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AAAF - Atividades de Animação e Apoio à Família
AceS - Agrupamento de Centros de Saúde
ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho
ADICES - Associação de Desenvolvimento Local
AdRA – Águas da Região de Aveiro
AEA – Agrupamento de Escolas de Águeda
AEAS – Agrupamento de Escolas Águeda Sul
AEC - Atividades de Enriquecimento Curricular
AE/ENA – Agrupamentos de Escolas/Escola Não Agrupada
AIA – Avaliação de Impacte Ambiental
ALL – Águeda Living Lab
AMA – Assembleia Municipal de Águeda
AMJ – Assembleia Municipal Jovem
ANATA -  Associação dos Naturais de Águeda
ARU – Área de Reabilitação Urbana
BMMA - Biblioteca Municipal Manuel Alegre
CAA - Centro de Artes de Águeda
CCDRC - Comissão de Coordenação da Região Centro
CIDC – Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências
CIRA - Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
CJA - Centro de Juventude de Águeda
CLDS – Contratos Locais de Desenvolvimento Social
CMA - Câmara Municipal de Águeda
CME – Conselho Municipal de Educação
CMJ – Conselho Municipal de Juventude
CMMC - Centro Municipal de Marcha e Corrida 
CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
CPIA - Comissão de Proteção do Idoso
CPVV – Casa do Povo de Valongo do Vouga
DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais
EIA – Estudo de Impacte Ambiental
EPI - Equipamento de Proteção Individual
ERP - Enterprise Resource Planning
ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
ESF - Equipa de Sapadores Florestais
ESTGA – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
EVEF - Estudo de Viabilidade Económica e Financeira
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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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Um novo ano se inicia, e tal como o anterior, ainda sobre o peso da pandemia de COVID-19, que em janeiro do corrente
ano, registou números nunca antes vistos. Contudo, os sinais são positivos, com as vacinas a começarem a ser
administradas a partir do final do ano passado, renova-se a esperança que, 2021, seja o ano em que vencemos a
pandemia.

Águeda, tem feito a sua parte. No programa de vacinação, temos apoiado as autoridades de saúde locais com todos os
meios de que necessitam, e estivemos presentes com os nossos serviços no acompanhamento dos profissionais de saúde
na vacinação que se efetuou nas IPSS do concelho, fornecendo transporte e apoio logístico, disponibilizando, sempre que
necessário, profissionais da autarquia para facilitar o processo.

Cumulativamente, continuámos o nosso apoio à comunidade, e em particular à comunidade escolar, que, fruto da 3ª vaga
da pandemia, viu as atividades suspensas, a partir de 22 de janeiro, sendo que, prontamente respondemos, quer com o
empréstimo de equipamentos (computadores e tablets) e acessos à internet (hotspots) algo que não é uma obrigação da
Autarquia, mas que a mesma entende ser um importante apoio aos alunos no sentido de suprimir desigualdades no
acesso à educação. Para além disso a Autarquia assegura ainda  a distribuição de refeições pelos alunos carenciados. No
caso das refeições, o apoio estende-se a todos os alunos que, por razões familiares, necessitem, estando a efetuar a sua
distribuição porta a porta, num esforço para ajudar as famílias e evitar deslocações desnecessárias.

Contudo, e para além das inúmeras tarefas associadas ao controlo da pandemia e dos seus efeitos, seguimos firmes nos
objetivos que traçámos. Continuámos a desenvolver as obras projetadas, com destaque para a adjudicação do mercado
municipal de Águeda, obra icónica, que em breve, verá a luz do dia, assim como abrimos o Parque de Alta Vila à
comunidade, após a sua total requalificação e avançamos com as obras do Plano Geral de Drenagem da Cidade de Águeda,
que irão permitir aumentar a resiliência da cidade de Águeda aos efeitos das cheias.

Um pouco por todo lado, as obras vão avançando e mostrando o trabalho que temos vindo a realizar, desde o Parque
Empresarial do Casarão até às diversas pavimentações e requalificações nas freguesias do concelho, mostrando um
dinamismo de assinalar em tempos tão difíceis como os em que vivemos.

Mas, este fulgor, vê-se em todas as áreas da autarquia, do ambiente ao desporto, da educação à cultura, temos vindo a
fazer tudo o que nos é possível com as limitações existentes, por forma a melhorar a qualidade de vida dos nossos
munícipes, e a preparar o futuro pós pandemia.

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

(Jorge Almeida)

De realçar, por último, a confirmação de um sonho de três décadas. A ligação Águeda-Aveiro vai avançar, tendo já luz verde
do Governo, pormenores que serão divulgados em breve para o conhecimento de todos, pois é uma obra de todos para
todos, e que coube a este Executivo realizar.

Por fim, um muito obrigado aos funcionários municipais, que têm dado um exemplo de dedicação, mantendo-se presentes
e prestando o melhor serviço possível à nossa comunidade.

Estamos aqui, conte connosco!

MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL
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A informação escrita do Presidente da Câmara à Assembleia Municipal, 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 dezembro de 2020 e de janeiro de 2021.

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 2021.

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.
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PRESIDENTE
JORGE ALMEIDA

Presença nas Assembleias Gerais da Sociedade AdRA;
Presença nas reuniões do Conselho Intermunicipal da
CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro;
Presença nas Assembleias Gerais da Adices –
Associação de Desenvolvimento Local;
Presença nas Assembleias Gerais da Associação de
Municípios do Carvoeiro-Vouga;
Cerimónia simbólica de abertura da porta principal do
Parque de Alta Vila;
Viagem de testes do Comboio Histórico do Vouga,
entre Aveiro e Sernada do Vouga;
Apresentação pública do Projeto “Parque Botânico de
Vale Domingos – Aldeia da Inovação Social”, no Parque
Botânico de Vale Domingos;
Assinatura do Aditamento ao Protocolo n.º 171/2020,
de 29 de julho para Apoio Financeiro aos Bombeiros e
Entrega dos Cartões dos Bombeiros Voluntários para
acesso às Regalias Sociais, na Sala de Reuniões da
Presidência da Câmara Municipal;
Assinatura do Protocolo entra a Turismo Centro de
Portugal e os municípios que fazem parte do Caminho
Central Português de Santiago, no Centro de Artes de
Águeda;
Reunião da Comissão Municipal da Defesa da Floresta,
no Centro de Artes de Águeda;
Reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, no
Salão Nobre da Câmara Municipal;
Assinatura do Contrato Interadministrativo para
Transporte Escolar com a União de Freguesias de
Travassô e Óis da Ribeira, na Sala de Reuniões da
Presidência da Câmara Municipal;
Assinatura do Protocolo de cedência da escola
Primária de Belazaima do Chão à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda e
à União de Freguesias de Belazaima do Chão,
Castanheira do Vouga e Agadão, na Sala de Reuniões
da Presidência da Câmara Municipal;

Receção aos novos colaboradores da autarquia, no
Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda;
Sessão Pública de atribuição dos Prémios Escolares
referentes aos anos letivos de 2018/2019 e
2019/2020, no Centro de Artes de Águeda;
Inauguração da Exposição Individual 10 "The girl who
lost things" da artista Ana Vidigal, no âmbito do Ciclo
“O Desenho como Pensamento, no Centro de Artes de
Águeda;
Inauguração da Exposição Individual 11 “O Desenho
no Processo Industrial” da curadoria de Alexandre
Baptista, no âmbito do Ciclo “O Desenho como
Pensamento, no edifício Canário Lucas;
Inauguração da Exposição Individual 12 "Cartas que
não escrevi" do artista Luís Paulo Costa, no âmbito do
Ciclo “O Desenho como Pensamento, no Salão de Chá
do Parque Municipal Alta Vila;
Assinatura de Protocolo de Cedência de parte da
Escola Básica de Macinhata à Associação de Proteção
Civil de Macinhata do Vouga, na Sala de Reuniões da
Presidência da Câmara Municipal;
Sessão anual do Conselho Estratégico do CESOP-Local,
por vídeoconferência;
Cerimónia de entrega das Bandeiras ECO-Escolas XXI,
no Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda;
Reunião da Associação Nacional de Município
Portugueses sobre a Comissão Diretiva do programa
Operacional do Centro, na antiga Igreja do Convento
São Francisco, em Coimbra.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021



06

VICE-PRESIDENTE
EDSON SANTOS

Conselho Municipal da Juventude (CMJ) para emissão
de parecer obrigatório, não vinculativo no âmbito do
Plano e Orçamento para 2021, via Plataforma ZOOM;
Cerimónia simbólica de abertura da porta principal do
Parque Alta Vila;
Presença na iniciativa promovida pela Câmara
Municipal de Águeda, Águeda Bike 4Kids, IVV;
Cerimónia de atribuição de prémios, Presença Digital
no Desporto do ano 2020 e Intervenção Covid-19 no
Desporto do ano 2020, pela plataforma Cidade Social
que integra o programa Municípios Amigos do
Desporto;
Presença na apresentação final da Residência Artística
de Wua Moraes, IVV;
Presença na sessão digital de apresentação dos
resultados Galardão da Bandeira Verde ECOXXI, para
receção da distinção ao município;
Presença na cerimónia de assinatura do protocolo
entre a Turismo Centro de Portugal e os municípios
que fazem parte do Caminho Central Português de
Santiago, CAA;
Cerimónia simbólica de entrega das bandeiras verdes
às 15 eco-escolas do concelho, galardoadas no ano
letivo 2019-2020, Salão Nobre da Câmara Municipal.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021



07

VEREADORA
ELSA CORGA

Conselho Municipal da Juventude (CMJ) para emissão
de parecer obrigatório, não vinculativo no âmbito do
Plano e Orçamento para 2021, via Plataforma ZOOM; 
Entrevista para a Rádio Soberania no âmbito da
programação do Centro de Artes de Águeda (CAA)
para o 1.º trimestre de 2021;
Apresentação pública do Projeto “Parque Botânico de
Vale Domingos – Aldeia da Inovação Social”, no Parque
Botânico de Vale Domingos;
Assinatura do Protocolo Caminho Português de
Santiago - Caminho Central, no CAA; 
Atividade no âmbito do Projeto “Histórias nas
Freguesias "Uma vez por mês... à escolha do freguês";
Receção aos novos colaboradores da autarquia, na
Câmara Municipal de Águeda;
Sessão Pública de atribuição dos Prémios Escolares
referentes aos anos letivos de 2018/2019 e
2019/2020, no CAA;
Ciclo de Conversas "O Desenho enquanto prática, as
novas tecnologias e a produção industrial" no âmbito
do Ciclo “O Desenho como Pensamento, no CAA; 
Inauguração da Exposição Individual 10 "The girl who
lost things" da artista Ana Vidigal, no âmbito do Ciclo
“O Desenho como Pensamento, no CAA; 
Inauguração da Exposição Individual 11 “O Desenho
no Processo Industrial” da curadoria de Alexandre
Baptista, no âmbito do Ciclo “O Desenho como
Pensamento, no Canário Lucas;
Inauguração da Exposição Individual 12 "Cartas que
não escrevi" do artista Luís Paulo Costa, no âmbito do
Ciclo “O Desenho como Pensamento, no Salão de Chá
do Parque Municipal Alta Vila;
Reunião do Núcleo Executivo da Rede Social de
Águeda;
Cerimónia simbólica de entrega das bandeiras verdes
às 15 eco-escolas do concelho, galardoadas no ano
letivo 2019-2020, Salão Nobre da Câmara Municipal;
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de
Valongo do Vouga (AEVV), na sede do AEVV.
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VEREADOR
JOÃO CLEMENTE

Apresentação pública do Projeto “Parque Botânico de
Vale Domingos - Aldeia da Inovação Social”, no Parque
Botânico de Vale Domingos;
Reunião da Assembleia Intermunicipal da Associação
de Municípios do Carvoeiro-Vouga (AMCV), em
Albergaria-a-Velha;
Sessão de apresentação do processo de certificação
dos Caminhos de Santiago e assinatura do Protocolo
de Parceria entre a Turismo Centro de Portugal (TCP)
e os municípios que fazem parte do Caminho
Português de Santiago – Caminho Central, no Centro
de Artes de Águeda.
Reunião Ordinária do Conselho Diretivo da Associação
de Municípios do Carvoeiro-Vouga (AMCV), por
videoconferência;
Receção aos novos colaboradores da autarquia, na
Câmara Municipal de Águeda.
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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. Desta forma, importa antes de mais destacar a
conclusão e a entrega à comunidade de duas obras de
referência para o município, nomeadamente o Parque
de Alta Vila e a requalificação da Casa do Adro. 

No primeiro caso, e na sequência do temporal que
causou danos consideráveis neste espaço emblemático
da cidade, foi desenvolvido, de forma pensada e
criteriosa, o projeto de intervenção que resultou na obra
concluída em dezembro passado, num valor de
investimento total de 1.160.000,00€, intervenção esta
que respeitou as memórias do passado e as pré-
existências, dando melhores condições de fruição à
comunidade, e garantindo a recuperação das estruturas
artificiais e naturais existentes.

Já no caso dos edifícios da Orquestra Típica, Cancioneiro
e Conservatório de Música, estes ficaram, igualmente,
concluídos durante este período, num investimento
global na ordem de 1.020.000,00€, devolvendo à cidade
e às associações este espaço icónico de Águeda. Quer
num caso, quer noutro, se fará a devida inauguração,
quando a situação epidemiológica assim o permitir. 

Ainda neste campo, destaque também para o avanço da
segunda fase do Parque Empresarial do Casarão, cujo
contrato da empreitada foi assinado em janeiro, num
investimento de 2,7 milhões de euros (valor sem iva) e
cujo prazo de conclusão da obra se prevê que seja de
cerca de um ano.  

Com este investimento, o parque ganha uma nova
dimensão e disponibilidade para acolher mais empresas,
continuando a senda de captação de investimento que
se tem registado nos últimos anos, assumindo o seu
papel como um motor no desenvolvimento socio-
económico do concelho.

Noutro campo, e no que diz respeito à ação da autarquia
relativamente aos impactos da pandemia do COVID-19,
destaque para o processo de vacinação dos lares do
concelho, onde a intervenção do município foi crucial no
apoio logístico às equipas da área da saúde, efetuando o
transporte das mesmas, assim como o suporte logístico
necessário, estando prevista para fevereiro, a segunda
fase do plano de vacinação nos lares com a
administração da segunda dose da vacina.

Ainda neste campo, registo mais uma vez, para a
intervenção da autarquia no apoio à comunidade
escolar, com a suspensão das atividades letivas. Nesse
contexto, a autarquia começou por assegurar, após o dia
25 de janeiro, a entrega de refeições aos alunos de
escalão A e B (mas também a todos os que mostraram
essa necessidade) nos seus domicílios, por forma a
apoiar os encarregados de educação e de evitar
deslocações destes aos estabelecimentos de ensino,
evitando contactos desnecessários.

Por outro lado, iniciou-se também o empréstimo de
equipamentos informáticos e hotspots aos alunos que
destes necessitam nos agrupamentos do concelho,
substituindo ao Governo, emprestando cerca de 600
equipamentos e 278 hotspots até ao momento,
garantindo a possibilidade de muitos estudantes
poderem usufruir do ensino à distância partir de
fevereiro do corrente ano.
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Cumulativamente, e ainda no que diz respeito aos
impactos provocados pela pandemia do COVID-19, a
autarquia atribuiu, durante o período em questão, um
apoio extraordinário de mais de 157 mil euros às
associações desportivas, culturais e sociais do concelho,
para fazer face às despesas associadas à aquisição de
equipamentos e execução de obras de adaptação das
suas estruturas para dar respostas às restrições
impostas pela pandemia, entre outras despesas.

A este valor acrescem os 218.517,04 euros já
transferidos e relativos aos apoios extraordinários não
reembolsáveis para associações culturais e desportivas,
também no âmbito dos incentivos na sequência da
pandemia, perfazendo um total de mais de 375 mil euros
de apoios extraordinários concedidos este ano.

Por último, mas não menos importante, e no âmbito do
Protocolo firmado entre a Autarquia e a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda
(AHBVA), realce para o apoio, na ordem dos 50.000,00€,
para a aquisição de equipamento para o Quartel de
Águeda, o qual se soma aos 200.000,00€ atribuídos para
comparticipação das despesas não financiadas pelo
programa POSEUR, referentes à execução das obras de
ampliação e remodelação deste espaço.
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O PAPEL DE ÁGUEDA COMO UMA SMART CITY
No âmbito da estratégia da autarquia enquanto smart
city, continua em desenvolvimento a Águeda Smart City
Platform, com o objetivo agregar todas as plataformas
internas do município para uma gestão mais simples e
eficaz. A este nível, destaque para o trabalho que se
encontra a ser realizado, relativamente à construção de
uma plataforma inteligente para gestão da mobilidade,
integrada na plataforma das smart cities, fruto do
reforço de financiamento que a Comissão de
Coordenação Regional do Centro, efetuou ao PEDU de
Águeda, em resultado da candidatura efetuada em
março de 2020, e cujo valor de financiamento ronda os
387.000,00€.

Esta plataforma, irá permitir uma gestão em tempo real
de todos os transportes públicos, como autocarros,
bicicletas partilhadas, car sharing, entre outras
situações, podendo vir a ter integrada a gestão da
bilhética, inclusivamente.

Cumulativamente, continua a ser desenvolvida a
plataforma PLUMA, onde foi implementada a
autenticação através da rede interna da autarquia, assim
como adicionada a gestão de permissões de utilizadores
e as interfaces de gestão de empréstimos e
manutenções e das interfaces para as rubricas
orçamentais.

Relativamente à plataforma dedicada à atual pandemia
(https://covid19.cm-agueda.pt/), a mesma continua a ser
atualizada, contando com cerca de 245 inserções de
conteúdo no site, durante o período em questão.

No que diz respeito aos dados abertos disponibilizados
pelo município, foram disponibilizados novos conjuntos
de dados relativamente aos pontos de carregamento de
veículos elétricos e ainda atualizados dados da Estação
Hidrométrica e do Alojamento Turístico,
correspondendo, assim, a um total de 151 conjuntos de
dados no Portal de Dados Abertos da autarquia:
http://ckan.sig.cm-agueda.pt.

No período em análise, o Portal de Dados Abertos
contou com 1.174 visitantes únicos, de média, por mês e
140 downloads, de média, por mês.

Quanto aos serviços WebSIG, está em desenvolvimento a
interface das IDEÁgueda (https://sig.cm-agueda.pt/) e
ainda o serviço Águeda, que se encontra em progresso,
designadamente a introdução de imagens ao nível da
rua, por contributos da comunidade, camadas mapillary
(sinalética vertical e horizontal), percursos pedestres,
pontos de carregamento de veículos elétricos. Foram
ainda implementada a capacidade de adicionar serviços
OGC por um qualquer utilizador, a navegação por par de
coordenadas e o carregamento de ficheiros externos,
por um qualquer utilizador.
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PLANEAMENTO TERRITORIAL E
REQUALIFICAÇÃO URBANA

Elaboração da proposta de alteração da classificação
do solo, por forma a garantir a integração em Solo
Urbano as construções existentes fora do perímetro
urbano (no seguimento das análises previamente
elaboradas) salvaguardando a continuidade deste;

Neste período, foi dada continuidade aos trabalhos para
instrução da 2.ª Alteração à 1.ª Revisão do PDM de
Águeda, tendo sido realizados os seguintes trabalhos:

https://covid19.cm-agueda.pt/
http://ckan.sig.cm-agueda.pt/
https://sig.cm-agueda.pt/
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Elaboração da 1.ª Propostas de exclusões à Reserva
Agrícola Nacional com emissão do primeiro parecer
da Direção Regional de Agricultura e Pescas do
Centro, o qual que se encontra em análise para
apresentação de  contraproposta às manchas com
parecer desfavorável;
Elaboração da 1.ª Proposta de exclusões à Reserva
Ecológica Nacional com emissão do primeiro parecer
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro, o qual que se encontra em
análise em função da sua admissibilidade no âmbito
deste procedimento;
Continuidade da elaboração/correção da Planta de
Ordenamento – Ordenamento;
Conclusão da proposta de alteração do Regulamento
do PDM;
Elaboração a 1.ª estimativa de custos relativa às
propostas associadas à alteração em curso;
Elaboração, Parcial, do Programa de Execução e
Plano de Financiamento;
Elaboração do Relatório de Fatores Críticos de
Decisão, no âmbito da Avaliação Ambiental
Estratégica, já submetido a parecer das Entidades
com Responsabilidade Ambiental Especifica (num
total de 13 entidades da Administração Central e
Regional);
Elaboração do Relatório Ambiental, com recolha e
tratamento de dados e elementos necessários
referentes indicadores municipais a integrar.

Início da elaboração do Relatório de Monitorização
da Declaração Ambiental do PDM de 2012, com a
recolha dos dados e elementos necessários
referentes a monitorização dos seus indicadores;

Ainda no âmbito dos instrumentos de gestão territorial
foram desencadeados os seguintes procedimentos:

Início de instrução de Alteração Simplificada da
Reserva Ecológica Nacional, relativo ao licenciamento
dos acessos à ampliação da unidade industrial da
Central Serrana de Águas S.A.

140 procedimentos  de projetos de arquitetura;
42 procedimentos de projetos de especialidade;
39 procedimentos de autorização de utilização;
8 informações prévias;
5 procedimentos de operação de loteamento;
12 certidões de destaque;
25 alvarás de licença de construção.

No âmbito da gestão urbanística foram submetidos na
Plataforma de Atendimento Online os seguintes
procedimentos urbanísticos, no regime jurídico da
urbanização e da edificação:

Procedeu-se ainda à realização de vistoria de
conformidade ao estabelecimento Industrial da Empresa
Jade – Creations, Lda, nos termos do previsto nas alíneas
a) e c), do n.º1, do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º169/2012,
de 1 de agosto - SIR, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º73/2015, de 11 de maio, NSIR, e também à
elaboração de parecer sobre as condições de controlo
prévio das operações urbanísticas efetuadas e
pretendidas para o estabelecimento industrial do tipo 3,
da  Empresa Central de Águas Serranas, SA, sita na rua
Principal de Alcafaz, n.º1427 – Agadão, para efeitos da
elaboração proposta de alteração da delimitação da
Reserva Ecológica Nacional, nos termos do estabelecido
no artigo 16.º-A do Decreto-Lei n.º166/2008, de 22 de
agosto, alterado e republicado no Anexo V ao Decreto-
Lei n.º124/2019, de 28 de agosto.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021
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Projetos em curso:
Requalificação do Centro Urbano da Sede de
Freguesia de Fermentelos: foi solicitada a
reformulação do projeto de águas pluviais, a qual
foi entregue, tendo-se iniciado os procedimentos
para a abertura do concurso da respetiva
empreitada;

No que se refere à Requalificação Urbana, e em especial
aos projetos de reabilitação urbana financiados por
fundos europeus, e do ponto de vista administrativo foi
efetuado o acompanhamento dos projetos de
Reabilitação Urbana previstos no PEDU e co-financiados
pelo PO Centro 2020, designadamente: “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”, o que Inclui a
elaboração e submissão de pedidos de pagamento,
reprogramações, resposta a esclarecimentos e relatórios
de progresso. Cumulativamente, foi efetuado o
acompanhamento Técnico/Administrativo das ações
desenvolvidas no âmbito da candidatura “Ampliação do
Parque Empresarial do Casarão”, o que inclui a
elaboração e submissão de pedidos de pagamento,
reprogramação física, financeira e temporal, resposta a
esclarecimentos e relatório de progresso.

Já no que se refere aos projetos e obras em curso com
vista à requalificação urbana da cidade e freguesias,
apresenta-se de seguida o ponto de situação e os
trabalhos desenvolvidos no período a que se refere a
presente informação:

Projeto de Requalificação do Largo de
Fermentões, em Valongo do Vouga: projeto de
execução foi concluído e entregue à Junta de
Freguesia para início do concurso para a sua
execução;
Restauro da Igreja da Trofa, na União de
freguesias da Trofa e Segadães: foi enviada a
proposta de tratamento dos túmulos e restauro
da escultura de S. Salvador, para parecer final, à
Direção Regional de Cultura do Centro;
Projeto de Requalificação da Carreira de Tiro:
aguardava-se a elaboração do protocolo entre o
MAI e o Município;
Projeto de execução para Museu Ferroviário
de Macinhata do Vouga - Beneficiação e
Alteração: foi solicitada nova proposta para
redução de custos de intervenção;
Aquisição de serviços para elaboração do
projeto de execução das Intervenções
Estruturais para o Controlo de Cheias em
Águeda – 2ª Fase: encontrava-se em curso a
elaboração do projeto de execução;
Elaboração dos Projetos de Especialidades de
Requalificação da Zona Central da Mourisca do
Vouga: encontrava-se em conclusão o projeto de
execução;
Adaptação do Antigo Refeitório dos Paços do
Concelho: encontrava-se em conclusão o estudo
prévio de arquitetura;
Projeto de Construção de Passeio e Espaços
Verdes na Rua da Indústria (Covão): foi
concluído o projeto de execução de arquitetura e
de especialidades;
Requalificação dos Escritórios do Instituto da
Vinha e do Vinho: encontrava-se em fase de
elaboração do projeto;

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021
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Procedimentos de contratação pública para
execução de empreitadas:

Reabilitação do Mercado Municipal:
adjudicação e minuta do contrato, e o processo
foi enviado ao Tribunal de Contas;
Requalificação de Espaços Exteriores do
Centro Cívico de Arrancada do Vouga: em fase
de análise das propostas;
Repavimentação da Rua da Ribeira: contrato já
foi assinado;
Requalificação da Zona Central da Mourisca do
Vouga: o procedimento ficou deserto,
encontrando-se em curso os procedimentos de
não adjudicação, e foi revisto o orçamento para
determinação de novo preço base;
Pavimentação da Rua da Canada: adjudicação e
minuta do contrato, à data,  aprovadas em
reunião do Executivo Municipal;
Construção da Ecopista do Vouga: à data, em
fase de preparação do procedimento para
publicação na acinGov, após a assinatura do
protocolo com a Câmara Municipal de Albergaria-
a-Velha;
Repavimentações em Jafafe: à data, em fase de
preparação do procedimento para publicação na
acinGov;
Reabilitação de muros de suporte na Borralha:
à data, em fase de preparação do procedimento
para publicação na acinGov;

Empreitadas em curso:
Requalificação Urbana - Rua José Gustavo
Pimenta e Rua Eng.º José Bastos Xavier: foi
executada a pintura rodoviária na zona onde foi
reparado o pavimento betuminoso, seguindo-se o
reperfilamento de tampas, para proceder à
receção provisória;

Reabilitação de Ruas do Concelho - Lote 1:
foientregue a documentação em falta e a obra foi
recebida provisoriamente; 
Reabilitação de Ruas do Concelho – Lote 3: foi
entregue a documentação em falta e a obra foi
recebida provisoriamente;
Acesso do Parque dos Bombeiros em Agadão:
os trabalhos estão concluídos, encontrando-se a
obra em fase de receção provisória;
Requalificação do Largo Sra. da Saúde em
Fermentelos: aguardava finalização dos
trabalhos relativos a mobiliário urbano e
pavimentos;
Requalificação de Edifícios para Residências
Universitárias: foi entregue a documentação em
falta e a obra foi recebida provisoriamente;

Requalificação Urbana a Nascente – R. Manuel
de Sousa Carneiro, R. António Brinco da Costa,
R. António Ribeiro de Matos, R. Inspector João
Neves dos Santos e R. da Paulicea: foram
aplicados os postes de iluminação pública e
passado o respetivo cabo. Na Rua Velha de S.
Pedro foi executado o calcetamento em cubos de
granito. Na Rua António Ribeiro de Matos foi
executada a drenagem no tardoz do muro e o seu
aterro. Foram ainda executados passeios, com
assentamento de lancis, abertura de caixa,
aplicação de camada de base em tout-venant, laje
em betão armado com malhasol e aplicação de
lajetas em betão, e os trabalhos de drenagem
pluvial, com execução de caixas e sumidouros. 

Reabilitação do Espaço Público Envolvente à
Habitação Social do Centro – R. Fundação
Dionísio Pinheiro e R. Eng. Carlos Rodrigues: a
empreitada encontrava-se suspensa para
elaboração das alterações ao projeto;

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021
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Reabilitação dos Edifícios da Orquestra Típica,
Cancioneiro e Conservatório e do Espaço
Exterior Envolvente aos Mesmos: a obra foi
rececionada provisoriamente;
Requalificação do Parque da Alta Vila, Águeda:
a obra foi rececionada provisoriamente; 
Construção da Pista Ciclável da Rotunda da
Fechadura ao Covão: foi entregue a
documentação em falta e a obra foi recebida
provisoriamente;
Repavimentação de Vias em Águeda, Valongo
do Vouga e Macinhata do Vouga: a obra foi
rececionada provisoriamente;
Parque Verde na Várzea: foi entregue a
documentação em falta e a obra foi recebida
provisoriamente;
Requalificação da Rua Prior João Gomes dos
Santos e Rua António Dias Marques -
Macinhata do Vouga: foram efetuados os
trabalhos de pavimentação das vias bem como da
sinalização horizontal. Embora o prazo da
empreitada já tenha terminado, ainda estavam
por executar os seguintes trabalhos: plantação
das árvores previstas, sementeira de gramão nas
zonas verdes, aplicação de sinalização vertical e
fornecimento e aplicação de bancos de jardim;
Arranjos Exteriores da Zona Envolvente ao
Edifício da Junta de Freguesia de Espinhel: foi
executada a pavimentação com massas
betuminosas, foi aplicada a sinalização vertica e
executada a sementeira e a plantação de árvores
e arbustos, faltando apenas a execução da
pintura rodoviária para a conclusão da
empreitada devido às condições climatéricas
adversas;

Construção de Infraestruturas previstas no
Plano Geral de Drenagem da Cidade de Águeda
e Execução de Intervenções prioritárias – 1.ª
Fase: 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. Decorreu,
entretanto, o corte da cabeça das estacas. Foi
efetuada a escavação numa profundidade de 3m
e posterior limpeza das estacas. Implementou-se
o perfil metálico HEB240 nas estacas já
devidamente limpas, para evitar o seu
embaulamento devido ao esforço que a
escavação abaixo desta poderia provocar.
Procedeu-se a nova escavação de 4m de
profundidade, abaixo do perfil metálico (obtendo-
se uma profundidade total de 7m). Iniciaram-se
os trabalhos de limpeza das estacas abaixo do
perfil metálico. Em simultâneo decorreram os
trabalhos de execução da câmara de válvula de
maré (CMV02), junto aos armazéns de Assequins:
trabalhos de escavação, execução do betão de
limpeza, armação de ferro das paredes e laje
superior, bem como os elementos de ligação.
Procedeu-se à betonagem das paredes e mais
tarde da laje superior. Foi, entretanto, efetuada a
impermeabilização das paredes e realizada a 
 execução dos negativos na laje, das tampas de
acesso. A 22 de janeiro de 2021 suspenderam-se
os trabalhos (com efeito até dia 31 de janeiro),
devido ao agravamento das condições
climatéricas, nomeadamente chuva, que
impediram o normal desenvolvimento dos
trabalhos (devido à subida do nível do rio);

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021
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Construção da Via de Acesso ao Parque
Empresarial do Casarão – Troço entre a Rua do
Casarão e o Parque Empresarial do Casarão:
encontravam-se a decorrer os trabalhos de
execução da camada de sub-base em agregado
britado de granulometria extensa;
Pavimentação de Vários Arruamentos nos
Lugares de Belazaima do Chão, Póvoa do Vale
do Trigo e Póvoa de Baixo: a obra foi
rececionada provisoriamente;
Repavimentação da Rotunda da Fechadura ao
Covão: a obra foi rececionada provisoriamente;
Repavimentações em Recardães e Borralha:
obra concluída, e aguardava, à data, a vistoria
para receção provisória;
Reabilitação de Passagem Hidráulica na EN333
– Giesteira: a obra foi rececionada
provisoriamente;
Requalificação da Zona Envolvente à Igreja e
Centro Cívico da Trofa: a obra foi rececionada
provisoriamente;
Reabilitação de Espaços Públicos da Baixa da
Cidade – R. Celestino Neto e Av. 25 de Abril:
encontravam-se em curso, à data, os
procedimentos para início dos trabalhos;
Repavimentação em Serém, Lamas e Travassô:
os trabalhos foram iniciados a 15 de janeiro, com
ao trabalhos preparatórios na Rua dos Cabeços e
Rua Vale dos Moinhos, Rua Francisco Reis e na
Rua Nossa Senhora das Dores;
Requalificação da Zona do Centro de Barrô: o
contrato da empreitada foi assinado a 15 de
dezembro de 2020 e a consignação da obra foi
assinada a 14 de janeiro de 2021, os trabalhos
vão ser iniciados a 22 de fevereiro.

Pavimentação e Repavimentação de Vias em
Oronhe, Espinhel, Macinhata do Vouga,
Lanheses e Soutelo: os trabalhos foram iniciados
no dia 20 e janeiro na Rua Eira da Viúva, Rua das
Cucas e Rua do Valério.

Aguardava-se, à data,  a entrega do PSS (Plano de
segurança e saúde) por parte da entidade
executante, para ser analisado pelo coordenador
de segurança nomeado pelo dono de obra e
posteriormente se poder dar início aos trabalhos;

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021

No âmbito do desenvolvimento económico, o Gabinete
de Apoio ao Empresário realizou contactos com
potenciais interessados em lotes do PEC,
nomeadamente através do AICEP, para os quais se
aguarda a concretização do interesse através da
submissão de candidaturas. 

Manteve ainda o trabalho de acompanhamento dos
projetos instalados ou em instalação no Parque
Empresarial do Casarão (PEC), efetuando a devida
articulação com as entidades gestoras das redes de
abastecimento no PEC para apoio na resolução de
questões concretas de instalação.

Cumulativamente, neste período, foi celebrado a 15 de
janeiro de 2021 o contrato para a realização das obras
da 2ª fase do PEC, tendo o mesmo sido remetido ao
Tribunal de Contas para fiscalização prévia.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E
TURÍSTICO DO CONCELHO
INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E INDÚSTRIA
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Quanto à Incubadora de Empresas, foi mantido o
acompanhamento às start-ups e ideias de negócio
através da realização de reuniões online e a contínua
partilha de oportunidades de formação e de informação
sobre candidaturas e outras medidas de apoio às
empresas de nível local, regional e mesmo nacional.
Foram acolhidas, no período em referência, 2 novas
ideias de negócio.

Importa ainda referir, que no período em análise, foi
dado início à elaboração de uma proposta para
dinamização de um concurso de ideias, com o propósito
de potenciar a economia através de projetos inovadores
no concelho de Águeda, e para apoiar pessoas que
ficaram sem emprego neste último ano, a concretizarem
os seus próprios negócios, numa perspetiva de
desenvolvimento económico e social.

Destaque também para o convite da AIDA – Associação
Industrial da Região de Aveiro, para a renovação da
parceria com a autarquia para a 7.ª edição do Fórum
Empresarial do Distrito de Aveiro, dado o sucesso da 6.ª
edição que decorreu em Águeda, em 2018, tendo sido a
que contou com mais participantes.

Tendo em conta o sucesso do evento em 2018 e os
impactos importantes no tecido empresarial e industrial
de Águeda que este Fórum teve em 2018 e que poderão
ser reforçados neste ano, principalmente na fase que
atravessamos, o Município aceitou este convite, estando
prevista a sua realização no dia 25 de junho de 2021, no
Centro de Artes de Águeda.

Por fim, referir que têm sido desenvolvidas reuniões
com o IAPMEI no sentido de implementar o Espaço
Empresa em Águeda, mas com um conceito e modelo de
funcionamento inovador, sendo que igualmente se está
a trabalhar, a convite desta entidade, no
desenvolvimento de uma plataforma colaborativa
designada PLACEe (Plataforma Colaborativa do Espaço
Empresa), para interação destes espaços.

Por último, destaque também para o projeto CLDS 4G
“Ser Pioneiro” que possui um novo ponto de
atendimento localizado na Incubadora de Empresas de
Águeda, para servir de contacto e atendimento a
interessados da União de Freguesias de Águeda e
Borralha, a na procura ativa de emprego, estando
também a desenvolver com a autarquia um concurso de
empreendedorismo jovem para lançar aos alunos do
concelho.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021

A promoção do concelho é uma prática importante em
qualquer altura do ano. No atual contexto, e tendo em
conta o agravamento da situação epidemiológica no país
e as restrições impostas, foi necessário continuar a
apostar na promoção de conteúdos online, a qual tem
tido resultados positivos, a julgar pelos números
associados à publicação dos postais digitais VisitÁgueda
nas redes sociais do Município, com cerca de 4.600 likes
no Facebook e 900 partilhas nas publicações
VisitÁgueda. No Instagram o balanço efetuado permitiu
aferir que a conta duplicou o número de seguidores e
somou mais de 1.600 likes nas publicações VisitÁgueda. 

TURISMO SUSTENTÁVEL
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Fruto desta situação, em janeiro 2021, retomou-se o
slogan “Por agora separamo-nos… VisitÁgueda mais
tarde!”, continuando a mostrar o melhor do nosso
concelho.  Foi, igualmente, efetuada uma publicitação
sobre o município na plataforma “Good Travel Guide”,
resultado do seu reconhecimento enquanto “Top 100
Most Sustainable Destinations 2020”. De realçar que este
site/plataforma mostra o que há de melhor para ver, e,
fazer, em variados países, sendo Águeda um de 6
municípios portugueses com informação disponível à
data (https://goodtravel.guide/).

De referir que, durante o mês de novembro e dezembro
de 2020, o evento “Águeda é Natal” trouxe algum
dinamismo à cidade, semprerespeitando as regras e
restrições existentes(1), evitando a concentração de
grupos e pessoas na mesma altura.

O Maior Pai Natal do Mundo voltou à Praça 1.º de Maio.
A iluminação e a decoração das ruas, uma das principais
atrações todos os anos, foi aposta única para este Natal,
decidindo-se que não haveria a típica animação de rua
nem o “Mercadinho de Natal”, atividades habituais deste
evento. 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 natalícia.
Neste período, no posto de turismo foram efetuados 378
atendimentos.

Noutro campo, e seguindo a tendência de valorização do
turismo de natureza, encontra-se em implementação a
Grande Rota da Ria de Aveiro (GRRA) que atravessa o
concelho pela GR58 - percurso Dourado e GR59 -
percurso Verde. Ao todo, são mais de 459 km que
permitirão a fruição integrada da região de Aveiro.
Complementar a esta rede e à de trilhos pedestres de
Águeda, prevê-se a implementação de percursos
náuticos que irão visar a fruição e dinamização do rio
Vouga, Águeda e da Lagoa da Pateira.

Nos últimos meses e num período de contingência
provocado pela pandemia do COVID-19, o pequeno
comércio foi um dos setores mais afetados. Muitos
estabelecimentos viram os seus horários de abertura
limitados, ou foram mesmo 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. Tendo terminado em novembro o prazo
para “consumo” dos vales por parte dos vencedores, foi
efetuada em dezembro a fase de reembolso aos
comerciantes, verifica-se que foram transferidos para o
comércio inscrito, o valor de 99.805,00€ dos 100.000,00€
atribuídos nos dois sorteios. De uma análise rápida,
verificou-se que os premiados, escolheram várias lojas
para proceder à troca dos vales, e, não selecionaram,
apenas, aquela onde efetuaram as compras que deram
origem ao prémio.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021

(1) Para garantir a segurança de todos, foi reforçada a sinalética e
informação para que fossem tomadas todas as medidas de segurança
recomendadas pela DGS, bem como um conjunto de voluntários da
Bolsa de Promotores percorreram, sempre que foi possível, as principais
ruas da baixa da cidade com a função de informar os visitantes sobre
onde podiam 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.

https://goodtravel.guide/
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Os clientes, na sua maioria, efetuaram compras
superiores ao valor dos vales, o que contribuiu para a
aumentar o impacto desta iniciativa, aspeto que foi
realçado pelo inquérito às lojas aderentes em que a
maior parte deu pontuação máxima à relevância da
campanha e salientou a importância desta iniciativa se
repetir.

Por outro lado, e ainda no que toca ao apoio ao
comércio local, em particular a restauração, foi
atualizada a informação referente ao serviço take
away/entrega ao domicílio no concelho. A lista
publicitada encontra-se disponível para consulta no site
da autarquia, podendo a informação ser
alterada/atualizada através de um formulário
disponibilizado em: www.cm-agueda.pt/pages/1334.

Quanto ao acompanhamento técnico do projetos
financiados na área do turismo, importa destacar o
acompanhamento técnico/administrativo do projeto
“Ecopista do Vouga” no âmbito da candidatura aprovada
pelo programa Valorizar do Turismo de Portugal, o que
inclui a elaboração do Protocolo de Cooperação entre os
Municípios de Águeda e de Albergaria-a-Velha para a
concretização da referida operação e o
acompanhamento técnico/administrativo do projeto
“Valorização da Pateira: Passadiço Adaptado” no âmbito
da candidatura aprovada pelo PDR 2020.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021

foram transportadas cerca de 949 crianças e jovens
através das parcerias e dos circuitos especiais
existentes;
foram ministradas as AEC, para um total de cerca de
1.001 alunos/mês;
foram acompanhadas cerca de 299 crianças por mês
nas AAAF.

No que diz respeito ao Programa Regime Escolar, que
tem como objetivo principal a promoção de hábitos
alimentares saudáveis, foram entregues nos
estabelecimentos de educação, cerca de 17.606 peças de
fruta para as crianças do pré-escolar e alunos do 1º CEB.

Paralelamente, foi realizada a Sessão Pública de
atribuição dos Prémios Escolares 2018/2019 e
2019/2020, que devido à Pandemia, só foi possível
realizar naquela data. A sessão decorreu no Centro de
Artes de Águeda, no dia 8 de janeiro, respeitando as
regras de segurança conforme a legislação vigente. 

Já no que se refere ao processo de atribuição de Bolsas
de Estudo para o Ensino Superior e Apoio para
Pagamento de Propinas, foram efetuadas as entrevistas
previstas no Código Regulamentar e elaborados os
mapas e as informações para análise do Júri, prevendo-
se a sua conclusão no mês de março. 

Foram apresentadas 24 candidaturas a renovação (21 a
renovação de Bolsas de Estudo e 3 a Apoio Para
Pagamento de Propinas) e 74 candidaturas a atribuição
pela primeira vez (sendo 67 a atribuição de Bolsas de
Estudo e 7 a Apoio para Pagamento de Propinas).

EXCELÊNCIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

foram fornecidas cerca de 32.498 refeições a alunos
do 1.º ciclo e 10.685 a crianças do pré-escolar;

No que respeita à gestão do sistema educativo local, e
de acordo com as competências previstas na legislação
em vigor, o município prestou os seguintes serviços à
comunidade educativa local:

http://www.cm-agueda.pt/pages/1334
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Aquisição de leite escolar para as crianças do pré-
escolar e os alunos do 1.º ciclo que frequentam os
estabelecimentos de educação;
Aquisição de fruta (Regime de Fruta Escolar) para os
estabelecimentos de ensino;
Aquisição de material de economato para os
estabelecimentos de ensino;
Aquisição de produtos (consumíveis) de higiene e
limpeza que se destinam os estabelecimentos de
educação da rede pública do concelho de Águeda;
Aquisição de serviços para renovação do
licenciamento da plataforma de gestão municipal de
educação – SIGA (Sistema Integrado de Gestão e
Aprendizagem);
Aquisição de serviços para Revisão da Carta
Educativa do Município de Águeda.

No que diz respeito à gestão do sistema educativo e do
CIDC, foram desenvolvidos no período diversos
procedimentos concursais de onde se destacam os
seguintes:

Cumulativamente, e neste período, ficaram prontos um
conjunto de procedimento para realização de obras nos
estabelecimentos de ensino concelhios, os quais serão
executados no final do presente ano letivo,
nomeadamente a remoção e substituição da cobertura
em fibrocimento da Escola Básica de Assequins, a
substituição da caixilharia de madeira da EB1 de Aguada
de Baixo e as retificações no Centro Educativo de
Fermentelos. 

De referir ainda a obra das Coberturas Exteriores na
Escola Básica Fernando Caldeira, União das freguesias
de Águeda e Borralha, que se encontrava à data a
guardar a apresentação de propostas.

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

Quanto ao GAPSI, foram realizados 119 atendimentos e
35 deslocações aos estabelecimentos de ensino (pré-
escolar e 1º CEB), tendo ainda sido realizada a gestão de
novos pedidos e ainda a articulação com várias
entidades/técnicos relativamente a casos acompanhados
pelo GAPSI, nomeadamente técnicos dos agrupamentos
de escolas do concelho (Psicólogos, Técnicos de Serviço
Social e Terapeutas da Fala). De destacar ainda, a
articulação com a CPCJ, no que se refere a casos que são
encaminhados para apoio e intervenção do GAPSI, com
as Educadoras, no âmbito da Intervenção Precoce das
crianças que acompanho nos Jardins de Infância, e ainda
a com os docentes das escolas onde são realizados
acompanhamentos, para intervenção psicológica.

Por fim, é importante referir, que mesmo com o fecho
das escolas, o GAPSI tem trabalhado com os docentes
das crianças apoiadas, no sentido de manter o contacto
das sessões de atendimento psicológico à distância, fase
à situação pandémica que atravessamos e as respetivas
consequências do confinamento.

Aliás, a suspensão das atividades letivas que ocorreu no
final de janeiro, colocou, desde logo, um desafio à
autarquia, já que foi necessário proceder a todo o
reajuste do sistema escolar, por forma a garantir o
fornecimento de refeições aos alunos carenciados, assim
como, com o início do ensino à distância, o empréstimo
de equipamentos para os alunos.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021
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O VOGUI: realização de todas as sessões de
promoção de competências pessoais e sociais em
formato online, sendo que se aguarda a evolução da
pandemia para avançar com as atividades pontuais
(Testemunhos, Jobshadowing, Visitas a empresas e
Feira de Oferta Formativa);
O EMOACTION – Emoção em Ação: realização das
sessões de desenvolvimento de competências
emocionais nas escolas em formato online;
O Projeto SOJUST: o CJA é parceiro num projeto
intitulado “Social justice in Lifelong Guidance Services
for Low Educated Adult Migrants”, da Agência Italiana
Erasmus+ Educação e Formação, tendo reunido pela
primeira vez, com todos os parceiros, num formato
online;
A realização de ações de Formação: "On Track": How
can youth work tackle the NEET situation seminar,
organizada pela Agência Nacional Turca com parceria
da Salto Inclusion; "Powder of Non-Formal Education"
organizada pela Agência Nacional Erasmus+
Juventude em Ação portuguesa; Formação à Chegada
para voluntários providenciada pela Agência Nacional
Erasmus+ Juventude em Ação;
O lançamento do vídeo “This is our Identity” para
promover o voluntariado através do Corpo Europeu
de Solidariedade e celebrar o Dia Internacional do
Voluntariado.

No que respeita ao Águeda Living Lab, deu-se
continuidade à realização das Oficinas de
Experimentação Tecnológica (Modelação 3D, Robótica e
Programação em Microbit), tendo ficado suspensas com
o encerramento do ALL, no âmbito das medidas de
contenção declaradas.A aprovação de um novo projeto na área da

criatividade intitulado Creative Youth City;

Assim, e no que diz respeito às refeições, a autarquia
recorreu às parcerias existentes no terreno, com vista ao
fornecimento de refeições partir do dia 26 de janeiro,
após o levantamento efetuado pelos agrupamentos de
escolas dos alunos de escalão A e B do pré-escolar e 1º
ciclo, tendo articulado com a DGEstE o início da confeção
das refeições para os alunos que almoçam nas cantinas
concessionadas pelo Ministério da Educação.

De realçar que a autarquia se disponibilizou não apenas
fornecer as refeições para os alunos dos escalões A e B,
mas também para todos os outros que, por razões de
ordem familiar, o necessitassem, sendo que tem
prestado um serviço de entrega das mesmas ao
domicilio, ao contrário do previsto na lei, evitando a
deslocação de encarregados de educação e alunos aos
estabelecimentos de ensino.

Por outro lado, e substituindo-se ao Governo, a
autarquia emprestou mais de 600 equipamentos
(computadores e tablets) aos estabelecimentos de
ensino concelhio, para o ensino à distância, assim como
cerca de 278 hotspots para acesso à internet,
suportando o custo dos mesmos.

Noutro campo, e no que se refere à área da juventude, o
Centro de Juventude de Águeda (CJA), no período em
questão, desenvolveu diversas atividades, formações e
eventos, sendo divulgadas nos meios de comunicação
social notícias sobre os projetos de voluntariado. No
período foram realizadas um total de 36 publicações na
página do Facebook e 5 no Instagram. Das ações
realizadas, de destacar as seguintes:

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021
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Realizou-se ainda a cerimónia simbólica de entrega de
Bandeiras Verdes às 15 eco-escolas galardoadas
contando com a parceria da Águas do Centro Litoral e da
Living Place – Laboratório Vivo para a Descarbonização,
com uma breve apresentação das atividades que podem
ser desenvolvidas junto da comunidade escolar.

Ainda dentro deste tema, deu-se início à parceria com a
LPN para dinamização do Projeto de Literacia para a
Preservação das Florestas na Escola Básica de Valongo
do Vouga e na Escola Secundária Adolfo Portela.

Em relação à economia circular, o município de Águeda
foi convidado a assinar a Declaração Europeia das
Cidades Circulares. Esta declaração(2) 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. 

Ainda neste campo e no âmbito do projeto Valoriz@rte –
Compras Circulares, cofinanciado pelo Fundo Ambiental,
foi elaborado o procedimento de contratação pública
para aquisição e instalação de estrutura modular para
alocação a um Centro de Interpretação a localizar no
parque de Espinhel.

Ainda assim, no período em que as mesmas se
realizaram, contaram com uma participação semanal de
85 formandos no mês de dezembro de 2020 e de 71
formandos no mês de janeiro de 2021, com a
participação de jovens inscritos e IPSS (Bela Vista).

Importa destacar as Oficinas de Fabricação Digital (Web,
Modelação 2D & 3D, Robótica), no âmbito do Projeto de
Mediação Municipal e Intercultural, “Igualdade na
Diversidade”, que contou com 12 jovens de etnia cigana,
e ainda a formação em Fabricação Digital dedicada aos 8
voluntários do Serviço de Voluntariado Europeu, do CJA.
Os serviços de fabricação digital mantiveram-se em
funcionamento, quer através da prestação de serviços
para a comunidade, quer através da prestação de
serviços internos à autarquia.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E COMBATE
ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Ao nível da sustentabilidade ambiental, e para o período
em questão, importa começar por referir que o
município de Águeda obteve um índice superior a 80%
na candidatura ao Programa ECOXXI 2020, tendo ficado
entre os municípios mais sustentáveis de Portugal. 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.

Já no âmbito programa Águeda + Sustentável, foram
enviadas as Declarações de Compromisso entre o
Município com o Programa Eco-Escolas 2020/2021 para
diversas escolas. 

(2) O documento contém uma visão comum e partilhada que ajuda a
garantir que as cidades atuam como uma força conjunta rumo à
circularidade. 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.
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Por outro lado, 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. 

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.

No âmbito da conservação da natureza e biodiversidade,
destaque para o projeto LIFE Águeda, tendo sido
realizadas as reuniões da Comissão de Gestão com os
parceiros do projeto. 

Neste sentido, foi dada continuidade às ações
necessárias à implementação do CIRIO (e.g. preparação
da documentação para submeter à DGAV), 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. 

Já no âmbito do Concurso Público sem Publicidade
Internacional para Aquisição de Serviços para Controlo
de Espécies da Flora Invasora e Restauro de Habitats de
margens ripícolas dos rios Águeda e Alfusqueiro, no
âmbito do projeto LIFE ÁGUEDA (LIFE16 ENV/PT/000411)
- Ações de Conservação e Gestão para Peixes Migradores
na Bacia Hidrográfica do Vouga, começaram, em
dezembro, os trabalhos para controlo de espécies da
flora invasora, com foco nas espécies lenhosas cujo
comportamento agressivo condiciona a ocorrência da
vegetação ripícola natural.

Foi ainda realizada uma ação de sensibilização e
formação junto dos funcionários da empresa Jhoviter -
Construção Civil e Obras Públicas Lda., a operar no rio,
de forma a promover uma intervenção segundo previsto
pelo projeto e de acordo com as melhores práticas
ambientais para ações nas margens e terrenos
confinantes com linhas de água.

A par, foram removidos resíduos verdes (troncos,
ramagens, árvores) arrastados pelo rio, de forma a evitar
o transporte e acumulação junto de pontes e/ou outros
obstáculos da linha de água que possam colocar em
risco ou fragilizar as estruturas bem como prejudicar o
escoamento das águas transportadas pelo rio.

Estes trabalhos serão desenvolvidos ao longo de dois
anos, estando previstas ações de florestação e
reabilitação da vegetação ribeirinha com recurso
exclusivamente a espécies da vegetação autóctone, bem
como uma intervenção inicial para controlo de espécies
da flora exótica invasora, ao longo de 15 km de margens.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021



Ainda no que diz respeito ao LIFE ÁGUEDA, foi assinado
o contrato com a Sinergiae – Ambiente Lda., empresa
que irá realizar os 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, com cerca de 10 km, estende-se
entre o açude insuflável do rio Águeda e o açude de
Requeixo, contribuindo para o adensamento e plantação
de espécies da flora autóctone, que permitam reforçar a
estabilidade dos taludes marginais do rio (estas
intervenções e as anteriores estão condicionadas pelas
condições climáticas e a subida/descida do rio).

Foram ainda entregues as artes finais do folheto para
apoio da interpretação do trilho pedestre adaptado LIFE
ÁGUEDA e que inclui ainda informação acerca da rota
automóvel, desenhada para orientar a visitação das
intervenções realizadas (e as previstas) no âmbito do
projeto LIFE ÁGUEDA. O folheto será disponibilizado no
seu formato digital no site do município e do projeto. 

Neste sentido, e considerando a relevância das ações
desenvolvidas para a preservação de ativos ambientais
de elevada importância, que extravasa a conservação da
natureza, foram elaboradas as peças para aquisição de
serviços de elaboração de um documentário que foque
as intervenções previstas e a ser implementadas no
concelho de Águeda (bem como nos demais locais de
intervenção do projeto), numa vertente de documentário
de divulgação científica. 

A divulgação dos valores naturais junto do público em
geral, constitui uma valiosa ferramenta de educação
informal, e veículo de conteúdos científicos rigorosos
para o recetor. Uma das vertentes contempladas pelo
projeto é a elaboração de painéis interpretativos, tendo
sido já colocado um de enquadramento (em duas
localizações, junto do açude e no Largo 1.º de maio), ao
qual se seguiram outros 4 painéis adicionais, e que
acompanharão igualmente os locais de intervenção e
pontos de interesse do projeto. 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, pelo que
se desenvolveram os necessários trabalhos para a
atualização da rede de estações e sensores ambientais
existente no concelho de Águeda. 

Na temática das Alterações Climáticas e no que se refere
ao projeto C-Change, foram realizadas as sessões de
sensibilização ambiental do projeto “Circular”, de Luís
Silva, vencedor do concurso de ideias “Agentes de
mudança”, cofinanciado pelo referido projeto europeu. 

Foi ainda realizada a compilação e envio de elementos
para o pedido de pagamento do projeto, assim como, a
recolha, compilação e envio de informação para uma
nova candidatura em parceria, do programa europeu
Horizonte 2020, intitulada de “People4Sea”. Este projeto
visa envolver os cidadãos na proteção da saúde dos
oceanos e na preservação do meio ambiente da água
marinha e doce, lidando com os desafios relacionados as
alterações climáticas, poluição e perda de
biodiversidade.

LINHAS
ESTRATÉGICAS

26Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021



LINHAS
ESTRATÉGICAS

27

Quanto aos projetos financiados nesta temática, foi
efetuado o 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 e
o acompanhamento Técnico/Administrativo das ações
desenvolvidas no âmbito da candidatura “Intervenções
Estruturais para o Controlo de Cheias em Águeda”, o que
inclui a elaboração e submissão de pedidos de
pagamento, resposta a esclarecimentos e relatório de
progresso.

SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

No que diz respeito à educação para a sustentabilidade,
ambiente e ciência, foi necessário adotar medidas
coerentes com a estratégia nacional para contenção da
COVID-19, o que implicou a suspensão de todas
atividades calendarizadas. 

Contudo, foi efetuado um esforço para dar continuidade
aos projetos, no enquadramento atual, e pelos meios
possíveis, optando-se pelos canais digitais e media
locais, têm sido publicitadas as Dicas de
Sustentabilidade, filmes tutoriais temáticos e outras
informações que contribuem para a uma maior
sustentabilidade e.g. “Como fazer acendalhas naturais?”,
“Aprenda a reparar a torneira que pinga.”, “Evite o
desperdício”, entre outras.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021

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,
destaque para a instalação de teste do sistema de
gestão de rega inteligente, nomeadamente na Avenida
Dr. Eugénio Ribeiro e espaço verde junto à Escola
Secundária Marques de Castilho. 

Ao nível da dinamização da sede do Laboratório Vivo
para a Descarbonização – Águeda Sm@rt City Lab,
continuaram a ser realizadas ações, todas as terças e
quintas-feiras à tarde e sábados de manhã, com diversas
workshops, sessões de sensibilização, monstras e vídeos
temáticos, entre outras. 

Ainda neste âmbito foi dinamizada a página de Facebook
do projeto, através da partilha das dicas de
sustentabilidade, de vídeos didáticos e de sensibilização
ambiental e comemoração de dias temáticos referentes
às áreas chave do projeto, entre outras. 

Relativamente ao banco inteligente (autosuficiente) com
painéis solares para carregamento de dispositivos
móveis por USB e Wireless, instalado em frente a Escola
Secundária Marques de Castilho, importa realçar os
dados recolhidos, sendo que, até ao momento, foram
produzidos 31.354 kWh de energia e carregados 374
dispositivos por USB e 294 por Wireless. 



Ainda no âmbito dos projetos do laboratório, de realçar
a máquina de recolha de resíduos “Resíduos com Valor”,
sendo de mencionar, desde a sua colocação ao serviço
até à data, o registo de 330 utilizadores, com o depósito
de 1.813 garrafas de plástico, 537 garrafas de vidro e 76
latas, num total de 2.426 embalagens, correspondendo a
10.361 pontos atribuídos.

Por outro lado, encontrava-se a decorre o procedimento
para a instalação de sistema inteligente de gestão de
estacionamento, tendo já sido aprovados os locais e
esquemas dos painéis direcionais e realizadas as visitas
técnicas aos locais referidos e aos parques (P3 e ESTGA).

Em relação à mobilidade sustentável, e ao projeto
beÁgueda em particular, procedeu-se à verificação de
todo o sistema das estações e das bicicletas, bem como
a plataforma do sistema de gestão e da APP. 

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, tendo-se
atualizado a diversa informação existente com a inclusão
dos novos parques, inclusive os totens das estações
beÁgueda. 

Foram também realizadas visitas técnicas no que se
refere às duas novas localizações dos dois parques em
falta, em Espinhel e em Óis da Ribeira, aguardando-se a
melhoria das condições meteorológicas para se proceder
à referida instalação. Neste seguimento, estão ainda em
preparação elementos para a submissão de
candidaturas que permitirão qualificar e alargar o
sistema beÁgueda a mais freguesias. 

Ainda na temática da mobilidade, nomeadamente no
que diz respeito ao Projeto SMARTA 2 – Demonstradores
foi realizado o acompanhamento e operacionalização do
projeto, tendo estado a teste a utilização das bicicletas e
parques já operacionais, foram detetadas algumas
anomalias que se encontram em resolução. Foi
ministrada formação sobre a plataforma
(nomeadamente emissão de cartões) aos técnicos das
juntas de freguesia e do Museu Ferroviário.

Por outro lado, e tal como já mencionado anteriormente,
iniciou-se o desenvolvimento do processo referente ao
desenvolvimento da candidatura “Sistema de Gestão e
Informação para Soluções Inovadoras e Experimentais
de Transporte”, incluída na revisão do PEDU ao abrigo do
reforço financeiro à Prioridade de Investimento 4.5
(Mobilidade sustentável), sendo ainda de referir o
acompanhamento Técnico/Administrativo de duas
candidaturas aprovadas para a aquisição de viaturas
elétricas, no âmbito do Aviso de Concurso “3.ª Fase do
Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na
Administração Pública”.

Ao nível da Autoridade de Transportes, durante o
período em questão, foram desenvolvidos trabalhos ao
nível do projeto relacionado com os transporte flexíveis
e a pedido, que irá complementar a rede regular de
transportes públicos da Região de Aveiro, com a análise
das propostas efetuadas pela CIRA para todos os
municípios da região. Cumulativamente, tem vindo a ser
efetuado a atualização das paragens de autocarro e das
suas características, para inclusão no procedimento de
transportes regulares da CIRA e que se prevê venha a
suceder durante o corrente ano.

LINHAS
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Por último, deu-se inicio à revisão do PIMTRA, por parte
da CIRA, embora numa componente apenas associada á
mobilidade suave, bicicleta e peão, com vista a
uniformizar as estratégias ao nível intermunicipal e dotar
a comunidade intermunicipal de uma ferramenta para
poder candidatar-se a fundos comunitários a este nível.

foi realizada a recolha e encaminhamento de RSU’s
na globalidade do concelho e efetuada a manutenção
de contentores, a limpeza e remoção de lixeiras
clandestinas, a limpeza/recolha de RSU’s na feira
semanal, a manutenção de papeleiras e a limpeza
das ruas da cidade;
foi reforçada a 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;
foi dada continuidade, no parque do Covão, à
triagem e separação dos resíduos e posterior
encaminhamento para os devidos destinos de
reciclagem;
foi assegurada a recolha de monstros/monos ao
domicílio, adotando as medidas de segurança
necessárias de prevenção da transmissão da COVID-
19, estando em estudo o aumento do circuito de
recolha porta-a-porta;
foi dada continuidade ao serviço de recolha que a
ERSUC interrompeu devido à pandemia;
foi realizada a manutenção e limpeza do Centro de
Compostagem foi realizada a manutenção e limpeza
do espaço e encaminhamento dos resíduos verdes
para valorização ambiental e encaminhamento dos
resíduos verdes para valorização ambiental;
foi dada continuidade, na limpeza urbana, aos
trabalhos de triagem de resíduos, para melhoria da
implementação das boas práticas de reciclagem, e
também aos trabalhos de limpeza das ruas e espaço
público.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
No âmbito da eficiência energética merece nota a
substituição da iluminação pública por Led’s, sendo que
até ao momento foram instaladas cerca de 1007 novas
luminárias, com as restantes a serem instaladas durante
o corrente ano.

Não obstante, há ainda a informar que foram reportadas
108 avarias de iluminação pública na plataforma da EDP
(70 em dezembro e 38 em janeiro). Os resultados da
microprodução e das Unidades de Produção para
Autoconsumo encontra-se explanados nos gráficos do
I4C, denotando-se o efeito que as condições climáticas
tiveram, no passado mês de dezembro, na redução da
produção energética das unidades instaladas.

ESPAÇOS VERDES, HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA

foi dada continuidade, no período em questão, aos
procedimentos do concurso público do Agrupamento
de Entidades de Águeda, Estarreja, Murtosa e Sever
do Vouga;

No âmbito da gestão de resíduos, destaque para as
seguintes ações:
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Relativamente ao Canil Municipal, continuou-se a
fomentar as adoções de caninos e as campanhas em
curso sobre a esterilização de animais adotados no canil.
Neste contexto, encontra-se, em curso, o novo
procedimento por concurso público para a execução do
Canil Intermunicipal.

No âmbito da parceria com a A4 – Associação dos
Amigos dos Animais de Águeda, foi efetuada a entrega
de material reciclável ao abrigo do protocolo existente,
tendo sido entregues, em 2020, um total de 22,96
toneladas de material reciclável (15.54Ton de
cartão+4,76Ton de plástico+2,66Ton de vidro),
resultando num proveito económico para a A4 de
3.567,52€.

No período em referência, foi ainda efetuada a
manutenção dos jardins e espaços públicos e a produção
de plantas para consumo próprio e ofertas a instituições
em viveiros municipais. Procedeu-se ainda à
manutenção do viveiro de plantas instalado no Casaínho,
para posterior manutenção dos jardins e rotundas
municipais, tendo também sido realizada a manutenção
das Hortas Comunitárias de Águeda.

Por fim, e no que se refere à intervenção do Gabinete
Municipal de Apoio ao Agricultor, foram elaboradas as
declarações de existência de suínos, assim como de
ovinos e caprinos, tendo ainda sido dado início à
preparação da campanha de subsídios para o ano de
2021.

No que respeita à Ceifeira Aquática, foram realizados os
trabalhos de recolha de infestantes aquáticas na Pateira.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021

ÁGUEDA COMO REFERÊNCIA CULTURAL
No âmbito da Cultura, a ação da Autarquia tem-se
pautado pela promoção e incentivo à criação e difusão
da cultura nas suas variadas manifestações de acordo
com a estratégia da autarquia, assegurando a
dinamização de iniciativas, projetos e ações que visem o
desenvolvimento cultural da região. A sua intervenção
engloba a dinamização, coordenação e programação da
atividade cultural do município, através de iniciativas
municipais ou de apoio a ações dos agentes locais, bem
como ações de apoio ao associativismo, no âmbito da
difusão dos valores culturais do Município e da defesa
do seu património cultural.

É precisamente no enquadramento deste objetivo
primordial, que a atividade associativa tem mais peso,
sendo de realçar a aposta clara nestas áreas e, nesse
sentido, dá-se destaque, no âmbito do Código
Regulamentar do Município de Águeda – Associativismo
Cultural, Recreativo e Juvenil (F1), à atribuição de apoios
para a execução de atividades a 37 coletividades, num
montante total de 69.746,53€. De igual forma, e no
período em análise, deu-se início ao período de
candidatura aos apoios camarários para 2021 no âmbito
do Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil (F1) e
Associativismo Social (F3), sendo o términus do prazo a
31 de março.

Ainda neste contexto, salienta-se a celebração do
Protocolo no montante de 3.500,00€ com o Grupo
Folclórico Etnográfico da Região do Vouga para o ano de
2021, que se afirma como parceiro inestimável para a
promoção e dinamização do Museu Etnográfico da
Região do Vouga, expoente máximo da cultura e
tradições da Região do Vouga.
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As peças desta série de obras mantêm o conceito de
evidenciar o excesso de consumo e o perigo que
representa para o mundo, visando enfatizar este
problema, utilizando para tal a técnica conhecida dos
outdoors publicitários, com recurso a luz néon. A energia
elétrica que ilumina a obra é totalmente gerada por
painel solar.

Esta ação contribui para uma dinâmica cultural pujante,
em específico se articulada com outros projetos e
equipamentos, como é o caso do Centro de Artes de
Águeda (CAA) e da Biblioteca Municipal Manuel Alegre
(BMMA), através de espetáculos multidisciplinares,
exposições, workshops, sessões de cinema, oficinas
entre outros.

No caso do Centro de Artes de Águeda (CAA), o
compositor, cantor e multi-instrumentalista Benjamim
inaugurou a programação do último mês de 2020. A
estreia do artista, em Águeda, teve lugar a 5 de
dezembro, e contou com a participação de 106
espetadores. Ainda no que toca a música, o ciclo “Quinta
às 7” recebeu a cantora aguedense Mara Nunes que
apresentou “Native”, o seu primeiro EP, no crespúsculo
vespertino do dia 10 de dezembro. Nesta sessão musical
estiveram presentes 20 espetadores. Escrita por Eve
Ensler e interpretada por Teresa Guilherme, Paula Lobo
Antunes e Marta Andrino, a peça de teatro “Monólogos
da Vagina”, que aborda várias temáticas associadas ao
género feminino, foi apresentada no palco do CAA, a 11
de dezembro, contando com uma lotação de 284
pessoas no auditório. 

No domingo seguinte, a 13 de dezembro, o Centro de
Artes de Águeda recebeu uma criação local, baseada na
obra homónima “Jota Ginja, O Quase Ninja”. 

Esta aposta no movimento associativo local tem
contribuído para a dinamização, competitividade e
projeção do território aguedense além fronteiras, assim
como a aposta no programa de residências artísticas que
favorece a criação cultural, com enfoque na comunidade
e cultura locais.

Neste contexto, decorreu a 11 de dezembro de 2020, no
antigo IVV, a apresentação final da residência artística,
um solo na área da dança, da artista brasileira Wura
Moraes intitulada “CERN”. Após, houve lugar a uma
breve conversa acerca do processo criativo que decorreu
durante os 15 dias prévios à apresentação. Este
processo foi supervisionado por Loke Wolf, dirigindo a
performance.

Em janeiro de 2021, e pela artista em residência,
Mariana Sevilla Matos, decorreu a residência “SADO
#UMA CERIMÓNIA DE VIDA”. Uma criação efetuada entre
6 e 30 de Janeiro, que desenvolveu uma proposta de
encontro entre o intérprete e o público sobre as
dinâmicas que podem ser assumidas na tentativa de
servir um objeto artístico. O conceito surge da cerimónia
tradicional japonesa SADO ou CHADO, que é por si só,
um ritual artístico coreografado sobre a preparação do
serviço de chá verde.

Ao nível das propostas de arte urbana, durante o mês de
dezembro, Águeda ficou mais rica e colorida com a nova
instalação de arte urbana por Bordalo II. A terceira obra
patente em Águeda do conceituado autor, está instalada
no exterior do Centro de Arte de Águeda. 

Intitulada "Lighted Plastic Wild Cat" é composta por
materiais provenientes de desperdícios de plástico que
foram posteriormente pintados e montados. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021
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Neste concerto, traduzido em Língua Gestual
Portuguesa, a personagem Jota Ginja saltou do livro
infantil para o palco e apresentou a sua banda sonora
aos 130 espetadores presentes.

As atividades decorrentes do ciclo expositivo “O Desenho
Como Pensamento” marcaram o início da agenda do ano
de 2021. Assim, no âmbito do referido ciclo, que se inclui
nas atividades do Projeto Educativo e Mediação de
Público do CAA, foi promovido um encontro subordinado
ao título: “O Desenho Enquanto Prática, As Novas
Tecnologias e a Produção Industrial”.

Esta conversa participada, debruçou-se  sobre a
importância e utilidade do desenho no desenvolvimento
do design de produto. Nesse mesmo dia, e dentro do
mesmo segmento programático, foram inauguradas três
exposições: "The girl who lost things" da artista Ana
Vidigal, "O Desenho no processo industrial" e "Cartas
que não escrevi" do artista Luís Paulo Costa. 

De forma paralela, o Projeto Educativo dinamizou visitas
orientadas às exposições patentes, salientando-se a
participação da Escola Secundária Marques de Castilho e
do grupo empresarial “Mercatus”, mecenas do ciclo “O
Desenho Como Pensamento”. 

Salienta-se que, devido ao aumento significativo de
contágios da doença COVID-19, a 14 de janeiro foi
renovado o Estado de Emergência com medidas que
ditaram a suspensão das atividades culturais, bem como
o encerramento ao público do Centro de Artes de
Águeda. 

Nesse sentido, tornou-se imperativo repensar a
estratégia de ação e criar conteúdos de interesse público
que possam ser disponibilizados, brevemente, nas
diferentes plataformas digitais, garantindo a todos a
continuidade da fruição cultural.

No que se refere à atividade da Biblioteca Municipal
Manuel Alegre, no âmbito do seu Plano de Promoção do
Livro e da Leitura, destaca-se uma nova solução à
medida desenvolvida durante o último trimestre de
2020, que consistiu em criar momentos de mediação de
leitura, realizados por convidados especiais, transmitidos
em direto na rede social da biblioteca
(facebook.com/bibliotecamunicipalmanuelalegre), tendo
como primeiro convidado o reconhecido contador
Rodolfo Castro, o qual dinamizou  3 sessões para público
pré-escolar e 1.º ciclo do projeto “Histórias Giratórias”, 2
sessões  para famílias inseridas no projeto “Porque hoje
é sábado…” e ainda uma sessão especial na noite de
celebração do Dia Universal dos Direitos das Crianças.

De forma intercalada, Ni Fernandes, artista residente em
Águeda, foi a primeira convidada da BMMA para criar
uma série de performances teatrais sobre a
multiculturalidade e a importância de se construírem
pontes culturais, através da compreensão das histórias
oriundas de cada continente.

Ni Fernandes produziu um relato de viagens imaginárias
pelo mundo, no papel de “Mundinêta”, que convidou à
participação das famílias e à criação de laços entre elas e
a personagem, tendo as sessões sido realizadas
presencialmente na sala polivalente. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021
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Na impossibilidade de realização presencial das sessões
da atividade “serenIdade Maior – Yoga para Seniores”
dirigido às IPSS’s, as instituições com valências
destinadas a idosos receberam um vídeo com proposta
de exercícios de Yoga pela instrutora Joana Velho,
complementados com histórias.

Para o público adulto, enquadrado no programa “Sextas
na BMMA”, o Serviço Educativo promoveu em dezembro
“O LEITOR PARTILHA | Dia da Língua Árabe” pelo jovem
leitor Abdu (Abd Elrahman),  que conduziu uma pequena
travessia até à língua árabe.

Neste período, esteve patente na BMMA a Exposição “A
GUERRA” de André Letria, reunindo um conjunto de
ilustrações que compõem a obra escrita por José Jorge
Letria e ilustrada pelo seu filho.

Em janeiro, a convidada especial da Biblioteca foi a
Mediadora de Leitura Cristina Taquelim que encantou e
desafiou mais de 300 crianças na primeira sessão online,
inserida no projeto “Histórias Giratórias”.

Nas redes sociais, o enfoque foi (e continua a ser) a
partilha de recursos pedagógicos, sugestões de leitura e
propostas criativas, ligadas nomeadamente à poesia,
mas também à criação de um mapa de memórias do
concelho de Águeda com o registo de personalidades,
características, lugares ou fotografias, atividade a ser
desenvolvida gradualmente pela equipa, com o objetivo
de valorizar e mapear elementos da identidade local.

Uma última referência para o serviço de empréstimo
domiciliário da BMMA (em regime de “take away” e de
entrega de livros em casa). 

Com esta iniciativa, pretende-se estar mais próximo dos
munícipes, atenuar o impacto resultante do isolamento
social e, desta forma, continuar a incentivar a leitura.

Ainda no período em análise, importa destacar a
conclusão da primeira parte do projeto SOMA – Sons e
Memórias de Aveiro, um projeto de investigação levado
a cabo pela Universidade de Aveiro, em parceria com os
11 Municípios da Região de Aveiro e que tem por base a
construção de um laboratório vivo de memória dedicado
à música e ao som na Região de Aveiro que sirva
objetivos de inovação no âmbito da transformação social
e da produção académica.

Uma das mais importantes coleções sonoras do
município de Águeda, a coleção Francisco Silva, é
resultado de anos de trabalho de coleta e salvaguarda
de memória sonora pelo pesquisador do mesmo nome.
Compreende suportes em formato VHS, cassetes em
formato áudio, bem como diversos outros registos nos
mais variados suportes, englobando atividades culturais
da região, registos de agrupamentos folclóricos,
apresentações musicais, depoimentos, entre outros.

Dos resultados imediatos deste projeto, destacam-se a
inventariação e caracterização dos suportes áudio e
vídeo (115 Cassetes MiniDV, 65 Cassetes VHS, 147
Cassetes áudio - Philips compacta), a leitura e
salvaguarda desses suportes e a respetiva catalogação
em base de dados, com o objetivo final de disponibilizar
esta informação numa plataforma digital acessível a
qualquer pessoa.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021
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Fruto do trabalho desenvolvido em 2019 e 2020, e
porque a pandemia COVID-19 não permitiu a sua
concretização no período previsto, a 19 e 20 de
dezembro foi implementado um dos projetos
vencedores do concurso de Ideias “Agentes de
Mudança”, iniciativa do Município de Águeda integrada
no projeto URBACT C-Change, com vista a potenciar,
promover e apoiar projetos que sejam diferenciadores
na área cultural.

“O astronauta em Missão – Vamos Curar a Terra” foi o
tema de fundo de uma ação de sensibilização para as
alterações climáticas, que decorreu nas antigas
instalações do IVV (Instituto da Vinha e do Vinho), no
âmbito do projeto “Circular”, da autoria do contador de
histórias Luís Silva e que foi um dos projetos
vencedores.

Quanto ao acompanhamento técnico do projetos
financiados nesta área, foi elaborada e efetuada a
submissão de relatório financeiro anual (pedido de
pagamento) no âmbito do projeto C-Change – Arts
Culture Leading Climate Action in Cities do Programa
URBACT III, assim como foi efetuada a gestão
Administrativa e acompanhamento técnico do projeto
co-financiado pelo PO Centro 2020, “5 Municípios, 5
Culturas, 5 Sentidos”, nomeadamente com a elaboração
e submissão de pedido de pagamento.

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

Na vertente da participação pública/cívica, à data,
encontrava-se a ser realizado o acompanhamento da
implementação/execução 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 daqueles cuja execução
se encontra a ser operacionalizada pelas Juntas de
Freguesia / União de Juntas de Freguesia. São vários os
projetos que já se encontram concluídos (e.g. Escadaria
do Outeiro da Vila, Requalificação do parque da Boiça,
etc.), aguardando-se pela melhoria das condições
climatéricas para agendar a entrega dos mesmos à
comunidade.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021

APOIO E INCLUSÃO SOCIAL

No que toca à componente de apoio social, nos meses
de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, foram
efetuados 135 atendimentos presenciais, a grande
maioria para solicitar esclarecimentos sobre o programa
do subsídio ao arrendamento, sendo os restantes
pedidos de apoios pontuais e entrevistas para atribuição
de Bolsas de Estudo e Apoio Para Pagamento de
Propinas.
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Relativamente, ao subsídio ao arrendamento, no período
em análise foram rececionadas e analisadas 53
candidaturas referentes à 1.ª fase do programa de
subsídio ao arrendamento, tendo sido elaborada uma
proposta para a atribuição do apoio a 45 famílias, na
qual se propôs a atribuição de um valor total de
77.141,88€ para comparticipação no pagamento das
rendas até dezembro de 2021. No âmbito ao apoio a
vítimas de violência doméstica, foi igualmente aprovada
uma candidatura para o apoio ao pagamento de rendas,
no valor de 450,00€.

No que se refere aos projetos na área social, destaque
para a parceria com o CLDS 4G “Ser Pioneiro”, onde foi
dada continuidade ao levantamento efetuado porta-a-
porta para identificação dos idosos em situação de
isolamento nas Freguesias de Macinhata do Vouga e
Valongo do Vouga com vista à implementação do
programa de dinamização de atividades para os idosos
isolados. 

Já no que toca ao projeto “Igualdade na Diversidade”,
apesar dos conhecidos constrangimentos, deu-se
continuidade a algumas das atividades previstas, sendo
que os Mediadores mantiveram o seu papel de
mediação, embora adaptado aos novos tempos, o que se
revelou ainda mais primordial neste período de
pandemia na ligação entre a escola e a comunidade.  

Neste âmbito, destaque para a realização da atividade 4:
“Encontro de Jovens Ciganos”, no dia 11 de dezembro,
onde se pretendeu perceber o que os jovens ciganos
querem para o seu futuro. 

Destaque também para a atividade 5: “Encontro de
Mulheres Ciganas”, que decorreu no dia 22 de
dezembro, com um grupo de mães de adolescentes, cujo
principal objetivo foi levar à reflexão conjunta das
expetativas de vida futura dos seus filhos, num conceito
de partilha de vivências diferentes dentro da mesma
etnia.

No mesmo momento em que estas mães partilhavam
experiências, os seus educandos tiveram a oportunidade
de participar num workshop de fabricação digital, com a
constrição de uma árvore de Natal personalizada.

Na sequência do protocolo estabelecido com a
Associação Cultural e Recreativa de Vale Domingos,
nomeadamente para o projeto “Parque Botânico de Vale
Domingos – Aldeia de Inovação Social”, foi realizada a
Apresentação Pública do projeto, a 11 de dezembro, com
a presença de uma das representantes da Região Centro
do Portugal Inovação Social. 

Durante o período em questão, começou a ser
desenvolvido o Plano para a Igualdade de Género e Não
Violência, com a contratação da perita externa que irá
acompanhar a elaboração do mesmo, assim como foi
preparado o procedimento para construção do
diagnóstico de base e elaboração do Plano. 

Simultaneamente, foram desenvolvidos os contactos
com a Cruz Vermelha Portuguesa, para a cedência de
uma espaço pata apoio de vítimas de violência
doméstica, e que será localizado na designada “casa dos
Magistrados”, a partir de fevereiro.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021



LINHAS
ESTRATÉGICAS

36

De igual modo, foi mais uma vez aprovado o apoio para
a Casa-Abrigo para Vitimas da Violência Doméstica da
CERCIAG, do qual a autarquia é já parceira desde 2018, e
que se constitui como um dos projetos mais inovadores
a este nível em Portugal.

Também na sequência da parceria estabelecida entre a
autarquia e a Associação Dignitude, a 10 de dezembro
foi difundido, nos diferentes meios de comunicação da
autarquia, a 6.ª Campanha de Natal “Dê Troco a Quem
Precisa”. Tratando-se de uma iniciativa de angariação de
fundos a favor da Emergência abem: COVID-19, o troco
resultante das compras efetuadas nas farmácias
aderentes foi revertido em forma de donativo, de modo
a ser utilizado na comparticipação de medicamentos,
serviços e produtos de saúde.

No âmbito da transferência de competências, previstas
no Decreto de Lei n.º 104/2018, de 29 de novembro, fora,
desenvolvidos os trabalhos para a abertura do Centro
Local de Apoio e Integração a Migrante (CLAIM). Este
serviço funcionará em cooperação com o Alto
Comissariado para as Migrações e entrará em
funcionamento, previsivelmente, em março de 2021.

Ao nível da CPCJ de Águeda, foi dada continuidade ao
trabalho realizado regularmente no âmbito das funções
inerentes ao cargo, tanto no acompanhamento de
processos como gestora e coogestora, como na
participação nas reuniões da comissão restrita e
alargada.

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

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

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021

No que respeita à promoção da qualificação das
infraestruturas da saúde no concelho, é de referir que
foi elaborado novo procedimento de contratação pública
para a empreitada da Remodelação de Edifício e Espaços
Exteriores do Centro de Saúde de Águeda, uma vez que
não foram apresentadas propostas válidas no decurso
do prazo de receção de propostas do anterior
procedimento.

Quanto à Remodelação de Edifício e Espaços Exteriores
para Unidade de Saúde Familiar de Aguada de Cima,
prosseguem os trabalhos de infraestruturas exteriores
de abastecimento de água, eletricidade/ITED, drenagem
de águas residuais e pluviais. Decorram trabalhos
interiores de abertura  e fecho de roços para execução
de ramais individuais  dos equipamentos sanitários, e da
rede elétrica, foram iniciados trabalhos de betonilhas
interiores e prosseguem os trabalhos de capoto
(isolamento térmico pelo exterior).

QUALIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE
SAÚDE DO CONCELHO
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Ainda no contexto do trabalho em rede, é de se
referenciar os projetos desportivos municipais
direcionados para o público em geral, em específico o
Centro Municipal de Marcha e Corrida (CMMC), que
contava com mais de 368 inscritos até dezembro e com
um registo de mais de 1774 participantes nas atividades,
na sua globalidade. A 21 de janeiro de 2021, o CMMC
suspendeu os seus treinos devido às contingências
resultantes da pandemia COVID-19, mas sem deixar de
dar continuidade ao seu trabalho, recorrendo para tal
aos meios digitais. No período em análise, foram
realizados um total de 11 treinos, que se encontram
disponíveis online.

De igual forma, a estratégia de trabalho em rede do
Município ganhou consolidação, com destaque para o
projeto do DIRTT - Developing Intereuropean Resources
Trail Builder Training, que durante o período em análise,
e no âmbito da realização das reuniões semanais com os
parceiros, viu emergir um esboço do programa
educacional dirigido ao sector do design e construção de
trilhos BTT. 

Após esta fase, terão início os preparativos para a
realização da ação formativa piloto e precursora do
curso formativo que se está a desenhar, a qual terá lugar
em Águeda no corrente ano.

Por outro lado, e no âmbito da estratégia municipal de
desenvolvimento da utilização da bicicleta no quotidiano
dos aguedenses e de sensibilização do público escolar
para o uso da bicicleta, dá-se destaque ao projeto
“PEDAL IN ÁGUEDA” para os alunos do 1.º ciclo do ensino
básico que teve início em 2020, e que ganhou novos
contornos com a iniciativa “Águeda Bike 4 Kids”. 

DESPORTO PARA TODOS

Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Águeda tem
vindo a promover políticas desportivas diversificadas
com o objetivo máximo de contribuir para um aumento
da prática da atividade física e desportiva na população
do Concelho. Esta ação tem sido pautada pelos
princípios estratégicos e orientadores do Plano
Municipal de Desporto (2016-2022), que tem como
objetivo primordial “aumentar o número de praticantes
desportivos no concelho, quer a nível federativo, quer ao
nível amador ou recreativo, aumentando a consciência
da população em geral para os benefícios do desporto
enquanto elemento chave para a saúde, bem-estar e
qualidade de vida”.

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

Neste sentido, dá-se destaque, no âmbito do Código
Regulamentar do Município de Águeda –  Associativismo
Desportivo (F2), ao período de candidaturas que
terminaram no dia 31 de dezembro de 2020 (no caso das
modalidades desportivas coletivas) e no dia 31 de
janeiro de 2021 (no caso das modalidades desportivas
individuais). Foram rececionadas um total de 220
candidaturas por parte de 26 coletividades e 18
candidaturas de atletas individuais.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021
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Esta segunda edição incluiu informação sobre os
percursos do CMMC e as infraestruturas desportivas,
concelhos práticos sobre desporto, saúde e alimentação
e sobre os eventos que a autarquia realizou e que tem
previstos para os meses seguintes.

Destaque também para a participação da Autarquia
Aguedense no Programa Município Amigo do Desporto,
um grupo de boas práticas de benchmarking e de
formação em relação ao modelo de intervenção dos
municípios nas práticas de atividades físicas e no
desenvolvimento desportivo. 

Foi neste âmbito que, as boas práticas desenvolvidas
pela Câmara Municipal de Águeda, no âmbito da sua
programação e atividade desportiva, valeram à
Autarquia a atribuição de duas distinções: Presença
Digital no Desporto do ano 2020 e Intervenção COVID-19
no Desporto do ano 2020. Na categoria dos Municípios
entre 10 e 50 mil habitantes, a Câmara de Águeda
venceu a categoria de Presença Digital 2020 e foi o
segundo mais votado pelas práticas implementadas no
âmbito da COVID-19.

Com o principal objetivo de ensinar as crianças a andar
de bicicleta e de contribuir para melhorar as
competências daqueles que já sabem andar, esta
iniciativa consistiu na realização de 4 aulas, contando
com um total de 20 alunos, tendo todas as vagas
esgotado.

De igual forma, e numa forte aposta no Desporto Escolar
(objetivo 1, subalínea b. do Plano Municipal de Desporto)
é de se referenciar a atividade regular do Centro de
Formação Desportiva, desde a sua criação em 2017.
Durante os meses de dezembro 2020 e janeiro 2021,
estiveram, presentes 163 alunos nas atividades regulares
que, apesar das restrições devido à pandemia COVID-19,
decorreram em Águeda e Óis da Ribeira, perfazendo um
total de 12 treinos.

Relativamente às Piscinas Municipais de Águeda, e
considerando que este é um dos edifícios que
permanece encerrado ao público, durante este período
ocorreram diversos trabalhos de manutenção e
reparação de equipamentos, de forma a melhor
preparar este espaço para a sua utilização. No entanto, e
no âmbito da parceria celebrada com o Clube Sport
Algés e Águeda XXI, foram realizados treinos específicos
para alguns atletas federados. Foram registadas 280
utilizações durante o mês de dezembro 2020 e 203
utilizações durante janeiro de 2021.

No período em análise, deu-se continuidade à aposta da
“informatização” do desporto, quer através do contínuo
desenvolvimento das plataformas do município, como a
Plataforma de Associativismo, assim como através do
lançamento da 2.ª edição Newsletter de Desporto.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021

GESTÃO FLORESTAL E ATUAÇÃO DA
PROTEÇÃO CIVIL

No que respeita à ação do Gabinete Técnico Florestal,
importa destacar a aprovação do Revisão do PMDFCI
(Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios)
2021-2030 (3.ª geração), instrumento fundamental para
a gestão florestal e para a segurança e salvaguarda de
pessoas e bens.



LINHAS
ESTRATÉGICAS

39

Cumulativamente, e ainda ao nível da gestão florestal,
importa dar destaque para as regulares ações de apoio
aos munícipes na Gestão de Combustíveis, abate e poda
de sobreiros, projetos de (re)arborização, queimas e
queimadas. 

Por outro lado, a equipa de Sapadores Florestais foi
reforçada no início do ano, com a entrada de 4 novos
colaboradores no quadro de pessoal da autarquia. No
período em referência, efetuaram a manutenção e
limpeza dos terrenos municipais, assim como  a limpeza
de bermas e passeios no Parque Empresarial do
Casarão, a limpeza das Hortas Urbanas e ainda a limpeza
e desramação de árvores em algumas escolas do
concelho, para além da já habitual limpeza de bermas,
corte e desramação de árvores e manutenção de rede
viária florestal.

A título de curiosidade, e no âmbito da campanha de
oferta de Pinheiros de Natal Ecológicos, foram entregues
151 árvores de natal naturais, ecológicas e sustentáveis.

Quanto à atuação da Proteção Civil, é de destacar a
reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil,
realizada a 22 de dezembro de 2020, onde foram
abordados assuntos como a ratificação da ativação do
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de
Águeda, no âmbito da atual pandemia e a análise da
situação epidemiológica no concelho.

A Proteção Civil mantém-se na linha da frente no apoio,
cooperação e acompanhamento da atual pandemia e
respetivos efeitos, estando em contacto permanente
com o Delegado de Saúde, Centro de Saúde, Forças de
Segurança, Bombeiros, Juntas e Uniões de Freguesias, e
Instituições.

Durante esta fase, o seu papel foi fundamental para
assegurar toda a logística necessária às equipas de
enfermagem empenhadas na primeira fase de vacinação
contra a COVID-19, levada a cabo nas Estruturas
Residenciais para Idosos do Concelho, que decorreu
entre os dias 18 e 22 de janeiro, tendo acompanhado
permanentemente as mesmas e efetuado suporte de
proximidade.

Ainda ao nível da pandemia, importa referenciar todo o
apoio prestado às uniões e Juntas de freguesia, na
preparação das eleições presidenciais, e da salvaguarda
das condições de segurança, tendo também a proteção
civil assegurado a realização do votos antecipados dos
eleitores em confinamento obrigatório, nunca
descurando a distribuição sistemática de EPI's às
instituições do concelho.

Devido às condições meteorológicas adversas que se
fizeram sentir, nomeadamente em determinados
períodos de forte precipitação, e que se refletiram no
município através de cheias/inundações, quedas de
árvores, deslizamento e movimentação de massas, o
Serviço Municipal de Proteção Civil, procedeu à
supervisão e tratamento das várias ocorrências,
efetuando o corte de várias estradas inundadas e
monitorização permanente dos caudais dos rios
(Águeda, Alfusqueiro, Vouga e Cértima) e seu
desenvolvimento, assim como a articulação com as
diversas entidades que atuam no terreno.

Foi ainda dada continuidade à execução do Plano de
Ação no combate à Vespa Asiática, na verificação,
validação e desativação de ninhos de vespas.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021
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Por último, importa ainda referir, que se encontra em
curso o desenvolvimento do Plano Municipal de
Segurança para o concelho de Águeda, cujo objetivo é
identificar fragilidades e aspetos fortes ao nível
concelhio, nos seus mais diversos campos da segurança,
desenvolvendo estratégias de intervenção concertadas
do ponto de vista do combate ao crime, da proteção civil
e da intervenção social, de forma a aumentando a
segurança e qualidade de vida dos cidadãos.

De igual modo, pretendeu-se, com esta ação, identificar
novos riscos e definir novas medidas, onde tal for
aplicável.

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 melhoria de regras de
consentimento para alguns
documentos/impressos/requerimentos.

Cumulativamente, foi aprovada a nova revisão da
“Política de Privacidade e Tratamento de Dados” do
Município, de modo a complementar/atualizar a
informação do mesmo, em cumprimento com as regras
do RGPD.

Deu-se ainda, neste período, continuidade no que se
refere à análise do novo Classificador de documentos,
para o registo de documentos/informação na/da
Autarquia, através da análise da CLAV – Classificação e
Avaliação da Informação Pública, de modo a
complementarmos a informação sobre os códigos do
mesmo.

Relativamente ao processo de Certificação da Cidade,
segundo o referencial ISO 37120 – Desenvolvimento de
comunidades sustentáveis, realizou-se o registo de toda
a informação relacionada com os indicadores da norma
de referência, na plataforma do WCCD (World Council on
City Data), aguardando-se a análise e decisão por parte
da entidade certificadora.

Revisão de procedimentos do Sistema de Gestão,
para atualização das práticas à realidade da
Autarquia e aos normativos e legislação aplicável;
Verificação/revisão de documentos pertencentes ao
Sistema de Gestão – Qualidade e Segurança da
Informação;
Execução de ações e respetivo acompanhamento e
avaliação da eficácia, 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.

A monitorização e medição do desempenho dos
processos existentes no Município, é uma tarefa crucial
para avaliar a melhoria contínua do Sistema de Gestão –
Qualidade e Segurança da Informação. Nesse sentido,
destacam-se para o período de análise, as seguintes
ações, entre outras:

Após a aprovação da nova versão do Plano de Gestão de
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC), foi
iniciada avaliação de riscos, que inclui as medidas
implementadas/a implementar para prevenir/mitigar a
ocorrência dos riscos, de modo a dar-se continuidade ao
momento de análise e elaboração do Relatório de
Execução do PGRCIC. 

EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021
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Cumulativamente, decorreram vários momentos de
análise e desenvolvimento de diversos
documentos/impressos/requerimentos e procedimentos,
no âmbito da RAD, no que diz respeito ao processo de
Reengenharia de Processos e dos Formulários
interativos.

Ainda de salientar, a preparação de novas regras e
instruções de trabalho específicas, relacionadas com a
Gestão a Frota – Viaturas/Equipamentos municipais, no
sentido de melhorar correta utilização e manutenção das
mesmas.

Foi, ainda, submetida candidatura para a realização de
cadastro simplificado (sobre prédios rústicos) no
Município de Águeda em parceria com a CIRA.

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 nos edifícios
municipais, foram preparados, instalados e efetuados
todos os procedimentos de final do ano, e
implementadas diversas melhorias a nível dos sistemas,
principalmente a nível da Faturação Eletrónica. 

Como também vem sendo hábito, foi efetuada uma
comunicação via email junto de todas as juntas e uniões
de freguesia do concelho, apelando a que mantenham
os seus sites web sempre atualizados e foi também
disponibilizada formação para auxilio aos editores
destas páginas.

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
Câmara Municipal de 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 dezembro e janeiro, um total de 24
notas de imprensa, efetuadas 78 publicações de notícias
e eventos nas redes sociais e 13 coberturas fotográficas
de eventos. Em relação às faces municipais da rede de
Mupis presente na cidade, foram colocados 22 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 cancelado. No entanto, no ano de
2020, foram realizadas 104 reportagens num total de 89
vídeos, 38 transmissões em direto, 14 sessões de apoio a
edição, 271 peças de design, num total de 427 tarefas
registadas até a data. Em janeiro de 2021, foram já
realizadas 32 reportagens num total de 28 vídeos, 1
transmissão em direto, 17 peças de design, num total de
50 tarefas registadas este ano.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021
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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 contratação de 14 novos funcionários e a preparação de novos
procedimentos de recrutamento de pessoal com vista à ocupação de 36 novos postos de trabalho, previstos e não
ocupados do Mapa de Pessoal, aprovado para o ano de 2021. Toda a informação sobre recrutamento de pessoal
pode ser consultada na página da autarquia no seguinte link:  https://www.cm-agueda.pt/pages/689.

Na sequência da atualização da Remuneração Mínima Mensal Garantida (RMMG) para os 665,00€ mensais, foi
promovida a alteração salarial de todos os funcionários cuja remuneração se apresentava inferior a este valor, sendo
que a medida envolveu 205 funcionários e um diferencial salarial de cerca de 4.000,00€ mensais.

Foram também iniciados os procedimentos decorrentes do SIADAP com vista à avaliação do desempenho dos
trabalhadores da autarquia para o ciclo 2019-2020.

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 190 pareceres emitidos no ano de 2020, 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 1/2021
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Concursos Públicos: 19 (dezanove) a decorrer; 2 (dois) concluídos e 0 (zero) revogado;
Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 16 (dezasseis) a decorrer, 8 (oito) concluídos e 1 (um) revogado;
Consultas Prévias: 9 (nove) a decorrer, 5 (cinco) concluídos e 2 (dois) revogados;
Ajustes Diretos Simplificados: 119 (cento e dezanove).

Concursos Públicos: 19 (dezanove) a decorrer; 8 (oito) concluídos e 1 (um) revogado;
Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 21 (vinte e um) a decorrer, 9 (nove) concluídos e 0 (zero) revogados;
Consultas Prévias: 7 (sete) a decorrer, 2 (dois) concluídos e 0 (zero) revogados;
Ajustes Diretos Simplificados: 166 (cento e sessenta e seis).

Ao nível financeiro, oram executadas as tarefas inerentes ao próprio serviço onde se destacam o apuramento da
declaração do IVA do 4.º trimestre de 2020, o trabalho preparatório a emissão das declarações do IRS, assim como a
abertura do novo ano 2021 e o início dos trabalhos de fecho de ano 2020. Relativamente à Contratação Pública
destaque para os seguintes procedimentos:

Mês de dezembro de 2020:

Mês de janeiro de 2021:
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INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021



INFORMAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS,
JURÍDICA E FINANCEIRA

45

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Receita Executada

Despesa Executada

Execução das Grandes Opções do Plano

Orçamental

Capacidade de Endividamento

Dívidas a Fornecedores

Dívidas a Empreiteiros

30 171 976,75 €

30 680 189,33 €

17 143 328,62 €

- €

1 056 736,66 €

220 629,88 €

dezembro-20

2 320 827,68 €

1 627 020,94 €

734 823,89 €

- €

912 936,74 €

202 006,20€

janeiro-21

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021
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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 1/2021
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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

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.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021
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CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA

Número de visitantes nas exposições patentes:
Número de visitantes nas exposições patentes no CAA,
nas 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 7 espetáculos/eventos.

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021
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BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE

Número de novos leitores:
A BMMA desenvolve múltiplos projetos e atividades com o
objetivo de transformar a Biblioteca numa oportunidade e
não numa alternativa. Apresenta-se como um espaço de
todos e para todos, fornecendo um serviço de qualidade e
que abrange um grande número de cidadãos.

Número de participantes nas atividades realizadas: 
Relativamente ao Serviço Educativo, importa destacar a
atividade online realizada no mês de janeiro de 2021, que
contou com 45 visualizações em direto na Página do
Facebook, tendo alcançado 8.713 pessoas.

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

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021

https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/4/17
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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

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021

https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/4/10
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EMPREITADAS EM
CURSO
ANEXO I

Informação à Assembleia Municipal n.º 1/2021



Designação da empreitada em curso no período Montantes *

Reabilitação de Ruas do Concelho - Lote 1 (obra recebida provisoriamente no mês de dezembro de
2020)

€873.486,86

Reabilitação de Ruas do Concelho – Lote 3 (obra recebida provisoriamente no mês de novembro de
2020)

€734.037,88

Requalificação de Edifícios para Residências Universitárias (obra recebida provisoriamente no mês de
dezembro de 2020)

€592.862,70

Requalificação do Largo Senhora da Saúde – Fermentelos (em fase de conclusão) €599.663,97

Acesso do Parque dos Bombeiros em Agadão (obra concluída/em fase de receção provisória) €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

Reabilitação do Espaço Público Envolvente à Habitação Social  do Centro – R. Fundação Dionísio
Pinheiro e R. Eng. Carlos Rodrigues 

€239.634,13

Reabilitação dos  Edifícios  da Orquestra  Típica,  Cancioneiro  e  Conservatório  e  do Espaço Exterior
Envolvente aos Mesmos (obra recebida provisoriamente no mês de novembro de 2020)

€1.019.983,46

Requalificação do Parque da Alta Vila, Águeda (obra recebida provisoriamente no mês de dezembro
de 2020)

€1.160.000,00

Construção da Pista Ciclável da Rotunda da Fechadura ao Covão (obra recebida provisoriamente
no mês de novembro de 2020)

€112.894,58

Parque Verde na Várzea (obra recebida provisoriamente no mês de dezembro de 2020) €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

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 recebida provisoriamente no mês de janeiro de 2021)

€149.301,94

Repavimentação da Rotunda da Fechadura ao Covão (obra recebida provisoriamente no mês de
novembro de 2020)

€163.998,72

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

Repavimentações em Recardães e Borralha (obra concluída/em fase de receção provisória) €151.078,50

Reabilitação de Passagem Hidráulica na EN333 – Giesteira (obra recebida provisoriamente no mês de
dezembro de 2020))

€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 (obra recebida provisoriamente
no mês de janeiro de 2021)

€41.870,94

Repavimentação em Serém, Lamas e Travassô €170.735,80

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

€54.925,58

Pavimentação e Repavimentação de Vias em Oronhe, Espinhel, Macinhata do Vouga, Lanheses e
Soutelo

€145.000,07



Requalificação da Zona do Centro de Barrô (estão em curso os procedimentos para início dos trabalhos) €210.735,80

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



INFORMAÇÃO JURÍDICA
ANEXO I I
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GABINETE JURÍDICO
04/02/2021

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

10/2013 Proc. 21012/2013 ERSAR

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

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

2/2014 Auto 200016961470 GNR - IMT

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

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

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

GNR

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

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

2/2015 Auto 200004751570
GNR
IMT

Realização de 
transporte de 
crianças, sem que 
estivesse 
licenciado para o 
efeito (veículo 43-
44-PN)

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

3/2015
Autos 047810-OG
047809-OG

GNR

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

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

4/2015 Proc. 
ARHC.DAAF.00010.
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
- Arquivado por 
não ter resultado 
provada a prática 
da infracção (req. 
23123/2020, de 
21/12/2020)

2/2019
Auto 934508496

GNR

Manuseamento de
aparelho 
radiotelefónico 
veículo 12-85-QQ

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

5/2019

S/11635/CGI/19

NUI/CO/
001624/19.8CGI

IGAMAOT

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

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

1/2020
NUICO
002212/19.4.EACBR

ASAE

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

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

 

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, 17 de fevereiro de 2021 

 



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  
  

 

1 

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.
0BEAVR 

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 



 

 

2

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.
2BEAVR 

Ação 
Administ. 

Unid. 
Orgâni
ca 1 

Lene Simões 
Rodrigues Ferreira 
Miranda 

Em 19/01/2021 fomos notificados 
electronicamento do requerimento da 
Colega Drª Sónia Ferramacho a requerer 
o desentranhamento dos requerimentos 
da contra-interessada datados de 
07/12/2020 e 02/01/2021. 

Em 22/01/2021 envio electrónico de 
requerimento a arguir a nulidade dos 
requerimentos apresentados  pela contra 
interessada Ana Cristina Pinho  Direito 
Abreu. 

 

30/18 

TAF de 

Aveiro 

1098/18.
0BEAVR 

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 prova 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 10/12/2020 receção de notificação 
eletrónica com requerimento da STAL a 
informar de que a pretensão ainda não se 
encontra integralmente executada. 

Em 21/12/2020 envio de requerimento 
electrónico a responder. 

 

  2/19 

 

 

IGAMAOT 

1624/19.
8CG1 

Contraordenaç
ão 

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

 

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

 

24/19 



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  
  

 

3 

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 5/01/2021 foi recebida notificação 

electrónica com a junção de uma 

procuração do mandatário da ADRA a 

requerer consulta do processo. 

Em 14/1/2021 foi recibo despacho a 

conceder prazo de 10 dias para a ADRA 

consultar o processo. 

No mesmo dia foi dado conhecimento do 

mesmo à Câmara Municipal através de 

email. 

 

 

 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. 

Em 16/11/2020 a Câmara informa que as 
situações pendentes estão resolvidas. 

 

 

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 

€ 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 

TAF de 
Aveiro 

765/20.3
BEAVR 

Intimação p/ 
prestação de 
informações 

Unid. 

Org.1 

MARIA APOLÍNIA 
DE MELO LOPES  

Receção de notificação do Tribunal do 
TAF de Aveiro a dar prazo quanto à 
satisfação  integral  da sua pretensão. 

Em 11/1/2021 fomos notificados da 
sentença. 

Foi a mesma dada conhecimento à 
Câmara através de email de 12/01/2021, e 
para pagar a taxa de justiça, até a dia 
25/01/2021. 

 

29/20 

  Contrato-
Promessa 

 BATISTA GOMES, 
LDª 

Em 8 de Janeiro receção de email com o 
contrato-promessa de compra e venda de 
bem futuro. 

Reunião com o Dr. Pedro Alves no dia 
13/1/2021. 

Envio de email para a Câmara no dia 
1471/2021 a prestar alguns 
esclarecimentos quanto ao assunto. 

 

2/21 



 

 

4

TAF de 
Aveiro 

74/21.0
BEAVR 

Processo 
Cautelar  

Unid. 
Org. 1 

TERRAÇOS DO 
MIRANTE – ACTIV. 
HOTELEIRAS, LDª 

Em 5 de Fevereiro foi entregue no 
escritório fotocópias da petição inicial, 
para contestar no prazo de dez dias. Em 
16/2/2021 foi recebida notificação  de que 
realizaram um auto por não terem sido 
suspensas as obras. 

 

7/21 
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