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AAAF - Atividades de Animação e Apoio à Família
AceS - Agrupamento de Centros de Saúde
ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho
ADICES - Associação de Desenvolvimento Local
AdRA – Águas da Região de Aveiro
AEA – Agrupamento de Escolas de Águeda
AEAS – Agrupamento de Escolas Águeda Sul
AEC - Atividades de Enriquecimento Curricular
AE/ENA – Agrupamentos de Escolas/Escola Não Agrupada
AIA – Avaliação de Impacte Ambiental
ALL – Águeda Living Lab
AMA – Assembleia Municipal de Águeda
AMJ – Assembleia Municipal Jovem
ANATA -  Associação dos Naturais de Águeda
ARU – Área de Reabilitação Urbana
BMMA - Biblioteca Municipal Manuel Alegre
CAA - Centro de Artes de Águeda
CCDRC - Comissão de Coordenação da Região Centro
CIDC – Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências
CIRA - Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
CJA - Centro de Juventude de Águeda
CLDS – Contratos Locais de Desenvolvimento Social
CMA - Câmara Municipal de Águeda
CME – Conselho Municipal de Educação
CMJ – Conselho Municipal de Juventude
CMMC - Centro Municipal de Marcha e Corrida 
CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
CPIA - Comissão de Proteção do Idoso
CPVV – Casa do Povo de Valongo do Vouga
DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais
EIA – Estudo de Impacte Ambiental
EPI - Equipamento de Proteção Individual
ERP - Enterprise Resource Planning
ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
ESF - Equipa de Sapadores Florestais
ESTGA – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
EVEF - Estudo de Viabilidade Económica e Financeira

SIGLAS
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SIGLAS

FAPAGUEDA - Federação das Associações de Pais do Concelho de Águeda
GAPSI – Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Psicológico
GMAA – Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor
I4C – Information for Citizens
ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
IE ÁGUEDA - Incubadora de Empresas de Águeda
IERA – Incubadora de Empresas da Região de Aveiro
IP – Infraestruturas de Portugal
IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social 
IVR - Interactive Voice Response
LAAC - Liga dos Amigos de Aguada de Cima
MAT – Muito Alta Tensão
OP – Orçamento Participativo
ORU - Operação de Reabilitação Urbana
PAICD - Plano de Ação para as Comunidades Desfavorecidas
PARU - Plano de Ação para Regeneração Urbana
PDM - Plano Diretor Municipal
PEC – Parque Empresarial do Casarão
PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
PERU - Plano Estratégico de Reabilitação Urbana
PGDCA - Plano Geral de Drenagem da Cidade de Águeda
PGRCIC - Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
PGRI - Plano de Gestão de Riscos de Incêndios
PIICIE - Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso escolar 
PMDFCI – Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
PMUS - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
PND – Pessoal Não Docente
PROFCL - Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral
REOT - Relatório do Estado do Ordenamento do Território de Águeda
RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados
RJIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos
STAL – Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias Locais
TUA - Título Único Ambiental
UPAC - Unidade de Produção para Autoconsumo
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Destaque para mais uma distinção recebida pelo nosso Município, no âmbito do “Plano de Manutenção das
instalações desportivas 2021”, tendo a votação sido realizada pelos Municípios Amigos do Desporto, que
distinguiram Águeda pelo seu trabalho em prol da melhoria das condições para a prática de desporto e da
atividade física.

O ano 2021 começou, um pouco como já suspeitávamos, com os números da COVID-19 a bater records, fruto
da terceira vaga. Felizmente, os casos diminuíram e a situação tem vindo a melhorar, resultado de mais um
confinamento geral (vamos já na 15.ª renovação do Estado de Emergência) e do avanço do processo de
vacinação, sobretudo nas faixas etárias mais atingidas pela pandemia, os mais idosos.

Em Águeda, o processo de vacinação da população contra a COVID-19, iniciou-se no dia 25 de fevereiro, com o
Centro de Saúde de Recardães a servir de ponta de lança neste processo, sendo que, até esta data, o processo
tem decorrido, de acordo com o plano de vacinação nacional e em função da disponibilidade de vacinas.

Claro está que, pela autarquia, o processo estaria já mais avançado, mas as limitações na entrega das vacinas,
tem levado a que o processo não siga ao ritmo que seria desejável, de forma a que, no Verão, no mínimo, 70%
da população portuguesa estivesse vacinada, e por conseguinte, o mesmo número em Águeda. Estamos, como
sempre estivemos, prontos para disponibilizar todos os meios humanos e materiais para a concretização desta
meta.

Apesar desta situação e das limitações que a legislação nos tem imposto, continuamos o caminho que temos
trilhado de não parar. Foram várias as obras que concluímos e entregámos à comunidade e à sociedade civil
neste período. Exemplos disso, são a Escadaria do Outeiro da Vila, em Macieira de Alcôba, os edifícios
renovados da “Caso do Adro” e ainda o Quartel dos Bombeiros de Águeda, após as obras de remodelação.

Não poderia, igualmente, deixar de referir a visita do Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiam,
que muito nos honrou! Esta visita teve como objetivos reafirmar as relações que existem entre as cidades de
Bissau e Águeda, estando abertas novas oportunidades de cooperação a vários níveis, desde culturais, sociais,
formativos ou empresariais.

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

(Jorge Almeida)

Realce ainda para a entrega da distinção ao Município de Águeda, pela “Presença Digital no Desporto do ano
2020” e “Intervenção Covid-19 no Desporto do ano 2020”, galardões atribuídos pela Plataforma Cidade Social!

De referir também o lançamento da nova plataforma online do ÁguedaTV, numa aposta estratégica no âmbito
da comunicação e transparência municipal. Esta plataforma está mais acessível e responsiva, cumprindo todos
os critérios associados ao Índice das Boas Práticas de Acessibilidade Digital e permite comunicar de uma forma
mais rápida, abrangente e inovadora.

Por fim, não podia deixar de referir, com muito agrado, a inscrição da ligação Águeda/Aveiro no Plano de
Recuperação e Resiliência, tendo esta obra sido considerada como um investimento prioritário do Governo.
Depois de vários anos desta luta política, esta é uma obra que vai, finalmente, ser concretizada!

MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL
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Esta informação escrita do Presidente da Câmara à Assembleia Municipal é referente aos meses de fevereiro
e março de 2021, e está enquadrada na alínea c) do n.º2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

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 reuniões da CIRA – Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro;
Visita às novas instalações dos Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Águeda (AHBVA), assinalando-se a fase final das
obras no quartel, na sede da Associação;
Visita aos edifícios requalificados e zona
envolvente à Casa do Adro e entrega das chaves
dos mesmos às direções das Associações com
sede no local, nomeadamente, Cancioneiro de
Águeda, Conservatório de Música de Águeda e
Orquestra Típica de Águeda, no Lugar do Adro;
Assinatura de Protocolo entre o Município de
Águeda e Maria Ana Almeida Costa, para doação
do espólio de António Bernardo de Figueiredo
Breda, na sala de reuniões da Câmara Municipal
de Águeda;
Assinatura do protocolo com Clube Sport Algés e
Águeda XXI, para a dinamização de natação
adaptada e outras atividades letivas ligadas à
natação nas Piscinas Municipais, na sala de
reuniões da Câmara Municipal de Águeda;
Assinatura do Protocolo de Cooperação com o
Município de Albergaria-a-Velha, para definição
de responsabilidades, encargos e respetiva
comparticipação financeira no âmbito da
empreitada de “Construção da Ecopista do
Vouga”, na sala de reuniões da Câmara
Municipal de Águeda;
Reuniões preparatórias no âmbito da
construção do Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda,
com a Autarquia de Aveiro;
Presença da Assembleia Geral da Águas do
Centro Litoral, S.A.;
Presença na Assembleia Geral da AdRA;

Reunião com a senhora Diretora da Direção de
Segurança da IP-Infraestruturas de Portugal,
Dra. Luisa Garcia, para discussão do assunto
“Linha do Vouga – PN Travasso”, online, na
aplicação Teams;
Assinatura de Protocolo entre o Município de
Águeda e a Cruz Vermelha Portuguesa –
Delegação de Águeda, de cedência da sala de
reuniões das instalações do edifício da Casa dos
Magistrados à Cruz Vermelha Portuguesa –
Delegação de Águeda para realização de
atividades integradas no Projeto “Crescer a Ser
Consciente”, nomeadamente na resposta Grupo
de Ajuda Mútua, na sala de reuniões da Câmara
Municipal de Águeda;
Cerimónia de entrega da distinção ao Município
de Águeda pela “Presença Digital no Desporto
do ano 2020” e “Intervenção Covid-19 no
Desporto do ano 2020”, galardões atribuídos
pela Plataforma Cidade Social, no Salão Nobre
da Câmara Municipal de Águeda;
Deslocação à Guiné-Bissau, no âmbito do
Acordo de Geminação com a cidade de Bissau,
em parceria com a Associação Missão Saúde
para a Humanidade.
Entrevista com a Aveiro TV, na sala de reuniões
da Câmara Municipal de Águeda e em diversos
locais da cidade;
Receção no Centro de Artes de Águeda e
acompanhamento da visita de Sua Excelência, o
Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Nuno
Nabiam, ao Concelho de Águeda;
Visita às novas instalações da ANATA, no
escritório da antiga fábrica EMHA, sita na zona
da Urbanização do Alto Rio;
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PRESIDENTE
JORGE ALMEIDA

Assinatura de adenda ao Contrato
Interadministrativo de Delegação de
Competências n.º 207, celebrado em 2020 entre
o Município de Águeda e a União de Freguesias
de Travassô e Óis da Ribeira;
Assinatura de Protocolo de Colaboração entre o
Município de Águeda e a União de Freguesias de
Travassô e Óis da Ribeira para Atribuição de
Apoio Financeiro para 2021;
Assinatura de Protocolo de Colaboração entre o
Município de Águeda e a União de Freguesias de
Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e
Agadão, para Atribuição de Apoio Financeiro
para 2021;
Comemoração do Dia Mundial da Árvore e do
Dia Internacional das Florestas, com a plantação
de 12 Carvalhos Alvarinho, no Parque de Alta
Vila, em Águeda;
Assinatura de Protocolo entre o Município de
Águeda e Memórias Genuínas, Atividades
Culturais, Lda., com o objeto “Protocolo de
cooperação no âmbito do Projeto “Águeda
Vintage”, na Câmara Municipal de Águeda;
Assinatura de Protocolo de Cooperação entre o
Município de Águeda e Associação Cultural dos
Surdos de Águeda, para Interpretação em
Língua Gestual, na sala de reuniões da Câmara
Municipal de Águeda;
 Assinatura de Protocolo entre o Município de
Águeda e Cooperativa de Educação e
Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades de
Águeda – CERCIAG, no âmbito do “Projeto Grão a
Grão” - Promoção de Competências
Linguísticas”, na sala de reuniões da Câmara
Municipal de Águeda;

Reunião de trabalho no âmbito da Candidatura
+ COESO Emprego com a ADICES e os
empresários envolvidos no programa, no Salão
Nobre da Câmara Municipal de Águeda;
Reunião com a 2ª Comissão da Assembleia
Municipal de Águeda, no âmbito do
Regulamento de Venda dos Lotes do Parque
Empresarial do Casarão, no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Águeda;
Presença na cerimónia de inauguração das
obras de remodelação e ampliação do quartel-
sede dos Bombeiros Voluntários de Águeda;
Entrega à população da Escadaria do Outeiro da
Vila, proposta no âmbito do Orçamento
Participativo, em Macieira de Alcôba.
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VICE-PRESIDENTE
EDSON SANTOS

Visita aos edifícios requalificados e zona
envolvente à Casa do Adro e entrega das chaves
dos mesmos às direções das Associações com
sede no local, nomeadamente, Cancioneiro de
Águeda, Conservatório de Música de Águeda e
Orquestra Típica de Águeda, no Lugar do Adro;
Presença na assinatura do protocolo com Clube
Sport Algés e Águeda XXI, para a dinamização de
natação adaptada e outras atividades letivas
ligadas à natação nas Piscinas Municipais, Sala
de Reuniões da Câmara Municipal;
Cerimónia de entrega da distinção ao Município
de Águeda pela “Presença Digital no Desporto
do ano 2020” e “Intervenção Covid-19 no
Desporto do ano 2020”, galardões atribuídos
pela Plataforma Cidade Social, no Salão Nobre
da Câmara Municipal;
Presença no arranque da vacinação da
população do Concelho de Águeda contra a
COVID-19, no Centro de Saúde de Recardães;
Acompanhamento da visita do Primeiro-Ministro
da Guiné-Bissau a Águeda;
Celebração do dia Mundial da Árvore com a
plantação de 12 Carvalhos Alvarinho no Parque
de Alta Vila, em Águeda;
Presença na cerimónia de Hastear a Bandeira
Verde da Eco Escola, na escola das Chãs, em
Águeda;
Presença na cerimónia de inauguração das
obras de remodelação e ampliação do quartel-
sede dos Bombeiros Voluntários de Águeda;
Entrega à população da Escadaria do Outeiro da
Vila, proposta no âmbito do Orçamento
Participativo, em Macieira de Alcôba;

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

Presença na 1ª Reunião com a Comissão da
Assembleia Municipal de Águeda, para
atribuição do galardão “Chapéus d’Ouro”, Salão
Nobre da Câmara Municipal.
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VEREADORA
ELSA CORGA

Visita às novas instalações dos Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Águeda (AHBVA), assinalando-se a fase final das
obras no quartel, na sede da Associação;
Presença no Conselho Geral do Agrupamento de
Escolas de Águeda;
Visita aos edifícios e zona envolvente à Casa do
Adro, que foram requalificados, seguida entrega
das chaves dos mesmos às direções das
Associações com sede no local, nomeadamente,
Cancioneiro de Águeda, Conservatório de
Música de Águeda e Orquestra Típica de
Águeda, no Lugar do Adro;
Assinatura de Protocolo entre o Município de
Águeda e Maria Ana Almeida Costa, com o
objeto ”Doação do espólio de António Bernardo
de Figueiredo Breda”, na Câmara Municipal de
Águeda;
Presença no Conselho Geral do Agrupamento de
Escolas de Águeda;
Assinatura de Protocolo entre o Município de
Águeda e a Cruz Vermelha Portuguesa –
Delegação de Águeda, com o objeto “Cedência
da sala de reuniões das instalações do edifício
da Casa dos Magistrados à Cruz Vermelha
Portuguesa – Delegação de Águeda para
realização de atividades integradas no Projeto
“Crescer a Ser Consciente”, nomeadamente na
resposta Grupo de Ajuda Mútua”, na Câmara
Municipal de Águeda;
Entrega do galardão e da bandeira do Município
Amigo do Desporto 2020, na Câmara Municipal
de Águeda; 

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

Deslocação à Guiné-Bissau, no âmbito do
Acordo de Geminação com a cidade de Bissau,
em parceria com a Associação Missão Saúde
para a Humanidade. 
Reunião da Comissão de Análise das
candidaturas à atribuição de Bolsas de Estudo
para o Ensino Superior e de Apoio Para
Pagamento de Propinas, na Câmara Municipal
de Águeda;
Presença no Conselho Geral do Agrupamento
de Escolas de Águeda, no Auditório da Escola
Básica Fernando Caldeira;
Entrevista à Rádio Soberania sobre a
programação do Centro de Artes de Águeda e a
Biblioteca Municipal Manuel Alegre;
Sessão solene de apresentação dos novos
elementos do Núcleo Associativo de Estudantes
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de
Águeda;
Receção no CAA e acompanhamento da visita
de Sua Excelência, o Primeiro-Ministro da
Guiné-Bissau, Nuno Nabiam, ao Concelho de
Águeda;
Visita às novas instalações da ANATA, no
escritório da antiga fábrica EMHA, sita na zona
da Urbanização do Alto Rio;
Celebração do dia Mundial da Árvore, com a
plantação de 12 Carvalhos Alvarinho no Parque
de Alta Vila, em Águeda;
Presença na cerimónia de Hastear a Bandeira
Verde da Eco Escola, na escola das Chãs, em
Águeda;
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VEREADORA
ELSA CORGA

Assinatura de Protocolo entre o Município de
Águeda e Memórias Genuínas, Atividades
Culturais, Lda., com o objeto “Protocolo de
cooperação no âmbito do Projeto “Águeda
Vintage”, na Câmara Municipal de Águeda;
Assinatura de Protocolo entre o Município de
Águeda e Associação Cultural dos Surdos de
Águeda, com o objeto “Protocolo de Cooperação
- Interpretação em Língua Gestual”, na Câmara
Municipal de Águeda;
Assinatura de Protocolo entre o Município de
Águeda e Cooperativa de Educação e
Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades de
Águeda – CERCIAG, com o objeto “Projeto Grão a
Grão” - Promoção de Competências
Linguísticas”, na Câmara Municipal de Águeda;
Presença no Conselho Municipal da Educação
(CME);
Plenário do Conselho Local de Ação Social de
Águeda (CLAS), no âmbito da apresentação de
relatório de 12 meses de execução do Projeto
do CLDS-4G.
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VEREADOR
JOÃO CLEMENTE

Cerimónia de entrega das chaves dos edifícios
renovados às Associações da “Casa do Adro”,
Orquestra Típica, Cancioneiro e Conservatório
de Música, no Adro, em Águeda;
Cerimónia de entrega da distinção ao Município
de Águeda pela “Presença Digital no Desporto
do ano 2020” e “Intervenção Covid-19 no
Desporto do ano 2020”, galardões atribuídos
pela Plataforma Cidade Social, no Salão Nobre
da Câmara Municipal;
Cerimónia da receção e acompanhamento da
visita do Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau,
Nuno Gomes Nabiam, ao concelho de Águeda;
Celebração do dia Mundial da Árvore, com a
plantação de 12 Carvalhos Alvarinho no Parque
de Alta Vila, em Águeda;
Presença na cerimónia de Hastear a Bandeira
Verde da Eco Escola, nas escola das Chãs, em
Águeda;
Presença na cerimónia de inauguração das
obras de remodelação e ampliação do Quartel-
sede dos Bombeiros Voluntários de Águeda;
Presença na cerimónia de entrega à população
da Escadaria do Outeiro da Vila, proposta no
âmbito do Orçamento Participativo, em Macieira
de Alcôba;
Reunião da Assembleia Intermunicipal da
Associação de Municípios do Carvoeiro-Vouga,
em Albergaria-a-Velha.
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O presente capítulo aborda as questões
estratégicas que, no período, tiveram algum
desenvolvimento e que, pela sua importância,
importa destacar da restante atividade municipal:

No âmbito da Ligação Águeda/Aveiro, relevância
para a inserção pelo Governo deste troço
rodoviário, no âmbito do Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR), prevendo-se, por isso, a sua
realização até 2026. 

Neste contexto, a autarquia aprovou ainda, em
reunião extraordinária de Executivo Municipal, o
acordo de colaboração a celebrar entre a IP –
Infraestruturas de Portugal, o Município de Águeda
e o Município de Aveiro para o desenvolvimento do
projeto de execução para a construção do Eixo
Rodoviário Aveiro/Águeda (ERAA).

De referir ainda que, para além desta grande
conquista, ainda constam do PRR mais duas
grandes obras em Águeda: a conclusão da ligação,
a partir do Nó de Recardães do IC2, da EN333 à
EN235 em Perrães, para ligação à A1, e ligação do
Parque Empresarial do Casarão (PEC) ao IC2. 

A ligação do PEC ao IC2 é descrita no documento
como “imprescindível” concluir para “alavancar o
investimento já efetuado”, dotando o PEC de uma
nova acessibilidade, conferindo-lhe uma mais valia
para captação de investimento e criação de
emprego.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

Neste sentido, importa assinalar o processo de
vacinação da população do Concelho de Águeda
contra a COVID-19, que se iniciou no passado dia
25 de fevereiro. O posto de vacinação encontra-se
montado no Centro de Saúde de Recardães, onde
um grupo de duas dezenas de profissionais está a
pôr em prática as orientações determinadas pela
Direção-Geral de Saúde para o Plano de Vacinação
COVID-19. Nesta fase, estão já vacinadas cerca de
8660 pessoas (com 1ª dose) e 1691 (com 2ª dose),
sobretudo dos grupos de risco mais elevado.

A esta situação, soma-me com o retomar das aulas
presenciais, um conjunto significativo de testes
que estão a ser realizados pelo MEC/Governo, no
sentido de detetar situações pontuais de infeção,
com vista a evitar a propagação da COVID-19, num
esforço conjunto para continuar a ter os números
reduzidos que o concelho tem vindo a registar.
Refira-se, a este propósito, que ao nível do Pessoal
Docente e Pessoal Não Docente dos
estabelecimentos de ensino de Águeda, foram já
vacinados 1144 pessoas (1ª dose).

COVID-19: VACINAÇÃO

LIGAÇÃO AVEIRO-ÁGUEDA
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LIGAÇÃO DE MUITO ALTA TENSÃO AO PEC

A este nível, importa salientar as reuniões
realizadas com a ERSE, assim como com a Rede
Elétrica Nacional (REN), no sentido de definir os
parâmetros para o abastecimento do Parque
Empresarial do Casarão em Muito Alta Tensão. 

Nas reuniões realizadas, foram analisadas as
soluções possíveis para a concretização do projeto,
assim como foram analisados os consumos
previstos para o PEC e refletidos os mecanismos de
partilha de risco da operação, ao abrigo do
conceito de Ilha de Qualidade de serviço.

De acordo com o n.º 2 do Regulamento de
Qualidade de Serviço, um “promotor do parque
industrial ou empresarial (…) pode optar,
suportando os respetivos custos, por uma tipologia
de ligação à rede e eventual reforço de rede que
garanta as caraterísticas da zona de qualidade de
serviço superior”. 

Quanto ao projeto propriamente dito, importa
salientar as reuniões que têm existido entre as
duas autarquias, no sentido de uniformizar
processos e procedimentos e preparar as peças
consursais, em articulação com o IP, assim como
os elementos necessários ao lançamento do
concurso.

Sendo que tal, será feito tendo em conta o referido
no Artigo 25.º-A do Regulamento de Acesso às
Redes e às Interligações, mormente no nº1, sobre o
mecanismo de partilha de custos e de risco de
investimento em ilhas de qualidade de serviço,
sendo que tal “mecanismo de partilha de custos e
de risco de investimento em ilhas de qualidade
serviço, para atração de novo consumo, é um
mecanismo voluntário, aplicável a promotores de
parques industriais ou empresariais reconhecidos
no âmbito da Iniciativa “Selo de Qualidade e+”, em
Portugal continental” que é o caso do PEC.

Refira-se ainda, que destas reuniões ressalvou, a
oportunidade de integrar outras áreas para além
do PEC, no abastecimento em MAT, estando para
tal a ser envolvida a E-Redes no processo, o que
diminuirá ainda mais, o risco de investimento da
autarquia de Águeda neste processo, cujo custo de
execução, rondará os 10.000.000,00€.
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O PAPEL DE ÁGUEDA COMO UMA SMART CITY

implementação inicial para uma área de
consulta de contratos;
adição estatísticas no âmbito do empréstimo
de equipamentos;
implementação de sistema de identificação dos
utilizadores na plataforma de forma a ter uma
base de relação entre Medidata, rede interna e
Pluma;
implementação de gráficos de percentagem de
execução de rubricas subscritas, total de
processos abertos e fechados ao longo do ano
e número de processos abertos ou fechados no
dia;
adição de funcionalidade que permite verificar
se as faturas rececionadas foram inseridas no
sistema.

A Autarquia de Águeda tem continuado o seu
trabalho em prol do conceito smart city. Neste
âmbito, o trabalho durante este período centrou-
se no desenvolvimento interno das soluções
existentes, como é o caso da Águeda Smart City
Platform, onde foi efetuada a modificação do end-
point nos webservices, por forma a refletir as
alterações efetuadas pela entidade que fornece os
dados referentes aos contentores de lixo. 

A par, e no que se refere à Plataforma Pluma,
plataforma interna de gestão de dos processos
foram efetuadas algumas chave, tais como:

Gráfico dinâmico com contagem de veículos
por via e por tipo de veículo com indicação da
hora de maior tráfego. Possibilidade de
impressão digital do gráfico em diferentes
formatos;

No que diz respeito à plataforma COVID-19, onde
está a ser centralizada toda a informação
relativamente à pandemia procedeu-se, durante o
período, à sua atualização, sendo que até à data a
plataforma, conta já com cerca de 252 inserções de
conteúdo.

Cumulativamente, e no que diz respeito aos dados
abertos, foram disponibilizados novos conjuntos
de dados da delimitação da vila e bairros
associados de Aguada de Cima e dos atendimentos
no Posto de Turismo de Águeda. Foram, ainda,
atualizados os dados referentes à estação
hidrométrica do Rio Águeda e do alojamento
turístico, num total de 153 conjuntos de dados no
Portal de Dados Abertos da Autarquia. No período
em análise, o portal contou com 1.586 visitantes
únicos, apresentado, uma média mensal de 145
downloads. Importa, ainda, referir que o Município
de Águeda se mantém como a 5.ª organização que
mais dados disponibiliza no Portal de Dados
Abertos da Administração Pública.

No que concerne aos serviços WebSIG, continua
em desenvolvimento da interface da IDEAgueda,
com a integração dos dados de radares fixos,
nomeadamente:

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021
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Estatísticas sobre a contagem de veículos, por
período, por percentagem, por dia da semana;
Estatísticas dinâmicas sobre a velocidade dos
veículos ao longo do tempo, com considerações
respeitantes à velocidade máxima permitida e
percentagem de violações.

De salientar ainda, a preparação do procedimento
concursal para o lançamento da plataforma de
gestão de mobilidade urbana para o concelho de
Águeda, a qual será financiada ao abrigo do
Portugal 2020, e que irá permitir uma gestão, em
tempo real, de transportes rodoviários e
ferroviários públicos, bicicletas, estacionamento,
postos de carregamento elétrico de veículos, entre
outras componentes do sistema de mobilidade
local, e que se constituirá como uma das mais
inovadoras a nível nacional, senão a mais avançada
de todas atualmente a funcionar no nosso país.

Elaboração da 2.ª Proposta de exclusões à
Reserva Agrícola Nacional, para submissão à
Conferência Procedimental;
Elaboração da proposta de ponderação dos
pareceres das Entidades com Responsabilidade
Ambiental Especifica, ERAE (num total de 13
entidades da Administração Central e Regional),
emitidos sobre Relatório de Fatores Críticos de
Decisão, no âmbito da Avaliação Ambiental
Estratégica;
Continuação da elaboração do Relatório
Ambiental, no seguimento dos pareceres das
ERAE;
Elaboração da Planta de Condicionantes -
Condicionantes Gerais.

Continuação 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;
Realização de procedimentos relativos à
revogação parcial, por mútuo acordo, da
relação contratual com a empresa Lugar do
Plano no âmbito da realização do Relatório
sobre o Estado do Ordenamento do Território
de Águeda;

Ainda no âmbito dos instrumentos de gestão
territorial e seu acompanhamento, foram
desencadeados os seguintes procedimentos:

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

PLANEAMENTO TERRITORIAL E
REQUALIFICAÇÃO URBANA

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 e do parecer e sessão
de concertação com a DRAPC);

Neste período, foi dada continuidade aos trabalhos
de instrução da 2.ª Alteração à 1.ª Revisão do PDM
de Águeda. Durante os meses de fevereiro e
março, foram realizados os seguintes trabalhos:
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Execução da 3.ª Alteração da REN (1.ª Alteração
Simplificada da Reserva Ecológica Nacional),
relativo ao licenciamento dos acessos à
ampliação da unidade industrial da Central
Serrana de Águas S.A., submetido a aprovação
da CCDRC a 19 de março de 2021. 

162 procedimentos de projetos de arquitetura;
68 procedimentos de projetos de especialidade;
39 procedimentos de autorização de utilização;
7 informações prévias;
3 procedimentos de operação de loteamento;
11 certidões de destaque;
1 procedimento de autorização de alteração de
utilização;
33 alvarás de licença de construção.

Importa ainda mencionar a aprovação em reunião
de Executivo Municipal, de 16 de março de 2021,
do início do procedimento da 1.ª Alteração à
Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do
Parque Empresarial do Casarão – Águeda (PEC-
Águeda), estando a decorrer os trâmites
necessários à publicação da referida deliberação
em Diário da República e o início do procedimento
de participação pública inicial, conforme previsto
no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial (RJIGT).

Ao nível da gestão urbanística, foram submetidos
na Plataforma de Atendimento online os seguintes
procedimentos urbanísticos: 

Pedidos de Pagamento de Saldo Final:
“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” e “Ligação Ciclável do
Centro da Cidade às Zonas Industriais de
Travassô e Barrô – 1.ª Fase”;
Pedidos de Pagamento intercalares:
“Construção de Ciclovias e Vias Pedonais a
Nascente – Ligação Centro / Equipamentos
Escolares e Comerciais a Assequins e Ameal”;
Esclarecimentos à CCDR Centro: “Reabilitação
do Mercado Municipal” e “Ligação Ciclável do
Centro da Cidade às Zonas Industriais de
Travassô e Barrô – 1.ª Fase”; 

No âmbito do previsto no DL n.º169/2012, de 1 de
agosto, alterado e republicado pelo DL n.º 73/2015,
de 11 de maio, foram registadas e analisadas 9
Meras Comunicações Prévias de instalação de
estabelecimentos industriais do tipo 3.

Cumulativamente, foi efetuada vistoria ao
estabelecimento Industrial da SWEETBORDER
Unipessoal, Lda, nos termos do previsto no artigo
71.º do DL n.º169/2012, de 1 de agosto - SIR,
alterado e republicado pelo DL n.º73/2015, de 11
de maio, NSIR.

Ao nível da Reabilitação Urbana, e dos projetos
previstos no PEDU e co-financiados pelo PO Centro
2020, foram efetuadas diversas tarefas,
nomeadamente:

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021
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Elaboração e submissão de pedidos de
Reprogramação Física, Financeira e Temporal:
“Construção de Ciclovias e Acessos Pedonais –
Fecho da Rede Ciclável do Centro”, “Reabilitação
do Espaço Público Envolvente à Habitação
Social do Centro” e “Ampliação do Parque
Empresarial do Casarão”;
Proposta simplificada para inclusão no Pacto
para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da
Região de Aveiro de novas operações a
desenvolver no território de Águeda com vista à
obtenção de cofinanciamento FEDER,
nomeadamente: “Unidade de Saúde de Aguada
de Cima”; “Requalificação da Escola Básica das
Chãs”, “Centro de Interpretação da Pateira” e
“Valorização paisagística da Pateira”.

Procedimentos de contratação pública para
elaboração de projetos:

Elaboração do Projeto de Execução de
Repavimentação de Vias no Concelho, com
as propostas tendo sido entregues a 7 de
abril.

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:

Procedimentos de contratação pública para
execução de empreitadas: 

Coberturas Exteriores na Escola Básica
Fernando Caldeira: o processo está para a
outorga do contrato;
Requalificação da Zona Central da Mourisca
do Vouga: após a revogação da decisão de
contratar referente ao 1.º procedimento por
ausência de proposta válidas, foi alterada a
estimativa orçamental e foi submetida a
aprovação do Executivo Municipal a
proposta para abertura do 2.º
procedimento;
Construção da Ecopista do Vouga: o prazo
de entrega das propostas terminou no dia
12 de abril de 2021, estando em análise das
propostas;
Repavimentação de Ruas na Trofa,
Segadães e Mourisca do Vouga: em fase de
análise das propostas;
Repavimentações em Jafafe: o prazo de
entrega das propostas terminou no dia 8 de
abril de 2021, estando em análise das
propostas;
Reabilitação de muros de suporte na
Borralha: o prazo de entrega das propostas
terminou no dia 8 de abril, estando em fase
de análise das propostas
Requalificação do Centro Urbano da Sede
de Freguesia de Fermentelos: o prazo de
entrega das propostas terminará no dia 26
de abril de 2021;

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021
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Construção de Passeio e Espaços Verdes na
Rua da Indústria (Covão): o relatório
preliminar foi formalizado e disponibilizado
na plataforma acinGov no dia 6 de abril de
2021, tendo sido definido um prazo até ao
dia 23 de abril do corrente ano para os
concorrentes de pronunciarem ao abrigo de
audiência prévia.

Projetos em curso:
Restauro da Igreja da Trofa: foi enviado a
proposta de tratamento dos túmulos e
restauro da escultura de S. Salvador, à
Direção Regional de Cultura do Centro, para
emissão parecer, aguardando-se o mesmo;
Projeto de Requalificação da Carreira de
Tiro: aguarda-se a elaboração do protocolo
entre o MAI e o Município;
Projeto de execução para a “Obra de
construção de armazém/hangar de apoio à
secção museológica de Macinhata do
Vouga” – foi elaborado relatório de revisão
ao projeto de execução, aguardando-se as
alterações solicitadas;
Projeto de execução das Intervenções
Estruturais para o Controlo de Cheias em
Águeda – 2ª Fase: o projeto de execução foi
entregue, estando, em curso, a análise dos
elementos do mesmo e a preparação do
procedimento concursal para a Revisão ao
Projeto;

Requalificação dos Escritórios do Instituto
da Vinha e do Vinho: em fase de elaboração
dos projetos, medições e elementos
complementares para a abertura do
procedimento concursal;
Gabinete de Atendimento ao Munícipe
(GAM), Loja do Cidadão e Espaço Empresa:
foi elaborado o projeto de execução de
arquitetura para 4 zonas de
trabalho/atendimento;
Requalificação da Zona Envolvente à Escola
e Igreja Matriz da Borralha: foi elaborado o
estudo-prévio de arquitetura;
“Remodelação da escola EB1 das Chãs”: está
em elaboração o projeto de execução.

Empreitadas em curso:
Requalificação Urbana - Rua José Gustavo
Pimenta e Rua Eng.º José Bastos Xavier:
decorre procedimento de receção
provisória;
Requalificação do Largo Sra. da Saúde em
Fermentelos: os trabalhos encontram-se
finalizados, tendo sido realizada a vistoria
para efeitos de receção provisória a 25 de
março;
Reabilitação do Espaço Público Envolvente à
Habitação Social do Centro – R. Fundação
Dionísio Pinheiro e R. Eng. Carlos Rodrigues:
a empreitada encontra-se suspensa para
elaboração das alterações ao projeto;

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021
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Requalificação Urbana a Nascente – R.
Manuel de Sousa Carneiro, R. António
Brinco da Costa, R. António Ribeiro de
Matos, R. Inspector João Neves dos Santos e
R. da Paulicea: na Rua António Ribeiro de
Matos, foi concluída a aplicação dos muros
de suporte, após a retirada dos cabos de
telecomunicações e dos postes, foram
executados passeios e pavimentadas as
valas. Na Rua Manuel de Sousa Carneiro,
concluiu-se o coletor da rede de águas
pluviais e decorrem trabalhos de execução
da rede de telecomunicações e rede
elétrica, assim como foi edificado o muro de
suporte de terras. Na Rua António Brinco da
Costa foram executados os passeios;
Requalificação da Rua Prior João Gomes dos
Santos e Rua António Dias Marques -
Macinhata do Vouga: a obra está concluída,
faltando apenas a aplicação de alguma
sinalização vertical e o fornecimento e
aplicação de bancos de jardim;
Arranjos Exteriores da Zona Envolvente ao
Edifício da Junta de Freguesia de Espinhel:
foi executada a pintura rodoviária
(sinalização horizontal), estando a decorrer
os procedimentos para a receção provisória; 

Construção de Infraestruturas previstas no
Plano Geral de Drenagem da Cidade de
Águeda e Execução de Intervenções
prioritárias – 1ª Fase: Os trabalhos foram
reiniciados a 1 de fevereiro de 2021, com a
implantação do quadro elétrico junto à
estação elevatória, que alimentará o seu
funcionamento. 
A obra foi suspensa devido ao nível do rio e
chuvas intensas com os trabalhos a serem
retomados parcialmente a 15/02/2021
(ficando unicamente suspensos os
trabalhos do canal e da estação elevatória).
Foi finalizado o aterro com areia e tout-
venant, na envolvente à câmara de válvulas
de maré (junto aos armazéns de Assequins). 
Os trabalhos na estação elevatória e canal,
foram reiniciados no dia 15/03/2021, com a
limpeza das estacas e regularização do
fundo. Procedeu-se à execução da laje de
fundo e à armação de ferro dos
compartimentos destinados à casa das
bombas, poço de fundo e compartimento
das válvulas. 
Foi efetuado o aterro no compartimento
das bombas, com enrocamento e areia à
cota da laje intermédia e betonada a parede
divisória dos compartimentos e a laje
intermédia. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021
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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: Foram realizados os ensaios de
determinação do grau de compactação in-
situ. Está em curso a aplicação da 2ª
camada de agregado britado de
granulometria extensa. Estão concluídos os
trabalhos de infraestruturas elétricas, com a
montagem das colunas de iluminação e das
respetivas luminárias;
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;
Repavimentação em Serém, Lamas e
Travassô: Os trabalhos encontram-se
concluídos, tendo sido pavimentadas:

Relativamente aos trabalhos de implantação
dos coletores, foi estudada, juntamente
com o projetista, uma alteração ao percurso
do coletor de 1000mm de diâmetro na
praça 1.º de maio, devido ao
constrangimento das infraestruturas
existentes. Foi já executada a implantação
do coletor de 400mm de diâmetro na Praça
da República, para reforço da drenagem da
água pluvial. Foram entretanto iniciados os
trabalhos de implementação do coletor de
500mm de diâmetro, na Rua Vasco da
Gama;

 

a Rua dos Cabeços, Rua Vale dos
Moinhos e Rua Francisco Reis em
Macinhata do Vouga;
Rua Freguesia Santa Maria de Lamas e
Rua Igreja em Lamas do Vouga;
Rua Banda 12 de Abril, Rua Padre José
Tavares, Rua Nossa Senhora das Dores,
Rua dos Pousos em Travassô;
Rua dos Serrados em Óis da Ribeira;
Rua entre Quintas e Rua Central em
Macinhata do Vouga.

Retificações no Centro Educativo de
Fermentelos: tendo em conta o prazo da
empreitada, foi articulado com o AEAS, que
os trabalhos serão executados no final do
corrente ano letivo;
Requalificação da Zona do Centro de Barrô:
os trabalhos foram iniciados a 22 de
fevereiro. Os trabalhos iniciaram na área de
lazer e já foram executados os muros
previstos, o arrumo e o assentamento dos
lancis a delimitar as áreas verdes das áreas
pedonais. Nas áreas verdes já foram
colocadas algumas terras vegetais e nas
áreas pedonais foi já colocado brita,
estando neste momento a aguardar o
assentamento dos cubos de calcário. 

Foi aprovada, em reunião de executivo de
16 de março, informação relativa a
trabalhos complementares. Está agendada
para o dia 22 de abril a vistoria para efeitos
de receção provisória;

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021
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Pavimentação e Repavimentação de Vias em
Oronhe, Espinhel, Macinhata do Vouga,
Lanheses e Soutelo: os trabalhos foram
iniciados no dia 20 de janeiro, encontrando-
se as seguintes ruas pavimentadas: Rua Eira
da Viúva, Rua das Cucas, Rua do Valério,
Rua do Cruzeiro, Rua das Azenhas e Rua
Boucilha. A empresa contratante
apresentou erros e omissões, originado
mapa de trabalhos complementares,
aguardando-se a sua aprovação;
Remoção e Substituição da Cobertura em
Fibrocimento da Escola Básica de Assequins:
Foi assinado contrato de empreita de obra
pública no dia 3 de março, sendo que o
início dos trabalhos está previsto para o
final do presente ano letivo; 
Repavimentação da Rua da Ribeira: a obra
está concluída e estando prevista a receção
provisória da obra para abril;
Pavimentação da Rua da Canada: a obra foi
consignada em 26 de março, estando
previsto o início dos trabalhos para o dia 12
de abril;

Foram, igualmente, executados os lancis
dos passeios das Ruas Dr. Mateus Barbas,
Professor Aníbal o Mestre e Dr. Mateus
Pereira Pinto. Na Rua Dr. Mateus Pereira
Pinto foram retificadas as valetas
existentes;

 

Requalificação de Espaços Exteriores do
Centro Cívico de Arrancada do Vouga: início
dos trabalhos previsto até ao final do mês
de abril;
Substituição da Caixilharia de Madeira da
EB1 de Aguada de Baixo: está previsto o
início dos trabalhos assim que terminem as
atividades escolares do corrente ano letivo;
Reabilitação do Mercado Municipal: foi
assinado contrato de empreitada no dia 17
de março, estando a aguardar-se o visto do
Tribunal de Contas para arranque dos
trabalhos;
Loteamento Municipal do Parque
Empresarial do Casarão – Fase 2: os
trabalhos da empreitada foram consignados
no dia 10 de fevereiro, estando o início dos
trabalhos, a aguardar o visto do Tribunal de
Contas.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

No âmbito do Gabinete de Apoio ao Empresário,
foi prestado apoio técnico, no âmbito de interesses
manifestados por diversas empresas para
instalação de projetos no PEC-Águeda, tendo sido,
igualmente, efetuado o acompanhamento às
empresas que se estão já a instalar,
nomeadamente, no que diz respeito ao processos
de licenciamento ou à ligação às infraestruturas do
Parque. 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E
TURÍSTICO DO CONCELHO
INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E INDÚSTRIA



LINHAS
ESTRATÉGICAS

23

No seguimento das deliberações do Executivo
Municipal, encontram-se igualmente a decorrer os
trâmites associados à denúncia de contratos-
promessa de compra e venda e de aplicação das
penalidades, previstas no Regulamento Municipal
do PEC-Águeda.

No que respeita ao regulamento, realce para o
processo de revisão do mesmo, tendo já sido
realizada reunião com a 2ª comissão da Assembleia
Municipal de Águeda, para a apresentação da
proposta de redação final (reunião realizada a 24
de março), no sentido de recolha de parecer da
mesma, com vista à rápida aprovação e entrada
em vigor da alteração preconizada.

Relativamente à Incubadora de Empresas,
mantiveram-se os acompanhamentos aos projetos
incubados e as partilhas de oportunidades de
formação, candidaturas e apoios, salientando-se a
entrada de 1 novo projeto em incubação. 

No âmbito da rede IERA, realce para a participação
no Encontro de Mentores MentAll, da UA, dedicado
este ano ao tema Marketing, bem como o
desenvolvimento do procedimento associado à
contratação de serviços especializados para apoio
aos projetos incubados, nas áreas de Contabilidade
e Fiscalidade, Design e Inovação permitindo, assim,
reforçar a capacidade empreendedora das ideias
de negócio e empresas incubadas.

No âmbito do programa +CO3SO Emprego, sob
gestão da ADICES no território de Águeda, foram
aprovadas 8 candidaturas (6 na área do +CO3SO
Emprego – Urbano e 2 no +CO3SO Emprego -
Empreendedorismo Social) com um total de
comparticipação de 934.512,32€ e 19 postos de
trabalho a criar, existindo, contudo, um conjunto
significativo de candidaturas que, embora tenham
tido mérito, ainda não foram objeto de notificação
por parte da Autoridade de Gestão, por falta de
dotação orçamental.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

A promoção do concelho é uma prática importante
em qualquer altura do ano. Num momento em que
o afastamento social impera, a aposta centra-se,
obviamente, a este nível, na promoção de
conteúdos online. Assim, ao longo dos meses de
fevereiro e março, foi efetuada uma revisão da
informação sobre o concelho de Águeda, presente
em sites de entidades regionais como a Turismo do
Centro, a CIRA e a Rota da Bairrada. Além disso,
toda a informação do separador “Turismo” do
Município de Águeda tem estado a sofreu
atualizações, no sentido de melhor a informação
disponível sobre o Município.

Por outro lado, tendo em conta a nova realidade
do setor do turismo, a aposta terá que passar,
necessariamente, pelo turismo de ar livre e na
natureza. 

TURISMO SUSTENTÁVEL
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De salientar a este nível, que o percurso pedestre
PR4 – trilho Terras de Granito, foi selecionado para
integrar o projeto Responsible Trails Portugal (RT),
plataforma digital que distingue e promove
percursos em território nacional. 

Assim, o Executivo Municipal aprovou, a 16 de
março do corrente ano, a assinatura do “Protocolo
de Turismo de Ar Livre”, que visa cimentar a
comunicação entre o Município e a ACP (Automóvel
Club de Portugal). 

Com este protocolo, o Município de Águeda
compromete-se a enviar à ACP, uma listagem de
todos os seus eventos bem como a descrição de
todos os locais onde existem Áreas de Serviço e de
Pernoita para autocaravanas. Esta informação
será, de seguida, publicada pela ACP nos seus
diversos meios de comunicação online e offline, de
maneira a promover, este tipo de turismo, no
concelho de Águeda. 

Ainda no âmbito da promoção do turismo de
natureza, e recorrendo ao nosso património
natural, decorrem vistorias aos trilhos pedestres
com o objetivo de verificar o seu bom estado de
preservação bem como identificar necessidades de
intervenção, dado que registam já uma elevada
procura. 

Este projeto, coloca o utilizador no centro da
operação, podendo o mesmo reportar as
ocorrências e integrar uma comunidade que
usufrui ainda mais da vida ao ar livre! Todos os
percursos apresentados são previamente
selecionados e monitorizados regularmente. 

A par de todas estas iniciativas e seguindo a
tendência da valorização do território, está
atualmente a ser implementada a sinalética da
Grande Rota da Ria de Aveiro (GRRA), um projeto
desenvolvido entre a Comunidade Intermunicipal e
os onze municípios da região de Aveiro.

A GRRA, define-se como sendo um percurso de
longa rota, com quase 600km de extensão total,
que se divide em três percursos independentes,
que interligam os territórios dos 11 municípios.
Através da diversidade de ambientes presentes em
todo o território, cada itinerário tem as suas
próprias caraterísticas, as suas próprias valências e
o seu selo próprio que o distingue dos outros. 

Unindo o mar à terra, com a sua diversidade de
habitats - alguns destes têm aqui a sua maior
expressão a nível nacional - a Grande Rota da Ria
de Aveiro é uma oportunidade de conhecer um
espaço territorial rico: propondo pontos de
interesse relevante o que diz respeito à
preservação da Natureza. Em Águeda a GRRA
materializa-se em dois percursos (terrestres)
distintos: 

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021
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Percurso Dourado: que totaliza,
aproximadamente, 213 km;
Percurso Verde – que totaliza,
aproximadamente, 246 km.

Para além destes percursos e em complemento
aos mesmos, serão ainda implementados 3
percursos náuticos que permitirão a fruição do rio
Águeda, rio Vouga e da Lagoa da Pateira de
Fermentelos.

Aproveitando o mote de uma mudança significativa
no setor do turismo, o Município de Águeda tem
vindo a apostar e a melhorar a sua oferta ao nível
do Turismo Acessível. 

Assim, ao longo destes meses foram enviados um
conjunto de elementos para a AcessTour que, no
âmbito de um projeto promovido pela
Comunidade Intermunicipal da Ria de Aveiro, está
a preparar para cada município um “Kit de boas
práticas de acessibilidade em multiformato”.

O Kit de Águeda tem o tema da Pateira de
Fermentelos e inclui materiais como folhetos em
escrita simples, informação em Braille, informação
em LGP, imagens táteis em 2D, MP3 com
audiodescrição de paisagem ou vídeo promocional
do Município. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

Inovar a oferta turística através da qualificação
e divulgação do turismo rural e sustentável,
interpretando a natureza na vertente da
valorização patrimonial e recursos endógenos;

Ainda neste âmbito, realizaram-se visitas técnicas a
vários e diferentes recursos turísticos do
Município, com o objetivo de verificar se estão
preparados para receber turistas com diferentes
necessidades de acessibilidade, com o propósito
de incluir estes recursos na plataforma online de
Turismo Acessível - Tur4All, na qual Águeda já tinha
10 recursos disponibilizados.

Noutro campo, registo para a publicação semanal
do VisitÁgueda. Em fevereiro e março, foram
publicados mais 4 stories e feitas mais 9
publicações no perfil, o qual atingiu, em março, os
900 seguidores.

Durante este período, destaque ainda para o
levantamento do património molinológico do
concelho de Águeda, com vista à sua integração no
projeto Rota dos moinhos de Portugal, um dos
projetos vencedores da 1.ª Edição do ALA+ T
Programa Nacional de Qualificação para a
Administração Local Autárquica para o Turismo,
apoiado pelo Turismo de Portugal com cerca de
300.000,00€, e que envolve cinco municípios,
Águeda, Albergaria-a-Velha, Nelas, Sever do Vouga
e Vagos. 

Este projeto tem por objetivos:
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Potenciar/desenvolver novos serviços turísticos
com base nesse património e novos produtos,
no contexto do turismo cultural e natural;
Dinamizar o vasto património molinológico do
centro do país como projeto-piloto, replicando
no restante território nacional proporcionando
ao turista experiências únicas e autênticas.

 
Ainda no âmbito deste projeto, foi preparado um
programa de comemoração do Dia Nacional dos
Moinhos, com os cinco municípios e com o Turismo
de Portugal.

Por fim, e no âmbito do reconhecimento da
imagem dos chapéus-de-chuva de Águeda, foi
efetuada, em março, a 1.ª reunião da atribuição do
galardão do “Chapéu de Ouro de Águeda”, que visa
distinguir, anualmente, pessoas que se destaquem
pelos contributos prestados ao setor do turismo.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

Perante a declaração de estado de emergência,
com início a 16 de janeiro e consequente
encerramento dos estabelecimentos de ensino, até
15 de março, os mesmos acolheram 28 alunos
cujos encarregados de educação se enquadram em
profissões de serviços essenciais, tendo mantido
em regime presencial, 119 alunos, desde o pré-
escolar ao ensino secundário, para os quais a
autarquia teve que assegurar refeições, assim
como transporte.

Ainda neste período, foram distribuídas 10.048
refeições em regime de take-away (na maior parte
dos casos, porta a porta pela autarquia), 885
pacotes de leite escolar (que acompanharam as
refeições) e foram transportados 49 alunos, por
forma a evitar o abandono escolar dos mesmos,
face à situação débil em que se encontravam.

Já no período compreendido entre 15 a 31 de
março, com o regresso às aulas do pré-escolar e 1º
CEB, foram fornecidas cerca de 13.940 refeições a
alunos do 1.º ciclo e 4.990 a crianças do pré-
escolar, sendo que com o retomar das AAAF,
registou-se uma frequência de 306 crianças. No
que concerne ao transporte escolar, e no período
referido, usufruíram deste serviço, 211 crianças e
jovens.

EXCELÊNCIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Ao nível da Educação, e tendo em conta a atual
situação de pandemia provocada pela COVID-19, a
autarquia tem vindo a desenvolver um papel
fundamental no sentido de diminuir os impactos a
nível social e económico da comunidade escolar e
dos alunos em particular e suas famílias. 
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Aquisição de material de economato para os
estabelecimentos de ensino;

Realce ainda, para a entrega, com o retomar das
aulas presenciais, cerca de 80.670 pacotes de leite
para o 3.º período do ano letivo 2020/2021, com a
distribuição da fruta escolar, a reiniciar-se a 5 de
abril.

Ainda no que diz respeito às ações tomadas
durante a interrupção das aulas presenciais,
importa destacar a entrega dos equipamentos
informativos e acessos à internet (600
equipamentos e 278 acessos à internet) que
permitiram criar condições para as aulas online,
permitindo também a implementação das aulas
online das AEC para um total de 1.001 alunos. 

Destaque também, durante o período de
interrupção das aulas presencias, para a
manutenção dos pagamentos aos parceiros do
sistema educativo, tendo como referência o mês
de dezembro de 2020, com base no Programa
Municipal de Apoio Extraordinário e Temporário
nas áreas da Educação, Juventude, Desporto,
Cultura e Ação Social.

Por outro lado, e no âmbito do Contrato
Interadministrativo de Delegação de
Competências, foram desenvolvidos diversos
procedimentos concursais, com vista a garantir o
funcionamento dos agrupamentos e ENA, em 2020
e 2021, nomeadamente:

Aquisição de produtos (consumíveis) de higiene
e limpeza que se destinam os estabelecimentos
de educação da rede pública do concelho de
Águeda;
Renovação do licenciamento da plataforma de
gestão municipal de educação – SIGA (Sistema
Integrado de Gestão e Aprendizagem);
Aquisição de Serviços para dinamização e
organização do Projeto "Águeda, Férias em
Movimento";
Aquisição de serviços por lotes, para Circuitos
Especiais de Transporte Escolar.

De referir, ainda, a aquisição de serviços para
Revisão da Carta Educativa do Município de
Águeda, revisão essa que se prevê possa vir a
iniciar-se durante o mês de abril.

Foi ainda realizada a 1ª reunião plenária do
Conselho Municipal da Educação (CME), no ano de
2021, tendo sido apresentado um balanço do ano
letivo anterior, assim como os projetos que se
prevê virem a ser lançados em 2021 com impactos
ao nível da educação e nos quais, o CME terá que
vir a tomar parte ativa.

Ao nível da juventude, o Centro de Juventude de
Águeda (CJA) e a Loja Europeia da Juventude, no
período em questão, desenvolveu diversas
atividades, formações e eventos, sendo divulgadas
nos meios de comunicação social notícias sobre os
projetos de voluntariado.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021
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Receção de novos pedidos para
avaliação/acompanhamento psicológico;
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); 
Articulação com a CPCJ, relativamente a casos
que são encaminhados pelos técnicos desta
entidade.

Assim, os encarregados de educação das crianças
acompanhadas pelo GAPSI, foram contactados
telefonicamente numa lógica de aconselhamento e
intervenção promocional, preventiva e remediativa,
tendo como objetivo principal promover o bem-
estar e saúde psicológica, assim como uma
resposta mais adaptativa à situação atual,
apoiando a regulação das emoções e dos afetos,
ajudando a minorar ou ultrapassar as dificuldades
que os filhos pudessem sentir. Foi também,
articulado/agilizado o necessário com os
educadores/docentes do 1º CEB.

A pedido das escolas, foi realizada intervenção
psicológica presencial às crianças com
Necessidades Educativas, a beneficiarem do
Decreo-lei nº 54/18 de 6 de julho, com medidas
adicionais e em situações avaliadas com
necessidade deste tipo de intervenção. Foi ainda
efetuada toda a gestão inerente ao GAPSI,
nomeadamente:

 

EMOACTION – Emoção em Ação: 3 workshops
enquadrados no Ciclo de Workshops:
Desconfina a Mente, desenvolvido pelo Centro
de Juventude de Águeda:

 O workshop “Oficina das emoções: porque
o que sentes é importante” foi direcionado
aos jovens dos 13 aos 30 anos, e tinha por
objetivo desenvolver o conhecimento sobre
os 5 pilares de inteligência emocional, mais
especificamente sobre o 1.º pilar de
inteligência emocional o autoconhecimento;
workshop “Oficina das emoções: o que
dizem as suas emoções” e “Confinamento? É
tempo de criar emoções positivas”,
direcionado ao público geral. 

VOGUI: deu-se início à implementação das
sessões de treino de competências pessoais e
sociais em regime de ensino à distância. Com
base nas especificidades que cada escola, foi
necessário adequar a frequência e métodos
utilizados para a dinamização das 8 Sessões de
treino realizadas.

 No período foram realizadas um total de 68
publicações na página do Facebook, e 11 no
Instagram. Das ações realizadas, importa destacar
as seguintes:

No que respeita ao GAPSI, no mês de fevereiro e
até 15 de março, devido às circunstâncias
excecionais que vivemos, o Serviço de Psicologia da
autarquia, manteve o contacto com as
crianças/famílias que beneficiam deste tipo de
apoio. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021
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Já ao nível das competências digitais para as
crianças e jovens, nos meses de fevereiro e março
de 2021, mantiveram-se as Oficinas de Fabricação
Digital (Web, Modelação 2D & 3D, Robótica), no
âmbito do Projeto de Mediação Municipal e
Intercultural "Igualdade na Diversidade"
frequentadas por jovens de etnia cigana do sexo
masculino e feminino (12 jovens distribuídos por 2
grupos).

O ALL realizou, semanalmente, sessões de
formação (Modelação 2D & 3D, Programação e
Robótica) junto da EB2,3 de Aguada de Cima,
Escola Secundária Marques de Castilho e EB1 de
Aguada de Baixo, tendo como destinatários 22
jovens de etnia cigana com baixo rendimento
escolar.

Em complemento ao apoio psicológico, a autarquia
tem, nos últimos anos, vindo a prestar apoio ao
nível da Terapia da Fala às crianças do Pré-Escolar
e 1.º Ciclo, em complementaridade com o trabalho
realizado pelo GAPSI, ao nível da intervenção
psicológica e das ações desenvolvidas através do
Programa Educ@RA – Plano Integrado e Inovador
de Combate ao Insucesso Escolar, implementado
pela CIRA. 

Porém, dado o elevado número de sinalizações e a
gravidade das mesmas, a autarquia teve
necessidade reformular o apoio. Ou seja, para
além do trabalho com as crianças, mostrou-se
necessário, trabalhar também com os familiares e
técnicos que as acompanham, por forma a
capacitá-los para que, no dia-a-dia, dêem
continuidade ao trabalho desenvolvido pelos
especialistas.

Neste enquadramento, estabeleceu-se um novo
protocolo com a CERCIAG, por forma a desenvolver
o projeto de promoção de competências
linguísticas, denominado “Grão a Grão", que tem
como objetivo “a estimulação de competências
linguísticas de crianças que apresentam lacunas no
desenvolvimento da linguagem oral/escrita e a
sensibilização para a importância da estimulação
da linguagem, sobretudo da consciência
fonológica, nos diferentes contextos em que a
criança se encontra inserida, nomeadamente
escolar e familiar”.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E COMBATE
ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Na temática da Adaptação às Alterações Climáticas
e no que se refere ao projeto Urbact C-Change, o
Município participou no evento nacional,
dinamizado pela Direção Geral do Território, como
um dos municípios convidados a apresentar uma
comunicação relativa às boas práticas
implementadas no âmbito deste projeto. No
âmbito desta participação, Águeda foi convidada a
participar no evento europeu Webinar LDnet.
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 O município de Águeda, foi reconhecido como um
dos 34 municípios a nível europeu e 3 a nível
nacional com a categoria “Liderança” e como
integrante da Lista A, tendo sido transmitida uma
declaração do Presidente da Câmara Municipal, no
evento que teve lugar no dia 2 de março, num
programa produzido pela Euronews e que contou
com a presença da Chanceler Alemã, Sra. Angela
Merkel.

Relativamente ao Programa de Sensibilização
Ambiental e Educação para o Desenvolvimento
Sustentável e Ciência de Águeda, e não obstante as
ações já referidas e elencadas no âmbito do
Águeda Sm@rt City Lab, o Município de Águeda
participou em diversos Eco-Conselhos, dando
contributos aos professores coordenadores, bem
como aos demais alunos e encarregados de
educação. 

Neste âmbito, também apoiou diversas eco-escolas
com material e disponibilizou informação para o
Plano de Ação das Eco-Escolas. Neste campo em
concreto, o Município de Águeda, em parceria com
a EB da Borralha, associou-se à Geração
Depositrão, uma iniciativa da ABAE que tem como
principal objetivo introduzir o tema dos REEE e
RP&A no programa escolar. Para o efeito, a escola
trabalhará na informação e sensibilização dos
cidadãos, motivando o comportamento da entrega
de pequenos REEE e pilhas usadas. 

Alinhado com os pressupostos da candidatura e
dos deliverables necessários, foi realizado um
vídeo sobre a dinamização da sede do projeto
Laboratório Vivo para a Descarbonização e
elaborado o artigo sobre o C-Change em Águeda –
“Águeda Transfer Story”. Todos os dados e
informação do projeto, foram compilados e
carregados na plataforma de gestão e
comunicação, utilizada pela coordenação do
projeto “Basecamp”. 

A adaptação e mitigação das alterações climáticas
só é possível com a recolha e gestão de
conhecimento ambiental. Durante, o período em
questão, foi efetuada a contratação de uma
entidade externa para a manutenção da rede com
a substituição dos sensores associados às estações
existentes (8), para registo dos diversos
parâmetros ambientais e meteorológicos
existentes, estando a ser articulada a realização da
avaliação e correspondentes ações de
acompanhamento das estações da rede de
monitorização de qualidade do ar em Águeda e os
valores de pressão sonora, verificando-se o
respeito pelos valores legais em vigor.

Ainda ao nível da sustentabilidade, importa
salientar a participação do Município de Águeda na
atribuição dos galardões pela organização
CDP/ICLEI “Governança/Governos Locais para a
Sustentabilidade”, que visa aferir a capacidade de
adaptação e resiliência das cidades e municípios
face as alterações climáticas.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021
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A ERP Portugal assegurará toda a recolha e
encaminhamento dos resíduos rumo ao seu
tratamento e/ou reciclagem. 

No período, deu-se também continuidade 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, apoiando na
organização das atividades propostas.

Em relação à economia circular, o Município de
Águeda foi convidado a assinar o Green City
Accord. A Comissão Europeia lançou em outubro
de 2020, o Acordo Cidade Verde (Green City
Accord), movimento voluntário de autarcas
europeus empenhados em tornar as cidades mais
verdes, mais limpas e mais saudáveis. O Município
de Águeda aderiu a esta iniciativa com o objetivo
de alcançar metas até 2030 nas áreas: ar, água,
natureza e biodiversidade, resíduos e economia
circular, e ruído. 

No âmbito do projeto Valoriz@rte – Compras
Circulares, cofinanciado pelo Fundo Ambiental,
deu-se continuidade ao procedimento de
contratação pública para aquisição e instalação de
estrutura modular para alocação a um Centro de
Interpretação a localizar no parque de Espinhel,
estando o mesmo em processo de adjudicação.

Decorrente da Iniciativa Cidades Circulares, o
Município de Águeda foi convidado a integrar duas
redes com municípios portugueses em duas áreas:
Ciclo Urbano da Água e Economia Urbana para a
Circularidade. 

Os presentes concursos, a decorrer no âmbito da
Iniciativa Nacional Cidades (InC2), foram
publicados a 5 de fevereiro, em Diário da República
n.º 25/2021, Série II, de 2021-02-05. Os concursos
visam a constituição de Redes Cidades Circulares
(RC2), para cada um dos quatro temas prioritários
da InC2, com o objetivo de apoiar e capacitar os
municípios e as suas comunidades na transição
para a economia circular. O período de submissão
de candidaturas decorreu entre 10 de fevereiro e 5
de março de 2021, tendo as candidaturas
apresentadas sido admitidas.

Já no que se refere ao projeto LIFE ÁGUEDA, foram
acompanhados os trabalhos desenvolvidos 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, para melhoria das margens
ribeirinhas no espaço de domínio público hídrico
na área de intervenção do projeto. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021



O desenvolvimento e evolução dos trabalhos
foram condicionados pelas condições climáticas
adversas. No mês de fevereiro e durante o mês de
março foi possível dar continuidade às ações de
controlo, com especial foco nas espécies lenhosas
invasoras (ex: todas as do género Acacia, Robinia
pseudoacacia, Ailanthus altissima), com aplicação
de técnicas consideradas boas práticas na matéria
em mais de 6 km de margens ribeirinhas.
 
Nestas intervenções, foi privilegiada a intervenção
física e mecânica, recorrendo-se ao uso de
metodologias físico-químicas só nas situações em
que não seja possível aplicar os métodos
exclusivamente físicos. A par, estão a ser
removidos resíduos verdes (troncos, ramagens,
árvores) arrastados pelo rio, de forma a evitar o
transporte e acumulação junto dos obstáculos
existentes no rio. Os trabalhos são executados, de
acordo com as boas práticas ambientais, no
sentido jusante-montante. 

Em simultâneo, foi iniciado o processo de
intervenção para florestação e adensamento da
vegetação marginal ao rio Águeda, no troço
localizado a jusante da cidade de Águeda, com
aplicação de exemplares de espécies da flora
nativa dos rios da região para outorgar
estabilidade às margens ribeirinhas depauperadas
de vegetação e que devido a esta condição são
mais sujeitas à ação erosiva da corrente fluvial. 

A área beneficiária desta ação tem cerca de 10 km,
e vem complementar outras ações previamente
implementadas pelo município para controlo da
presença de espécies invasoras lenhosas. Os
trabalhos terão continuidade ao longo de 2021.

Ainda no âmbito do projeto LIFE Águeda, foi dada
continuidade às ações necessárias à
implementação do Life Águeda – Centro de
Conhecimento do Rio (C-Life), que irá contar com
uma exposição permanente, para promoção da
temática abordada pelo projeto, tendo sido
preparados os documentos necessários para
instrução do pedido de permissão administrativa:
Programa Pedagógico, Plano de Atividades,
Memória Descritiva, Projeto Científico. 

Foi ainda finalizado o procedimento para a
contratação do médico veterinário responsável
pelo C-Life, cuja designação deve constar no
pedido de autorização de funcionamento. É da
responsabilidade do médico veterinário
responsável a elaboração do Programa nutricional,
Programa de Bem-estar animal, Programa
Sanitário e Profilático.
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SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

No que diz respeito à educação para a
sustentabilidade, ambiente e ciência, destaque
para a dinamização da página de Facebook do
Laboratório Vivo para a Descarbonização – Águeda
Sm@rt City Lab, através da partilha das dicas de
sustentabilidade, de vídeos didáticos e de
sensibilização ambiental, comemoração de dias
temáticos referentes às áreas chave do projeto,
entre outras.

Neste contexto, tem sido dada continuidade à
partilha das dicas de sustentabilidade nos jornais
locais, procurando alcançar mais famílias com
sugestões que as ajudem a tornar-se mais
sustentáveis! Para os próximos meses estão já
agendados diversos workshops subordinados aos
temas, desperdício alimentar, conservação da vida
selvagem, reciclagem, entre outros.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

a instalação de um sistema de gestão de rega
inteligente, em duas localizações da cidade,
nomeadamente na Avenida Dr. Eugénio Ribeiro
e junto à Escola Secundária Marques de
Castilho e na Rua Fernando Caldeira, frente ao
tribunal;
os dados recolhidos, até ao momento, do
banco inteligente (auto-suficiente) com painéis
solares para carregamento de dispositivos
móveis por USB e Wireless, instalado em frente
a Escola Secundária Marques de Castilho, sedo
que foram produzidos 40.685 kWh de energia e
carregados 586 dispositivos por USB e 317 por
Wireless;
a máquina de recolha de resíduos “Resíduos
com Valor”, sendo que, desde a sua colocação
ao serviço até à data, já foram registados 716
clientes/sessões, depositadas 4163 garrafas de
plástico (PET), 1069 garrafas de vidro e 576
latas, num total de 5808 embalagens,
correspondendo a 24.316 pontos atribuídos.
Para o período em causa, foram registados 386
clientes / sessões, depositadas 2.350 garrafas
de plástico (PET), 532 garrafas de vidro e 500
latas, num total de 3.382 embalagens,
correspondendo a 13.965 pontos atribuídos.
Tratando-se de um projeto piloto e inovador, a
base de dados está em constante atualização
para que aceite uma maior tipologia de
embalagens (nomeadamente vidro);

LABORATÓRIOS PARA A DESCARBONIZAÇÃO E
MOBILIDADE CONCELHIA

os testes dos novos sensores volumétricos de
enchimento nos ecopontos, localizados nas
imediações do Largo 1.º de maio, estando os
sensores a comunicar corretamente;

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 dinamização da sede do Laboratório Vivo
para a Descarbonização – Águeda Sm@rt City
Lab, com workshops, sessões de sensibilização,
vídeos temáticos e dicas de sustentabilidade.
De destacar as eco-oficinas e workshops, em
temáticas tão diversas como “Instagram para
pequenos negócios” ou a “Eficiência
energética”, que obtiveram cerca de 3500
visualizações.

Já no que se refere à mobilidade, destaque para a
implementação do sistema inteligente de gestão
de estacionamento da cidade, sendo que se
encontra a decorrer a instalação do sistema de
sensorização nos parques da P3 e da ESTGA, bem
como dos painéis informativos de lugares vagos. 

Ainda neste âmbito, e durante o período em
questão, decorreu o procedimento referente à
aquisição de viatura elétrica para implementação
de shuttle urbano. Este Shuttle urbano, permitirá
uma maior mobilidade (sustentável) na cidade,
viajando-se em dois circuitos, com paragens a
determinar pelos utilizadores.

Ainda na temática da mobilidade, nomeadamente
no que diz respeito ao Projeto SMARTA 2 –
Demonstradores, foi realizado o acompanhamento
e operacionalização do projeto, encontrando-se a
teste, a utilização das bicicletas elétricas e parques
já operacionais, tendo sido detetadas algumas
anomalias, que estão em resolução. 

Foi ainda ministrada formação sobre a plataforma
de gestão (nomeadamente emissão de cartões) aos
técnicos das juntas de freguesia. Durante esta fase,
dinamizou-se a realização de filmagens, para
elaboração do vídeo tutorial (e promocional)
referente ao projeto, e que será enviado para a
DG-MOVE, mas também disponibilizado on-line
pelo Município. Encontra-se também em
elaboração um pequeno manual de boas práticas
de utilização, e decorre um questionário on-line de
avaliação do projeto.

De referir, ainda, tal como mencionado no capítulo
referente às smart cities, a preparação da
candidatura para o “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), a qual permitirá a implementação até
2023, de um sistema de gestão global de
mobilidade concelhia, em tempo real.

Este sistema, irá permitir recolher dados para uma
gestão municipal mais eficaz, e simultaneamente
permitir ai utilizador final, ter acesso a toda a rede,
através de uma APP, associada a esta plataforma
(bilhética, horários, atrasos, etc…). Esta situação,
irá permitir aumentar de forma significativa a
intervenção da autarquia a nível da mobilidade e
na lógica de Autoridade de Transportes.
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Aliás, ao nível dos Transportes, importa dar
destaque para o trabalho a ser realizado no âmbito
da AT-CIRA, quer no que diz respeito ao
lançamento da Concessão para os Transportes
Públicos Coletivos, assim como na preparação do
concurso do Transporte Flexível e a Pedido, para as
áreas não abrangidas pelas carreiras regulares. 

De referir ainda, o inicio de revisão do PIMTRA,
Plano Intermunicipal de Mobilidade Transportes da
Região de Aveiro, embora numa lógica mais focado
nos modos suaves de deslocação, nomeadamente
a bicicleta e o caminhar, com vista à redefinição da
estratégia de uso de bicicleta na região de Aveiro.

Por fim, um apontamento para a participação em
reuniões com vista ao desenvolvimento de
candidatura ao Interreg Europe na área da
mobilidade urbana sustentável (pós COVID), sendo
a Universidade de Aveiro o parceiro líder do
projeto e envolvendo os mesmos parceiros que
participaram no projeto CISMOB (UA e Município
de Águeda, Portugal; o EGOVLAB da Universidade
de Estocolmo, Suécia; AGENEX - Agência para a
Energia da Extremadura, Espanha; Bucharest Ilfov
e ITS Romania, Roménia).

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

No âmbito da eficiência energética, e à semelhança
de anos anteriores, o Município aderiu à Hora do
Planeta, com o compromisso de desligar a
iluminação exterior do edifício Paços do concelho e
do Centro de Artes de Águeda, não só durante a
referida hora, mas todos os dias da semana
seguinte durante as 23h e as 24h.

Em parceria com Associação para o
Desenvolvimento das Comunidades Locais, AdCL,
foi gravada e emitida uma mensagem alusiva ao
tema e à importância do envolvimento das
comunidades na promoção de um
desenvolvimento mais sustentável. 

Por todo o território, continua a substituição das
luminárias convencionais por tecnologia LED. Não
obstante, e para o período em apresso, foi
efetuado o report de 72 avarias de iluminação
pública na plataforma da EDP Comercial (22 em
fevereiro e 50 em março), e de 19 avarias de
iluminação pública em atraso por e-mail (9 em
fevereiro e 12 em março). No âmbito do controlo
que é realizado ao nível da faturação de energia,
foi efetuada a conferência de 2.225 faturas do
fornecedor de energia da autarquia (9.779 em
fevereiro e 1.248 em março). 
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Relativamente à Unidade de Produção para
Autoconsumo (UPAC) instalada na Associação
Humanitária Bombeiros Voluntários de Águeda,
verifica-se que, desde o início de 2021, até ao
momento, foi registado um rendimento de
312,09€, que equivale a uma economia de CO2
total de 1.378,45 kg.

Redução do peso percentual de RSU na
totalidade dos resíduos produzidos no
concelho em cerca de 3%, fruto dos esforços
para desviar os recicláveis dos contentores de
RSU;
Aumento de 12,7% de Resíduos Recicláveis,
representando um total de mais de 2000
toneladas de recicláveis recolhidos que em
2020;
Aumento exponencial dos Resíduos de
Equipamentos Elétricos e Eletrónicos face aos
anos anteriores, totalizando 18,7 toneladas.

Ainda na gestão de resíduos, foi 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. Já no que se refere à
limpeza urbana, foram efetuados os trabalhos de
triagem de resíduos para a melhoria da
implementação das boas práticas de reciclagem,
assim como os normais trabalhos de limpezas das
ruas e dos espaços públicos.

No âmbito do protocolo com A4 – Associação dos
Amigos dos Animais de Águeda, foram entregues
7.100 kg de papel/cartão, 5.300 kg de embalagens
e 900 kg de vidro, representando um proveito
económico de 2160,80 € para a associação.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

ESPAÇOS VERDES, HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA

No que se refere à gestão de resíduos, importa
referir a continuação de procedimentos do
concurso público do agrupamento de entidades de
Águeda, Estarreja, Murtosa e Sever do Vouga,
estando em curso, o levantamento e
georreferenciação de todos os contentores de RSU
e Ecopontos do concelho e o estudo para o
aumento do circuito de recolha porta-a-porta.

No período, deu-se ainda continuidade ao serviço
de recolha de resíduos, uma vez que a ERSUC
interrompeu o mesmo devido à pandemia. Por
outro lado, reforçou-se o serviço de 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 também elaborado o relatório anual (2020)
referente à recolha de resíduos a comunicar à
ERSAR, com os seguintes pontos que se destacam:
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Criação e submissão de 13 formulários de
Identificação de Beneficiário;
Criação e submissão de 44 guias de
movimentação de animais;
Início da campanha de candidaturas ao Pedido
Único 2021 (subsídios agrícolas);
Criação de 3 novas explorações agropecuárias;
46 Intervenções em Sala de Parcelário;
Apoio à implementação de um projeto de
investimento de uma suinicultura em fase de
licenciamento urbanístico e de exploração.

No Canil Municipal, foi dada continuidade ao
fomento da adoção responsável de caninos, assim
como das campanhas em curso sobre a
esterilização dos animais adotados no Canil
Municipal, encontrando ainda em curso a
campanha CED (Capturar - Esterilizar - Devolver).
Neste âmbito, encontra-se em curso, o
procedimento concursal para Médico Veterinário. 

Destaque ainda para a conclusão do Parque
Canino que irá ser entregue à comunidade durante
o mês de Abril.

Relativamente à Ceifeira e aos jardins, foi dada a
continuidade dos trabalhos normais de recolha de
infestantes aquáticas na Pateira e de manutenção
dos jardins e espaços públicos, assim como a
manutenção das Hortas Comunitárias de Águeda.

Por fim, e no que diz respeito ao GMAA, destaque
para as seguintes ações:

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

ÁGUEDA COMO REFERÊNCIA 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) e
Associativismo de Solidariedade Social cujo prazo
de candidaturas aos apoios camarários terminou a
31 de março.

Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Águeda
tem vindo a adotar uma política de intervenção
ativa na área cultural, através da dinamização de
iniciativas, projetos e ações que visem o
desenvolvimento cultural de Águeda, seja através
de iniciativas municipais ou de apoio a ações dos
agentes locais, com o intuito máximo de assegurar
a difusão dos valores culturais do Município e da
defesa do seu património cultural.

Foi ainda efetuado o acompanhamento da
empreitada de Beneficiação do Regadio do Raivo,
que esteve parada devido às condições
climatéricas e retomou no mês de Março. O
projeto de execução de Beneficiação do Regadio de
Soutelo foi aprovado, tendo sido já submetido o
primeiro pedido de pagamento, prevendo-se para
breve a abertura de procedimento para a execução
da empreitada.



LINHAS
ESTRATÉGICAS

38

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. 

Acrobacia e dança foram as propostas do AgitLab
durante este período. Estiveram em Águeda as
artistas bailarinas Katarzyna Paluch (Polónia) e
Eliza Trefas (Roménia), e o dramaturgo Florin
Flueras (Roménia). O projeto "Fool 's paradise" é a
segunda e última etapa de pesquisa para a criação
de uma performance de dança. Com raízes em
Cabo Verde, o acrobata Gaspar Ribeiro esteve
igualmente a desenvolver o seu espetáculo “Nha
Identidade” com o apoio logístico do INAC-
Instituto Nacional de Artes do Circo, no âmbito do
programa CIRCOagitado, do qual resultou a
realização de um vídeo e registo de fotográfico no
Parque Municipal da Alta Vila.

De igual forma, e como parte integrante de um
projeto apoiado pela Direção-Geral das Artes à
companhia Teatro do Frio (Porto), foi desenvolvida,
em março, uma residência para gravação de vídeo
"ECO", criado para levar o Parque da Alta Vila aos
olhos do mundo, pelos olhos dos artistas
convidados a habitar o Parque. 

Foram rececionadas 339 pedidos de apoio no total,
das quais 200 referem-se à área cultural e 139 à
área social. Destaque, ainda, para o facto que, pela
primeira vez, terem sido rececionadas três
candidaturas no âmbito do projetos artísticos em
nome individual, facto revelador da criatividade
cultural que carateriza o território aguedense.

De igual forma, e no período em questão, destaca-
se o processo de análise de faturas e respetivos
comprovativos de pagamento das despesas
referentes ao ano de 2020, por parte de 15
associações de solidariedade social e de 26
associações culturais, recreativas e juvenis. 

É de se referenciar, igualmente, que durante este
período, se procedeu a uma atualização e melhoria
da plataforma do associativismo, nomeadamente
na ótica do utilizador, com a criação do registo de
entidade individual de natureza cultural, no âmbito
dos apoios a projetos individuais em diversas áreas
artísticas/culturais. De igual forma, e do ponto de
vista interno, salienta-se a criação de logins
específicos para os colaboradores, bem como a
sistematização da informação, com o intuito de ser
possível obter relatórios estatísticos na hora e sem
necessidade de cálculos (ex: número de
candidaturas submetidas vs. número de
candidaturas aprovadas).

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021
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Entre 19 e 21 de março, foi apoiada a Associação
Fanfarra Káustika, com a cedência de um espaço
na Incubadora Cultural para ensaios prévios à
gravação de novo trabalho discográfico. 

Ainda no contexto de parcerias associativas,
salienta-se a celebração do Protocolo para o
projeto “Águeda Vintage”, a 22 de março, com a
entidade Memórias Genuínas, no valor total de
22.500,00€ e que conta com o apoio da Direção-
Geral das Artes, entre outras entidades públicas e
privadas. 

Este projeto que será desenvolvido em 3 fases
consecutivas, engloba pesquisa, identificação e
recolha de materiais; Inventariação, seleção de
materiais e conceção de plataforma digital, bem
como criação artística e formação para a conceção
de espetáculo e a edição do repositório de criação
musical e dramatúrgica de autores Aguedenses,
bem como criação artística a apresentação de
espetáculo. 

Na continuidade desta linha de salvaguarda e
promoção do património aguedense, é de se
referir o espólio do fotógrafo amador aguedense
António Breda que foi doado à Câmara Municipal
de Águeda, pela sua herdeira Maria Ana Almeida
Costa, para tratamento e catalogação de todo o
material, para posterior disponibilização e fruição
do público. 

Trata-se de um espólio com mais de 1000 fotos
alusivas a Águeda e mais de 5000 diapositivos
sobre motivos aguedenses, traduzindo-se no maior
espólio do país respeitante a Águeda.

Salienta-se, de igual forma, a celebração da
Adenda ao Protocolo Plurianual de Cooperação
entre a Câmara Municipal de Águeda e a d'Orfeu –
Associação Cultural, que regula as condições de
cooperação entre as entidades, com vista a
prolongar o prazo de vigência desta parceria,
consequência de uma decisão do Ministério da
Cultura, no âmbito da aprovação do Regulamento
das Medidas de Apoio à Cultura no contexto de
resposta à pandemia da doença COVID-19, que
entrou em vigor através da Portaria n.º 37-A/2021
de 15 de fevereiro, publicada em Diário da
República n.º 31/2021, 1º Suplemento, Série I de
2021-02-15. 

Reconhecendo que o Apoio Sustentado representa
uma boa articulação de uma política pública ao
serviço dos projetos artísticos e das comunidades,
o Ministério da Cultura decidiu renovar o apoio
para o ano de 2022 e, consequentemente, a
Autarquia Aguedense prolongou a vigência da
parceria existente.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021
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Desde a sua constituição, a 4 de dezembro de
1995, a d’Orfeu tem sido interveniente direta no
dinamismo cultural e artístico do concelho de
Águeda tendo a intensa intervenção cultural da
associação, nos domínios da formação, criação e
programação tem sido alvo de inúmeras
distinções. Por este motivo, a Autarquia deu início
ao processo de consulta pública para atribuição do
"Estatuto de Entidade de Interesse Histórico e
Cultural Local” à referida coletividade. 

Ao nível das consultas públicas, salienta-se o início
do processo referente ao “Regulamento de
atribuição de apoio sociocultural para alunos do
Ensino Básico que frequentam o Conservatório de
Música de Águeda" que pretende a promoção e
qualificação técnica e artística dos alunos que
fazem parte do tecido associativo aguedense,
designadamente das Bandas Filarmónicas, Tunas,
Grupos Folclóricos, Orquestras Típicas e Orfeões
do Concelho de Águeda. 

Com este apoio, a Autarquia Aguedense pretende
contribuir para a redução dos encargos das
famílias no setor cultural e contribuir para a
transversalidade das iniciativas culturais em prol
do desenvolvimento de melhores oportunidades
de aprendizagem, valorizando as escolas artísticas.

Esta ação articulada, 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, e outros.

Devido ao aumento significativo de casos de
COVID-19, no decorrer do mês de janeiro, foi
renovado o Estado de Emergência com medidas
que ditaram a suspensão das atividades culturais.
Essas medidas prevaleceram nos meses de
fevereiro e março de 2021 e durante esse período
o Centro de Artes de Águeda manteve-se
encerrado ao público. Contudo, foram criados e
partilhados, virtualmente, diversos conteúdos
decorrentes da missão deste equipamento, que se
revelaram essenciais para a continuidade da
fruição cultural. 

Assim, o CAA iniciou a sua programação com a
exibição da visita orientada e virtual à exposição
“Mais Nada se Move em Cima de Papel”, incluída
no ciclo “O Desenho como Pensamento”. Apesar
desta ação não superar a experiência presencial,
facilita o acesso ao conteúdo da exposição e
permite que a fruição artística não seja
interrompida pelo atual estado das coisas. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021
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Para além da iniciativa acima descrita, foram
criados dois momentos virtuais, com uma
periodicidade semanal: o podcast “A Chaminé” e o
ciclo de entrevistas/conversas “Em Palco com...”.
Partindo de um dos símbolos arquitetónicos mais
emblemáticos do CAA, a chaminé, criou-se um
canal virtual em formato podcast que dá voz às
pessoas locais que criam, cultivam e vivem o
concelho de Águeda. Durante os meses de
fevereiro e março, foram emitidos oito episódios,
às quartas-feiras, que contaram com a participação
de figuras incontornáveis do panorama artístico e
cultural aguedense. Paralelamente, o CAA
apresentou um ciclo de conversas que culminou
em diálogos e reflexões instigantes sobre o
carácter transformador da arte e da cultura. “Em
Palco com...” foi transmitido semanalmente e
contou com diferentes convidados: músicos,
atores, encenadores, coreógrafos e curadores. 

No âmbito do Projeto Educativo e Mediação de
Públicos, foi proposto aos mais pequenos que
realizassem alguns trabalhos plásticos
relacionados com a exposição "Mais nada se move
em cima do papel". Nesse sentido, foram
partilhados, quinzenalmente, vídeos de curta
duração com a apresentação de fragmentos visuais
de obras de alguns artistas expostos, bem como
orientações importantes para o desenvolvimento
dos trabalhos. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

“Histórias Giratórias” - Cristina Taquelim – 10 de
fevereiro (73 comentários; 508 pessoas
alcançadas);
“Histórias Giratórias” - Cristina Taquelim – 17
março (90 comentários, 2500 pessoas
alcançadas).

No que se refere à atividade municipal da
Biblioteca Municipal Manuel Alegre, e no âmbito do
seu Plano de Promoção do Livro e da Leitura, os
meses de fevereiro e março foram marcados pela
continuação da realização de atividades on-line,
devido ao novo período de confinamento e
consequente encerramento do edifício e às
medidas do Plano de Contingência do COVID-19.

No dia 10 de fevereiro e 17 de março, a convidada
deste trimestre – Cristina Taquelim, mediadora de
leitura, encantou miúdos e graúdos nas “Histórias
Giratórias”. Duas sessões, on-line, para famílias e
escolas, que contaram com a participação de várias
crianças e salas de JI e 1.º ciclo, em momentos de
proximidade e partilha, criados pela contadora:

No dia 13 de fevereiro comemorou-se o Dia
Mundial da Rádio - “Na Onda da Rádio”, atividade
em parceria com a ANATA e a Rádio Soberania.
Num formato inteiramente digital, a manhã foi de
atividades dedicadas ao radialismo e à promoção
do livro e da leitura, com o artista Ivo Prata e a sua
“MALA-Surpresa” e ainda a Exposição de Rádios
Antigos, promovida pela ANATA – Associação de
Naturais e Amigos de Águeda.
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Entre as 10h35 às 11h, o tempo de antena foi
partilhado entre o jornalista Ricardo Abrantes e o
convidado da BMMA, Ivo Prata (arte-educador,
ator, promotor e mediador de leitura, contador de
histórias) com uma história e um momento sobre a
sua experiência na rádio. 

No dia 25 de fevereiro realizou-se o Concurso
Intermunicipal de Leitura (CIL), iniciativa
enquadrada no âmbito do trabalho colaborativo
desenvolvido pela Rede de Bibliotecas da
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro,
com o intuito de proporcionar à comunidade
educativa uma oportunidade renovada de
estimular, nos alunos, o gosto pelo livro e pela
leitura. 

Tendo em conta a conjuntura que vivemos
atualmente, a Fase Municipal do Concurso
Intermunicipal de Leitura, na edição 2020/2021
decorreu, em formato online, numa organização
do Grupo de Trabalho da Rede de Bibliotecas de
Águeda e que contou com a presença de 32 alunos
de todos os ciclos de ensino dos Agrupamentos de
Escolas de Águeda e Escola Secundário Adolfo
Portela. Os primeiros classificados de cada ciclo
irão representar o Município de Águeda na Fase
Intermunicipal do Concurso, que este ano será
acolhida pelo Município de Oliveira do Bairro.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

O projeto "3 Territórios, 1 Rio que nos une",
que é liderado pelo Município de Águeda, tem
uma duração de 12 meses e um investimento
de 297.900,00 euros, preconizando um plano
de programação cultural em rede, desenvolvido
em parceria com Albergaria-a-Velha e Sever do
Vouga, intervindo de forma articulada e
supramunicipal. 

Nas redes sociais, o enfoque da BMMA foi (e
continua a ser) a partilha de recursos pedagógicos,
sugestões de leitura e propostas criativas, entre
outros, com o intuito de contribuir para um
contacto junto dos munícipes, atenuar o impacto
resultante do isolamento social e, desta forma,
continuar a incentivar a leitura. 

No âmbito da atual situação, é ainda de se
referenciar a continuação do serviço de
Empréstimo Domiciliário da Biblioteca Municipal
Manuel Alegre, que permite aos munícipes receber
livros na sua própria casa, com a realização de 19
entregas ao domicílio.

Ainda no período em análise, importa também
destacar a aprovação de três candidaturas a três
projetos distintos de promoção da cultura no
Concelho, que se traduzem num investimento
global de 900 mil euros, financiado a 100 por
centro pelos respetivos programadas de incentivo:
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O projeto “Rail Fest”, que resulta de uma
candidatura submetida pelo município de
Entroncamento, enquanto entidade líder da
parceria constituída com os municípios de
Águeda e Vila Velha de Ródão, que procura
promover uma “Viagem pelo Património
Ferroviário através da Fotografia, Cinema,
Música e Teatro”, envolvendo dois comboios
icónicos da História Ferroviária Portuguesa – O
Comboio Presidencial Português e o Comboio a
Vapor Vouguinha. O investimento de
299.968,54 euros prevê, num período de 12
meses, a realização de ações que se
consubstanciam numa programação cultural
cuja natureza envolve iniciativas de produção
de espetáculos de música (concertos),
exposição fotográfica, teatro de marionetas,
viagens em comboios históricos, produção de
uma curta-metragem e atividades de arte
urbana em duas estações de comboios;

Privilegia-se a utilização dos espaços
envolventes ao rio Vouga criando conteúdos
que alimentam a programação municipal dos
três concelhos, promovendo a itinerância e,
simultaneamente, a aproximação das
comunidades, resultando na dinamização de
uma rede de programação policêntrica;

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

Por último, o projeto “5 Municípios. 5 Culturas.
5 Sentidos.", que resulta de uma colaboração
que junta os Municípios de Águeda, Idanha-a-
Nova, Óbidos, São Pedro do Sul e Seia, para o
desenvolvimento de um programa de ação,
composto por um conjunto variado de
iniciativas que se complementam e são
destinadas a promover a dinamização da
atividade cultural em estreita articulação com a
valorização do património distintivo do
território, procurando desta forma o
incremento da captação de fluxos turísticos
para os Municípios e para a Região Centro. A
candidatura propõe um programa de ação com
duração de 12 meses e um investimento de
298.592,98 euros.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

No que toca à participação pública, destaque para
o Orçamento Participativo, mais concretamente ao
Orçamento Participativo de Portugal (OPP). Realce,
neste campo, para a conclusão o projeto de Vale
Domingos – Capital da Magnólia e consequente
realização de protocolo com a Associação de Vale
Domingos, tendo em vista a Cooperação no âmbito
da dinamização e manutenção do Parque Botânico
de Vale Domingos e Centro Interpretativo.
Destaque ainda para o facto do Município de
Águeda ter candidatado este projeto ao Prémio
Boas Práticas de Participação.
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Ainda relativamente ao OPP, e no que concerne ao
projeto – ExplorAPPateira – o ICNF, I.P. transferiu
para o Município de Águeda o direito de
implementar e executar o projeto do OPP 2018 –
Orçamento Participativo de Portugal, algo que irá
ser executado nos próximos meses.

Quanto ao Orçamento Participativo de Águeda, o
Município de Águeda, procedeu à elaboração de
diversos protocolos com as Uniões/Juntas de
Freguesia com vista a implementar os projetos
vencedores das edições anteriores, sendo que no
dia 27 de março, procedeu-se à entrega à
comunidade do projeto vencedor “Escadaria do
Outeiro em Macieira de Alcôba”, à qual se
seguiram todas as outras resultantes dos OP ainda
não entregues à comunidade.

Subsídio ao Arrendamento: no referido
período, foram alvo de apoio cerca de 88
famílias, com a assinatura dos protocolos
aprovados pelo Executivo Municipal, tendo-se
dado início às transferências para as famílias,
correspondente aos meses de janeiro, fevereiro
e março de 2021;
Bolsas de Estudo para o Ensino Superior e
Apoio para Pagamento de Propinas: foi
efetuada a reunião do Júri para análise das
candidaturas, as quais foram já aprovadas pelo
Executivo Municipal;
Apoio financeiros a IPSS do concelho, no
contexto das consequências da pandemia de
COVID-19, designadamente:

à Liga dos Amigos de Aguada de Cima
(LAAC), no valor de 2.296,00€, no âmbito de
um pedido de apoio extraordinário para
fazer face às despesas com o acolhimento
de uma Brigada de Intervenção Rápida. Este
tipo de resposta foi criada de forma a
garantir uma intervenção eficaz quando as
Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas
(ERPI) e Lares Residenciais (LR) ficam sem
pessoal técnico devido a surtos graves de
COVID-19, como foi o caso da LAAC;
ao Patronato N. Sra. das Dores, em
Travassô, no valor de 3.540,00€, de acordo
com a Proposta a Executivo n.º 205/2020. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

APOIO E INCLUSÃO SOCIAL

Nos meses de fevereiro e março de 2021, foram
efetuados 34 atendimentos presenciais ao nível
social, relacionados com a atribuição de apoios
habitacionais e apoios de ação social escolar, para
além dos atendimentos telefónicos e ainda de 2
visitas domiciliárias, associadas a questões de
ordem habitacional.

No que toca aos apoios sociais efetuados pela
autarquia, importa destacar as seguintes ações:
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à Associação Barroense de Recreio, Cultura
e Assistência (ABARCA) no valor de
2.842,81€, de forma a fazer face a uma
despesa extra advinda da cedência das
instalações onde funciona a Extensão de
Saúde de Barrô (em que o ACES ainda não
regularizou), de forma a minimizar o
impacto nas despesas da instituição,
agravadas com as consequências da
Pandemia.

Nesta proposta foi aprovado diferentes
medidas de combate à disseminação do
COVID-19, nomeadamente no que diz
respeito ao apoio a IPSS com valências na
área da infância, em que foi aprovado a
atribuição do valor de 60,00€ por cada
criança inscrita nas valências de creche e
jardim de infância. Importa referir que esta
medida foi atribuída às restantes IPSS ainda
em 2020, tendo ficado a faltar esta
instituição;

Ainda a nível associativo, importa referir o
protocolo estabelecido a Delegação da Cruz
Vermelha de Águeda, para o projeto “Dar a Voz”,
com vista à cedência por parte da autarquia, de um
espaço para reuniões mensais do grupo de
autoajuda dirigido às vítimas de violência.

No âmbito do projeto de Mediação Municipal e
Intercultural de Águeda “Igualdade na
Diversidade” deu-se continuidade ao
desenvolvimento de workshops e oficinas de
fabrico digital para as crianças da comunidade
cigana. Durante este período, dado o novo
confinamento, o trabalho dos Mediadores teve
um papel ainda mais preponderante, na
medida em que foi necessário um trabalho de
maior proximidade junto dos alunos e das suas
famílias devido ao regresso do ensino à
distância;
No âmbito do “Parque Botânico de Vale
Domingos – Aldeia de Inovação Social”, deu-se
início às reuniões mensais do projeto com vista
à avaliação do trabalho desenvolvido e
discussão das iniciativas a implementar;

Foi ainda assinado, novo protocolo com a
Associação Cultural de Surdos de Águeda, com
vista à cedência de um interprete de Língua
Gestual de forma a, entre outros objetivos, facilitar
o acesso dos munícipes portadores de deficiência
auditiva de recorrer aos diferentes serviços
públicos.

Por outro lado, e no que se refere aos projetos na
área social, e durante este período, foram
desenvolvidas diversas ações, das quais importa
destacar as seguintes:

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021
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No âmbito da candidatura para a elaboração do
Plano para a Igualdade para o concelho de
Águeda – “Águeda Mais Igual”, deu-se início ao
procedimento concursal para contratação de
uma entidade externa para elaboração do
Plano, assim como foi já criada a imagem
institucional do mesmo, e dirigido convite para
a contratação de uma Perita Externa, para
avaliação da implementação do Plano. Ainda no
contexto desta candidatura, dado o
compromisso com o ACM, foi elaborada uma
proposta para apresentação dos Conselheiros e
Equipa para a Igualdade na Vida Local para o
concelho de Águeda;
No âmbito do Diagnóstico Social e do Plano de
Desenvolvimento Social, assim como da
elaboração da Carta Social e com vista à sua
atualização, foi efetuada a adjudicação a
entidade externa para apoio na elaboração do
mesmo, sendo que se prevê para abril, o início
dos trabalhos associados;
No âmbito do projeto “Idolíadas – A Arte da
Maior Idade”, deu-se início às diligências para a
organização da participação das instituições de
Águeda, sendo que este ano, será a LAAC a
estar presente;

No âmbito da parceria com o CLDS 4G “Ser
Pioneiro”, foi dada continuidade ao
levantamento efetuado porta a porta para
identificação dos idosos em situação de
isolamento nas freguesias de Macinhata do
Vouga, Águeda e Borralha, tendo sido
identificados 20 idosos na freguesia de
Macinhata do Vouga, 43 idosos na freguesia de
Águeda e Borralha, e ainda 14 idosos na
freguesia de Valongo do Vouga. 

No âmbito do projeto PIM (protocolo tripartido
com a Associação Dignitude e a Associação
Nacional de Farmácias com vista à
implementação do Serviço PIM - Preparação
Individual da Medicação), foram efetuadas
reuniões de trabalho com vista a serem
delineados novos critérios de admissão ao
programa, com vista a uma maior
aplicabilidade do mesmo em Águeda, o que
poderá vir a suceder a partir de maio de 2021;

Do mesmo modo, foram identificados através
do Centro de Marcha e Corrida de Águeda, 26
idosos para posterior participação em aulas de
pilates. Foram, ainda, efetuados contactos com
alguns profissionais para participação nas
oficinas semanais. Realizou-se o planeamento e
elaboração da ação de formação, direcionado
ao grupo de jovens do banco de voluntariado
da Escola Secundária Marques de Castilho, que
envolverá, no mínimo, 10 pessoas. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021
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A presença em 3 reuniões do Núcleo Local de
Inserção Social de Águeda, órgão que coordena
o acompanhamento aos beneficiários de RSI do
Concelho;
A presença em 2 Plenários da Rede Social;
A presença na CPCJ, sendo que referir, a
substituição da representante do Câmara
Municipal, que passou a ser a Dr.ª Eliana Neves.

Ao nível das representações em diversos
organismos e órgãos na área social, e durante o
período em questão, importa referir: 

Cumulativamente, e ao abrigo da descentralização
de competências para os municípios, durante o
período, foi efetuada a articulação com o ACM para
a criação de CLAIM de Águeda, o qual se prevê
venha a entrar em funcionamento em maio de
2021, tendo já sido remetido a executivo municipal,
o protocolo de colaboração entre o ACM e a
Autarquia de Águeda, para este efeito.

Por último, uma referência à elaboração da
Estratégia Local de Habitação, a qual se encontra a
ser alvo de reformulação após a reunião com o
IRHU, com vista ao desenvolvimento dos contratos
associados ao 1º Direito, entre a autarquia e o
Governo.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

No que respeita à qualificação das infraestruturas
da saúde no concelho, e relativamente à
Remodelação de Edifício e Espaços Exteriores para
Unidade de Saúde Familiar de Aguada de Cima,
durante o período em questão, prosseguiram os
trabalhos de execução da obra, estando esta em
bom ritmo, faltando concluir, sobretudo, os
trabalhos referentes às infraestruturas mecânicas
de AVAC, assim como de arranjos exteriores, sendo
que se prevê que a obra fique concluída em junho
do corrente ano.

Ainda sobre esta obra, realce para a possibilidade
de financiamento da mesma, através da sua
inserção no Pacto da Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro, com uma taxa de
comparticipação de 85%, sendo que para tal, será
assinado um protocolo de colaboração com a
Administração Regional de Saúde do Centro, de
forma a permitir este financiamento.

Por outro lado, destaque para a instalação de
Unidade de Saúde provisória em Óis da Ribeira, de
forma a garantir a prestação de cuidados de saúde
à população local enquanto decorrem as obras de
requalificação do edifício da Junta de Freguesia e
Unidade de Saúde de Travassô. 

QUALIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE
SAÚDE DO CONCELHO
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Esta obras traduzem-se num investimento de
334.540,25€, totalmente suportado pela Autarquia,
comparticipando ainda, num valor de 11.500€, as
despesas relativas às obras de adaptação do
edifício da Junta de Freguesia de Óis da Ribeira
para instalação de uma unidade de saúde
provisória. Acresce ainda que a Câmara contribui
com a cedência dos técnicos municipais para a
fiscalização e acompanhamento da obra em curso.

Por último, e relativamente à Remodelação de
Edifício e Espaços Exteriores do Centro de Saúde
de Águeda, foi lançado o procedimento com vista à
realização da empreitada, com prazo previsto para
entrega de propostas a 23 de abril.

Neste enquadramento, e no âmbito do Código
Regulamentar do Município de Águeda –
Associativismo Desportivo (F2), foi atribuído um
total de 508.134,3 euros às diferentes coletividades
para apoio à atividade desportiva em todo o
concelho, no âmbito da época desportiva
2020/2021, dos quais, 30.952,16 euros já haviam
sido transferidos para as coletividades em outubro
do ano passado, em forma de adiantamento, para
que pudessem fazer face a despesas decorrentes
da pandemia da Covid-19.

Considerando o período temporal deste
documento, deu-se início ao processo de
atualização e definição de novos objetivos e linhas
estratégicas para o desporto municipal para o
período pós-2022.Nesse sentido, e durante o
período em análise, foi elaborado um plano de
ação (cronograma) que prevê, entre outras ações, a
realização de vistorias técnicas às instalações
desportivas pertencentes a clubes/associações
desportivas, com o objetivo de efetuar também um
levantamento de necessidades (intervenções de
manutenção e melhoria) de cada coletividade. No
mês de março, ocorreram sete vistorias técnicas.

Por seu turno, e no âmbito da concretização da
política desportiva municipal, é fundamental referir
o papel relevante que as associações
desempenham na promoção e dinamização da
atividade desportiva em todo o concelho, facto que
é reconhecido por todos.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

Para o efeito, a Autarquia aprovou na 5.ª Sessão
Ordinária da Assembleia Municipal, de 7 e 12 de
dezembro de 2016, o “Plano Municipal de
Desporto”, um documento orientador das políticas
públicas desportivas que atua como um
instrumento de articulação, gestão, informação,
fomento e promoção dos projetos desportivos em
Águeda.

Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Águeda
tem vindo a efetuar um trabalho sustentado em
termos desportivos para o Concelho, reflexo de
uma política estratégica que tem como objetivo
primordial o aumento da prática da atividade física
e desportiva na população aguedense.

DESPORTO PARA TODOS
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Destaque, ainda, para a renovação da parceria com
a Associação ATIVAMAIS (Associação para
Promoção da Atividade Física, Saúde e Bem-Estar)
no âmbito da dinamização deste projeto, e, que
englobou a aprovação de um apoio no valor de
34.000,00€ em Assembleia Municipal de fevereiro
2021.

Por outro lado, e com a suspensão de toda a
atividade desportiva, os técnicos do município
direcionaram o foco da sua ação para a realização
de vistorias dos equipamentos desportivos, com
enfoque para Centro Náutico Bério Marques e o
Águeda Bike Park/ Centro Cyclin’Portugal de
Águeda. No caso deste último, salienta-se a
realização de inspeções aos seis trilhos de BTT que
percorrem todo o concelho de Águeda, com o
intuito de averiguar as condições de utilização dos
mesmos, bem como as intervenções contínuas no
Bike Park, de forma a manter as necessárias
condições para usufruto dos utilizadores.

Ainda no âmbito do Águeda Bike Park/ Centro
Cyclin’Portugal de Águeda, destaca-se a celebração
de uma parceria com o Clube Desportivo Águeda
Bike Friends, com o objetivo primordial de
assegurar a dinamização deste espaço desportivo. 

Acresce a este “pacote financeiro”, os apoios
concedidos para a aquisição de um Desfibrilhador
Automático Externo (DAE), que foi solicitado por
quatro coletividades desportivas, tendo sido
atribuído um apoio de 3.720 euros (930 euros a
cada uma, respeitante a 50% do valor da aquisição
do DAE). Esta verba engloba ainda um apoio de
100% para a formação de Suporte Básico de Vida
Desfibrilhação Automática Externa (até um número
máximo de seis elementos), que é recomendada
para a utilização do DAE por não profissionais de
saúde.

De igual forma, e no período em questão, destaca-
se o processo de análise de faturas e respetivos
comprovativos de pagamento das despesas
referentes à época 2020/2021, por parte de 7
associações desportivas.

Ainda no contexto do trabalho em rede, é de se
referenciar os projetos desportivos municipais
direcionados para o público em geral, e, em
específico o Centro Municipal de Marcha e Corrida
(CMMC). 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 49 treinos
online, que estão disponíveis no facebook do
CMMCA e ainda 6 aulas de fitness em regime de
livestream.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021
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Independentemente desta situação, e no âmbito
do Decreto n.º 3-A/2021 de 14 de janeiro, foram
realizados treinos diários por alguns atletas do
Clube Sport Algés e Águeda XXI, tendo-se verificado
377 utilizações durante este período.

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 dos Planos de Manutenção das
Instalações Desportivas, valeram à Autarquia a
atribuição de uma distinção: Plano de Manutenção
de Instalações desportivas 2021. 

Para cada um dos equipamentos desportivos
municipais (Piscinas Municipais, Estádio Municipal,
Águeda Bike Park, Polidesportivos, entre outros) foi
elaborado um documento onde constam as
Instruções de trabalho, que estabelece as
orientações, elabora a lista de tarefas necessárias
e determina as ações a realizar para atingir os
pressupostos de melhoria definidos. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

Considerando os princípios que regem a atividade
deste clube no âmbito da promoção da prática do
ciclismo, do cicloturismo e da indústria ligada ao
ciclismo, e uma vez que as instalações do Águeda
Bike Park/ Centro Cyclin’Portugal de Águeda têm
capacidade para receber os dois clubes
desportivos aguedenses, esta parceria resulta
numa colaboração inestimável para a promoção e
dinamização desportiva deste espaço municipal.

De igual forma, e numa forte aposta no Desporto
Escolar, é de se referenciar a atividade regular do
Centro de Formação Desportiva de Desportos
Náutico do Agrupamento de Escolas Águeda Sul.
Durante o período em questão, ocorreram várias
reuniões entre os intervenientes do CFD e
entidades privadas locais, com o objetivo de criar
um pólo do CFD em Fermentelos, dando assim a
possibilidade aos alunos da Escola EB 2 e 3
Professor Artur Nunes Vidal de contactar com os
desportos náuticos na Pateira.

Relativamente às Piscinas Municipais de Águeda, e
considerando o encerramento ao público em geral,
durante este período, foram efetuados trabalhos
de manutenção e reparação de equipamentos
existentes, com objetivo de preparar todo o espaço
e qualidade das águas para a reabertura dos
serviços. 
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Execução do serviço público (ICNF);
Gestão de combustíveis nos terrenos
adjacentes ao Parque Empresarial do Casarão e
na estrada para Alvarim;
Gestão de combustíveis nos 24 pontos de água
artificiais;
Gestão de combustíveis em estradões florestais
na UFBCVA e na UFPMA;
Gestão de combustíveis nos terrenos
municipais;
Manutenção e Beneficiação dos Reservatórios
de DFCI artificiais;
Manutenção e beneficiação de estradões;
Limpeza de material lenhoso na ponte do rio de
Águeda, poda de sobreiros, abate de árvores e
limpeza do Rio Águeda (apoio à Proteção Civil).

O GTF realizou ainda diversas atividades pontuais,
referentes ao apoio aos munícipes na Gestão de
combustíveis em redor de edifícios, de empresas e
de aglomerados populacionais, à elaboração de
processos de abate/arranque de sobreiros e
pareceres de gestão de combustíveis e apoio à
Fiscalização. Destaque, também, para o apoio e
análise, do processo de ampliação da ARCOR - no
âmbito do artigo 16.º, para submissão à CMDF.

Quanto aos sapadores florestais, foram executadas
as seguintes ações:

Ao nível da atividade da Proteção Civil, e para o
período em referência, destaca-se, no âmbito da
Pandemia COVID-19: 

Foi com base nestes documentos que, na categoria
dos Municípios entre 10 e 50 mil habitantes, a
Câmara de Águeda foi distinguida pela Plataforma
Cidade Social, numa votação efetuada pelos
restantes municípios.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

GESTÃO FLORESTAL E ATUAÇÃO DA
PROTEÇÃO CIVIL

No âmbito do trabalho do GTF, importa destacar a
elaboração do PMDFCI 2021-2030, que obteve
parecer vinculativo positivo do ICNF. Na sequência
desse mesmo parecer, foi dado início à fase da
Consulta Pública, que decorreu entre 8 e 26 de
março e que contou, apenas, com duas
participações. 

O relatório da Consulta Pública foi submetido à
CMDF e remetido a Executivo Municipal para
deliberação e posterior envio para a Assembleia
Municipal para aprovação até final de abril do
corrente ano. Para além da elaboração do PMDFCI,
foram ainda Elaborado o Plano Operacional
Municipal (POM) 2021 para submissão à CMDF.

Cumulativamente, foi efetuada a monitorização
dos trabalhos executados pelas entidades que
integram o PMDFCI, e elaborada uma proposta de
áreas para execução de fogo controlado ao ICNF.
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O apoio logístico às equipas de enfermagem
empenhadas na 2.ª fase de vacinação contra a
infeção/doença COVID-19, levadas a cabo nas
Estruturas Residenciais para Idosos do
Concelho, que decorreu entre os dias 15 e 19
de fevereiro de 2021;
O acompanhamento do processo de vacinação
à comunidade que iniciou a 25 de fevereiro e
que se encontra a decorrer na Unidade de
Saúde de Recardães;
A coordenação / articulação dos transportes
(Bombeiros, Cruz Vermelha, Câmara Municipal
e Juntas de Freguesia) para o Posto de
Vacinação de doentes dependes (acamados e
cadeiras de rodas) e sem transporte próprio;
A coordenação / distribuição de EPI's a
Instituições;
O contacto permanente com o Delegado de
Saúde, Centro de Saúde, Forças de Segurança,
Bombeiros, Juntas e Uniões das Freguesias e
Instituições.

Durante o mês de fevereiro, e, devido às condições
meteorológicas adversas que se fizeram sentir,
nomeadamente em determinados períodos de
forte precipitação, foram efetuados diversos cortes
de estradas inundadas, recorrendo a sinalização
temporária para interdição ao trânsito, assim como
foi efetuada a monitorização permanente dos
caudais dos rios (Águeda, Alfusqueiro, Vouga e
Cértima).

Também ao nível da proteção civil, importa referir
o acompanhamento do processo de certificação do
heli-porto, no Aeródromo do Casarão, que se
encontra a decorrer, por forma a que o mesmo
responda às exigências da legislação em vigor.

Por último, destaque para a continuação da
execução do Plano de Ação no combate à Vespa
Asiática, verificação / validação / desativação de
ninhos de vespas.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA

Recolha de dados para a Revisão pela Gestão,
incluindo a análise de informação do
desempenho global do SG, de modo a poder
analisar criticamente os resultados da avaliação
do desempenho do sistema, a sua eficácia,
adequabilidade e o alinhamento com a
estratégia, o que irá permitir a definição e
implementação de ações de melhoria;
Revisão de procedimentos do Sistema de
Gestão, para atualização das práticas à
realidade da Autarquia e aos normativos e
legislação aplicável;

A Autarquia monitoriza, controlo e mede os seus
processos, tendo como meta crucial o
cumprimento da sua estratégia e objetivos, através
do seu Sistema de Gestão (SG) – Qualidade e
Segurança da Informação, de modo a evidenciar a
melhoria contínua do SG. No período em apreço,
destacam-se as seguintes ações, entre outras:
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Verificação/revisão de documentos do Sistema
de Gestão – Qualidade e Segurança da
Informação;
Recolha, análise de informação e elaboração de
relatório, sobre todas as
reclamações/queixas/sugestões apresentadas
no ano 2020, incluindo recolha de informação
associada por tipologia e por área;
Realização do levantamento de dados para as
avaliações de riscos e oportunidades, e
respetivas vulnerabilidades, no que diz respeito
aos ativos no âmbito do Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ) e do Sistema de Gestão da
Segurança da Informação (SGSI);
Recolha de dados referentes à monitorização e
medição do desempenho dos processos e
conformidade dos serviços (Indicadores de
desempenho – Balanced Score Card);
Recolha, compilação de informação e
preparação de relatório referente à avaliação
de empreitadas/empreiteiros, relativamente às
empreitadas encerradas no ano 2020;
Revisão dos processos / Competências
Organizacionais, atividades macro e
respetivos/as responsáveis.

Ainda ao nível da Segurança da Informação,
importa referir a preparação, apresentação e
discussão do documento de controlo de acessos
dos utilizadores, ao nível das TI, em cumprimento
do Controlo A.9.2. Gestão de acesso de
utilizadores. 

O objetivo é assegurar o acesso de utilizadores/as
autorizados/as e prevenir o acesso não autorizado
a sistemas e serviços, da ISO/IEC 27001, permitindo
avançar com a redefinição do Manual de Funções
(e sua atualização), assim como pela definição de
“Perfis de utilizador/a”, ao nível das TI.

Foi ainda efetuada a preparação da informação
necessária à recolha de dados para a realização da
avaliação de riscos de corrupção e infrações
conexas, assim como das medidas associadas à
prevenção e/ou mitigação da sua ocorrência, de
acordo com o Plano de gestão de Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC).

Relativamente ao processo de Certificação da
Cidade, segundo o referencial ISO 37120 –
Desenvolvimento de comunidades sustentáveis,
que se encontra neste momento em processo de
auditoria, por parte da entidade certificadora –
WCCD (World Council on City Data), procedemos,
também, à recolha de dados para atualização de
diversos indicadores.

Cumulativamente e, no que diz respeito ao
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 ao nível da documentação
existente no Mapa de Documentos da CMA.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021
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Promoção da maturidade digital nas
organizações; 
Segurança aos/às utilizadores/as dos meios
digitais; 
Sustentabilidade;
Preparação das especificações técnicas para a
certificação/reconhecimento das organizações,
tanto a nível nacional, como internacional. 

Paralelamente, a autarquia participou/colaborou
no projeto “Selos Digitais”, com a tutela do
Governo, cujo objetivo macro é “Incrementar a
maturidade digital das organizações em Portugal”,
nas vertentes “Acessibilidade Digital”;
“Confidencialidade & Proteção de dados”;
Segurança” e “Sustentabilidade”.  Entre os objetivos
mais operacionais deste projeto, temos:

Ao nível mais macro, este projeto prende-se com a
elaboração de documentos que irão conter as
especificações técnicas/requisitos necessários para
que as organizações possam implementar os
diversos referenciais, pretendendo construir um
“modelo” que será disseminado à escala da
Europa.

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 CM Águeda nas
redes sociais, planos de comunicação, notas de
imprensa e as coberturas jornalísticas e
fotográficas dos acontecimentos municipais. 

Assim, foram remetidas à comunicação social, nos
meses de fevereiro e março, um total de 41 notas
de imprensa, efetuadas 91 publicações de notícias
e eventos nas redes sociais e realizadas 20
coberturas fotográficas de eventos. 

Em relação às faces municipais da rede de Mupis
presente na cidade, foram colocados 26 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.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021
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Importa, ainda, destacar a nova plataforma online
do ÁguedaTV que adota as boas práticas da
acessibilidade digital. Com uma nova imagem, a
plataforma online do ÁguedaTV (Canal Corporativo
e Web TV da Câmara Municipal de Águeda) está
mais acessível e responsiva.

A nova página, cumpre os critérios associados ao
índice das boas práticas de acessibilidade digital,
nomeadamente através da utilização de códigos ou
ícones mais simples e visualmente mais limpos, na
opção por um tipo e tamanho de letra de fácil
leitura ou no uso de cores que facilitem o contraste
visual e facilitem a leitura e identificação dos vários
elementos disponibilizados, podendo ser
visualizado em modo diurno e noturno.

O novo website adequa-se automaticamente ao
formato do ecrã em que é exibido, sem qualquer
distorção, seja em equipamentos fixos ou
dispositivos móveis, estando categorizado em sete
áreas temáticas: Ação Social; Ambiente; Cultura;
Desporto; Educação; Local e Turismo), sendo
objetivo da Autarquia proporcionar informação
credível e vocacionada, para todas as idades. Desta
forma, os cidadãos poderão, comodamente em sua
casa ou em qualquer lugar, aceder aos conteúdos
informativos e ficar a par da atividade municipal
nas várias áreas de atuação. Com a criação desta
nova plataforma foram criados/importados 1.453
artigos referentes aos vídeos publicados no antigo
site agueda.tv.

Por fim, em fevereiro e março, foram realizadas 68
reportagens num total de 68 vídeos, 2
transmissões em direto e 54 peças de design, num
total de 159 tarefas registadas este ano.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

https://agueda.tv/
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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 realização das reuniões dos membros dos júris
nomeados para definição dos parâmetros de avaliação para os 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.

Foi ainda promovida nova edição com a abertura de procedimentos de seleção para 6 estágios no âmbito
do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local.

Na sequência da atualização da Remuneração Mínima Mensal Garantida (RMMG) para os 665,00€
mensais, medida que se aplicou a 205 funcionários, foi promovida a atualização da base remuneratória
da Administração Pública e o valor do montante pecuniário correspondente aos níveis 5, 6 e 7 da tabela
remuneratória única, de acordo com o DL n.º 10/2021 de 1 de fevereiro, medida esta que abrangeu mais
90 funcionários.

Foi também dado seguimento aos procedimentos decorrentes do SIADAP com vista à avaliação do
desempenho dos trabalhadores da autarquia para o ciclo 2019-2020 e à definição dos objetivos para o
novo ciclo 2021-2022.

No âmbito do projeto de “Aquisição de serviços de implementação do atendimento digital (atendimento
multicanal) e reengenharia e desmaterialização de processos externos e internos nos 11 municípios
associados, atividades 2.1.1, 3.1.1.3 e 3.1.2.5.1 previstas na operação RAD – Região de Aveiro Digital, no
âmbito do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Região de Aveiro (PDCT RA)”, foram
iniciadas as reuniões de trabalho com vista à discussão e redesenho de processos da área de Recursos
Humanos.

INFORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

https://www.cm-agueda.pt/pages/689
https://www.cm-agueda.pt/pages/1318
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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.

No âmbito da atuação do Jurídico da autarquia, referência para os pareceres internos desenvolvidos a
pedido de diversos serviços, tendo sido elaborados 25 no mês de fevereiro e 26 durante o mês de março,
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 2/2021

Concursos Públicos: 18 (dezoito) a decorrer; 5 (cinco) concluídos e 0 (zero) revogados;
Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 19 (dezanove) a decorrer, 6 (seis) concluídos e 2 (dois)
revogados;
Consultas Prévias: 6 (seis) a decorrer, 3 (três) concluídos e 0 (zero) revogados;
Ajustes Diretos Simplificados: 230 (duzentos e trinta).

Ao nível financeiro e para além das tarefas inerentes ao próprio serviço, destaca-se a continuidade do
trabalho de fecho de ano 2020 e respetiva preparação do relatório de gestão. 

Ao nível da Contratação Pública, foram executadas as tarefas inerentes ao próprio serviço, sendo que se
destacam, no 1.º trimestre, um total de 15 concursos públicos concluídos e 648 ajustes diretos e
consultas prévias. No período em apreço, o serviço contou com os seguintes procedimentos:

Mês de fevereiro de 2021:

INFORMAÇÃO FINANCEIRA
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Mês de março de 2021:
Concursos Públicos: 19 (dezanove) a decorrer; 2 (dois) concluídos e 1 (um) revogado;
Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 13 (treze) a decorrer, 7 (sete) concluídos e 0 (zero)
revogado;
Consultas Prévias: 11 (onze) a decorrer, 1 (um) concluídos e 0 (zero) revogado;
Ajustes Diretos Simplificados: 224 (duzentos e vinte e quatro).

59Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Receita Executada

Despesa Executada

Execução das Grandes Opções do Plano

Orçamental

Capacidade de Endividamento

Dívidas a Fornecedores

Dívidas a Empreiteiros

4 305 430,26 €

3 250 931,41 €

1 427 397,86 €

- €

1 151 069,34 €

323 296,90 €

fevereiro

6 275 356,57 €

5 899 164,58 €

2 955 444,48 €

- €

1 438 278,90 €

295 691,85 €

março
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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 2/2021

https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/3/7
https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/1/29
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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 nas Oficinas de
Fabricação Digital, no âmbito do Projeto de Mediação
Municipal e Intercultural "Igualdade na Diversidade" e nas
sessões de formação nas escolas.

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/7/37
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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: 
Para mais informações sobre a BMMA, consultar:
https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/4/17

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/4/17
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PISCINAS MUNICIPAIS DE ÁGUEDA

Número de utilizações pelos atletas do Clube Sport e
Algés de Águeda:
Tendo em conta a atual pandemia, e todas as medidas de
prevenção e contenção, as piscinas municipais apenas
têm a utilização por parte dos atletas do Clube Sport e
Algés de Águeda

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021

No âmbito das medidas da pandemia COVID-19, o Centro de Artes de Águeda esteve encerrado ao público, tendo
partilhado 45 publicações nas suas redes sociais, com um alcance de, aproximadamente, 19.400 pessoas e,
aproximadamente, 8.965 interações;
O Posto de Turismo também esteve encerrado ao público, tendo em conta as restrições em vigor no período.

Outras informações:

http://www.centroartesagueda.pt/
http://www.centroartesagueda.pt/
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EMPREITADAS EM
CURSO
ANEXO I

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021



Designação da empreitada em curso no período Montantes *

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

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

Arranjos Exteriores da Zona Envolvente ao Edifício da Junta de Freguesia de Espinhel (em fase de
receção provisória)

€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

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

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

Repavimentação em Serém, Lamas e Travassô (em fase de receção provisória) €170.735,80

Retificações no Centro Educativo de Fermentelos (o início dos trabalhos está previsto par ao final do
corrente ao letivo)

€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 €210.735,80

Remoção e Substituição da Cobertura em Fibrocimento da Escola Básica de Assequins (o  início dos
trabalhos está previsto par ao final do corrente ao letivo)

€39.862,41

Pavimentações e Repavimentações de Ruas no Concelho – Repavimentação da Rua da Ribeira,
União das freguesias de Águeda e Borralha (em fase de receção provisória)

€20.268,23

Pavimentação da Rua da Canada, freguesia de Aguada de Cima (estão em curso os procedimentos
para início dos trabalhos)

€206.449,60

Requalificação de Espaços Exteriores do Centro Cívico de Arrancada do Vouga (estão em curso os
procedimentos para início dos trabalhos)

€270.954,21

Substituição da Caixilharia de Madeira da EB1 de Aguada de Baixo €28.850,00

Reabilitação do Mercado Municipal (a consignação dos trabalhos está prevista para o dia 16 de abril
de 2021, sendo que o início dos trabalhos aguarda o visto do Tribunal de Contas)

€4.590.000,07

Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão – Fase 2 (os trabalhos da empreitada foram
consignados no dia 10 de fevereiro de 2021, estando a aguardar o visto do Tribunal de Contas)

€2.704.964,57

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



INFORMAÇÃO JURÍDICA
ANEXO I I

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021



GABINETE JURÍDICO
07/04/2021

PROCESSOS JUDICIAIS 

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

Proc. Adm.
614/19.5T9
AGD

Funcionamento 
de instalação 
fabril  - Marta 
Tavares 
Unipessoal, 
Lda.

- MP solicita informações
Resposta enviada a 
21/01 e 09/02/2021

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 

- Defesa 
06/12/2007



a € 1.500,00

1/08
001542/08.5EACBR ASAE Mercado – falta 

rede água quente 
nos talhos

- Defesa 
18/08/2008

2/08
26023474 GNR-BTAv Excesso 

velocidade
57-ET-79

- Pag coima mínimo
20/08/2008
Defesa apreensão 
veículo 21/08/2008

1/09
0899893 GNR-BTAv

ACT
Falta horário 
trabalho e livrete 
controlo

- ACT Centro Local 
Bx. Vouga pede 
envio cópia do NIF 
(req. 10886 de 
12/05/2009)
- Enviada inf. 
pedida a 
15/06/2009

1/2010 DSAJAL 180/10 CCDRC Depósito de 
veículos/sucata  
na Trofa

- Defesa enviada a 
11/02/2010 

2/2010 NUICO0234/09.2.EA
CBR

ASAE Parque Infantil 
Cais das 
Laranjeiras

- Apresentada 
defesa 

3/2010 PCO-EJR-IDP,IP Nº 
3/10/AV

IDP – Instituto 
do Desporto de 
Portugal, I.P.

Parque Infantil 
Cais das 
Laranjeiras

- Apresentada 
defesa a 
31/08/2010

4/2010 Nº 11014/2010
Pº 300.05.26

GNR – Aveiro
ANSR

Não identificação 
condutor 

- Apresentada 
defesa a 
15/09/2010

5/2010 Nº 11013/2010
Pº300.05.26

GNR – Aveiro
ANSR

Excesso de 
velocidade

- Apresentada 
defesa a 
15/09/2010

2/2012 NUICO000887/12.4
EACBR

ASAE Parque Infantil 
Largo 1.º Maio

- Apresentada 
defesa a 
13/07/2012

3/2012
Notificação 
909712786

GNR

Condução de 
veículo sem 
habilitação por 
funcionário Jorge 
Manuel Pereira 
Pinheiro

- Apresentada 
defesa a 
23/08/2012

1/2013
Auto 910636206
EA 220010900

GNR

Circulação de pá 
carregadora na via
pública sem 
matrícula

- Apresentada 
defesa a 
22/04/2013

2/2013 Auto 0774414OG GNR
Veículo com 
extintor exterior 
fora de prazo

- IMT notifica para 
defesa ou 
pagamento 
voluntário 
- Defesa a  
21/10/2013

3/2013 Auto 0774526 OG GNR Disco de tacógrafo

- Auto de 
05/04/2013 
- Apresentada 
defesa a 
01/05/2013

4/2013
Processo 
20536/2013

ERSAR

Não comunicação 
do Programa de 
Controlo da 
Qualidade da água
para 2013 no 
prazo

- Notificação pr 
defesa 
- Defesa a 
09/05/2013

5/2013 Auto  2 76264622 GNR Circulação de 
máquina sem sinal

- Notificação para 
pagamento coima 



de perigo retro 
reflector

ou apresentação de
defesa
- Enviada defesa

7/2013
Auto 912031921
NP 202667/2013

GNR

Velocidade 
excessiva veículo 
57-GI-24 na En 
333, Piedade a 
07/03/2013

- Notificação para 
defesa

8/2013
Auto 912031930 NP 
521688/2013

GNR

Não identificação 
do condutor do 
veículo 57-GI-24 
que circulava em 
excesso de 
velocidade na En 
333, Piedade a 
07/03/2013

- Notificação para 
defesa
- Defesa a 
11/01/2013

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)

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

 
 

 
 
 

 

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 seja 
proferido o despacho saneador. 
 

 

Porto, 12 de abril 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 

 
LISTAGEM DOS PROCESSOS PENDENTES

Tribunal

Data da
entrada

Nº
Process

o

Tipo
Processo

Valor
Juízo Partes Estado atual do Processo

M/
Dossier

Coimbra 478/02 Rec.  Cont.
Anulação

TAF

Urbanizações  e
Construções  E.  C.
Costa, Ldª

Em  27/02/2019  fomos  notificados  da
sentença  do  Tribunal  Central
Administrativo  Norte.  Foi  dado
conhecimento   da  mesma  ao  Sr.
Presidente  da Câmara por  email  datado
de 6 de Março de 2019. Em 26/3/2019 foi
ordenada a remessa p/  a Sec.  Contenc.
Adm. do STA.

130/02

TAF
Aveiro

25/6/2012
633/12.2
BEAVR

Ac. Ad. Esp.

€ 5.001,00

Joaquim  Pereira  da
Silva

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

   
52/12

TAF
Aveiro

4/2/2014

125/14.5

BEAVR

Ac. Ad. 
Comum 
€33.436,95

Paulo  Jorge  dos
Santos  Simões  e
outros

Em  19/03/2019  foi  recebida  notificação
eletrónica  com  o  Parecer  do  Ministério
público.  Foi  enviado  um  email  no  dia
20/03/2019  a  dar  conhecimento   à
Câmara.

 11/14

Anadia

8/5/2014 197/14.2
T2AND

Ac. Comum

€ 100.000,00

 2º

As.  Compartes
Baldios de Bolfiar da
Freguesia  de
Águeda

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

27/14

TAF

Aveiro

22/12/2014

1187/14.
0BEAV

R

Ac. Adm.
Especial

€1.741.689,90

UO 1 Fernando  & Irmãos,
SGPS, SA

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

66/14

Coimbr
a

ARHC.D
AAF.000
10.2015

Contra-
Ordenação

Dir.  Regional   da
Adm.  Região
Hidrográfica  do
Centro

Em 29/06/2015 foi  enviada defesa a fim
de  ser  assinada  pelo  Sr.  Presidente  e
enviada sob o correio registado com A/R.
O escritório não tem intervenção direta, ou
seja, na qualidade de mandatário.

21/15

Trib. de 
Contas  
Lisboa

7/7/2015

 999/201
4

Processo de
Fiscalização

Tribunal  de  Contas
de Lisboa

Envio  de  email  para  o  Presidente   da
Câmara e para o Vice-Presidente.

Em  24/7/2015  envio  de  requerimento  p/
Tribunal de Contas.

24/15

TAF de
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 24/02/2021 fomos notificados das 
alegações de Apelação da Algar, SA.

Em 1/3/2021 foi enviado email para a 
Câmara a dar conhecimento das 
alegações.

15/16

TAF 
Aveiro

164/17.4
BEAVR

Ação José João Nogueira Em  4/10/2019  fomos  notificados  do
requerimento   Companhia  de  Seguros

1



Administrativa 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. Em 12/2/2021 fomos notificados de
que o processo vai ser remetido ao TAF
do  Porto  para  o  Juízo  de  Contratos
Públicos por se concluir ser este tribunal o
competente  para  conhecer  a  presente
lide.

7/17

TAF 
Aveiro

880/17.0

BEAVR

Ação
Administ.

Unid.
Orgâ
nica 1

Freguesia  de
Valongo do Vouga

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

62/17

TAF 

Aveiro

808/18.0
BEAVR

Ac. Administ. Unid.
Orgâni
ca 1

Mª  da  Conceição
Marques Xavier

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

21/18

TAF de

Aveiro

1116/18.
2BEAV

R

Ação
Administ.

Unid.
Orgâni
ca 1

Lene  Simões
Rodrigues  Ferreira
Miranda

Em  19/01/2021  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.
0BEAV

R

Ação
Administ.

Unid.
Orgâni
ca 1

STAL–Sindicato
Nacional  dos
Trabalhadores  da
Administração Local

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

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.

2



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

 
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 22/2/2021 envio de email a informar a
Drª  Inês  Santos  que  vamos  enviar  um
email ao Dr. Bruno Duque para diligenciar
o seu pagamento.

Em  22/2/2021  envio  de  email  para  o
Colega  a  solicitar  a  resolução  do
pagamento das prestações.

Em 8/3/2021 novo email para o Colega a
solicitar uma resposta urgente.

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.

Em 9/03/2021 envio de minuta de acordo
para resolução do contrato-promessa.

2/21

3



TAF de 
Aveiro

74/21.0
BEAVR

Processo
Cautelar 

Unid.
Org. 1

TERRAÇOS  DO
MIRANTE – ACTIV.
HOTELEIRAS, LDª

Em  31  de  Março  fomos  notificados  da
audiência  de  inquirição  de  testemunhas
para o dia 14 de Abril  de 2021,  pelas 9
horas e 30 minutos.

Foi dado conhecimento dessa diligência à
Câmara através de email enviado no dia 1
de Abril.

7/21

TAF de 
Aveiro

212/21.3
BEAVR

Ação
Administrativa

Unid.

Org. 1

MARIA  do
ROSÁRIO
FERREIRA  GOMES
PEDRO

Em  22  de  Março  receção  da  petição
inicial, através de email.

Está  a  decorrer  prazo  de  35  dias  para
contestar.

11/21

4



INFORMAÇÃO
FINANCEIRA
ANEXO I I I

Informação à Assembleia Municipal n.º 2/2021
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