PRESIDENTE
EDSON SANTOS

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

Presença no sorteio da primeira fase da Campanha
“Compre em Águeda”, relativo a compras realizadas
nos estabelecimentos comerciais aderentes do
concelho de Águeda, na CMA;
Presença nas atividade náuticas e de regresso à
Natureza, iniciativa da CMA, nos parques fluviais do
Alfusqueiro, Bolfiar e Redonda;
Reunião de abertura da Auditoria ao Sistema de
Gestão da Qualidade no âmbito da Gestão Autárquica,
na CMA;
Reunião de Encerramento da Auditoria ao Sistema de
Gestão da Qualidade (15 e 16 de setembro/2020) no
âmbito da Gestão Autárquica, na CMA;
Apresentação final da Residência Artística de
colaboração entre a Fundação Gabriela Tudor
(Bucareste) e AgitLab (Águeda);
Entrega dos vales aos vencedores da primeira fase da
Campanha "Compre em Águeda", no CAA;
5.ª Edição do Rali de Santa Joana, realizado na
Freguesia de Valongo do Vouga;
Cerimónia de entrega de prémios da 8ª edição da
prova TriChallenge;
Entrega de máscaras adaptadas a pessoas surdas à
Associação Cultural dos Surdos de Águeda (ACSA), na
CMA;
Visita dos Municípios de Lousada e Lousã no âmbito
do programa Município Amigo do Desporto;
Apresentação do Relatório do Índice de
Sustentabilidade Municipal (ISM), na CMA;
Concerto Solidário "ACID JAZZ PROJECT" promovido
pela Autarquia e ABAShalom e com a receita a
reverter para o Projeto Aconchegar, no CAA;
Entrega à população da obra de requalificação do
Largo do Cruzeiro, em Paradela, executada no âmbito
do Orçamento Participativo;
Concerto comemorativo do 32.º Aniversário da União
de Bandas de Águeda, no CAA;
Entrevista no Programa Há Volta, para a RTP, no Largo
1º de Maio;

Chegada da 5ª Etapa da Volta a Portugal em bicicleta -
Edição Especial 2020;
Presença no sorteio da segunda fase da Campanha
“Compre em Águeda”, relativo a compras realizadas
nos estabelecimentos comerciais aderentes do
concelho de Águeda, na CMA;
VI Encontro de Estátuas Vivas, nas ruas da baixa da
cidade e a Avenida Eugénio Ribeiro, organizado pela
CMA;
Entrega dos vales aos vencedores da segunda fase da
Campanha "Compre em Águeda", no CAA;
Dia Aberto do Laboratório Vivo para a
Descarbonização (LVpD), apresentação do laboratório
criado no âmbito do Águeda Sm@rt City Lab;
Entrega de Prémios na prova a contar para o
Campeonato Nacional de Motocross CNMX_2020,
organizada pelo ACTIB, no Crossódromo Internacional
de Águeda;
Assinatura de protocolos de delegação de
competências com as Uniões de Freguesias de
Recardães e Espinhel; de Préstimo e Macieira de
Alcôba; e de Travassô e Óis da Ribeira para assegurar
a manutenção dos trilhos pedestres presentes nestas
localidades;
Assinatura de protocolos de apoio financeiro,
adiantamentos e contributos para apoiar projetos em
curso, a diferentes associações desportivas do
Concelho;
Entrevista à Radio Vagos FM, sobre a iniciativa
“Águeda é Natal”;
Participação na Assembleia Geral da Associação Rota
da Bairrada, para definição da estratégia para o
processo de criação de uma Indicação Geográfica
Protegida (IGP) para o ‘Leitão da Bairrada’, no âmbito
da iniciativa "Bairrada - Terras de bem-viver", nova
marca identitária da região da Bairrada;
Reuniões do Direito de Oposição com os partidos
representados na Assembleia Municipal;
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VICE-PRESIDENTE
EDSON SANTOS

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

Assinatura do Protocolo entre a Águas do Centro
Litoral (AdCL) e a ABAE – Associação da Bandeira Azul
da Europa para o projeto "O Mar começa Aqui | O
Mar começa em Ti" que visa a adoção das boas
práticas em prol da gestão eficiente do Ciclo Urbano
da Água, iniciativa que assinala o dia Mundial do
Saneamento. Inauguração de pintura de arte urbana,
junto ao Posto de Turismo de Águeda; 
Participação no Seminário Saúde de Qualidade e
Comunidades Sustentáveis, organizado pela Câmara
Municipal da Mealhada, no Grande Hotel do Luso;
Instalação de máquina de recolha seletiva de
resíduos, no mercado Municipal, Desenvolvida no
âmbito do projeto do Laboratório Vivo para a
Descarbonização – Águeda Sm@rt City Lab;
Apresentação Final CircoAgitado, no Parque Botânico
de Vale Domingos.
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VEREADORA
ELSA CORGA

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

Presença no sorteio da primeira fase da Campanha
“Compre em Águeda”, relativo a compras realizadas
nos estabelecimentos comerciais aderentes do
concelho de Águeda, na CMA;
1.ª reunião da Comissão Eventual da Assembleia
Municipal no âmbito da COVID–19, na CMA;
2.ª reunião da Comissão Eventual da Assembleia
Municipal no âmbito da COVID–19, na CMA;
Cerimónia de entrega dos prémios aos vencedores da
Campanha “Compre em Águeda” no âmbito do 1.º
sorteio, no CAA; 
Apresentação do Projeto “Biblioteca nas Freguesias”
aos Presidentes de Juntas e Uniões de Freguesia do
Concelho de Águeda, na CMA;
Reunião de abertura da Auditoria ao Sistema de
Gestão da Qualidade no âmbito da Gestão Autárquica,
na CMA;
Reunião de Encerramento da Auditoria de Renovação
da certificação ISO/IEC 27001, do Sistema de Gestão
de Segurança da Informação, no âmbito do
Licenciamento de Obras Particulares, na CMA;
Reunião de Encerramento da Auditoria ao Sistema de
Gestão da Qualidade (15 e 16 de setembro/2020) no
âmbito da Gestão Autárquica, na CMA;
Receção aos novos colaboradores da autarquia, 17
postos de trabalho para Assistentes Operacionais e 5
estágios PEPAL, na CMA;
3.ª reunião da Comissão Eventual da Assembleia
Municipal no âmbito da COVID–19, na CMA;
Entrega de máscaras adaptadas a pessoas surdas à
Associação Cultural dos Surdos de Águeda (ACSA), na
CMA;
Visita às Instalações do CLDS 4G (Contratos Locais de
Desenvolvimento Social – 4G) “Ser Pioneiro” e do SAAS
- Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social,
na Avenida José Bernardino Duarte, em Mourisca do
Vouga;
Concerto Solidário "ACID JAZZ PROJECT" promovido
pela ABAShalom, no CAA;

Reunião com os Diretores dos AE/ENA, no CAA;
Inauguração da Exposição "EnconTro - com o
pensamento desenhado" e lançamento do livro
"EnconTro" de Maria Melo, na BMMA;
Receção da Escultura de Paulo Neves, feita com uma
árvore do Parque Alta Vila, no CAA;
Presença no sorteio da segunda fase da Campanha
“Compre em Águeda”, relativo a compras realizadas
nos estabelecimentos comerciais aderentes do
concelho de Águeda, na CMA;
Concerto comemorativo do 32.º Aniversário da UBA,
no CAA;
Visita com a UA às Residências Universitárias, cujas
obras ficaram recentemente concluídas e que vão
servir os estudantes da ESTGA;
Entrega dos prémios aos vencedores da Campanha
“Compre em Águeda” no âmbito do 2.º sorteio, na
CMA;
Abertura do 19.º Edição do Festival "O Gesto
Orelhudo" com o evento "TAIS QUAIS", no CAA;
9.º Edição do Festival "O Gesto Orelhudo", com o
espetáculo "GOLD - MNOZIL BRASS (Áustria), no CAA;
Assinatura do Protocolo n.º 191/2020 entre o
Município de Águeda e a Associação Cultural e
Recreativa de Vale Domingos com o objeto “Parque
Botânico de Vale Domingos – Aldeia da Inovação
Social”, na CMA;
Assinatura do Protocolo n.º 192/2020 entre o
Município de Águeda e a CERCIAG com o objeto
“Cedência das instalações e espaço exterior do Jardim-
de-Infância de Pedaçães à CERCIAG para realização de
Atividades Ocupacionais”, na CMA;
Conselho Alargado do Projeto VOGUI, no CAA;
Oradora na apresentação do Projeto "Fórum da
Economia Social para a Igualdade", desenvolvido pela
FENACERCI, enquanto entidade parceira, em conjunto
com a CONFECOOP e a Questão de Igualdade -
Associação para a Inovação Social, entidade
promotora, através da plataforma Zoom;
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VEREADORA
ELSA CORGA

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

Reunião do Núcleo Executivo da Rede Social, na CMA;
Inauguração da Exposição "A Guerra" de André Letria,
no âmbito do evento “Faz a MALA! - Manifestação
Literária de Águeda”, na BMMA;
Histórias nas Freguesias "Uma vez por mês... à
escolha do freguês", no âmbito do evento “Faz a
MALA! - Manifestação Literária de Águeda”, no Salão
da Junta de Freguesia UF Águeda e Borralha;
Evento "Faz a MALA!" - Webinar "Pôr na MALA - o
futuro das Manifestações Literárias" com o tema
"Quem faz uma mala há muitos anos… Projetos
históricos e de grandes formatos", com transmissão
em direto do facebook da BMMA;
Evento "Faz a MALA!" - Histórias Giratórias com
Rodolfo Castro, com transmissão em direto do
facebook da BMMA;
Visita à Universidade de Aveiro (UA) com o objetivo de
verificar o ponto de situação dos trabalhos realizados
no âmbito da coleção de Águeda “Projeto SOMA –
Sons e Memórias de Aveiro”, na UA;
Conselho Geral da Escola Secundária Adolfo Portela
(ESAP), via plataforma Zoom;
Evento “Faz a MALA!” - Onde viajam os autores locais?,
Online - transmissão Direto Facebook da BMMA;
Evento “Faz a MALA!” - Transmissão da Entrevista com
Manuel Alegre, Online - transmissão Direto Facebook
da BMMA;
Participação na Conferência sob o tema
"Empreendedorismo nas Escolas" se insere no Plano
Intermunicipal de Combate ao Insucesso Escolar -
Educ@RA, organizada pela Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro, em formato
online;
Participação na Assembleia Geral da Associação
Musical das Beiras, em formato online.
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VEREADOR
JOÃO CLEMENTE

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

Presença no sorteio da primeira fase da Campanha
“Compre em Águeda”, relativo a compras realizadas
nos estabelecimentos comerciais aderentes do
concelho de Águeda, na CMA;
Cerimónia de entrega dos vales aos vencedores do 1.ª
Sorteio da Campanha “Compre em Águeda”, no CAA;
Sessão de abertura da Auditoria de Renovação da
certificação ISO/IEC 27001, do Sistema de Gestão de
Segurança da Informação, no âmbito do
Licenciamento de Obras Particulares, na CMA;
Sessão de abertura da Auditoria ao Sistema de Gestão
da Qualidade, no âmbito da Gestão Autárquica, na
CMA;
Reunião de Encerramento das auditorias da APCER –
Qualidade e Segurança da Informação, na CMA;
Visita às Instalações do CLDS 4G “Ser Pioneiro” e do
SAAS - Serviço de Atendimento e Acompanhamento
Social, na Avenida José Bernardino Duarte, em
Mourisca do Vouga;
Apresentação do Relatório do Índice de
Sustentabilidade Municipal (ISM), na CMA;
Presença no 2.º Sorteio da Campanha “Compre em
Águeda” (para compras efetuadas durante o mês de
setembro), na CMA;
Participação no I Encontro de Autarcas da Madalena,
Águeda e Albergaria-a-Velha, na Madalena, que
decorreu entre os dias 8 e 12 de outubro, na Ilha do
Pico, nos Açores;
Cerimónia de abertura da loja de Águeda da
Mercadona, na Avenida 25 de Abril, junto ao Mercado
Municipal;
Cerimónia de assinatura de Protocolo entre a ERSUC,
o Município de Águeda e a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Águeda, para a gestão
e sensibilização para o correto encaminhamento de
recicláveis, no âmbito do projeto do Município de
Águeda de utilização de uma máquina de recolha de
resíduos recicláveis em troca de benefícios para os
cidadãos, no Mercado Municipal.
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O presente capítulo sobre as questões estratégicas,
apresenta as questões que no período tiveram um
desenvolvimento que, pela sua importância, importa
assinalar, relativamente a restante atividade municipal,
sendo apenas um resumo da extensa atividade
realizada. Para o período em questão, demos destaque a
três áreas: COVID-19, Eficiência Energética e Ligação
Aveiro-Águeda.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

De referir que este apoio, visa dar continuidade a um
conjunto de outros já desenvolvidos ao longo de 2020,
desde a distribuição de EPI, à alteração das datas de
apresentação anual das candidaturas, entre outros, e
apresenta mais um passo na estratégia de apoio
económico-social da autarquia à população em geral e
às instituições no âmbito da COVID-19.

Ainda a este nível, importa referir a reunião realizada
com as IPSS do concelho, no sentido de criar uma REDE
LOCAL DE APOIO no âmbito do COVID-19, designada da
CO(N)VID, e que visa criar um protocolo entre a
autarquia, o Centro de Saúde de Águeda e ainda as IPSS
do concelho, para a criação de uma Banco de Recursos
Humanos Partilhados entre as mesmas, para apoio em
caso de situação de contaminação elevada por COVID-19
das IPSS.

COVID-19
No que se refere às políticas referentes à COVID-19, este
âmbito, importa salientar a aprovação pela Assembleia
Municipal de Águeda e a consequente publicação em
Diário da República n.º 216/2020, 2º Suplemento, Série II
de 05/11/2020, do Regulamento do Programa Municipal
de Apoio Extraordinário e Temporário nas áreas da
Educação, Juventude, Desporto, Cultura e Ação Social,
em resultado da pandemia da doença Coronavírus SARS-
CoV-2-COVID-19.

Este programa, entrou me funcionamento em outubro
com a entrega pelas associações das despesas elegíveis
no âmbito do mesmo, a serem entregues até 20 de
novembro para avaliação do apoio pelos serviços, apoios
esses que vão desde o funcionamento, à aquisição de
instrumentos musicais (no caso das bandas
filarmónicas), a aquisição de equipamentos de proteção
individual (EPI) e/ou outros equipamentos, bem como a
execução de obras de adaptação de espaços e apoio
para assegurar os encargos associados às despesas fixas
das Associações (no caso das associações culturais e
desportivas), entre outros apoios.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
No que se refere à eficiência energética, e após a
assinatura do novo Anexo I do acordo de concessão
entre o Município de Águeda e EDP Distribuição, S.A.,
deu-se início em novembro à colocação das primeiras
luminárias LED ao abrigo do mesmo, nomeadamente na
freguesia da Trofa, sendo que até á data de elaboração
da presente informação, estavam já instaladas cerca de
1000 novas luminárias LED em diversas partes do
concelho (do total de 2400 previstas para 2020/2021).

De referir ainda que, no período em questão, a
preparação do projeto FLEXIP, o qual visa o controlo
parcial pela população da iluminação pública, e que se
enquadra não apenas como um projeto inovador ao
nível da eficiência energética, mas um dos projetos mais
interessantes ao nível das smart cities.
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LIGAÇÃO AVEIRO-ÁGUEDA
No que se refere à ligação Aveiro-Águeda, importa
salientar as evoluções no processo que se registaram
nos últimos 2 meses. Assim, ficou acordado entre as
partes envolvidas que, em 2021, e no âmbito do
protocolo de parceria com o Ministério das
Infraestruturas e da Habitação, com as Infraestruturas
de Portugal (IP) e com a Câmara Municipal de Aveiro, ir-
se-á avançar com o projeto de execução da via, num
valor global de 2.500.000,00€, valor comparticipado a
90% no âmbito do protocolo supracitado.

É importante referir que este sonho, prestes a
concretizar-se, só foi possível com o entendimento entre
a Câmara Municipal de Águeda e de Aveiro, que
concertaram assumir este projeto dada a capacidade
política e financeira de ambas as autarquias.
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O PAPEL DE ÁGUEDA COMO UMA SMART CITY
Relativamente à linha estratégica do papel de Águeda
como uma smart city, importa destacar a Águeda Smart
City Platform, que continua em desenvolvimento, tendo
sido implementadas novas funcionalidades, como um
sistema para retribuir o número de alunos presentes nas
escolas (integração com o coletor de dados a decorrer) e
a atualização do end-point da API referente aos dados da
hidrometria.

No que se refere ao projeto PIM, deu-se início do
desenvolvimento da plataforma PIMCMA, com a criação
da estrutura de base de dados para guardar os dados da
plataforma, a implementação dos sistemas de
autenticação e autorização, assim como a
implementação do layout da página, a integração do
layout com os sistemas anteriormente desenvolvidos e a
implementação de um sistema de notificações.

Ainda do ponto de vista tecnológico, e tendo em conta o
Regulamento de Concessão de Regalias Sociais aos 
 Bombeiros Voluntários, foi efetuada a criação de uma
aplicação que adiciona dados para a criação de cartões
para a validação no website valbombeiro.agueda.pt,
assim como o site valbombeiro.agueda.

A nível interno, foi ainda efetuada a migração do projeto
da plataforma de orçamentos para uma nova aplicação
que irá englobar todas as funcionalidades da plataforma
de orçamentos além de outras funcionalidades a serem
implementadas (Projeto Pluma – este projeto tem como
objetivo agregar todas as plataformas que estão a ser
desenvolvidas internamente, numa única plataforma).

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

Nova instância da plataforma de metadados.
(https://geonetwork.sig.cm-
agueda.pt/geonetwork/srv/por/catalog.search#/hom
e).
Nova imagem na landing page da UT-SIG
(https://web.sig.cm-agueda.pt/#landing-page);
Migração de serviços para QGIS server (em
progresso);
Atualização de camadas na EPL – Emissão de Plantas
de Localização;
Atualização de camadas no PDM – Plano Diretor
Municipal;
Desenvolvimento da interface da IDEAgueda (em
progresso) https://sig.cm-agueda.pt/;
Colocação em funcionamento da Estação
Hidrométrica de Alhandra, com dados estatísticos e
API para integração externa;
Disponibilização de serviços OGC ao público;

No que toca aos dados abertos, de salientar que, à data
da escrita da presente informação, o Município
disponibilizava cerca de 150 conjuntos de dados no
Portal de Dados Abertos da Autarquia, tendo sido
disponibilizados novos conjuntos de dados referentes
aos contentores RSU e da Estação Hidrométrica.

Foram ainda atualizados conjuntos de dados no que
respeita à Perigosidade, Percursos Pedestres, Rua
Varanda de Pilatos e Rua Laudelino Miranda. No período,
o portal teve 1160 visitantes únicos, de média, por mês e
138 downloads, de média, por mês.

Importa, também, destacar a migração do protocolo
http:// para https://, com adição de camada de
segurança, para todos os serviços da IDEAgueda,
permitindo uma ligação segura entre cliente e servidor.
Ainda no que respeita aos serviços WebSIG, foram
realizadas as seguintes tarefas:

https://geonetwork.sig.cm-agueda.pt/geonetwork/srv/por/catalog.search#/home
https://web.sig.cm-agueda.pt/#landing-page
https://sig.cm-agueda.pt/


LINHAS
ESTRATÉGICAS

17

Atualização de SW de gestão de conteúdos.

Por fim, importa destacar o início do desenvolvimento
do projeto Projeto FLEXIP, que irá permitirá reforçar a
gestão da rede de iluminação pública quer na cidade de
Águeda, quer nos núcleos urbanos de Fermentelos,
Mourisca do Vouga e Aguada de Cima. Este projeto, irá
permitir que qualquer cidadão, possa controlar os níveis
de luminosidade das luminárias do projeto, durante um
período de tempo específico, seja por uma questão de
segurança, de efetuar qualquer atividade na rua, ou
qualquer outra específica, com base numa aplicação
específica e um simples QRCode colocado nas
luminárias.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

desenvolvimento da análise e ponderação da
programação financeira, a fim de prosseguir com o
relatório de sustentabilidade económica-financeira;
elaboração das Plantas de Condicionantes – Reserva
Agrícola Nacional (exclusões), Reserva Ecológica
Nacional (exclusões) e Condicionantes Gerais;
elaboração da proposta de alteração do
Regulamento do PDM;
elaboração do Relatório da alteração em curso.

Elaboração de novo cálculo do défice de
financiamento para a Candidatura “Reabilitação do
Mercado Municipal” e submissão de novos
esclarecimentos à CCDR Centro, que se encontra em
fase de análise pela CCDR Centro;

No âmbito da Gestão Urbanística, foram submetidos, na
Plataforma de Atendimento online, os seguintes
procedimentos urbanísticos: 189 procedimentos de
projetos de arquitetura, 76 procedimentos de projetos
de especialidade, 70 procedimentos de autorização de
utilização, 26 informações prévias, 2 procedimentos de
autorização de alteração de utilização, 5 procedimentos
de operação de loteamento, 16 certidões de destaque e
55 alvarás de licença de construção, procedimentos
estes realizados nos termos do previsto no regime
jurídico da urbanização e da edificação.

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

Quanto aos projetos de reabilitação urbana financiados,
foram realizadas as seguintes ações:

PLANEAMENTO TERRITORIAL E
REQUALIFICAÇÃO URBANA

finalização da análise e ponderação dos
equipamentos integrados em Espaços de Uso
Especial Urbanizáveis - Espaços de Equipamentos, e
dos Espaços Canais, com respetivo 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";
finalização da análise das construções existentes fora
do perímetro urbano;
continuidade da elaboração/correção da Planta de
Ordenamento – Ordenamento;

Neste período, foi dada continuidade aos trabalhos de
alteração, no sentido da instrução da 2.ª Alteração à 1.ª
Revisão do PDM de Águeda. Durante os meses de
setembro, outubro e novembro foram realizados os
seguintes trabalhos:



Acompanhamento Técnico dos projetos de
Reabilitação Urbana previstos no PEDU e co-
financiados pelo PO Centro 2020, designadamente:
“Construção de Ciclovias e Vias Pedonais a Poente –
Ligação Centro/Equipamentos Sociais e de Saúde a
Paredes”, “Construção de Ciclovias e Vias Pedonais a
Nascente – Ligação Centro/Equipamentos Escolares e
Comerciais a Assequins e Ameal”, “Construção de
Ciclovias e Acessos Pedonais – Fecho da Rede Ciclável
do Centro”, “Reabilitação dos Edifícios do
Conservatório, casa de ensaios do Cancioneiro e
Orquestra Típica”, “Reabilitação do Espaço Público
envolvente à Casa do Adro”, “Reabilitação do Parque
da Alta Vila”. Inclui a elaboração e submissão de
pedidos de pagamento, reprogramações, resposta a
esclarecimentos e relatórios de progresso;
Elaboração e submissão da Reprogramação
Temporal e Financeira da Candidatura “Construção
de Ciclovias e Vias Pedonais a Nascente – Ligação
Centro/Equipamentos Escolares e Comerciais a
Assequins e Ameal”, que já se encontra aprovada
pela CCDR Centro;
Elaboração e submissão da Reprogramação
Temporal e Financeira da Candidatura “Reabilitação
dos Edifícios do Conservatório, casa de ensaios do
Cancioneiro e Orquestra Típica”, que se encontra em
fase de análise pela CCDR Centro;
Elaboração e submissão da Reprogramação
Temporal e Financeira da Candidatura “Reabilitação
do Parque da Alta Vila”, que se encontra em fase de
análise pela CCDR Centro.
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Requalificação Urbana - Rua José Gustavo Pimenta e
Rua Eng.º José Bastos Xavier: foi reparado o
pavimento betuminoso da Rua Eng.º José Bastos
Xavier e executado o reperfilamento de tampas e
pintura rodoviária para proceder à receção
provisória;
Requalificação Urbana – Praceta das Chãs, Rua Dr.
Manuel Alegre e Rua 15 de Agosto: foi elaborado
auto de receção provisória da empreitada;
Reabilitação do Espaço Público Envolvente à
Habitação Social do Centro – R. Fundação Dionísio
Pinheiro e R. Eng. Carlos Rodrigues: foram aplicados
lancis e pavimentada a via com massas betuminosas.
A empreitada encontra-se suspensa para elaboração
das alterações ao projeto;
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: 

na Rua Velha de S. Pedro foram executada a
camada de base em tout-venant e decorrem
trabalhos de calcetamento em cubos de granito;
na Rua António Brinco da Costa, decorrem
trabalhos de tapamento de valas com massas
betuminosas a quente; 

No que respeita às obras na cidade de Águeda, salienta-
se a abertura do procedimento de contratação pública
para execução da empreitada para a Requalificação do
Mercado Municipal, assim como o procedimento
concursal para a repavimentação da Rua da Ribeira.

Relativamente às empreitadas em curso, importa
salientar:

CIDADE DE ÁGUEDA
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na Rua António Ribeiro de Matos, foram
executados trabalhos de escavação de terras para
execução do muro, foi aplicado no local o muro
em betão pré-fabricado, decorrendo neste
momento o aterro das fundações do mesmo.
Decorrem trabalhos da rede elétrica e iluminação
pública com a passagem de cabos;

Reabilitação dos Edifícios da Orquestra Típica,
Cancioneiro e Conservatório e do Espaço Exterior
Envolvente aos Mesmos: foi efetuada a 15 de
outubro vistoria para receção provisória dos edifícios
da orquestra típica e do cancioneiro, foram
concluídos os trabalhos ao nível dos arranjos
exteriores, a obra foi dada por concluída no dia 2 de
novembro;
Requalificação do Parque da Alta Vila, Águeda: a
empreitada está concluída com exceção dos
candeeiros da iluminação pública que irão ser
aplicados até ao final do ano;
Parque Verde na Várzea: a obra está concluída, está
aguardar reforço da hidrosementeira no parque de
merendas e apresentação da compilação técnica e
telas finais para agendamento de vistoria para
efeitos de receção provisória da obra;
Construção da Pista Ciclável da Rotunda da
Fechadura ao Covão: obra concluída, aguarda vistoria
para efeitos de receção provisória;
Repavimentação da Rotunda da Fechadura ao Covão:
Obra concluída, aguarda vistoria para efeitos de
receção provisória;
Requalificação de Edifícios para Residências
Universitárias: a obra está concluída e em utilização,
aguarda-se a correção das telas finais e apresentação
de relatórios de ensaios do sistema de aquecimento,
para ser recebida provisoriamente;

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

Construção de Infraestruturas previstas no Plano
Geral de Drenagem da Cidade de Águeda e Execução
de Intervenções prioritárias – 1ª Fase: A obra teve
início a 19/09/2020 com a implantação do estaleiro
na zona do Parque 1.º de Maio, para execução da
estação elevatória (EE) e do edifício do equipamento
elétrico de apoio ao funcionamento desta.

Procedeu-se a trabalhos de remoção das
papeleiras existentes no local, remoção de
árvores que colidiam com os trabalhos de
escavação na zona de implantação da estação
elevatória, remoção da calçada e deslocação dos
caixotes do lixo/ecopontos. 
Procedeu-se à identificação das infraestruturas
existentes que pudessem interferir com o normal
funcionamento dos trabalhos (rede de rega e de
iluminação pública). Foi ainda executado um
muro guia em betão, para apoio das estacas pré-
moldadas. 
No início de novembro procedeu-se à escavação
na zona de implementação da EE (profundidade
de 30cm) para implantação da viga de
coroamento e para tirar as medidas ao
contraventamento metálico previsto à cofragem
da mesma. 
De momento, encontra-se a decorrer o corte da
cabeça das estacas e do  respetivo ferro
excedente, preparação do ferro de ligação
estaca/laje, e dobragem do ferro para o edifício
elétrico;

Impermeabilização das piscinas do complexo de
piscinas e Águeda: receção provisória foi efetuada a
22 de outubro de 2020;
Reabilitação de Espaços Públicos da Baixa da Cidade
– R. Celestino Neto e Av. 25 de Abril: estão em curso
os procedimentos para início dos trabalhos;
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Requalificação do Centro Urbano da Sede de
Freguesia de Fermentelos: foi apresentado projeto de
execução, e elaborada a respetiva revisão e remetida
ao projetista para se prenunciar ou proceder às
alterações que entender pertinentes;
Projeto de Requalificação do Largo de Fermentões,
em Valongo do Vouga: projeto de execução em fase
de alteração mediante solicitação da Junta de
Freguesia;
Restauro da Igreja da Trofa, na União de freguesias
da Trofa e Segadães: foi enviado o projeto de
execução, 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 – em
fase de elaboração do projeto de execução;
Projeto de Requalificação da Zona Central da
Mourisca do Vouga: encontra-se em fase de
elaboração do projeto de execução.

Reabilitação de Ruas do Concelho - Lote 1: aguarda-
se entrega de elementos em falta da compilação
técnica, para receção provisória da empreitada;
Reabilitação de Ruas do Concelho – Lote 3: aguarda-
se entrega de elementos em falta da compilação
técnica, para receção provisória da empreitada;
Acesso do Parque dos Bombeiros em Agadão: Os
trabalhos estão concluídos;

Já os projetos em curso, durante o período, foram os
seguintes:

Por fim, e no que respeita às empreitadas em curso, é de
referir:

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

Requalificação da Zona do Centro de Barrô: foi
elaborado um novo procedimento de contratação
pública da empreitada, tendo já sido rececionadas as
propostas e elaborado o relatório final;
Pavimentação e Repavimentação de Vias em Oronhe,
Espinhel, Macinhata do Vouga, Lanheses e Soutelo: o
processo foi remetido ao serviço de notariado para
elaboração e aprovação da minuta do contrato,
juntamente com a proposta de adjudicação;
Remoção e Substituição da Cobertura em
Fibrocimento da Escola Básica de Assequins: foi
elaborado o procedimento de contratação pública da
empreitada, estando em fase de adjudicação;
Substituição da caixilharia de madeira da EB1 de
Aguada de Baixo: foi aberto procedimento concursal;
Requalificação de Espaços Exteriores do Centro
Cívico de Arrancada do Vouga: o prazo de entrega
das propostas termina no dia 23 de novembro de
2020.

No que concerne às obras nas uniões de
freguesias/freguesias, foi realizado o procedimento de
contratação pública para a aquisição de serviços de
elaboração dos Projetos de Especialidades de
Requalificação da Zona Central da Mourisca do Vouga,
sendo que o projeto de execução já se encontra
adjudicado.

Quanto aos procedimentos de contratação pública, o
ponto de situação, no período em referência, era o
seguinte:

UNIÕES DE FREGUESIA / FREGUESIAS

Quanto a projetos de execução, realce para a aquisição
de serviços para elaboração do projeto de execução das
Intervenções Estruturais para o Controlo de Cheias em
Águeda – 2.ª Fase.
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Repavimentação de Vias em Fermentelos, Águeda,
Recardães, Mourisca do Vouga e Valongo do Vouga:
obra concluída;
Requalificação do Largo Sra. da Saúde em
Fermentelos: aguarda finalização dos trabalhos
relativos a mobiliário urbano, pavimentos e
sementeira;
Repavimentação de Vias em Castanheira do Vouga,
Aguada de Baixo, Barrô, Paradela, Casal D’Álvaro e
Gravanço: vistoria para efeitos de receção provisória
ocorreu em 10 de setembro 2020;
Repavimentação de Vias em Águeda, Valongo do
Vouga e Macinhata do Vouga: obra concluída;
Requalificação da Rua Prior João Gomes dos Santos e
Rua António Dias Marques - Macinhata do Vouga: os
passeios encontram-se concluídos. A obra está
suspensa, a aguardar boas condições climatéricas,
para se proceder à pavimentação das vias;
Arranjos Exteriores da Zona Envolvente ao Edifício da
Junta de Freguesia de Espinhel: foram executados os
trabalhos das redes de águas pluviais, iluminação
pública e ITUR, modelação de terreno, abertura de
caixa, assentamento de lancis, execução de camada
de tout-venant e assentamento de calçada em
passeios;
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 29/10/2020;
Pavimentação de Vários Arruamentos nos Lugares de
Belazaima do Chão, Póvoa do Vale do Trigo e Póvoa
de Baixo: aguarda-se a entregue das telas finais e do
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição, para o agendamento da
receção provisória da obra;

Repavimentação de Ruas em Vale Domingos: obra
concluída;
Repavimentações em Recardães e Borralha: Foram
pavimentadas a Travessa Proa do Barco, Rua das
Vergadas, Travessa das Vergadas, Rua da Proa do
Barco, Rua da Assentada, Travessa do Areeiro,
Travessa dos Cucos, Rua da Brenha, Travessa do
Chão da Moita, Rua Vale do Rio e Rua das Alminhas,
bem como foram realizadas valetas de cimento nas
ruas Travessa do Areeiro e Travessa dos Cucos.
Aguarda levantamento de tampas e sinalização
horizontal;
Reabilitação de Passagem Hidráulica na EN333 –
Giesteira: a obra teve início a 07/10/2020 para a
preparação da frente de trabalho e a desmatação da
envolvente/terreno da passagem hidráulica(PH). A 15
de outubro procedeu-se à limpeza da passagem
hidráulica, desosbstrução e limpeza do seu interior,
remoção e transporte de sedimentos. A obra teve
término a 23 de outubro, por meio do acabamento
das bocas e de trabalhos finais de limpeza e pintura;
Requalificação da Zona Envolvente à Igreja e Centro
Cívico da Trofa: O auto de Consignação foi assinado a
08 de outubro, o PSS foi aprovado a 13 de outubro e
a obra iniciou a 15 de outubro de 2020, com a
montagem do estaleiro. Na envolvente do Pelourinho
foram efetuados os trabalhos de remoção dos
pavimentos existentes, dos candeeiros, dos bancos e
das papeiras, bem como o abate de uma árvore,
presentemente encontram-se em execução o
assentamento das guias de granito, a aplicação de
terra vegetal nos canteiros e a colocação de tout-
venant. Em simultâneo estão a executar o corte do
pavimento betuminoso e a abertura de vala para a
execução da rede de drenagem de águas pluviais na
Rua D. Duarte Lemos e Rua César Barata. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020
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Repavimentação em Serém, Lamas e Travassô: estão
em curso os procedimentos para início dos
trabalhos;
Retificações no Centro Educativo de Fermentelos:
estão em curso os procedimentos para início dos
trabalhos.

Encontram-se ainda em execução a remoção e a
reaplicação dos lancis para rebaixamento das
passadeiras dos passeios da Travessa do Pelourinho,
da Rua da Figueira e da Rua Carlos Barbeiro;

Relativamente ao PEC, importa ainda referir a publicação
do relatório preliminar e a realização da audiência prévia
dos interessados do procedimento de contratação
pública para execução da empreitada do loteamento
municipal do PEC (Fase 2) e, também, a conclusão dos
trabalhos de drenagem de águas pluviais da empreitada
da construção da via de acesso ao PEC (troço entre a Rua
do Casarão e o PEC), estando a decorrer os trabalhos de
execução da camada de sub-base em agregado britado
de granulometria extensa.

Sobre a Incubadora de Empresas, foi mantido o
acompanhamento às empresas e ideias de negócio
através da realização de reuniões online e a contínua
partilha de oportunidades de formação, de participação
em webinars temáticos, de informação sobre
candidaturas e outras medidas de apoio às empresas de
nível local, regional e mesmo nacional. Foram acolhidos
no período em referência 1 nova empresa e 3 ideia de
negócio.

Ainda no âmbito da atividade da Incubadora de
Empresas foi efetuada articulação com o projeto CLDS
4G “Ser Pioneiro”, nomeadamente no que diz respeito às
formas de apoio a potenciais empreendedores sociais
que resultem da ação prevista por este projeto, no
sentido de otimização de recursos e criação de uma ação
integrada dos diversos agentes e recursos localmente
disponíveis na área do empreendedorismo.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

O Gabinete de Apoio ao Empresário manteve o trabalho
de acompanhamento dos projetos instalados ou em
instalação no Parque Empresarial do Casarão (PEC), com
a realização de atendimentos telefónicos e facilitação de
contactos com o Município (nomeadamente no que diz
respeito à gestão urbanística) e com as entidades
gestoras das redes de abastecimento no PEC para apoio
na resolução de questões concretas de instalação. Foi
também realizado um contrato de constituição de
superfície sobre o lote 12 e recebida uma candidatura
que está em análise.

No âmbito do processo de alteração do Regulamento
Municipal do PEC foram realizadas 5 reuniões de
trabalho com a 2ª comissão da Assembleia Municipal
estando a ser reunidos todos os contributos no sentido
de juridicamente ser elaborada uma proposta de
regulamento. Cumulativamente, encontra-se a ser
elaborado um regulamento de funcionamento do PEC-
Águeda, assim como um regulamento de incentivos
fiscais, em articulação com o regulamento de venda de
lotes.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E
TURÍSTICO DO CONCELHO
INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E INDÚSTRIA
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Através da IERA, foram disponibilizadas as possibilidades
de participação no LABE – Laboratório de
Empreendedorismo (dinamizada pela UACoopera) e na
Feira de Emprego Virtual (promovida pela Universidade
de Aveiro), onde estiveram presentes algumas empresas
da IE Águeda, bem como no programa de apoio ao
empreendedorismo Tourism Explorer, dinamizado pela
UACoopera no âmbito da mentoria, que foi prestada por
técnicos da IERA aos projetos participantes.

Aguarda-se, da parte da direção nacional do IEFP, a
aprovação de um memorando entre o IEFP de Águeda e
a Incubadora de Empresas de Águeda, para criação de
mecanismos de fomento e apoio à criação do próprio
emprego, nomeadamente através da capacitação e da
redução de custos na fase inicial de arranque da
empresa.

Por último, foram desenvolvidas reuniões com o IAPMEI
no sentido de implementar o Espaço Empresa em
Águeda, estando a estudar-se o seu modelo de
funcionamento, tendo em conta as regras do IPAMEI,
estando igualmente a iniciar-se o desenvolvimento de
uma plataforma comum de atendimento entre as duas
entidades CMA e IAPMEI.

Para uma resposta adequada à nova realidade do setor,
o serviço está a delinear estratégias para novas
propostas e projetos a implementar, tendo por base os
novos interesses do turista, e a valorização dos recursos
naturais como a principal opção para os passeios em
família e em pequenos grupos, privilegiando a segurança
de todos. Assim, em outubro, foram iniciados todos os
procedimentos relativos ao evento “Águeda é Natal”. O
Maior Pai Natal do Mundo voltou à Praça 1º de Maio,
mas este ano voltou sem a companhia do Menor Pai
Natal do Mundo, que esperamos receber assim que for
possível perante o contexto pandémico que se vive. A
iluminação e a decoração das ruas, uma das principais
atrações todos os anos, trazendo muitos visitantes à
nossa cidade, foi a aposta única para este Natal,
decidindo-se que não haveria a típica animação de rua
nem o “Mercadinho de Natal”, atividades habituais deste
evento. Para que fosse possível antecipar o evento e
alargar o período de tempo do mesmo, todos os
procedimentos tiveram início em outubro. Esta medida
possibilitou a visita a Águeda e às suas iluminações e
decorações natalícias ao longo de 2 meses, ao invés do
habitual período da época, que começa a 1 de
dezembro. Este ano o evento decorre entre 7 de
novembro e 10 de janeiro de 2021, entre as 17h30 e as
01h00 (sendo que o horário para desligar a iluminação
foi, neste período, ajustado às medidas determinadas
pelo Governo). O serviço de turismo, em articulação com
outros serviços do Município e a Bolsa de Promotores do
Município (BP), procedeu a todas as diligências no que
respeita à organização e acompanhamento do evento,
que incluiu toda a sua logística bem como
procedimentos concursais com vista à realização do
mesmo. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

A promoção do concelho é uma prática importante em
qualquer altura do ano. Neste momento em que o
afastamento social impera, e tendo em conta o
agravamento da situação epidemiológica da segunda
vaga de COVID-19, é necessário continuar a apostar na
promoção de conteúdos online.

TURISMO SUSTENTÁVEL



LINHAS
ESTRATÉGICAS

24

Para garantir a segurança de todos na visitação à cidade,
foi reforçada a sinalética e informação para que sejam
tomadas todas as medidas de segurança recomendadas
pela DGS, bem como um conjunto de voluntários da
Bolsa de Promotores, percorreram as principais ruas da
baixa da cidade com as funções de informar os visitantes
de onde podem ver as diferentes decorações natalícias,
com álcool gel sempre à disposição e com a função de
reportar qualquer situação de aglomerado anormal que
se viesse a verificar.

Foi elaborada a publicitação online do Município na
plataforma “Good Travel Guide”, que disponibilizou ao
Município de Águeda, pelo seu reconhecimento
enquanto “Top 100 Most Sustainable Destinations 2020”,
a possibilidade de ter uma página inteiramente dedicada
a Águeda. Foram elaborados os textos e selecionadas as
imagens e vídeos a enviar para esta plataforma que
mostra o que há de melhor para ver e fazer em
municípios em variados países, sendo Águeda um de 6
municípios portugueses em destaque.

À semelhança do trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido pelo serviço de Turismo, a publicação
semanal do VisitÁgueda continuou a ser realizada. Ao
longo destes 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 stories. Para consulta de
stories passados, foram atualizados os destaques no
perfil, com variados temas e que vão sendo atualizados à
medida que os stories são publicados. Assim, nos
últimos 3 meses, foram publicados mais 8 stories e feitas
mais 15 publicações no perfil (maioritariamente da
rubrica semanal do “visitÁgueda”). 

É de referir que, desde meados de março – aquando do
início da dinamização do perfil de Instagram, até ao fim
do mês de novembro há a registar um aumento na
média de likes por fotografia e um aumento no número
de seguidores.

Ainda em setembro, deu-se por finalizada a 1ª edição do
evento “Regresso à Natureza!” com um fim-de-semana
repleto de atividades. Nos dias 5 e 6 de setembro,
decorreu o segundo fim-de-semana de atividades em
contacto com a natureza, com foco nos parques fluviais
(Redonda, Bolfiar e Alfusqueiro), em Macieira de Alcôba
e no Rio Águeda. As atividades náuticas no Rio Águeda,
nestes dias, contaram com cerca de 266 participantes,
nos Parques Fluviais (ao longo dos dois dias), com 587
participantes, a atividade noturna “Descobre a Serra: a
Natureza e as Estrelas” esgotou as inscrições com o teto
máximo de 40 pessoas a ser atingido, o trilho pedestre
PR4 foi percorrido por 29 pessoas na manhã de dia 6,
em diferentes ritmos de caminhada e corrida e,
finalmente, os “Jogos do Hélder” contaram com 35
participantes ao longo do dia 6 de setembro, em
Macieira de Alcôba. No total, o evento que se realizou ao
entre 28 de julho e 6 de setembro, com diversas
atividades desportivas e de lazer, contou com 3.005
participantes.

Seguindo a tendência de valorização do turismo de
natureza, continuamos a valorizar a rede de percursos
pedestres do Concelho, esta rede, contribui para
melhorar as condições de fruição e conhecimento dos
valores naturais e culturais do território municipal.
Paralelamente divulga o concelho junto da comunidade
local bem como junto dos pedestrianistas, aumentando
a visibilidade e número de visitantes aos locais de
interesse natural e turístico, contribuindo ainda para a
geração de valor e para a sustentabilidade local. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020
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Neste âmbito, deu-se por concluída a reposição de
sinalética na rede de percursos pedestres municipais,
bem como a transferência de competências, para as
Juntas de Freguesia, através da assinatura de contratos
interadministrativos, para a manutenção destas
infraestruturas, decorre o processo de homologação dos
mesmos, aguardando-se o agendamento das vistorias
por parte da Federação.

No âmbito do Turismo, foram ainda outras as
participações em Webinars e reuniões técnicas, de onde
destacamos os "Desafios e Oportunidades das Estações
Náuticas da Ria de Aveiro".

Nos últimos meses e num período de contingência
provocado pela pandemia da 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, a dinamização da Campanha “Compre
em Águeda” visou apoiar este setor, criando medidas
específicas de incentivo à compra no comércio local,
nomeadamente, incentivar à compra no pequeno
comércio do concelho para ganhar cupões de
participação. Igualmente, após o sorteio, gastar os vales
nos estabelecimentos aderentes permite o apoio às
famílias e à sustentabilidade da economia no território,
combatendo o encerramento destas pequenas
empresas, que dão vida à cidade e ao concelho e são a
subsistência de muitas famílias Aguedenses. Passados
três meses do início da implementação deste projeto
estamos já na fase de reembolso aos comerciantes,
durante estes últimos meses realizaram-se os dois
sorteios previstos na campanha, o primeiro a 04 de
setembro e o segundo a 02 de outubro, em cada um dos
sorteios foram atribuídos 50.000,00€ em prémios. 

A iniciativa teve grande adesão por parte dos
comerciantes e, sobretudo, por parte das famílias que
fizeram compras no comércio aderente para se
habilitarem aos prémios. Foi efetuado um inquérito às
lojas aderentes em que a maior parte deu pontuação
máxima à relevância da campanha e salientou a
importância desta iniciativa se repetir. Atualmente
estamos já na parte final do projeto com 93.500,00 € já
transferidos para as lojas aderentes. Encontra-se ainda a
ser elaborado o relatório global da campanha.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

EXCELÊNCIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Ao nível da educação no concelho, importa começar por
referenciar a colocação de cerca de novos 30
funcionários do pessoal não docente dos agrupamentos
e escolas não agrupadas do concelho, por forma a
reforçar o funcionamento das mesmas, com especial
destaque, para o momento que se vive com o COVID-19.

Cumulativamente, e relativamente às instalações de
ensino, foi elaboração e submetida a Candidatura
“Remoção e Substituição da Cobertura em Fibrocimento
da Escola Básica de Assequins”, ao abrigo do Aviso de
Concurso CENTRO-72-2020-11, que se encontra em fase
de análise pela CCDR Centro.

No que diz respeito às atividades desenvolvidas em
conjunto com os AE, e considerando as medidas
impostas pela DGS e pelo Ministério da Educação,
apenas foi possível realizar a Astronomia nas Escolas,
abrangendo cerca de 420 alunos. 
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168 atendimentos, através do GAPSI e 42
deslocações aos estabelecimentos de ensino (pré-
escolar e 1º CEB);
Receção de novos pedidos para avaliação/
acompanhamento psicológico;
Realização de reuniões de articulação com várias
entidades/técnicos relativamente a casos
acompanhados pelo GAPSI, nomeadamente técnicos
dos agrupamentos de escolas do concelho;
Realização de  reuniões de articulação relativamente
aos casos acompanhados pelo GAPSI, com Técnicas
da Unidade de Desenvolvimento Social e Núcleo de
Infância e Juventude de Aveiro, assim como visita
domiciliária conjunta, a pedido da Técnica da
Unidade de Desenvolvimento Social e Núcleo de
Infância e Juventude de Aveiro, a uma família cuja
menor beneficia do apoio do GAPSI;

Foi ainda desenvolvido um procedimento da DGEstE,
para fornecimento de refeições confecionados os
estabelecimentos escolares de Fermentelos e de Aguada
de Cima.

Ao nível do GAPSI, foi realizada a articulação e envio de
informação para os Diretores e Profissionais de
Psicologia dos Agrupamentos de Escolas do concelho,
relativamente ao início do presente ano letivo
(2020/2021), bem como os respetivos procedimentos a
efetuar no âmbito dos acompanhamentos psicológicos
nas escolas do Pré-escolar e 1ºCEB. Posteriormente,
foram contactados os Encarregados de Educação das
crianças já apoiadas pelo GAPSI, assim como dos novos
casos.

Ainda no âmbito do GAPSI, realizaram-se as seguintes
tarefas:

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

Por outro lado, e no âmbito do apoio escolar, foi
elaborada e submetida a candidatura “Escola Digital”, ao
abrigo do Aviso de Concurso CENTRO-D4-2020-82
(Refinanciamento das Autarquias Locais), que se
encontra em fase de análise pela CCDR Centro.

No que se refere à atividade normal de gestão do
sistema educativo local, para o período de setembro a
novembro, em média foram fornecidas mensalmente
cerca de 55.507 refeições a alunos do 1.º ciclo e 14.128 a
crianças do pré-escolar, assim como a frequência mensal
de cerca de 1.596 alunos nas AEC e 297 crianças nas
AAAF. 

No que concerne ao transporte escolar, o município
colocou a concurso público 29 lotes para circuitos
especiais, que abrangem cerca de 169 alunos do 1.º ciclo
do Ensino Básico ao Ensino Secundário e que somados
aos restantes alunos que usufruem de transporte
escolar, totaliza um total de 949 alunos abrangidos por
este serviço. 

Por fim, no Programa Regime Escolar, foram entregues
nos estabelecimentos de educação, 40.080 pacotes de
leite para as crianças do pré-escolar e alunos do 1.º CEB,
tal como foram fornecidas 13.988 peças de fruta para as
crianças do pré-escolar e alunos do 1º CEB.

Paralelamente, e considerando as necessidades para o
ano de 2021, procedeu-se à preparação/elaboração dos
procedimentos concursais para aquisição de leite
escolar, fruta (Regime de Fruta Escolar), material de
economato e material limpeza e higiene para os
estabelecimentos escolares. 
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No mês de outubro tiveram início - com regularidade
semanal - das Oficinas de Fabricação Digital (Web,
Modelação 2D & 3D, Robótica) no âmbito do Projeto de
Mediação Municipal e Intercultural "Igualdade na
Diversidade"; estas oficinas são frequentadas por jovens
de etnia cigana do sexo masculino e feminino (12 jovens
distribuídos por 2 grupos).

O ALL recebe ainda a visita semanal desde novembro
dos 8 voluntários do Serviço de Voluntariado Europeu
para formação em Fabricação Digital (Modelação 2D &
3D, Programação e Robótica) no âmbito da sua estada
durante um ano no Concelho de Águeda.

Os serviços de fabricação digital continuam em
funcionamento, quer através da prestação de serviços
para a comunidade, quer através da prestação de
serviços internos à autarquia.

Por fim, destaca-se a colaboração da UT-SIG com aluno
da ES Adolfo Portela, no âmbito do desenvolvimento de
aplicação para smartphone/ trabalho final de curso.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

Articulação com a CPCJ, relativamente a casos que
são encaminhados pelos técnicos desta entidade a
solicitarem intervenção do GAPSI;
Reunião do projeto Grão a Grão tendo estado
presente na mesma as Terapeutas da Fala do
Agrupamento de Escolas de Águeda, Terapeuta da
Fala da Câmara Municipal de Águeda, Terapeuta da
Fala do agrupamento de Escolas de Valongo do
Vouga e as Terapeutas da Fala da CERCIAG
integradas no respetivo Projeto.

Partilha dos Objetivos da Juventude definidos na
Conferência da Juventude da União Europeia;
Seminário by VOGUI e Bootcamps by VOGUI e ainda
Sessões de Competências pessoais e Sociais by
VOGUI;
Time to Move 2020;
Walkduct - Performance no Festival dos Canais, numa
participação com o AgitLab;
Seminário Eurodesk;
Sessões EMOACTION – Emoção em Ação;
Reunião de Concelho Alargado.

Quanto ao Centro de Juventude de Águeda (CJA) e à Loja
Europeia da Juventude, foram desenvolvidas diversas
atividades, formações e eventos, sendo divulgadas nos
meios de comunicação social notícias sobre os projetos
de voluntariado. No período, foram realizadas um total
de 82 publicações na página do Facebook, e 9 no
Instagram. Das ações realizadas, de destacar as
seguintes:

O ALL continuou a realizar as Oficinas de
Experimentação Tecnológica, que contaram com a
participação semanal de 89, 101 e 110 formandos,
respetivamente nos meses de setembro, outubro e
novembro de 2020, com o envolvimento de IPSS.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E COMBATE
ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

O concelho de Águeda é referência no âmbito da
sustentabilidade ambiental, 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.
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O Município encontra-se a trabalhar alinhado com os
Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 2030 das
Nações Unidas. Neste âmbito, o desenvolvimento do
Índice de Sustentabilidade Municipal (ISM) 2020 para
Águeda permitiu medir e concretizar a sustentabilidade
ao nível local (comparando com o referencial regional e
nacional), constituindo-se desta forma como uma
importante ferramenta, cujo resultado final foi
apresentado no dia 25 de setembro de 2020 no salão
nobre. O Projeto Territórios Sustentáveis, desenvolvido
no quadro desta parceria, apresenta-se como um
processo de mediação, partilha e transferência de boas
práticas e conhecimentos para o caminho do
desenvolvimento sustentável ao nível local. Permite
acrescentar valor às dinâmicas das comunidades
societais, ao disponibilizar informações relevantes de
apoio à decisão autárquica, na definição da sua
estratégia.

À semelhança de anos anteriores, o município de
Águeda preencheu e submeteu a candidatura ao
Programa ECOXXI 2020. O ECOXXI visa a identificação e o
reconhecimento de boas práticas de sustentabilidade
desenvolvidas ao nível dos municípios, valorizando um
conjunto de aspetos considerados fundamentais à
construção do Desenvolvimento Sustentável.

Em relação à economia circular, o município de Águeda
foi convidado a assinar a Declaração Europeia das
Cidades Circulares. Esta declaração foi desenvolvida por
uma série de organizações europeias empenhadas em
promover a transição para uma economia circular a nível
local, incluindo ICLEI, Flandres Circular, CSCP, ECERA,
Banco Europeu de Investimento, Fundação Ellen
McArthur, Eurocities, LWARB, Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente e o Instituto WCYCLE. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

O documento contém uma visão comum e partilhada
que ajuda a garantir que as cidades atuam como uma
força conjunta rumo à circularidade. Reconhecendo a
necessidade de acelerar a transição de uma economia
linear para uma economia circular na Europa, as cidades
e regiões que assinam a declaração comprometem-se a
atuar como embaixadores e defender uma economia
circular a caminho de uma sociedade com eficiência de
recursos, de baixo carbono e socialmente responsável.
Esta declaração reforça a importância da Economia
Circular que tem reflexo direto no quadro de
financiamento para 2021-2027, antecipando-se como
altamente relevante a existência de uma estratégia de
Economia Circular para acesso a financiamento.

Enquadrado nestes pressupostos, e no âmbito do
projeto Valoriz@rte – Compras Circulares, cofinanciado
pelo Fundo Ambiental, o Município irá instalar uma
estrutura modular no parque da Pateira em espinhel,
para apoio às atividades que decorrem no parque e na
envolvente à lagoa da Pateira, decorrendo o
procedimento concursal. 

O core do projeto LIFE ÁGUEDA é a sustentabilidade,
procurando promover um conjunto de ações que visam
a conservação de espécies da fauna, bem como a
melhoria dos habitats envolventes aos rios, resultando
num acréscimo da qualidade ambiental do concelho. A
par, a componente de divulgação das temáticas
abordadas pelo projeto, constitui um pilar basilar para
tornar as ações de conservação implementadas,
mediante a sensibilização e o desenvolvimento de
atividades de ciência cidadã com munícipes e visitantes.

Foram realizadas as reuniões da Comissão de Gestão
com os parceiros do projeto.
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Foi também durante dois dias realizada a reunião de
acompanhamento e auditoria do projeto por parte da
entidade externa responsável (NEEMO), na pessoa da
Dra. Filipa Ferrão, para reporte à EASME (Executive
Agency for Small and Medium-sized Enterprises), foram
dadas as informações complementares solicitadas pelas
entidades, tendo recebido parecer positivo. Neste
sentido, foi dado continuidade às ações necessárias à
implementação do centro interpretativo do rio Águeda,
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. Foi articulado o
necessário para o lançamento de procedimento para
contratação de serviços para realização de projeto de
execução do Centro Interpretativo do Rio, atualmente
em curso.

No sentido de dar seguimento às ações de reabilitação
ripária, foi lançado 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. Neste âmbito,
e adjudicado o procedimento, foi afixado e encaminhado
o edital correspondente, emitido pela APA, e promovidas
reuniões com os Srs. Presidentes das Uniões de
Freguesia das áreas abrangidas, de forma a articular as
intervenções previstas.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

Ainda no âmbito da melhoria dos habitats e espaços
ribeirinhos, foi lançado o procedimento para Aquisição
de Serviços para a intervenção de restauro e
renaturalização de habitats ripícolas a executar no rio
Águeda, no âmbito do projeto LIFE Águeda (Life16
ENV/PT/000411) – Ações de Conservação e Gestão para
Peixes Migradores na Bacia Hidrográfica do Vouga. A
área de intervenção é a 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 cofinanciamento do
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. Foi
realizada a monitorização e atualização da presença de
Espécies Invasoras na área do rio abrangida pelo
projeto.

A Plataforma internacional CDP atribuiu à candidatura
do município de Águeda a valoração máxima de A, uma
das 29 cidades europeias e 88 a nível mundial a receber
esta distinção, reforçando a sua posição como exemplo
de boas práticas no âmbito da sustentabilidade,
adaptação e mitigação das alterações climáticas.

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. 
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Uma extensa rede de sensores recolhe informação de 8
estações localizadas no território Aguedense. 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. Têm sido acompanhado os
valores apresentados pelos sensores ambientais na
plataforma Monitar Sense, os quais estão igualmente
disponíveis para consulta: http://smartcity.agueda.pt/.

Foi realizado o levantamento cadastral dos terrenos
confinantes com a Lagoa da Pateira de Fermentelos
entre os parques de lazer de Óis da Ribeira e Espinhel,
junto de cidadãos e posterior atualização na repartição
de Águeda da Autoridade Tributária.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
Relativamente ao Programa de Sensibilização Ambiental
e Educação para o Desenvolvimento Sustentável e
Ciência de Águeda, organizou-se e dinamizou-se um
conjunto de ações para a Semana Europeia da
Mobilidade e Dia Mundial Sem Carros e no Dia Nacional
da Água (30 de setembro) em parceria com o Doutor
Pedro Teiga.

Ao nível das eco-escolas, o Município emitiu as
Declarações de compromisso e apoio ao projeto para o
Programa Eco-Escolas 2020/2021. Ainda nesta temática e
em parceria com a Águas do Centro Litoral e a
Associação Bandeira Azul da Europa, foram dinamizadas
atividades em celebração do Dia Mundial do
Saneamento com o projeto “O Mar começa Aqui” que
contou igualmente com a pintura de um “aquário” por
parte do artista Tiago Hacke. 

Foram articuladas ainda sessões de educação ambiental
em formato virtual com a parceria das Águas do Centro
Litoral no âmbito da Semana da Ciência Viva. Esta
iniciativa foi ainda integrada no âmbito do projeto C-
Change, cofinanciado pelo URBACT, onde através de
uma instalação de arte urbana, são promovidos diversos
aspetos da preservação e valorização ambiental, bem
como conservacionistas.

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 do projeto LIFE
Águeda. Neste sentido foram realizadas ações de
divulgação do projeto no contexto da iniciativa municipal
“Regresso à Natureza”, pela promoção do contacto com
o médio ripícola num contexto de lazer, facultando a
cidadãos e visitantes a possibilidade de observar a
biodiversidade local e as intervenções realizadas (e o
espaço das previstas) pelo uso de botes ecológicos, no
rio Águeda.

No que diz respeito à educação para a sustentabilidade,
ambiente e ciência, foi necessário adotar medidas
coerentes com a estratégia nacional para contenção do
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, o corpo docente está a ser
consultado para adaptar da melhor forma possível as
ações de sensibilização ambiental previstas no âmbito
do projeto LIFE ÁGUEDA, no sentido de permitir a
máxima rentabilização dos conteúdos a transmitir.

http://smartcity.agueda.pt/


Uma das temáticas core do projeto é o combate a
espécies da flora invasora. Foi com esta motivação e
dada a longa história do concelho nesta matéria, que o
Município de Águeda aderiu à Semana Nacional sobre
Espécies Invasoras (SNEI), no âmbito da qual foram
realizadas mais de 10 de ações, com envolvimento de
cerca de 70 pessoas. As atividades foram enriquecidas
pelo envolvimento de diversas entidades que aderiram e
aceitaram o desafio de intervir para sensibilizar
participantes, bem como o resto da comunidade, de que
são exemplo a Cruz Vermelha, a Associação Vale
Domingos, o Centro de Monitorização Ambiental de Vila
do Conde e a Quercus. Foi também com este contexto
realizada uma exposição acerca da temática de invasão
biológica: “Espécies invasoras: uma invasão que não vem
do espaço”, patente na BMMA (Biblioteca Municipal
Manuel Alegre) entre 10 e 19 de outubro de 2020
(correspondente à SNEI).

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.
Foi efetuada uma nova edição do livro “Guia de
observação de Aves para a Pateira de Fermentelos”, o
qual compila, com o maior rigor científico e de uma
forma estética informação preciosa para os praticantes
de observação de aves, vertente de dinamização turística
e económica que se quer estimular no concelho de
Águeda. É também com este contexto que se encontra a
ser revisto o conteúdo do “Guia de Interpretação -
Pateira de Fermentelos: paisagem a proteger”.

Gestão administrativa e acompanhamento técnico da
parceria europeia LIFE ÁGUEDA (cofinanciada pelo
Programa LIFE), nomeadamente com a participação
na reunião de acompanhamento que decorreu no dia
27 de outubro onde foram abordados assuntos
relacionados com a gestão financeira e com os
próximos reportes financeiros;
Acompanhamento à elaboração do projeto de
Execução para a requalificação do antigo Centro de
Canoagem para instalação do CIRio - Centro de
Interpretação do Rio previsto no projeto LIFE
ÁGUEDA.

No que se refere ao acompanhamento de projetos
financiados, foram executadas as seguintes tarefas:
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LABORATÓRIOS PARA A DESCARBONIZAÇÃO E
MOBILIDADE CONCELHIA
Na temática da descarbonização, nomeadamente no que
diz respeito ao Projeto Laboratório Vivo para a
Descarbonização (LVpD) Águeda Sm@rt City Lab,
encontra-se instalado a teste, parte, do sistema de
gestão de rega inteligente, numa das localizações da
cidade, nomeadamente na Avenida Dr. Eugénio Ribeiro e
espaço verde em frente a Escola Marques de Castilho, e
já foi efetuada a formação da respetiva plataforma
online. Iniciou-se a dinamização da sede do Laboratório
Vivo para a Descarbonização – Águeda Sm@rt City Lab,
com um dia aberto (Open day) realizado no dia 10 de
outubro, este espaço será dinamizado 3 vezes por
semana, tendo sido ainda criada uma página de
facebook que conta já com mais de 700 “gostos”. Foi
instalado um banco inteligente (autossuficiente) com
painéis solares para carregamento de dispositivos
móveis por USB e Wireless, até ao momento foram
produzidos 28.665 kWh de energia, carregados 283
dispositivos por USB e 253 por Wireless.
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Foram submetidas e aprovadas em Executivo Municipal
e Assembleia Municipal as normas de utilização da
máquina de recolha de resíduos “Resíduos com Valor” e
efetuada a respetiva instalação na loja n.º 50 do Mercado
Municipal. No dia 25 de novembro de 2020, durante a
Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, foi
disponibilizada a máquina ao público e efetuada a
assinatura de um protocolo de dinamização e
sensibilização ambiental entre 3 entidades: ERSUC
(Resíduos Sólidos do Centro SA), Município de Águeda e
a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de
Águeda. A esta antecedeu-se uma manhã de formação.
Tem sido dada continuidade à elaboração das dicas de
sustentabilidade que, semanalmente, são publicadas nos
media locais: Soberania do Povo e Região de Águeda.

Foram ainda desenvolvidos diversos procedimentos para
a instalação de sistema inteligente de gestão de
estacionamento, que já está em fase de implementação,
e a aquisição de shuttle elétrico, que ainda se encontra
em fase de aquisição, entre outros relacionados com a
instalação da máquina de recolha de resíduos.

Ainda no âmbito do projeto Laboratório Vivo para a
Descarbonização, foi elaborado e enviado para o Fundo
Ambiental do Relatório Intercalar de Execução n.º 3, com
a descrição de todas as atividade realizadas desde o
último relatório, respetivas execução física – evidências e
execução financeira.

Elaboração e submissão da candidatura referente ao
projeto ao GUANGZHOU INTERNATIONAL AWARD.

Foi criada uma pintura de arte urbana denominada
“recriação de um aquário”, do artista Tiago Hacke,
alusivo à campanha “O mar começa aqui”, com o
objetivo de sensibilizar a comunidade para a
preservação do meio ambiente e que foi inaugurada,
como forma de assinalar o Dia Mundial do Saneamento.
Esta pintura artística foi promovida pela Câmara de
Águeda, em parceria com a Águas do Centro Litoral
(AdCL) e cofinaciada pelo projeto C-Change. Ainda no
âmbito deste projeto a equipa alocada ao mesmo
participou em várias reuniões online, incluindo
workshops.

Na temática da mobilidade, nomeadamente no que diz
respeito ao Projeto SMARTA 2 – Demonstradores foi
realizado o acompanhamento e operacionalização do
projeto, nomeadamente a articulação da elaboração dos
designs dos totens, das informações que deveriam
constar nas bicicletas, cartões de utilizadores e cartões
de dados. E a instalação dos parques, entretanto já
foram instalados 8 parques (2 por freguesia), nas
freguesias abrangidas pelo mesmo (estado somente em
falta dois parques) e entregues as 15 bicicletas elétricas
adquiridas no âmbito do projeto.

Encontra-se em curso a finalização da instalação dos
parques de bicicletas afetos ao projeto SMARTA 2,
permitindo o alargamento do projeto 2.0 beÁgueda –
bicicleta elétrica de Águeda, a cinco das freguesias /
união de freguesias, contiguas à linha do “Vouguinha”.
Relativamente ao beÁgueda, este encontra-se disponível
e aberto ao público, pese embora com algumas
limitações dada a integração dos novos parques e
bicicletas. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020
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Durante este período decorreu a monitorização e
avaliação do sistema das estações e bicicletas, bem
como a plataforma do sistema de gestão e da APP,
decorrendo as intervenções necessárias. Foram
dinamizadas ações de formação em algumas juntas de
freguesia no seguimento da expansão do sistema de
partilha de bicicletas elétricas – beÁgueda – alinhado
com o projeto financiado SMARTA2. Igualmente, está a
ser atualizada a diversa informação existente com a
inclusão dos novos parques, inclusive nos totens das
estações beÁgueda.

No âmbito da dinamização da Semana Europeia da
Mobilidade e Dia Europeu sem carros foram
dinamizadas diversas ações, onde ganhou destaque o
Escolas com Pedal. A adesão superou o previsto, e cerca
de 67 alunos, deslocaram-se para as escolas de bicicleta.
No retorno da ação, houve uma escola que salientou que
“pela primeira vez, o parque de bicicletas ficou cheio!”.

Na prática, este projeto, que será o maior deste género a
nível nacional, irá permitir que qualquer cidadão, possa
controlar os níveis de luminosidade das luminárias do
projeto, durante um período de tempo específico, para
uma qualquer situação específica, seja por uma questão
de segurança, se pretender efetuar qualquer atividade
na rua, entre outras. Este será, talvez, o projeto de maior
interação tecnológica e participação direta do cidadão na
gestão da cidade.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
No que se refere à iluminação pública, e após a
assinatura do novo Anexo I do acordo de concessão
entre o Município de Águeda e EDP Distribuição, S.A.,
deu-se início em novembro à colocação das primeiras
luminárias LED ao abrigo do mesmo, nomeadamente na
freguesia da Trofa, no total de 2400 previstas para
2020/2021. Deu-se ainda inicio à implementação do
Projeto FLEXIP, que na continuidade do que Águeda tem
vindo a realizar ao longo dos últimos anos ao nível da
gestão da iluminação pública, permitirá reforçar a rede
de gestão quer na cidade de Águeda, quer nos núcleos
urbanos de Fermentelos, Mourisca do Vouga e Aguada
de Cima, com a colocação de mais de 1000 luminárias
LED, com sensores de presença e intensidade, estes
últimos regulados pela população. 

ESPAÇOS VERDES, HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA

Recolha e encaminhamento de RSU's na globalidade
do concelho;
Manutenção de contentores, limpeza e remoção de
lixeiras clandestinas;
Limpeza/recolha de RSU’s na feira semanal e
manutenção de papeleiras e a limpeza das ruas da
cidade;
Reforço da recolha Porta a Porta de recicláveis,
continuando a aumentar os circuitos e locais de
recolha, com diferentes periodicidades, todos os dias
da semana, à exceção do domingo;
Recolha de monos ao domicílio, adotando as
medidas de segurança necessárias de prevenção da
transmissão da COVID-19.

Quanto à gestão de resíduos, no âmbito da higiene e
saúde pública, foi dada continuidade à preparação dos
procedimentos do concurso público do agrupamento de
entidades de Águeda, Estarreja, Murtosa e Sever do
Vouga, com período de entrega de propostas até 17 de
dezembro. Foi ainda dada continuidade às seguintes
tarefas:
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No que concerne ao canil municipal, deu-se
continuidade ao incentivo à adoção de caninos e às
campanhas em curso sobre a esterilização dos animais
adotados no canil municipal. Foi ainda aberto novo
concurso público para a execução do Canil
Intermunicipal, uma vez que o anterior ficou deserto.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

No Parque do Covão continuou a ser realizada a triagem
e separação dos resíduos e posterior encaminhamento
para os devidos destinos de reciclagem, sendo que no
seguimento do protocolo de parceria com a A4 -
associação dos Amigos dos Animais de Águeda, foi dada
continuidade da entrega de material reciclável.

De destacar ainda, ao nível dos resíduos, o apoio
operacional à instalação da máquina de recolha de
resíduos, instalada no Mercado Municipal, no âmbito do
projeto do Laboratório Vivo para a Descarbonização –
Águeda Sm@rt City Lab.

No que se refere aos espaços verdes, destaque para a
produção de plantas para consumo próprio e ofertas a
Instituições em viveiros municipais (realçando a
produção de 605 plantas para oferta à ESTGA para
aplicação nos seus jardins, tendo também sido realizada
a manutenção dos jardins e espaços públicos) e a
manutenção das Hortas Comunitárias de Águeda.

Em parceria com a Junta de Freguesia de Valongo do
Vouga, foi assinalado o Dia da Floresta Autóctone com a
plantação de seis amieiros junto à Ribeira da Aguieira,
que está a ser alvo de uma intervenção profunda de
reabilitação. Ainda a este nível, realce também para o
trabalho realizado ao nível da recolha das infestantes
aquáticas na Pateira.

Quanto ao Centro de Compostagem, foi realizada a
manutenção e limpeza do espaço e encaminhamento
dos resíduos verdes para valorização ambiental.

ÁGUEDA COMO REFERÊNCIA CULTURAL

na atuação cultural do grupo “Trio Elétrico sobre
rodas”, sob o lema  “Não saia de casa nós passamos
por lá”, onde um palco sobre rodas percorreu todos
os lugares da Freguesia, levando a todos os
Valonguenses a oportunidade de desfrutarem de
uma atividade musical e de lazer, que já faz parte da
tradição das Festas da Vila, muito embora
respeitando a situação pandémica atual;
na realização do “5º Rali Santa Joana”, destinada a
automóveis antigos e clássicos, com a organização do
Clube de Automóveis Clássicos da Feira, que uniu os
Municípios de Águeda e Aveiro, em que os munícipes
tiveram a oportunidade de assistir ao vivo a
autênticos “monumentos sobre rodas”.

No âmbito das suas atribuições e competências, e de
acordo com o disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, o
Município de Águeda deve apoiar ou comparticipar as
atividades de interesse municipal, de natureza social,
cultural, desportiva, recreativa ou outra, assim como
deliberar sobre as formas de apoio a essas atividades e
no âmbito das iniciativas das Juntas de Freguesia - F4 do
Código Regulamentar.

Neste sentido, foi atribuído um apoio financeiro à Junta
de Freguesia de Valongo do Vouga pela organização do
evento “Festas da Vila 2020”. O evento, consistiu:
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Neste âmbito, e durante o período em destaque, é de se
referenciar a aprovação, por deliberação da Assembleia
Municipal Extraordinária de Águeda de 30/10/2020, e
publicação em Diário da República n.º 216/2020, 2º
Suplemento, Série II de 05/11/2020, do Regulamento do
Programa Municipal de Apoio Extraordinário e
Temporário nas áreas da Educação, Juventude, Desporto,
Cultura e Ação Social, em resultado da pandemia da
doença Coronavírus SARS-CoV-2-COVID-19.

Nos termos dos artigos 4.º e 8.º do referido
Regulamento, as Associações Culturais, Recreativas e
Juvenis e as Associações Desportivas beneficiaram de
um apoio específico, não reembolsável, para contribuir
para o funcionamento da Associação, sendo os
respetivos valores calculados com base no explicitado no
n.º 2 de ambos os artigos. Os referidos apoios
financeiros foram atribuídos às coletividades que
apresentaram candidatura a um apoio para execução do
plano anual de atividades em 2020 (no caso da Cultura)
ou que foram contempladas com um apoio na época
desportiva 2019/2020 referentes aos praticantes e
agentes desportivos (no caso do Desporto). O valor total
das associações desportivas foi de 137.397,80€ e o valor
total das associações culturais, recreativas e juvenis foi
de 81.119,24€.

Nos termos dos artigos 5.º, 6.º e 7.º do Regulamento, as
Instituições beneficiárias puderam beneficiar de
diferentes apoios, desde a aquisição de instrumentos
musicais (no caso das bandas filarmónicas), a aquisição
de equipamentos de proteção individual (EPI) e/ou
outros equipamentos, bem como a execução de obras
de adaptação de espaços e apoio para assegurar os
encargos associados às despesas fixas das Associações
(no caso das associações culturais e desportivas). 

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

Destaque também, para o Festival da União de Bandas
de Águeda, que teve lugar no dia 4 de outubro de 2020
no Centro de Artes de Águeda, foi uma coprodução entre
as entidades que figura na programação cultural anual
da Autarquia e que procura celebrar a cultura musical
aguedense, juntando no mesmo palco as cinco bandas
filarmónicas do Concelho que fazem parte da UBA. 

Esta iniciativa, que tem vindo a ser realizada em parceria
com a Câmara Municipal de Águeda, assume-se como
um evento de grande relevo cultural e de valorização das
tradições populares locais, figurando na programação
cultural municipal. Trata-se de um evento inserido na
estratégia de desenvolvimento cultural concelhia
elencada nos conceitos de “Cultura das Pessoas” e
“Cultura Para as Pessoas”, que tem vindo a ser
organizado anualmente em parceria com a Câmara
Municipal de Águeda.

Por outro lado, as Associações/Instituições têm
atravessado, desde que foi decretado o Estado de
Emergência em março passado, o período mais difícil da
sua existência, tanto a nível de sustentabilidade
financeira, como no que diz respeito à sua adaptação ao
funcionamento normal e ao cumprimento das regras
impostas pela Direção Geral de Saúde e pelo próprio
Governo.

Face a este contexto, o Município de Águeda despoletou
um conjunto de mecanismos de atuação e de apoios ao
Associativismo, relativamente à situação epidemiológica
da COVID-19.
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Ainda no decorrer do mês de setembro, a bienal de artes
contemporâneas BoCA desenvolveu uma extensão da
sua programação no Centro de Artes de Águeda,
apresentando cinco projetos marcados pela
transdisciplinaridade das suas linguagens artísticas. Ao
longo dos dias 12 e 13 de setembro, 130 espetadores
participaram nas várias sessões e espetáculos
promovidos.

No âmbito da programação do Projeto Educativo e
Mediação de Públicos, a Orquestra Filarmonia das Beiras
desenvolveu o projeto “Música na Escola”. Esta iniciativa
contemplou sessões pedagógicas dirigidas ao 1º ciclo do
ensino básico bem como a apresentação de um concerto
para famílias, e teve como principais objetivos a
“divulgação, formação, sensibilização e desenvolvimento
do gosto musical do público infantil”. As sessões
pedagógicas contaram com a participação de 220 alunos
da Escola Fernando Caldeira e do Instituto Duarte
Lemos, e o concerto foi aplaudido por 70 espetadores. 

Compreendendo a importância da dança
contemporânea no processo de autoconhecimento e na
promoção de relações sociais saudáveis, o Projeto
Educativo do CAA promoveu o espetáculo “Cota Parte”.
Protagonizada pelo bailarino e coreógrafo Claudinei
Garcia e com curadoria de Victor Hugo Pontes, esta
sessão, debruçada sobre a desigualdade de géneros,
contou com a participação de uma turma da Escola
Adolfo Portela que, no âmbito da disciplina de Cidadania
e Desenvolvimento, trabalha o mesmo tema.

No que refere à programação geral, salientam-se os
espetáculos musicais que atravessam vários géneros. 
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59.352,00€, para apoio a 6 bandas filarmónicas;
59.615,63€, para apoio às despesas fixas de 51
associações, cumprindo assim o limite de 60.000,00€
definido no regulamento;
18.665,39€, para apoio a EPIs de 45 associações;
19.484,45€, para apoio a obras de 19 associações.

Os respetivos valores foram calculados com base no
explicitado nos referidos artigos e tendo em conta as
dotações máximas. Assim, e de forma geral, tivemos um
apoio total de 157.117,47€, nomeadamente:

Ainda no período em análise, no âmbito do Código
Regulamentar do Município de Águeda – Associativismo
Cultural, Recreativo e Juvenil (F1), houve a atribuição de
apoios a 32 coletividades, num montante total de
67.883,83€.

No que se refere à atividade do CAA, destaque para a
inauguração do primeiro módulo do ciclo expositivo “O
Desenho como Pensamento” marcou o início da
programação do último quadrimestre de 2020 do Centro
de Artes de Águeda. Inserido nas atividades do Projeto
Educativo e Mediação de Públicos do CAA, este ciclo,
pensado e desenhado pelo artista Alexandre Baptista,
corporiza-se em vários momentos expositivos que
privilegiam o desenho enquanto manifestação artística
de grande relevo, e desenvolve-se em vários locais da
cidade, fomentando a proximidade entre o público e a
arte. 

Durante os meses de setembro, outubro e novembro de
2020, cerca de 587 pessoas tiveram a oportunidade de
conhecer e contemplar obras contemporâneas de nove
artistas portugueses, nacional e internacionalmente
reconhecidos. 
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Em setembro, o fadista Ricardo Ribeiro cantou para uma
plateia de 210 pessoas e em outubro, Janeiro convidou
Carolina Deslandes para um concerto intimista,
transformando o palco do CAA numa confortável “sala
de estar”. A compositora e cantora Adriana Calcanhoto
estreou-se em Águeda a 20 de novembro e neste
concerto, a artista apresentou o seu mais recente álbum
- “Margem”, que marca o fim da trilogia iniciada em 1998
e que reflete a sua paixão pelo mar. O espetáculo contou
com 213 espetadores. 

O ciclo “Quinta às 7” recebeu os sons quentes de “Senza”
no mês de setembro, os “Troll`s Toy” em outubro e o
aveirense Freddy Strings protagonizou a sessão de
novembro. 

No âmbito da programação cultural municipal e devido
aos constrangimentos provocados pela epidemia SARS-
CoV-2, foi reagendado para 3 e 4 de outubro de 2020 o
VI Encontro de Homens Estátua previsto inicialmente
para julho.

Este encontro, para além da presença de alguns dos
mais consagrados artistas nacionais, contou com duas
“Estátuas” internacionais, vindos da Alemanha e
Holanda. Artistas estes, dos mais conceituados a nível
mundial, que acumulam prémios: único artista
duplamente vencedor do Mundial de Estátuas Vivas que
acontece anualmente em Arnhem, Holanda; vencedor de
inúmeros prémios internacionais, diretor do Mundial de
Estátuas Vivas, etc. Juntou-se ainda o recordista da
imobilidade presente no Guinness World Records,
António Santos.

Ao nível da arte urbana que tão bem caracteriza o
Concelho, surgiu em Águeda durante o mês de outubro
um novo mural na Rua José Bastos Xavier. Esta obra
mais recente, da autoria de uma dupla de artistas do
Porto, Draw & Contra, representa na sua essência uma
figura do povo, rústica e carismática do passado de
Águeda. Neste capítulo, importa ainda referir a
atribuição em outubro do prémio “Melhor uso de
Tecnologia” atribuído nos Iberian Festival Awards à App
AgitÁgueda, uma co-produção entre o Município e a
Critec – Creative Agency. Uma implementação inovadora
na forma de “ver” a arte urbana, em que as formas de
arte ganham vida através do telemóvel.

Enquadrado no programa de residências artísticas, foi
realizada a atividade “CircoAgitado no Vale” no Parque
Botânico de Vale Domingos. Uma série de apresentações
e atividades dirigidas tanto a público escolar, como a
toda a comunidade. Do programa constaram iniciativas
para os mais novos relacionando a reciclagem e o
reaproveitamento de materiais, oficinas de malabares e
teatro de sombras e pintura de murais, para além dos
espetáculos e performances apresentadas. Os
resultados superaram largamente as expetativas tanto
pelo envolvimento da comunidade local como pelo
participação do público. Em quatro dias de atividade e
espetáculos reuniram-se num total cerca de 300
pessoas.

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 culminou num workshop
e numa apresentação em setembro aquando do
“CircoAgitado no Vale”.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020



No mesmo âmbito de open call para o Circo Agitado,
estiveram em Águeda entre 12 e 31 de outubro duas
artistas da Suécia, Mira Leonard e Esmeralda Nikolajeff,
com vista ao trabalho de pesquisa e criação de
performance relacionada com a arte do trapézio. A sua
busca, que já tem anos de trabalho, pretendia
desenvolver em Portugal uma faceta de pequenas
performances e a inclusão de texto no espetáculo
ultrapassando as barreiras da língua. A apresentação
final foi aberta ao público no ex-IVV a 31 de outubro e
contou com cerca de 20 espetadores.

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 foi apresentada no dia 12 de
setembro nas instalações do ex-IVV com lotação
limitada. O workshop promovido por Daniel Djamo foi
ainda dinamizado para os Ateliers de Desenvolvimento
de Competências para jovens da Cruz Vermelha de
Águeda na segunda semana de setembro. Um workshop
que propunha um exercício fictício, no qual os jovens
eram convidados a criarem relatos sobre um futuro
hipotético de dissolução da União Europeia em 2024,
refletindo as lutas e tensões da geração mais jovem,
estabelecendo possíveis relações entre a Roménia e
Portugal, e culminou na formação de um arquivo sonoro
e instalação com os relatos por escrito.

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, assim
como a integração com a comunidade local em Águeda
por meio de workshops, reuniões e apresentação final. O
programa de Residência Gabriela Tudor 2020
desenvolvido em parceria com o agitLAB foi cofinanciado
pela Administração do Fundo Nacional de Cultura
Romeno e pela Câmara Municipal de Águeda.

Devido às restrições impostas pela pandemia de COVID-
19, a presente residência foi antecipada para 2 semanas
antes da data prevista, o que a fez coincidir com o
período de férias escolares. A junção das duas
condicionantes deu um tom desafiante às dinâmicas que
exigiam interação com a população local. No entanto,
todo o programa previsto pela residência foi cumprido,
respeitando as devidas normas de segurança, e
viabilizando a produção de novas obras, fruto das
experiências vividas pelos artistas em residência.

Entre 14 e 28 de novembro decorreu a residência
artística de Darya Efrat (Israel) com foco na sua
performance “Tired Out”. Este trabalho decorreu com a
direção artística de Viola Bruni (Itália). A apresentação
com o resultado final decorreu no Parque Botânico de
Vale Domingos com cerca de 25 pessoas na audiência.

Paralelamente, decorreu uma residência destinada ao
desenvolvimento de um trabalho de dança solo sob o
tema Saturn is Father of Time, a ser apresentado na
Bienal de Arte Jelsa 2021, co-organizada pela AgitLab em
parceria com a LAB852 (Croácia) e TZ Jelsa (Croácia). Este
trabalho é desenvolvido pela intérprete-criadora Oirana
Moraes e a apresentação encontra-se prevista para o
mês de dezembro.
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No âmbito do projeto “5 Municípios. 5 Culturas. 5
Sentidos.”, foram realizadas reuniões de coordenação
online, com o consórcio abordando questões
relacionadas com a reprogramação do projeto para
2021. Em setembro, foi assinado o Protocolo de Parceria
de forma conjunta entre os 5 Municípios – Idanha-a-
Nova, Águeda, São Pedro do Sul, Óbidos e Seia – para a
candidatura relativa ao projeto, para o qual solicitaram
financiamento ao Portugal 2020. O programa de ação foi
desenhado para um período de 18 meses: 01 de outubro
de 2020 a 31 de março de 2022.

De destacar ainda, o Seminário Internacional para o
Desenvolvimento das Artes de Rua FRESH STREET # 4,
Co-organizado pela Circostrada, ARTCENA e FNAS, que
aconteceu online de 2 a 5 de novembro tendo sido
acompanhado pelo Município. Este seminário contou
com apresentações de espetáculos e conversas entre
artistas e programadores de 43 países e permitiu
conhecer propostas culturais para programações
futuras.

Promovido igualmente pela Junta de Estremadura,
Espanha, realizou-se  em novembro a V Muestra Ibérica
de Artes Escénicas tendo sido o Município convidado a
participar e a conhecer as propostas artísticas de
companhias da região da Extremadura. O objetivo da
plataforma é oferecer a possibilidade de encontrar no
mesmo espaço virtual programadores com companhias
da região, conhecer os perfis das empresas inscritas e
realizar reuniões através de vídeo chamadas.

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 setembro, outubro e novembro de 2020, a
continuação da realização de atividades online, devido
às medidas do Plano de Contingência do COVID-19 e o
retomar de algumas atividades presenciais, dentro e fora
de portas, sempre de acordo com as regras da DGS, do
qual destacamos “Faz a MALA!” - evento preparatório da
1ª edição da MALA – Manifestação Literária de Águeda.

“Faz a MALA!”, decorreu entre os dias 30 de outubro e 7
de novembro, na Biblioteca Municipal Manuel Alegre
com enfoque na necessidade de criação de novos
estímulos para o desenvolvimento do gosto pelo livro e
pela leitura. O programa foi composto por momentos de
afirmação/discussão do livro, conversas com
personalidades de relevância do setor, exposições e
oficinas de ilustração, atividades com a comunidade,
criações de artistas locais e uma entrevista a Manuel
Alegre (patrono da BMMA).

A abertura do evento decorreu no dia 30 de outubro,
com a  Inauguração da exposição “A Guerra”, de André
Letria, que contou com a presença do ilustrador de
renome internacional e que estará patente na sala
polivalente da BMMA até ao dia 30 de dezembro. Nesse
dia, o ilustrador realizou uma oficina de ilustração, para
jovens e adultos, e no dia seguinte (dia 31) uma oficina
de ilustração para famílias.

Ainda no sábado, dia 31, realizou-se online a ação
“Quando aprendi a ler”, que contou com a participação
da APCSA - Universidade Sénior (Academia Portuguesa
de Cultura e Solidariedade de Águeda). 
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2 de novembro - “Projetos históricos e de grandes
formatos”, contou com a presença de Paula Maria
Ganhão (Fólio, Óbidos), João Paulo Proença (Projeto
Europeu READ ON, Almada), Manuela Ribeiro
(Correntes d’Escritas, Póvoa do Varzim) e Nuno Faria
(Feira do Livro do Porto); 
3 de novembro - “Projetos com objetivos territoriais
e/ou artísticos” com a presença de João Seixas (Ler
Devagar), Alberto Santos (Escritaria) e Sebastião Faro
(Stolen Books);
5 de novembro - “Constatações, visões e utopias de
quem trabalha na promoção do livro e da leitura”
com Teresa Calçada (LER+ PNL2027), Cristina
Taquelim (Mediadora de Leitura) e Rui Breda (Dom
Quixote).

Nesse mesmo dia, o salão da União de Freguesias de
Águeda e Borralha acolheu a 1ª sessão e  o lançamento
do projeto “Histórias nas Freguesias”.

Nos dias 2, 3 e 5 de novembro, decorreram diversos
webinars com o objetivo de refletir sobre o futuro do
livro e dos eventos culturais à volta da leitura, todos
online, em direto na página do Facebook da BMMA:

Rodolfo Castro foi o convidado de “Histórias Giratórias”,
numa ação destinada aos Jardins de Infância e Escolas
Básicas transmitida online e em direto através da página
da BMMA no Facebook. Também online, realizou-se uma
conversa com JL Pio Abreu, escritor, psiquiatra e
professor universitário, intitulado “A leitura como
suporte à reflexão íntima” que contou com a
participação de alunos do 11º e 12º anos. Realizou-se
ainda a inauguração da Exposição “Expor a MALA”, de Ivo
Hoogveld e David Gama.

Exposição “Património Aquoso” - patente na
Biblioteca Municipal de 5 a 26 de setembro esta
exposição didática englobou três exposições distintas
que “têm como pano de fundo os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável que sublinham a
importância dos valores de preservação, reutilização
e educação em torno do património natural”: Humor
Aquoso – constituída por caricaturas; Paisagens
Aquáticas do Concelho de Águeda – constituída por
fotografias de Mário Abreu e  Alegorias do Rio –
esculturas de Alfredo Silva, realizadas em pedras do
rio e ferro reutilizado. 
“No pátio com...” -  “Costurar palavras, criar textos e
imagens” Oficina de contos e expressão plástica
realizada no dia 9 de setembro no âmbito das
comemorações - SMAL: Setembro - do Mês da
Alfabetização e das Literacias e “Uma mão cheia de
Histórias” – sessão de contos, no dia 23 de setembro.
“Porque Hoje é sábado…”:

Ivo Hoogveld ministrou uma oficina de ilustração para
famílias na sala polivalente e David Gama uma oficina,
na sala fórum, para jovens.

Decorreu ainda o espetáculo “Mundinêta… etapa 3:
África”, de Ni Fernandes e, os 5 Passeios Poéticos, com
os artistas Catarina Viegas e Luís Formiga, que devido ao
mau tempo se realizaram dentro de portas.

O programa terminou com uma entrevista com Manuel
Alegre, numa parceria com a Rede de Bibliotecas de
Águeda e que foi transmitida online na página da BMMA
no Facebook.

Ao longo do trimestre a Biblioteca Municipal Manuel
Alegre realizou outras atividades, das quais destacamos:
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“Mundinêta” – Volta ao Mundo – 12 de setembro –
Etapa 1: Pacífico; 17 de outubro – Etapa 2:
Américas; 7 de novembro – Etapa 3: África;
“Segredos de Chocolate” – sessão de contos por
Rita Sales – 14 de novembro;
“Sessão de Contos” com Rodolfo Castro: o pior
contador de histórias do mundo  - 21 de
novembro;
“Porque Hoje é Sábado… online” continuou a ser
realizado, em alguns sábados, com “Uma história
e um ateliê”;

Celebração do Dia Universal dos Direitos da Criança –
20 de novembro – sessão de contos online com
Rodolfo Castro: O pior contador de histórias do
mundo.

52 domingos, 52 livros – todos os domingos uma
sugestão de leitura do catálogo da BMMA;
Participação nas Jornadas Europeias do Património –
26 de setembro;
Morte de Quino – criador da personagem Mafalda –
30 de setembro;
Dia Mundial da Música – 1 de outubro;
Prémio Nobel Literatura 2020 – Louise Elisabeth
Glück – 9 de outubro;
Dia Mundial da Alimentação – 16 de outubro;
Dia da Biblioteca Escolar – 26 de outubro;
“Quando” - novo livro de Manuel Alegre - 4 de
novembro;
Dia Mundial do Origami – 11 de novembro;
Missão pijama 2020 – à distância estamos perto – 20
de novembro;

Foram ainda publicados online, no Facebook da BMMA,
Destaques, Sugestões Literárias, entre outros realizados
em dias comemorativos e não só, tais como:

Dia Nacional da Cultura Científica – 24 de novembro;
Dia Internacional da Eliminação da Violência contra
as mulheres –25 de novembro;
Destacar e Valorizar o Local – Publicações online, no
Facebook da Biblioteca Municipal que permitirão
realizar um mapeamento do Município de Águeda,
locais, autores, entre outros;
Tempo de Antena para Crianças – 20 de novembro –
com Rosa Madeira e Rosália Coelho.

Sexta na BMMA – “Ponto ParaGarfo: Poemas antes da
hora de jantar; - “De Boca em Boca : Histórias a nutrir
comunidades” de Rita Sales;
Exposição “Encontro com o pensamento desenhado”
de Maria Melo. Abertura da exposição dia 1 de
outubro com presença da artista;
“Leitura de Rótulos Alimentares” - um workshop
ministrado pela Mestre em Nutrição e Terapeuta
Nutricional, Sara Fernandes que ensinou a decifrar
rótulos alimentares de uma forma simples e prática
permitindo escolhas alimentares mais saudáveis para
toda a família;
“Histórias Giratórias” com Rodolfo Castro – sessões
de contos on-line. Atividade dirigida a Crianças dos JI,
EB e IPSS’s que devido ao Plano de Contingência não
puderam realizar as habituais visitas à biblioteca
para participar nesta atividade.

Realizaram-se ainda diversas atividades presenciais,
dentro e fora de portas, como:

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.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020



LINHAS
ESTRATÉGICAS

42

Histórias Giratórias e sessões de contos com Rodolfo
Castro – 960 visualizações;
Webinares: “Projetos históricos e de grandes
formatos”: 1399 visualizações (33 em direto);
“Projetos com objetivos territoriais e/ou artísticos”:
1410 visualizações (20 em direto);
“Constatações, visões e utopias de quem trabalha na
promoção do livro e da leitura”: 708 visualizações (11
em direto);
Entrevista a Manuel Alegre – 683 visualizações.

No âmbito das atividades online, contámos com
milhares de visualizações, das quais destacamos: 

No âmbito das atividades da Rede de Bibliotecas de
Águeda (RBA) teve lugar online o Espetáculo "A seis
mãos" para comemorar os 50 anos de literatura Infanto
Juvenil da escritora Luísa Ducla Soares com a presença
de: Luísa Ducla Soares, Daniel Completo e Cristina
Completo. 

Este espetáculo integrava o Plano de Atividades da Rede
de Bibliotecas de Águeda (2019/2020) e baseia-se em
duas obras de Luisa Ducla Soares e Daniel Completo.
Contou com a participação de 1417 alunos dos Jardins
de Infância e 1º Ciclo dos Agrupamentos de Escolas de
Águeda. 

No âmbito da atual situação, é de se referenciar ainda a
continuação do serviço de Empréstimo Domiciliário da
Biblioteca Municipal Manuel Alegre, que permite aos
munícipes receber livros na sua própria casa, com um
registo de 1599 empréstimos domiciliários durante este
período.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

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

Devido à pandemia COVID-19, a Câmara Municipal
entregou 300 máscaras à Associação Cultural dos Surdos
de Águeda. A máscara é certificada e está dotada de uma
área frontal transparente, o que permite a leitura labial.
Esta é uma característica importante e determinante
para a comunidade surda, tanto para entender as
pessoas ouvintes como para comunicar entre surdos,
uma vez que na língua gestual o uso da boca para
determinadas expressões é fundamental.

Na vertente da participação pública/cívica, encontramo-
nos a acompanhar a implementação/exceção dos
projetos do OPP - Orçamento Participativo de Portugal e
do OPJ – Orçamento Participativo Jovem, cujo âmbito
incide sobre o território Aguedense. No âmbito do
Orçamento Participativo de Águeda, deu-se continuidade
à implementação dos projetos aprovados e
acompanhamento dos demais cuja execução se encontra
a ser realizada pelas Juntas de Freguesia / União de
Juntas de Freguesia. Foi entregue à população o projeto
de Requalificação do Largo do Cruzeiro em Paradela,
estando outros já em condições para serem igualmente
entregues à comunidade, ou mesmo cuja conclusão se
estima ocorrer até ao final do ano.

Foram ainda dinamizados outros eventos e iniciativas
que visam o envolvimento da comunidade nos diversos
projetos em curso, nomeadamente os já referidos no
âmbito do projeto dos Laboratórios Vivos para a
Descarbonização e do LIFE Águeda.
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Durante o período em apresso, foram diversas as
participações em congressos e palestras relacionadas
com o âmbito do serviço, nomeadamente na adaptes - I
Conferência Ibérica sobre Adaptação às Alterações
Climáticas e na 15.ª Semana da Responsabilidade Social
da APEE, sendo que em ambas foi apresentado, com as
devidas adaptações aos temas a abordar, o projeto dos
Laboratórios Vivos para a Descarbonização – Águeda
Sm@rt City lab. No âmbito da Mobilidade Sustentável, o
Município de Águeda participou no “Seminário A Bicicleta
– Saúde de Qualidade e Comunidades Sustentáveis”, com
uma apresentação sobre a mobilidade em bicicleta, com
particular destaque para os projetos Pedal in Águeda,
beAgueda e SMARTA2.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

Execução do processo de atribuição de Prémios
Escolares, referente aos anos letivos 2018/2019 e
2019/2020, tendo a proposta sido aprovada em
reunião de 17 de novembro de 2020;
Execução do processo de atribuição de Bolsas de
Estudo para o Ensino Superior e Apoio para
Pagamento de Propinas, com o prazo de candidatura
a decorrer decorreu durante o mês de novembro – 2
a 22 de novembro. Neste período contraditaram-se à
renovação do apoio em Bolsas de Estudo 21
estudantes e à renovação do Apoio em Pagamento
de Propinas 3 estudantes. Quanto a candidaturas
pela primeira vez, registaram-se 61 candidaturas a
Bolsa de Estudo e 7 candidaturas a Apoio de
Pagamento de Propinas.

Relativamente à parceria com o CLDS 4G +Pioneiros,
deu-se início ao processo de articulação com os
Presidentes das Juntas de Freguesia abrangidas pelo
programa, União de Freguesias de Águeda Borralha,
Macinhata do Vouga e Valongo do Vouga e com
Associações e Pessoas representativas, o que permitiu
que se desse início ao levantamento dos idosos em
situação de isolamento, conforme o estipulado no eixo 3
da candidatura. No âmbito deste levantamento, está a
ser elaborado um Vídeo do Programa.

No que se refere ao Projeto “Igualdade na Diversidade”,
aprovado pelo Alto Comissariado para as Migrações, no
período em análise, dentro dos conhecidos
constrangimentos, deu-se continuidade a algumas
atividades previstas, sendo que os Mediadores
mantiveram o seu papel de mediação, embora adaptado
aos novos tempos, que se revelou ainda mais primordial
neste período de pandemia na ligação entre a escola e a
comunidade.

APOIO E INCLUSÃO SOCIAL

Monitorização da Habitação Social, ao nível das
habitações sociais municipais, sobretudo no que se
refere às pessoas de mais idade;
Execução do processo de atribuição de Auxílios
Económicos, de Fichas de Atividade e Material
Escolar, o qual decorreu até ao mês de dezembro;

Nos meses de setembro, outubro e novembro de 2020, o
serviço de ação social, efetuou 45 atendimentos
presenciais, a grande maioria, para esclarecimentos
sobre o programa do subsídio ao arrendamento, sendo
os restantes para apoios de ação social escolar, obras ou
a imigrantes. Para além destes, fizeram-se cerca de mais
de 250 outros atendimentos através de contactos
telefónicos e das ferramentas digitais, por forma a
facilitar o contacto dos munícipes com o serviço.

Ao nível do serviço de ação social, foram desenvolvidas
as seguintes tarefas no período em questão:
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Por outro lado, realizou-se a 26 de outubro de 2020, a
Apresentação Pública do mesmo, dando-o a conhecer à
comunidade, sendo que a 21 de outubro, no âmbito da
Atividade 2: Desenvolvimento de Competências Pessoais
e Sociais, deu-se início, nas instalações do ALL, ao 1º
Workshop de Fabricação Digital, com um grupo de
jovens de Vale Domingos e Gravanço, sendo que a 11 de
novembro, replicou-se o mesmo com um grupo de
jovens raparigas das mesmas aldeias.

A 13 de outubro foi assinado protocolo com a Associação
Cultural e Recreativa de Vale Domingos nomeadamente
para o projeto “Parque Botânico de Vale Domingos –
Aldeia de Inovação Social”, assumindo a autarquia o
papel de investidor social, atribuindo uma verba no valor
de 79 500,00€ (correspondente a 30% dos 265 000,00€
aprovados pelo POISE), com vista à implementação de
um projeto de caracter ambiental e social na
comunidade cigana de Vale Domingos, com base no
Parque Botânico existente.

Também nessa data, foi assinado protocolo de
colaboração com a CERCIAG, designadamente na
cedência das instalações e espaço exterior do antigo
Jardim de Infância de Pedaçães, por forma a, que a
instituição possa prestar uma melhor qualidade de
serviços aos seus utentes, sobretudo agora neste
período de pandemia.

Foi assinado protocolo com a Associação Dignitude, no
âmbito do Programa “Vacinação SNS Local”, em que a
autarquia comparticipará, em regime de
complementaridade com a Associação, 90% do preço da
administração de vacinas contra a gripe, a beneficiários
do programa por farmácias comunitárias. 

Este protocolo vigorará até ao final de 2020, podendo
ser renovado em 2021. Na sequência de um protocolo
estabelecido com a Associação Dignitude e a Associação
Nacional de Farmácias, no dia 02 de novembro arrancou
no terreno o Programa de "Preparação Individualizada
da Medicação" junto das farmácias aderentes do
concelho, através de uma plataforma própria
desenvolvida pela autarquia (pim.cm-agueda.pt).

Este Programa destina-se aos munícipes com doenças
crónicas ou idosos polimedicados, a tomar medicação de
uso continuado (desde que os mesmos não tenham
qualquer apoio institucional), sinalizados por um
profissional da sua Unidade de Saúde (Médico de Família
ou Enfermeiro) ou pelo Farmacêutico da sua farmácia
habitual.

Destaque ainda para o protocolo estabelecido entre a
autarquia e a Associação Dignitude relativamente ao
Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, que
tem por objetivo garantir o acesso ao medicamento, de
forma totalmente gratuita, por parte de qualquer
munícipe que se encontre em situação de carência
económica comprovada e que o impossibilite de adquirir
os medicamentos que lhe são prescritos por receita
médica e comparticipados pelo Sistema Nacional de
Saúde. 

No âmbito da transferência de competências, previstas
no Decreto de Lei n.º 104/2018, de 29 de novembro,
encontra-se a ser criado o Centro Local de Apoio e
Integração a Migrante (CLAIM), que entrará em
funcionamento a 4 de janeiro de 2021, com uma equipa
técnica base constituída por uma assistente social e um
jurista.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020
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Ao nível da CPCJ de Águeda, no restante período, foi
dado continuidade ao trabalho realizado regularmente
no âmbito das funções inerentes ao cargo, sendo que a
autarquia marcou ainda presença nas 4 reuniões do
Núcleo Local de Inserção Social de Águeda, órgão que
coordena o acompanhamento aos beneficiários de RSI
do Concelho.

Ao nível das candidaturas, destaque para a aprovação da
candidatura ao POISE, para Apoio técnico à elaboração e
monitorização da execução e avaliação dos planos para
a igualdade, assim como pelo prémio, pelo 10º ano
consecutivo, que considera a Autarquia de Águeda como
uma Autarquia Familiarmente Responsável, e cuja
aprovação foi comunicada a autarquia a 26 de novembro
de 2020.

Por fim, e no âmbito do Banco Local de Voluntariado,
inscreveram-se 4 voluntários e foram efetuados os
respetivos Acordos de Voluntariado com a Associação
D’Orfeu.

No mesmo período, no que se refere ao Associativismo
de Solidariedade Social (F3), 32 Instituições Particulares
de Solidariedade Social receberam os apoios no valor
global de 244,974,37€, distribuídos pela Medida A
(97.822,44€), Medida A1 (102.299,62€), Medida B
(11.147,23€), Medida C (3.886,50€), Medida D (5.640,00€)
e Medida G (24.178,58€), com base nas candidaturas que
efetuaram ao programa de apoio respetivo.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

No âmbito da aposta da autarquia na qualificação das
infraestruturas de saúde no concelho, importa referir a
publicação da decisão de não adjudicação e a revogação
da decisão de contratar, no âmbito do procedimento
para a remodelação de edifício e espaços exteriores do
Centro de Saúde de Águeda, uma vez que não foram
rececionadas propostas válidas no decurso do prazo de
receção de proposta.

Relativamente à Remodelação de Edifício e Espaços
Exteriores para a Unidade de Saúde Familiar de Aguada
de Cima, foi executado a camada de forma da cobertura,
incluindo as caleiras, aplicadas as telas de
impermeabilização e executados ensaios de
estanquidade da cobertura. Foram demolidos os
pavimentos exteriores, removidas as caixilharias e
executadas as demolição de alvenarias para abertura
dos novos vãos, execução de alvenarias exteriores,
iniciadas as redes exteriores de águas pluviais e de
águas residuais domésticas.

QUALIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE
SAÚDE DO CONCELHO

DESPORTO PARA TODOS
No que concerne ao desporto, e iniciando pela Piscinas
Municipais de Águeda, realce para os diversos trabalhos
de manutenção e reparação de equipamentos efetuada
no período em questão, de forma a melhor preparar
este espaço para utilização dos munícipes, assim como a
realização de toda a logística programação e organização
das aulas/ turmas da Escola de Natação para o próximo
ano letivo 2020/21, tendo os serviços reaberto as
piscinas a partir do dia 19 de novembro para treinos por
parte dos atletas do Clube Sport Algés de Águeda. Foram
registadas 92 utilizações durante este período.
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Até ao final de outubro decorreu o prazo de entrega de
comprovativos de despesas do Associativismo
Desportivo (F2) referentes à época 2019/2020, tendo
sido entregues e analisadas faturas de 14 atletas
individuais e de 15 clubes/associações.

O Programa de Apoio às Associações Desportivas do
Concelho, que está integrado no atual Código
Regulamentar do Município de Águeda - Associativismo
Desportivo (F2), define a natureza, objetivos e
metodologia do apoio da Câmara Municipal de Águeda
ao Associativismo Desportivo. De acordo com o referido
regulamento, cada associação “pode apresentar um
pedido de adiantamento de verba no início de cada
época desportiva, sendo que o valor deste adiantamento
consistirá em 50% sobre o valor do apoio atribuído na
época desportiva anterior” (n.º 8.º artigo 16.º/F2 e n.º 4.º
artigo 19.º/F2).  No âmbito do início da época desportiva
2020/2021, a Autarquia estipulou o dia 21 de setembro
de 2020 como data limite para o envio destes pedidos de
adiantamento de verba, tendo sido rececionados
pedidos por parte de 6 associações desportivas. Neste
sentido, foi atribuído o valor global de 30.952,16 €.

Foi também atribuído um apoio financeiro à Associação
Desportiva Valonguense, de acordo com o disposto no
artigo 51.º/F2, para a construção de um muro de suporte
de terras, a realizar nas instalações da Associação, em
Valongo do Vouga, em específico na parte norte do
campo que, neste momento, é uma zona que apresenta
algum perigo. Tratando-se de uma zona de passagem,
onde a terra não tem qualquer suporte, nem há
qualquer proteção associada, existem riscos de que os
atletas possam cair.

No contexto do trabalho em rede, é de se referenciar o
início dos treinos presenciais no dia 1 de setembro do
projeto desportivo municipal direcionado para o público
em geral, em específico o Centro Municipal de Marcha e
Corrida (CMMC). 

No âmbito da programação desportiva municipal, e
durante o mês de setembro, foram realizadas atividades
náuticas no Rio Águeda (canoagem e sup paddle), 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 150 participantes. 

Realizou-se também, no dia 6 de setembro, uma
atividade no Percurso Pedestre 4, – Trilho Terras de
Granito, com corrida e caminhada em grupos com
diferentes ritmos, integrada no ciclo de atividades do
“Regresso à Natureza”. Esta atividade contou com cerca
de 30 participantes.  

No dia 19 de setembro, o Grupo Desportivo e Cultural de
Recardães, em colaboração com o Município de Águeda,
organizou, a 8.ª edição do evento denominado
TriChallenge, tendo participado cerca de 100 pessoas.

No início de setembro, como habitualmente, tiveram
início as candidaturas aos apoios no âmbito do
Associativismo Desportivo (F2), que terminarão em 31 de
dezembro ou 31 de janeiro, para coletividades ou atletas
individuais, respetivamente, ou ainda dependendo das
modalidades. Até ao final de novembro foram
rececionadas na plataforma do Associativismo
candidaturas de 3 atletas individuais e de 7
clubes/associações.



LINHAS
ESTRATÉGICAS

47

Relativamente aos eventos de carácter desportivo, a
Federação Portuguesa de Ciclismo assumiu a
organização da Volta a Portugal - edição especial 2020,
num novo formato, mas em que as caraterísticas
fundamentais foram mantidas, enquanto evento maior
do ciclismo nacional e palco para um espetáculo
televisivo único, com forte mediatismo, que projetou os
atletas, patrocinadores e as Autarquias parceiras. A
prova decorreu entre o dia 27 de setembro e 05 de
outubro, e a realização do final da 5ª etapa em Águeda,
realizou-se no dia 02 de outubro. 

A “Volta a Portugal em Bicicleta” é um dos
acontecimentos mais mediáticos do país, a que acresce o
facto de ter cobertura televisiva, com a transmissão em
direto pela RTP1,  quer  pelos diretos da competição
(onde as chegadas de etapa são momentos de grande
emoção), quer pelo programa de animação “Há Volta”,
onde se projetou a identidade e história do nosso
Concelho. Neste sentido, foi atribuído um apoio
financeiro, no valor de 35.000,00€ à Federação
Portuguesa de Ciclismo, pela organização da Chegada da
5ª etapa da Volta a Portugal em Bicicleta - edição
especial 2020.

Por outro lado, realce para o facto do Águeda Action
Club (ACTIB) ter sido convidado pela Federação
Portuguesa de Motociclismo a organizar uma das etapas
do Campeonato Nacional de Motocross, uma prova
inserida no calendário oficial de provas da Federação de
Motociclismo de Portugal, e que se apresenta como um
evento desportivo de referência a nível nacional nesta
modalidade. A referida prova foi realizada nos dias 7 e
18 de outubro no Crossódromo Internacional do Casarão
e contou com a participação de alguns dos melhores
atletas do ranking nacional. 

Atendendo à estratégia autárquica de desenvolvimento
desportivo, assim como a importância desta iniciativa
para a prática desportiva e para a promoção desta
modalidade em Águeda, foi atribuído um apoio
financeiro de 3.000,00€ ao ACTIB pela organização da
prova.

Ainda no âmbito da programação desportiva municipal,
e numa forte aposta no Desporto Escolar, é de se
referenciar a atividade do Corta-Mato Escolar  da Escola
Secundária Marques de Castilho que se realizou entre os
dias 23 e 27 de novembro onde participaram cerca de
225 alunos. Ainda neste âmbito é de destacar a atividade
organizada pelo Cube Aventura da Bairrada em
pareceria com as  Escolas secundária Adolfo Portela e
Marques de Castilho e o Município de Águeda, no dia 16
de novembro, “Dia Mundial da Diabetes”, onde cerca de
240 alunos realizaram uma atividade de  Orientação pela
cidade de Águeda.

Destaque também para a estratégia autárquica de
desenvolvimento desportivo dedicada às pessoas com
deficiência (seja ela motora, psíquica ou outra), por
forma a suprir as carências existentes e a dar respostas
que possam efetivamente ajudar a construir uma
sociedade equitativa e com “soluções” desportivas para
todos. Neste enquadramento, é de se referenciar a
parceria com a ARCOR - Associação Recreativa e Cultural
de Óis da Ribeira, tendo reiniciado no dia 3 de setembro
as suas atividades de canoagem adaptada. As restantes
atividades do desporto adaptado continuam suspensas
devido à pandemia.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020
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Por último, 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.

Ao nível da atividade da Proteção Civil, e para o período
em referência, destaca-se em especial para a
continuação da execução do Plano de Ação no combate
à Vespa Asiática, verificação / validação / desativação de
ninhos de vespas.

Cumulativamente, e ao nível da pandemia COVID-19, a
Proteção Civil continua em permanência na linha da
frente no apoio / cooperação e acompanhamento com
vista a minimizar os efeitos desta pandemia, estando em
permanente contacto com o Delegado de Saúde, Centro
de Saúde, Forças de Segurança, Bombeiros, Juntas e
Uniões das Freguesias e Instituições, efetuando a
distribuição de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI) a Instituições, assim como apoio na mudança de
doentes COVID-19 de instituições concelhias, entre
outras tarefas.

De referir ainda a gestão de ocorrências, devido a
fenómenos meteorológicos adversos, advindos de
tempestades e ainda de outro tipo de situações como
derrocadas e afins.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020

GESTÃO FLORESTAL E ATUAÇÃO DA
PROTEÇÃO CIVIL

Limpeza/desmatação de encontros de pontes;
Apoio operacional ao trabalho preparatório de
avaliação e inspeção de pontes e viadutos;
Manutenção e reparação de pontos de água da rede
de combate a incêndios;
Manutenções e limpeza de terrenos municipais;
Apoio operacional na campanha de limpeza de
infestantes da Semana Nacional de Sensibilização
sobre espécies invasoras;
Gestão de combustíveis (corte de ervas e matos),
limpeza de bermas, corte e desramação de árvores e
manutenção de rede viária florestal.

No que respeita ao GTF, foi providenciado o apoio aos
munícipes no âmbito da gestão de combustíveis, escolha
de espécies florestais, podas e arranque de sobreiros,
projetos de (re)arborizações, queimas e queimadas,
legislação florestal, entre outros. Foram finalizados os
trabalhos de Revisão do PMDFCI de 3.ª geração, e foi
ainda realizado o lançamento da campanha de oferta de
Pinheirinhos de Natal.

Quanto aos sapadores florestais, foram realizados os
seguintes trabalhos:

Compilação dos resultados, no âmbito do Inquérito
de Avaliação de satisfação de Munícipes, sendo
elaborado um relatório minucioso, inclusive com a
análise das questões colocadas pelos/as munícipes,
através do mesmo. 

O Sistema de Gestão (SG) – Qualidade e Segurança da
Informação, permite monitorizar e medir os processos
que a Autarquia tem, no âmbito das suas competências,
tendo em conta as estratégias definidas e os objetivos e
metas que pretende alcançar. No período em apreço,
são de destacar as seguintes ações, entre outras:

EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA
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Recolha e tratamento de dados do inquérito de
avaliação de satisfação do atendimento telefónico e
da resolução do assunto tratado, com a respetiva
análise e compilação dos resultados em relatório;
Tratamento de dados sobre os resultados do
Inquérito de avaliação de satisfação de
funcionários/as;
Avaliação de riscos e oportunidades, e 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), com a respetiva
proposta de ações para todos aqueles que se
mostrem como críticos;
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;
Aprovação da nova versão do Manual de
Acolhimento a funcionários/as;
Verificação/revisão de documentos pertencentes ao
Sistema de Gestão – Qualidade e Segurança da
Informação;
Preparação e acompanhamento de auditoria de 3.ª
parte, realizada pela entidade certificadora, APCER
(Associação Portuguesa para a Certificação), aos dois
Sistemas de Gestão, para avaliação da
adequabilidade, conformidade, capacidade, eficácia e
desempenho do Sistema, para assegurar a melhoria
contínua e o cumprimento dos requisitos
estatutários, regulamentares e contratuais aplicáveis;

De salientar que, a evolução do mesmo, inclui
também outros inquéritos realizados, o que vem
complementar os resultados e aumentar a
abrangência desta análise;

Análise e definição de ações, na sequência da
auditoria de 3.ª parte, realizada pela APCER, ao SG,
nomeadamente, das não conformidades e
oportunidades de melhoria identificadas pela Equipa
Auditora.

Já a respeito do Regulamento Geral de Proteção de
Dados (RGPD), foi dada continuidade ao levantamento e
análise de informação sobre os dados pessoais por
finalidade, assim como a revisão de documentos
associados ao cumprimento do mesmo.

Atualização da tabela de dados relativamente à
Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2018, de
28/03, que define orientações técnicas para a
Administração Pública em matéria de arquitetura de
segurança das redes e sistemas de informação relativos
a dados pessoais, foram encetadas as diligências
necessárias para o cumprimento da referida legislação,
estando definido como prazo máximo para
implementação dos requisitos referidos no anexo. 

Preparação do Regulamento de Proteção de Dados do
Município de Águeda, pois, numa lógica regulamentar
unitária se justifica a elaboração de um só Regulamento
aplicável à Câmara e porque, o RGPD excede, em muito,
uma lógica meramente interna, dado que os direitos
dos/as titulares de dados perante o Município podem
ser exercidos, nos termos do RGPD, sem que este possa
determinar o seu exercício.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020
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Revisão do documento da “Política de Privacidade e
Tratamento de Dados, de modo a complementar/
atualizar a informação do mesmo, em cumprimento dos
artigos 12.º (Transparência das informações, das
comunicações e das regras para exercício dos direitos
dos titulares dos dados), 13.º (Informações a facultar
quando os dados pessoais são recolhidos junto do
titular) e 14.º (Informações a facultar quando os dados
pessoais não são recolhidos junto do titular) do RGPD.

Compilação de informação e análise, relativamente ao
novo Classificador de documentos, para o registo de
documentos/informação na/da Autarquia, inclusive com
a análise da CLAV – Classificação e Avaliação da
Informação Pública.

Já no âmbito do processo de Certificação da Cidade,
segundo o referencial ISO 37120 – Desenvolvimento de
comunidades sustentáveis, de referir que nos
encontramos na fase de análise da informação
necessária para registo na plataforma do WCCD (World
Council on City Data).

Participação em reuniões, no âmbito da RAD, assim
como análise e desenvolvimento de diversos
documentos/impressos/requerimentos e procedimentos,
no que diz respeito ao processo de Reengenharia de
Processos.

No que se refere às Tecnologias de Informação, para
além da gestão e suporte diário a todos os
equipamentos e rede informática do município e de
alguns eventos e reuniões que decorreram via
videoconferência nos edifícios municipais, deu-se
continuidade à substituição de computadores dos
colaboradores municipais. 

Foi também efetuada a implementação de um novo
servidor na sede do AEVV de apoio à secretaria e
direção.

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 setembro, outubro e
novembro, um total de 64 notas de imprensa, efetuadas
161 publicações de notícias e eventos nas redes sociais e
29 coberturas fotográficas de eventos.

Em relação às faces municipais da rede de Mupis
presente na cidade, foram colocados 38 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 que incluem, por exemplo, as Assembleias
Municipais. Devido a pandemia COVID-19, muitos dos
eventos programados foram cancelados. No entanto,
desde o início do ano, foram realizadas 74 reportagens
num total de 58 videos, 25 transmissões em direto, 14
sessões de apoio a edição, 210 peças de design, num
total de 410 tarefas registadas até a data.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020
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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 conclusão 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 (https://www.cm-agueda.pt/pages/691). 

Por necessidade de reforço ao apoio às atividades letivas e não letivas em vários estabelecimentos de ensino, foram
contratadas mais 17 pessoas para postos de trabalho vagos e não ocupados do mapa de pessoal para a carreira de
Assistente Operacional - auxiliar de ação educativa, com recurso à reserva de recrutamento existente.

De destacar ainda, na sequência da aprovação de 12 estágios através do programa PEPAL, a contratação de 6
estagiários nas áreas do direito, contabilidade, gerontologia, criminologia, comunicação e ação social
(https://www.cm-agueda.pt/pages/1318).

No âmbito da certificação da qualidade ao abrigo das normas ISO 9001 e ISO 27001, foram os serviços objeto de
auditoria externa, não se registando qualquer desconformidade relacionada com o procedimento de gestão definido
no âmbito da Gestão dos Recursos Humanos.

Relativamente à pandemia COVID-19, continuaram a ser aplicadas medidas de salvaguarda da saúde e segurança dos
trabalhadores, nomeadamente acompanhamento dos trabalhadores pela equipa de medicina no trabalho,
adaptação de postos de trabalho, ajustamento de horários trabalho, afixação de informação e distribuição de
equipamento de proteção, bem como a garantia da continuidade das medidas de limpeza e desinfeção dos espaços
de trabalho.

INFORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS

No âmbito da atuação do Jurídico da autarquia, referência para os pareceres internos desenvolvidos a pedido de
diversos serviços, com um total de 49 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 5/2020
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Concursos Públicos: 16 (dezasseis) a decorrer; 3 (três) concluídos e 1 (um) revogado;
Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 12 (doze) a decorrer, 5 (cinco) concluídos e 0 (zero) revogado;
Consultas Prévias: 9 (nove) a decorrer, 2 (dois) concluídos e 0 (zero) revogados;
Ajustes Diretos Simplificados: 204 (duzentos e quatro).

Concursos Públicos: 18 (dezoito) a decorrer; 1 (um) concluídos e 1 (um) revogado;
Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 16 (dezasseis) a decorrer, 8 (oito) concluídos e 0 (zero) revogados;
Consultas Prévias: 8 (oito) a decorrer, 2 (dois) concluídos e 1 (um) revogado;
Ajustes Diretos Simplificados: 236 (duzentos e trinta e seis).

Concursos Públicos: 20 (vinte) a decorrer; 1 (um) concluídos e 0 (zero) revogados;
Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 13 (treze) a decorrer, 10 (dez) concluídos e 0 (zero) revogados;
Consultas Prévias: 7 (sete) a decorrer, 2 (dois) concluídos e 0 (zero) revogados;
Ajustes Diretos Simplificados: 199 (cento e noventa e nove).

No que respeita à contabilidade do Município, foram executadas as tarefas inerentes ao próprio serviço onde se
destacam o calculo e a entrega da declaração do IVA do 3º trimestre de 2020, a conclusão dos trabalhos de
elaboração do orçamento para o ano 2021, e o inicio dos trabalhos preparatórios de fecho de ano 2020.

Continuidade dos trabalhos associados  as alterações com a entrada do novo  Sistema de Normalização
Contabilística para as Administrações Publicas (SNC-AP).

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

Mês de setembro/2020:

Mês de outubro/2020:

Mês de novembro/2020:

INFORMAÇÃO FINANCEIRA
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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

22 478 286,17 €

20 356 934,78 €

10 861 380,90 €

- €

789 907,48 €

424 981,52 €

setembro

24 251 732,08 €

23 062 059,10 €

12 635 742,12 €

- €

761 329,36 €

826 316,93 €

outubro

26 708 373,71 €

26 202 924,30 €

14 482 657,55 €

- €

935 401,94 €

568 723,26 €

novembro
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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 5/2020
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ESPAÇO MULTIGERACIONAL DE ÁGUEDA

Incubadora de Empresas de Águeda:
Número total de projetos incubados no período 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 5/2020

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, sendo que
acrescentar um total de 358 participantes em atividades
promovidas pelo Projeto Educativo do CAA.

Número de espetadores:
Número de espetadores total de espetáculos promovidos
pela autarquia e no âmbito de cedências e alugueres,
tendo sido realizados 23 espetáculos/eventos.

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020
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BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE

Número de Empréstimos Domiciliários:
Tendo 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. Para
além dos empréstimos, a BMMA contou ainda com 24
novos leitores.

Número de participantes nas atividades realizadas: 
Relativamente ao Serviço Educativo foram realizadas um
total de 22 atividades. 

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

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020
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Nota: As Piscinas Municipais encontraram-se encerradas ao público durante o período, tendo reaberto no dia 19 de
novembro. Nesse período, contou com 92 utilizações por parte dos atletas do Clube Sport Algés de Águeda.

EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS

POSTO DE TURISMO DE ÁGUEDA

Número de atendimentos de turistas portugueses: 
Os números nesta área de atividade são importantes
porque permitem verificar tendências e aferir sobre o
trabalho realizado.

Fonte: 
https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/4/10

Número de atendimentos de turistas estrangeiros:
Para mais informações relativas ao setor turístico,
consultar: 
https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/4/10

https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/4/10
https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/4/10
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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 (obra concluída / em fase de receção
provisória)

€592.862,70

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

€599.663,97

Acesso do Parque dos Bombeiros em Agadão (em fase de conclusão) €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 (obra recebida
provisoriamente no mês de outubro de 2020)

€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 (obra recebida provisoriamente no mês de setembro de 2020)

€259.990,00

Repavimentação de Vias em Fermentelos, Águeda, Recardães, Mourisca do Vouga e Valongo do
Vouga (obra recebida provisoriamente no mês de outubro de 2020)

€264.128,63

Reabilitação dos  Edifícios  da Orquestra  Típica,  Cancioneiro  e  Conservatório  e  do Espaço Exterior
Envolvente aos Mesmos  (obra concluída/em fase de receção provisória)

€1.019.983,46

Requalificação do Parque da Alta Vila, Águeda (em fase de conclusão) €1.160.000,00

Construção da Pista Ciclável  da Rotunda da Fechadura ao Covão (obra  concluída/em fase de
receção provisória)

€112.894,58

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

€251.423,43

Parque Verde na Várzea (obra concluída/em fase de receção provisória) €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 

€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  (obra  recebida
provisoriamente no mês de outubro de 2020)

€150.642,60

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

Pavimentação de Vários Arruamentos nos Lugares de Belazaima do Chão, Póvoa do Vale do Trigo e
Póvoa de Baixo (obra concluída/em fase de receção provisória)

€149.301,94

Repavimentação da  Rotunda  da  Fechadura  ao  Covão (obra  concluída  /  em fase  de  receção
provisória)

€163.998,72

Repavimentação de Ruas em Vale Domingos (obra concluída/em fase de receção provisória) €118.972,49

Impermeabilização das Piscinas do Complexo de Piscinas de Águeda (obra recebida provisoriamente
no mês de outubro de 2020)

€25.059,95

Remodelação de Edifício e Espaços Exteriores para Unidade de Saúde Familiar de Aguada de Cima €526.781,09



Repavimentações em Recardães e Borralha €151.078,50

Reabilitação de Passagem Hidráulica  na EN333 –  Giesteira (obra concluída/em fase de receção
provisória)

€19.170,00

Reabilitação de Espaços Públicos da Baixa da Cidade – R. Celestino Neto e Av. 25 de Abril (estão em
curso os procedimentos para início dos trabalhos)

€494.458,54

Requalificação da Zona Envolvente à Igreja e Centro Cívico da Trofa €41.870,94

Repavimentação em Serém, Lamas e Travassô (estão em curso os  procedimentos para início dos
trabalhos)

€170.735,80

Retificações no Centro Educativo de Fermentelos (estão em curso os procedimentos para início dos
trabalhos)

€54.925,58

*Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.
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GABINETE JURÍDICO
09/12/2020

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
- Decisão de 
arquivamento do 
processo a 
22/07/2016 
(tomado 
conhecimento em
2020)

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

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
- Decisão de 
absolvição da 
prática da 
infracção a 
13/11/2020



 

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, 09 de dezembro 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. Em 26/3/2019 foi
ordenada a remessa p/  a Sec.  Contenc.
Adm. do STA.

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  24/11/2020  fomos  notificados  do
Parecer do Ministério Publico.  

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  17/11/2020  fomos  notificados  das
alegações  de  recurso,  para  Tribunal
Central Administrativo Norte. 

Em 24/11/2020 foi  enviado email  para a
Câmara  a  enviar  cópia  do  recurso.  Em
9/12/2020  foram  enviadas  as  contra-
alegações p/ o TAF

25/15

1



TAF de
Braga

523/16.0
BEBRG

Ac.

Administ. 

€ 30.000,01

Sec.
Admin
.

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

Em 7/05/2019 foi enviado requerimento 
para o TAF de Braga. Em 12/6/2019 foi 
proferido despacho a julgar improcedente 
a nulidade suscitada pelas AA. E 10 dias 
para indicarem a matéria sobre a qual 
pretendem fazer recair a prova 
testemunhal.

15/16

TAF 
Aveiro

164/17.4
BEAVR

Ação
Administrativa

José João Nogueira Em  4/10/2019  fomos  notificados  do
requerimento   Companhia  de  Seguros
Seguradoras Unidas, SA. Com um pedido
de  desculpas  pelo  facto  de  o  nome  do
Município  de  Águeda  não  constar  no
sistema  informático  da  Seguradora  a
comprovar de que a Apólice encontra-se
paga.

7/17

TAF 
Aveiro

880/17.0

BEAVR

Ação
Administ.

Unid.
Orgâ
nica 1

Freguesia  de
Valongo do Vouga

Em  20/12/2017  a  Freguesia  de  Valongo
do  Vouga  propõe  ação  administrativa  o
TAF de Aveiro. Em 24/1/2018 foi enviada
eletronicamente  a  contestação.  O  M.P.
emitiu um parecer em 19/3/2018  e só nos
foi notificado em 19/10/2018 e enviado por
mail  à  Câmara  em  6/11/2018.  Em
3/1/2019 fomos notificados de despacho a
informar  que  os  autos  ficam  a aguardar
convocação da audiência prévia.

62/17

TAF 

Aveiro

808/18.0
BEAVR

Ac. Administ. Unid.
Orgâni
ca 1

Mª  da  Conceição
Marques Xavier

Em  25/09/2020  fomos  notificados
eletronicamente  da contestação  ADRA e
seus documentos. Foi dado conhecimento
da mesma ao Município através de email
de  28/9.  Em  11/11/2020  foi  recebida
notificação c/ requerimento a solicitar que
improceda  a  exceção  arguida  pela
interveniente.

21/18

TAF de

Aveiro

1116/18.
2BEAV

R

Ação
Administ.

Unid.
Orgâni
ca 1

Lene  Simões
Rodrigues  Ferreira
Miranda

Em  19/11/2020  fomos  notificados  pelo
TAF de Aveiro para em dez dias informar
se no âmbito do procedimento relativo ao
pedido  de  emissão  de  ordem  de
demolição   apresentada  pela  Autora,
foram  as  contrainteressadas  notificados
nos  termos   e  para  os  efeitos  do artigo
102º A, nº 1, do RJUE.

Em 23/11/2020 foi dado conhecimento do
despacho à Câmara Municipal.

Em  26/11/2020  envio  electrónico  de
requerimento a dar resposta.

30/18

TAF de

Aveiro

1098/18.
0BEAV

R

Ação
Administ.

Unid.
Orgâni
ca 1

STAL–Sindicato
Nacional  dos
Trabalhadores  da
Administração Local

Em  29/10/2020  recepção  de  notificação
electrónica para em dez dias indicarem os
factos  cuja  prova  se  propõem  fazer
através  da  prava  testemunhal
apresentada.

Em  12/11/2020  envio  eletrónico  de
requerimento   a  propor  fazer  prova
testemunhal  dos factos.

33/18

TAF de 
Aveiro

185/11.0
BEAVR-

A

Ex. Sentença Unid.

Org. 1

STAL  –  Sindicato
Nacional  dos
Trabalhadores  da
Administração Local

Em  26/11/2020  receção  de  notificação
com  o  despacho  no  processo  nº
185/11BEAVR.

Em  4/12/2020  envio  electrónico  de
requerimento a responder.

  2/19

IGAMAOT

1624/19.
8CG1

Contraordenaç
ão

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

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

24/19

2



JOÃO F. PONTES AMARO              ADVOGADO
      (Céd. Prof. nº 1015 de 1/10/71)
       Contribuinte nº 116568747/051
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do Território

TAF de 
Aveiro

746.250,
46 €

148/20.5
BEAVR

Ac .
Administrativa

Org. 1 Socibeiral  –  Betão
Pronto, Ldª

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

Em 5/3/2020 a Câmara recebeu a petição
inicial da ação. Em 22/6/2020 foi enviada
a contestação.

5/20

€ 
1.250,00

26142/2
020

Contra-
ordenação

ERSAR Em 14/10/2020 foi recebida notificação p/
se dizer  se se opõe ou não à inquirição
por videoconferência da Drª Ana Serrano
e foi  enviado nesta  data  requerimento  a
não se opor.

Em 30/10/2020 foi enviado requerimento a

junta  2 documentos  para fazer  prova do

que  ser  alega  na  defesa  e  no  presente

recurso.

 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.

16/20

TAF DE 
AVEIRO

€ 
30.000.01

531/20.6
BEAVR

Ac.
Administrativa

Unid.
Org. 1

STAL Em 28/10/2020 foi enviado via electrónica
a  contestação  acompanhada  de
procuração e respectivo DUC.

20/20

TAF de 
Aveiro

€ 
5.000,01

655/20.0
BEAVR

Intimação p/
prestação de
informações

Unid.
Org. 1

TERRAÇOS   DO
MIRANTE
ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, LDª

Em  24/111/202  fomos  notificados  da
sentença,  e da guia para pagamento  no
valor de € 51,00.

Em 26/11/2020 foi  dado conhecimento  à
Câmara e enviado guia para procederem
ao seu pagamento.

Em  8/12/2020  fomos  notificados  para
pagar nova nota discriminativa de custas,
uma vez que a primeira estava errada.

Estamos a analisar  a nota  discriminativa
de  custas,  para  depois  enviar  ao
Município para pagar.

22/20

TAF de 
Aveiro

€ 274,76

676/20.2

BEAVR

     Ação 
Administrativa

Unid.
Org. 1

  STAL Em 25/11/2020 foi enviada via electrónica
a contestação e seus documentos. 

25/20

3



INFORMAÇÃO
FINANCEIRA
ANEXO I I I

Informação à Assembleia Municipal n.º 5/2020
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