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

SIGLAS
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SIGLAS

FAPAGUEDA - Federação das Associações de Pais do Concelho de Águeda
GAPSI – Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Psicológico
GMAA – Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor
I4C – Information for Citizens
ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
IE ÁGUEDA - Incubadora de Empresas de Águeda
IERA – Incubadora de Empresas da Região de Aveiro
IP – Infraestruturas de Portugal
IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social 
IVR - Interactive Voice Response
LAAC - Liga dos Amigos de Aguada de Cima
MAT – Muito Alta Tensão
OP – Orçamento Participativo
ORU - Operação de Reabilitação Urbana
PAICD - Plano de Ação para as Comunidades Desfavorecidas
PARU - Plano de Ação para Regeneração Urbana
PDM - Plano Diretor Municipal
PEC – Parque Empresarial do Casarão
PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
PERU - Plano Estratégico de Reabilitação Urbana
PGDCA - Plano Geral de Drenagem da Cidade de Águeda
PGRCIC - Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
PGRI - Plano de Gestão de Riscos de Incêndios
PIICIE - Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso escolar 
PMDFCI – Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
PMUS - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
PND – Pessoal Não Docente
PROFCL - Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral
REOT - Relatório do Estado do Ordenamento do Território de Águeda
RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados
RJIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos
STAL – Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias Locais
TUA - Título Único Ambiental
UPAC - Unidade de Produção para Autoconsumo
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Chegados a junho de 2021, quase um ano e três meses após o início da pandemia da COVID-19, importa fazer
um balanço, até porque, esperamos que o verão possa ser diferente do verão de 2020, e possamos voltar a ter
as nossas ruas com o colorido que lhes é característico nesta época do ano.

Efetivamente, 2020 foi difícil, e o início de 2021 também não foi promissor, mas com a necessária resiliência e
com ajuda do programa de vacinação, o cenário hoje é mais positivo e animador, quer do ponto de vista da
saúde pública, quer do ponto de vista económico-social, com o terminus do Estado de Emergência, e de muitas
das limitações associadas a este, cujo impacto financeiro era enorme, sobretudo para as pequenas e médias
empresas e, obviamente, por consequência, para muitas famílias.

Teremos, e devemos continuar a ter cuidado, pois o perigo ainda não passou, temos igualmente que avançar e
recuperar dos impactos, para que o resto do ano de 2021 e 2022 possam trazer a recuperação total.

Da parte da autarquia, continuaremos presentes para apoiar quem mais precisa e desenvolver ações e
projetos que apoiem o tecido social e empresarial local. Como já tive oportunidade de referir, nunca “parámos”
e continuamos a trabalhar incessantemente, no sentido de desenvolver as obras e projetos que temos, ao
melhor ritmo possível, com vista a melhorar a qualidade de vida no concelho.

Exemplo disso mesmo é o Parque de Alta Vila, recentemente inaugurado, e que se encontra já ao serviço da
população, assumindo-se, verdadeiramente, como um Parque Municipal, aberto, moderno (sem perder a
memória do passado) e adequado às necessidades recreativas, culturais e desportivas da nossa cidade.

Mas não ficamos por aqui, temos entregue à população tudo o que é da população, como o Parque do
Emigrante, em Fermentelos, o novo parque canino, localizado no Várzea, em Águeda, o Parque da Boiça e o
Trilho das Levadas, em Valongo do Vouga e o Parque Urbano do Lugar da Igreja, em Castanheira do Vouga,
entre tantos outros.

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

(Jorge Almeida)

Para além destas iniciativas, continuamos a campanha de substituição da iluminação pública por LED’s, na
lógica da sustentabilidade económica e da eficiência energética, assim como continuamos a desenvolver
diversos projetos na área ambiental, e retomámos, ainda com maior força, a atividade cultural, com
espetáculos e exposições no Centro de Artes de Águeda.

Continuamos focados e com a mesma força e garra para fazer mais e melhor!

MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL
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A informação escrita do Presidente da Câmara à Assembleia Municipal é uma obrigação prevista na alínea c)
do n.º 2 do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, devendo ser apreciada em cada uma das
sessões ordinárias. Este documento reflete a atividade da Câmara Municipal, assim como a respetiva situação
financeira.

A presente informação escrita, a ser apreciada na 3.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, diz respeito
aos meses de abril e maio de 2021, sendo que este documento tem vindo a ser orientado pelas 11 linhas
estratégicas definidas nas Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2021.

A informação patente no presente documento 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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05

PRESIDENTE
JORGE ALMEIDA

Assinatura de Protocolos com as Uniões de
Freguesia de Águeda e Borralha e Recardães
Espinhel;
Assinatura de Protocolos com a Junta de
Freguesia de Valongo e União de Freguesias da
Trofa;
Assinatura de Protocolo com a União de
Freguesias Préstimo e Macieira;
Reunião da Comissão Municipal Proteção Civil;
Entrega à população da Requalificação do
Parques do Emigrante – Zona Nascente,
proposta no âmbito do Orçamento Participativo,
em Fermentelos;
Inauguração da exposição “O Desenho da
Coleção Norlinda e José Lima (uma seleção)”,
inserida no ciclo “O Desenho como
Pensamento”, da curadoria de João Silvério, na
sala Hélène de Beauvoir na Universidade de
Aveiro;
Cerimónia de comemoração dos 97 anos do
Recreio Desportivo de Águeda, Estádio
Municipal de Águeda;
Assinatura do Protocolo entre o Município de
Águeda e a Associação Baptista de Águeda
Shalom com o objeto “Apoio no âmbito da
Medida G – Apoio Extraordinário para Execução
do projeto Aconchegar”;
Cerimónia de Entrega de Selos da Escola Amiga
das Criança, no Centro de Artes de Águeda;
Assinatura do Protocolo com os Pioneiros –
“Protocolo de Cooperação no âmbito do Projeto
“Pioneiros E8G”;

Entrega à População da Requalificação do
Parque de Lazer da Boiça – Fase 3, proposta no
âmbito do Orçamento Participativo, Valongo do
Vouga;
Inauguração do Parque Canino e lançamento da
campanha de sensibilização para que os donos
dos “amigos de quatro patas” apanhem os
dejetos caninos da via pública, na Várzea;
Cerimónia de assinatura dos Protocolos para
constituição de 58 Equipas de Intervenção
Permanente com o Ministro da Administração
Interna – 2.ª Equipa de Intervenção Permanente
da Associação dos Bombeiros Voluntários de
Águeda;
Entrega à População Projeto OP 528467 –
Arranjo Urbanístico da Avenida da República –
Macinhata do Vouga;
Inauguração oficial das Obras da “Casa do Adro,
na sede da “Casa do Adro”;
Entrega à População Projeto OP 528463 –
Acesso ao Parque dos Bombeiros Agadão;
Presença no 93.º Aniversário da Elevação de
Fermentelos a Vila;
Assinatura de Protocolo entre o Município de
Águeda e a Junta de Freguesia de Valongo do
Vouga, com o objeto
“Avaliação/Acompanhamento Psicológico a
crianças do Pré-Escolar e 1.º CEB do Município
de Águeda”;
Assinatura de Protocolo entre o Município de
Águeda e o Centro Social e Paroquial da
Borralha, com o objeto
“Avaliação/Acompanhamento Psicológico a
crianças do Pré-Escolar e 1.º CEB do Município
de Águeda”;
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PRESIDENTE
JORGE ALMEIDA

Assinatura de Protocolo entre o Município de
Águeda e os Pioneiros, com o objeto
“Avaliação/Acompanhamento Psicológico a
crianças do Pré-Escolar e 1.º CEB do Município
de Águeda”;
Entrega à População Projeto OP 591743 –
Empedramento e Arranjo de Passeios na Rua do
Parque – Aguada de Cima;
Inauguração PR2 – Trilhos das Levadas;
Assinatura contratos Programa com a União
Desportiva Mourisquense e Aéreo Clube de
Águeda;
Assinatura de Protocolo para a Manutenção de
Trilhos com o Centro Social de Agadão;
Inauguração da requalificação do Parque
Municipal Alta Vila, e apresentação do projeto
FLEX IP, ligado à eficiência energética das
luminárias do espaço público; 
Apresentação pública do Projeto Vencedor do
Orçamento Participativo Nacional “Feira das
Lambarices - OPP2018”, na Câmara Municipal de
Águeda;
Inauguração do Projeto Requalificação
Urbanística junto ao Edifício da Junta – Lugar da
Igreja – Castanheira.
Presença nas reuniões e conferências de
imprensa da CIRA – Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro;
Presença nas Assembleias Gerais da Adices –
Associação de Desenvolvimento Local;
Presença nas Assembleias Gerais da Associação
de Municípios do Carvoeiro-Vouga;
Presença nas Assembleias Gerais da Sociedade
AdRA.
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VICE-PRESIDENTE
EDSON SANTOS

Entrega à população da obra de Requalificação
do Parque do Emigrante - Zona Nascente,
proposta no âmbito do Orçamento Participativo,
em Fermentelos;
Reunião online com os parceiros da iniciativa
“Rail Fest”;
Assinatura de protocolo de colaboração técnica
e financeira entre o Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF) e a Câmara
Municipal de Águeda, tendo por objetivo o
desenvolvimento do projeto “ExplorAPPateira”,
projeto vencedor do Orçamento Participativo
Portugal; 
Inauguração do Centro Interpretativo das
Magnólias, em Vale Domingos, projeto do
Orçamento Participativo Portugal, designado
por “Parque Botânico de Vale Domingos”; 
Cerimónia de comemoração dos 97 anos do
Recreio Desportivo de Águeda, Estádio
Municipal de Águeda;
Cerimónia simbólica de entrega dos kits de
sensibilização ambiental, aos alunos que se
deslocaram para a escola em bicicleta, em
reconhecimento pelos seus esforços em prol do
ambiente, no âmbito do projeto Escolas com
Pedal;
Reunião com bandas musicais, no âmbito do
Projeto “3 Territórios, 1 Rio que nos Une”, na
Câmara Municipal; 
Assinatura do protocolo de colaboração com o
ACP – Automóvel Club de Portugal, para a
promoção do turismo de ar livre, na Câmara
Municipal de Águeda;

Participação no segundo evento online do ciclo
de Encontros Regionais enquadrados na
Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa
Ciclável (ENMAC) 2020‐2030, realizado pelo
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP
(IMT, IP), em parceria com a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro;
Entrega à população da obra de Requalificação
do Parque de Lazer da Boiça – Fase 3, proposta
no âmbito do Orçamento Participativo, em
Valongo do Vouga;
Inauguração do Parque Canino e lançamento
da campanha de sensibilização para que os
donos dos “amigos de quatro patas” apanhem
os dejetos caninos da via pública, na Várzea;
Entrega à População Projeto OP 528467 –
Arranjo Urbanístico da Avenida da República –
Macinhata do Vouga;
Entrega à população das obras de reabilitação e
requalificação urbana do acesso ao Parque dos
Bombeiros em Agadão, proposta no âmbito do
Orçamento Participativo;
Entrevista em direto no programa da RTP, Praça
da Alegria, no âmbito da reportagem ao Centro
Interpretativo das Magnólias, no Parque
Botânico de Vale Domingos;
Inauguração oficial das Obras da “Casa do Adro,
na sede da “Casa do Adro”;
Comemorações do 93.º aniversário de elevação
de Fermentelos a Vila, em Fermentelos;
Assinatura de Contratos-Programa com a União
Desportiva Mourisquense, o Aero Clube de
Águeda e a ABIMOTA, na Câmara Municipal de
Águeda;
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VICE-PRESIDENTE
EDSON SANTOS

Presença na cerimónia de distinção da Câmara
Municipal de Águeda, como tendo o melhor
Plano de Comunicação no Desporto e Atividade
Física, entre as 130 autarquias que fazem parte
do programa Municípios Amigos do Desporto
(MAD); 
Apresentação do Projeto interconcelhio de
programação cultural em rede, ligando os
Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha e
Sever do Vouga “3 Territórios e 1 Rio que nos
Une“, na Câmara Municipal de Águeda;
Espetáculo “O Pinóquio”, no âmbito do Festival i,
organizado pela D’Orfeu;
Tomada de posse dos órgãos sociais ARCOR, na
sede da Associação;
Reabertura ao público do renovado percurso
Trilho das Levadas, em Valongo do Vouga;
2ª Reunião no âmbito do Galardão “Chapéu de
Ouro”, no Salão Nobre da Câmara Municipal;
Entrega ao Destacamento Territorial de Águeda
da GNR seis cartões de utilizadores das
beÁgueda (Bicicletas Elétricas de uso partilhado
de Águeda), em Águeda.
Inauguração da requalificação do Parque
Municipal Alta Vila, e apresentação do projeto
FLEX IP, ligado à eficiência energética das
luminárias do espaço público; 
Apresentação do 6.º Rali Santa Joana – Ponto
Urbano, no Hotel Moliceiro, em Aveiro;
Apresentação pública do Projeto Vencedor do
Orçamento Participativo Nacional “Feira das
Lambarices - OPP2018”, na Câmara Municipal de
Águeda;
Apresentação Equipa de Ciclismo da época 2021
do Sport Clube de Paradela.
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VEREADORA
ELSA CORGA

XIII Jornadas Educativas de Valongo do Vouga
com o tema “Escola e Educação Pós-Covid: Que
Família? Que Assistente? Que Professor?”,
através da plataforma Zoom;
Conselho Geral da Escola Secundária Adolfo
Portela (ESAP), através da plataforma Zoom;
Entrega à população da Requalificação do
Parque do Emigrante - Zona Nascente, proposta
no âmbito do Orçamento Participativo, em
Fermentelos;
Inauguração da exposição "O Desenho na
Coleção Norlinda e José Lima (uma selecção)",
inserida no ciclo "O Desenho como
Pensamento", da curadoria de João Silvério, na
sala Hélène de Beauvoir, na Universidade de
Aveiro;
Assinatura do Protocolo entre o Município de
Águeda e a Associação Baptista de Águeda
Shalom, com o objeto “Apoio no âmbito da
Medida G – Apoio Extraordinário para execução
do projeto Aconchegar”, na Câmara Municipal
de Águeda;
Reuniões do Núcleo Executivo da Rede Social, na
Câmara Municipal de Águeda;
Sessão final da Fase Intermunicipal do Concurso
Intermunicipal de Leitura/Concurso Nacional de
Leitura, através da plataforma Teams; 
Cerimónia de Entrega de Selos da Escola Amiga
da Criança, no Centro de Artes de Águeda;
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de
Valongo do Vouga (AEVV), na sede do AEVV;

Assinatura do Protocolo entre o Município de
Águeda e os "Os Pioneiros" - Associação de Pais
da Mourisca do Vouga, com o objeto “Protocolo
de Cooperação no âmbito do Projeto
“Pioneiros-E8G””, na Câmara Municipal de
Águeda;
Entrega à população da Requalificação do
Parque de Lazer da Boiça – Fase 3, proposta no
âmbito do Orçamento Participativo, em
Valongo do Vouga;
Inauguração do Parque Canino e lançamento
da campanha de sensibilização para que os
donos dos “amigos de quatro patas” apanhem
os dejetos caninos da via pública, na Várzea;
Espetáculo “PeterGabriel Duo” no âmbito do
Ciclo de Jazz+, no Café Concerto CAA;
Conselho Geral da Escola Secundária Adolfo
Portela (ESAP) no âmbito da tomada de posse
dos elementos do conselho geral eleitos para o
quadriénio 2021-2025, na sede da ESAP; 
Visita à exposição sobre a Rádio da Fábrica da
Ciência Viva, na sede em Aveiro;
Inauguração oficial das obras da “Casa do
Adro”, na sede da “Casa do Adro”; 
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de
Águeda Sul (AEAS), na sede do AEAS;
Assinatura do Protocolo entre o Município de
Águeda e a Junta de Freguesia de Valongo do
Vouga, com o objeto “Avaliação  /
Acompanhamento Psicológico a crianças do
Pré-Escolar e 1.º CEB do Município de Águeda”,
na Câmara Municipal de Águeda;
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VEREADORA
ELSA CORGA

Assinatura do Protocolo entre o Município de
Águeda e o Centro Social e Paroquial da
Borralha, com o objeto “Avaliação /
Acompanhamento Psicológico a crianças do Pré-
Escolar e 1.º CEB do Município de Águeda”, na
Câmara Municipal de Águeda;
Assinatura do Protocolo entre o Município de
Águeda e os "Os Pioneiros" - Associação de Pais
da Mourisca do Vouga, com o objeto “Avaliação /
Acompanhamento Psicológico a crianças do Pré-
Escolar e 1.º CEB do Município de Águeda”, na
Câmara Municipal de Águeda;
Reunião com os Srs. Diretores dos
Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada, no Centro de Artes de Águeda;
Reunião no âmbito do Projeto Adélia, com
elementos de outras Comissões de Proteção de
Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) e da Comissão
Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção
das Crianças e Jovens, no Centro de Artes de
Águeda; 
Apresentação do Projeto “3 Territórios e 1 Rio
que nos Une“, na Câmara Municipal de Águeda;
Filme Concerto, no âmbito do Ciclo de Jazz 2021
"JAZZ+” com Nuno Costa Óscar Graça, no Centro
de Artes de Águeda;
Comissão Alargada da CPCJ de Águeda, com
apresentação de trabalhos de alunos da ESMC,
Auditório da ESMC;
Conversa "O Desenho como prática artística" no
âmbito do Ciclo “O Desenho como Pensamento”,
no Centro de Artes de Águeda;
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Inauguração da Exposição “Beyond Time” do
artista André Lemos Pinto, no Espaço Santos e
na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de
Águeda;
Inauguração da Exposição “…Life Stories_Short”
da artista Gabriela Vaz Pinheiro, no Salão de
Chá do Parque Alta Vila;
Inauguração da Exposição “Calcium” do artista
Miguel Ângelo Rocha, no Centro de Artes de
Águeda;
Conversa com a Agência Nacional de Erasmus+
Juventude em Ação, no âmbito do IV Encontro
da Diversidade Cultural e do Diálogo para o
Desenvolvimento, online;
Conselho Municipal de Educação (CME), via
plataforma Zoom;
Momento Solene de celebração do IV Encontro
da Diversidade Cultural e do Diálogo para o
Desenvolvimento, na Biblioteca Municipal
Manuel Alegre; 
Inauguração da requalificação do Parque
Municipal Alta Vila, e apresentação do projeto
FLEX IP, ligado à eficiência energética das
luminárias do espaço público; 
Conselho Municipal de Juventude (CMJ), via
plataforma Zoom;
Apresentação pública do Projeto Vencedor do
Orçamento Participativo Nacional “Feira das
Lambarices - OPP2018”, na Câmara Municipal
de Águeda.
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VEREADOR
JOÃO CLEMENTE

Entrega à população da Requalificação do
Parque do Emigrante - Zona Nascente, proposta
no âmbito do Orçamento Participativo, em
Fermentelos;
Inauguração da exposição "O Desenho na
Colecção Norlinda e José Lima (uma seleção)",
inserida no ciclo "O Desenho como
Pensamento", da curadoria de João Silvério, na
sala Hélène de Beauvoir na Universidade de
Aveiro;
Reunião Ordinária do Conselho Diretivo da
Associação de Municípios do Carvoeiro - Vouga,
na Câmara Municipal de Vagos;
Cerimónia de Inauguração do Centro
Interpretativo das Magnólias, um projeto
apresentado ao Orçamento Participativo de
Portugal (OPP), em Vale Domingos;
Entrega à população da Requalificação do
Parque de Lazer da Boiça – Fase 3, proposta no
âmbito do Orçamento Participativo, em Valongo
do Vouga;
Inauguração do Parque Canino e lançamento da
campanha de sensibilização para que os donos
dos “amigos de quatro patas” apanhem os
dejetos caninos da via pública, no Parque da
Várzea, em Águeda,
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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.

Assim, importa assinalar duas ações de grande
importância ao nível estratégico, ambas
relacionadas com um recurso estratégico, a
Floresta e a proteção das populações. Uma dessas
ações foi a conclusão e aprovação, na Assembleia
Municipal Ordinária de abril, do Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de
Águeda, para o período 2021-2030.

Deste modo, tendo em conta as alterações
legislativas entretanto ocorridas, assim como as
alterações e as características do território em
termos risco de incêndio, foram identificadas e
planeadas um conjunto de ações com vista à
prevenção e gestão de combustíveis, assim como
ao combate e a recuperação das áreas ardidas.

O Plano que, como referido, irá vigorar até 2030,
operacionaliza, ao nível municipal, as normas
contidas na legislação de Defesa da Floresta Contra
Incêndios (DFCI), no Plano Nacional de Defesa da
Floresta Contra Incêndios (PNDFCI), no Plano
Regional de Ordenamento Florestal do Centro
Litoral (PROFCL) e no Plano Distrital de Defesa da
Floresta Contra Incêndios (PDDFCI).

Em paralelo com esta ação, destaque para a
assinatura do protocolo para a constituição de
uma segunda Equipa de Intervenção Permanente
(EIP) no concelho de Águeda. 

Este protocolo tripartido, assinado pela autarquia,
juntamente com a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Águeda (AHBVA) e a
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção
Civil (ANEPC), irá permitir criar uma segunda
equipa de intervenção permanente, a qual será
constituída por cinco elementos e vai ficar afeta à
Secção de Agadão dos Bombeiros Voluntários de
Águeda, sendo os custos suportados em 50% pela
Câmara Municipal de Águeda e os restantes pelo
Estado, através da ANEPC.

Esta equipa virá reforçar o efetivo existente numa
lógica de proximidade com as populações e de
salvaguarda das mesmas, permitindo uma maior
eficácia no terreno em caso de necessidade.

Noutra vertente, destaque para a conclusão dos
projetos de OP Águeda, numa lógica assente nas
parcerias estabelecidas pela autarquia com as
Uniões e Juntas de Freguesia para a execução
destes projetos e que se mostrou vencedora. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021
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a requalificação do Parque do Emigrante – zona
nascente, em Fermentelos, num investimento
de cerca de 41 mil euros, e que permitiu a
criação de um arruamento pedonal e a
colocação de quatro ancoradouros com banco
para contemplação e duas plataformas para
ancorar embarcações;
a reabilitação e requalificação urbana do
acesso ao parque dos Bombeiros em Agadão
Obra, num investimento de cerca de 36 mil
euros, e que resultou na aplicação de calçada e
criação de um muro de suporte ao longo de
toda a extensão do parque, com vista a
melhorar as condições de acesso ao mesmo;
a requalificação do Parque da Boiça, em
Valongo do Vouga, num investimento de cerca
de 28 mil euros, que implicou a construção de
sanitários, a requalificação de caminhos e a
instalação de uma ponte pedonal para fazer a
ligação entre as margens da Ribeira da
Aguieira. Acresceram a estes investimentos a
intervenção ambiental da Junta de Freguesia
(JF) de Valongo do Vouga, que contou com o
apoio da Câmara de Águeda e da Agência
Portuguesa do Ambiente, que transformou a
Aguieira e o Parque da Boiça, e que passou pela
recuperação e estabilização das margens
fluviais deste curso de água, recorrendo a
soluções técnicas de engenharia natural;

Neste campo, destaque para:

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021

o arranjo urbanístico da Avenida da República,
em Macinhata do Vouga, num investimento de
cerca de 47 mil euros, que implicou a criação
passeios e estacionamento para automóveis,
assim como a colocação de novas árvores no
local.

Ainda ao nível das intervenções de grande impacto,
de realçar a requalificação do Parque Urbano do
Lugar da Igreja em Castanheira do Vouga, assim
como a disponibilização, à comunidade, dos
Espaços da “Casa do Adro” e do Parque de Alta Vila,
espaços icónicos do concelho e da cidade de
Águeda.

Por último, e no que se refere às intervenções ao
nível da pandemia da COVID-19, destaque para a
reunião com o ACeS do Baixo Vouga, com vista a
tomar conhecimento da atual situação do concelho
ao nível da vacinação e, simultaneamente,
encontrar soluções que permitam uma melhoria
das condições para a aplicação das mesmas à
comunidade.
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O PAPEL DE ÁGUEDA COMO UMA SMART CITY

o desenvolvimento contínuo da Águeda Smart
City Platform que, para além das atualizações
de alguns campos em termos de backoffice,
está a ser preparada para a inserção de dados
à população ao nível da saúde, numa parceria
com o Departamento de Ciências Sociais,
Políticas e do Território, da Universidade de
Aveiro, através de alunos de doutoramento;
o desenvolvimento da Plataforma PLUMA, onde
foram adicionadas estatísticas, por área das
rubricas subscritas em comparação a todas as
rubricas na mesma área, assim como as
estatísticas gerais das rubricas com
possibilidade de filtros por ano e / ou divisão
divididas por área e sub-área com detalhes das
RQI associadas a rubricas. Por outro lado, foi
desenvolvido, para a visualização de ocorrên-
cias, um mapa com marcadores e detalhes
assim como lista filtrável e adicionado mapa
com localizações das bicicletas (em uso ou nas
docks). 

A Câmara Municipal de Águeda tem vindo, ao
longo dos últimos anos, a trabalhar e a definir
projetos, com vista ao seu reconhecimento como
uma smart city, contribuindo para criar uma
“cidade e comunidade inteligente”. Neste sentido,
esta linha estratégica tem sido orientada para criar
ferramentas que permitam uma melhor infor-
mação ao cidadão, interação deste com o sistema
em seu redor e melhoria organizacional. A este
nível, importa salientar:

a plataforma de dados abertos, onde foram
disponibilizados novos conjuntos, como os
lugares e bairros da Freguesia de Aguada de
Cima, estando a ser disponibilizados um total
de 156 conjuntos de dados. Importa ainda
referir a atualização dos conjuntos de dados
referentes à Estação Hidrométrica, à contagem
de tráfego na Rua Dr. Mateus Barbas dos Anjos
e à contagem de tráfego na Rua dos Industriais.
Nos meses em análise, o portal da autarquia
teve 1.806 visitantes únicos, de média, por mês,
e 153 downloads, de média, por mês;
a atualização dos serviços WebSIG, com a
disponibilização dos ortos de 2018 via Web Map
Service, a atualização do serviço de Cadastro de
Infraestruturas, com a inclusão da nova rede de
gás, assim como a atualização geral do serviço
do PMDFCI, face ao novo plano aprovado para
o período de 2021 – 2030, tendo sido
adicionada a Carta de Ocupação do Solo
alargada e efetuada a inserção de nova
perigosidade e áreas ardidas (nos últimos 10
anos) no IP no Minuto. Para além destes
pontos, foi ainda efetuada a inclusão da Carta
de Ocupação do Solo expandida a territórios
vizinhos, bem como áreas ardidas, no Plano
Diretor Municipal;

Destaque ainda para a criação da área com
estatísticas de correio e área com estatísticas
sobre processos de obras, assim como de
equipamentos alocados aos estabelecimentos
de ensino;
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o lançamento do FLEX IP, plataforma de gestão
da iluminação pública pela população, e cuja
primeira luminária foi colocada, em funciona-
mento, no Parque de Alta Vila, estando prevista
a colocação de mais 1.000 luminárias com
controlo comunitário nos meses de junho e
julho;
o lançamento do procedimento concursal para
a execução da plataforma de gestão de
mobilidade do concelho de Águeda, e que se
assumirá como um projeto inovador de gestão
em tempo real da mobilidade concelhia.

Para além destes projetos, importa ainda realçar a
expansão da rede de hotspots de Águeda, com a
instalação no Parque Botânico Vale Domingos,
proporcionando assim acesso internet gratuito a
todos os que visitam o parque. 

No combate à pandemia, destaque para o site
COVID-19 da autarquia, com a contínua atualização
de toda a informação relevante, contando com
cerca de 256 inserções de conteúdo.

Alteração da classificação do solo, por forma a
garantir a integração em Solo Urbano das
construções existentes fora do perímetro
urbano (no seguimento das análises
previamente elaboradas e do parecer e sessão
de concertação com a DRAPC);
Elaboração da Proposta final de exclusões e
inclusões à Reserva Agrícola Nacional (RAN),
para submissão a parecer das entidades;
Elaboração da Planta de Ordenamento –
Património;
Elaboração da Planta de Condicionantes –
Áreas ardidas;
Elaboração da Carta de Rede de Defesa da
Floresta Contra Incêndios;
Elaboração da Carta da Rede Rodoviária e
Ferroviária (a integrar no Relatório do Plano).

Ainda no âmbito dos instrumentos de gestão
territorial, e do seu acompanhamento, importa
referir a continuação da elaboração do Relatório
de Monitorização da Declaração Ambiental do PDM
de 2012, assim como a elaboração da 1.ª Alteração
à Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do
Parque Empresarial do Casarão - Águeda (PEC-
Águeda), referente à Participação Pública Inicial, e
ainda os trâmites necessários à 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.

PLANEAMENTO TERRITORIAL E
REQUALIFICAÇÃO URBANA
No período a que se reporta a presente
informação, foi dada continuidade aos trabalhos
de alteração com vista à instrução da 2.ª Alteração
à 1.ª Revisão do PDM de Águeda. Durante os meses
de abril e maio foram realizados os seguintes
trabalhos:

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021



Procedimentos de contratação pública para
elaboração de projetos:

Elaboração do Projeto de Execução de
Repavimentação de Vias no Concelho: o
contrato de aquisição de serviços foi
celebrado no dia 17 de maio.

Procedimentos de contratação pública para
execução de empreitadas:

Requalificação da Zona Central da Mourisca
do Vouga: o relatório preliminar foi
publicado na plataforma no dia 31 de maio;
Reabilitação de muros de suporte na
Borralha: após a revogação da decisão de
contratar referente ao 1.º procedimento,
procedeu-se à abertura de novo
procedimento, sendo que o prazo de
entrega das propostas terminou no dia 8 de
junho de 2021, seguindo a analise de
propostas;
Requalificação do Centro Urbano da Sede
de Freguesia de Fermentelos: foi
formalizada a revogação a decisão de
contratar no dia 19 de maio, por falta de
propostas válidas;
Requalificação dos Escritórios do Instituto
da Vinha e do Vinho: o prazo de entrega das
propostas terminou no dia 14 de junho,
seguindo-se a análise de propostas;
Repavimentação de Vias em Gravanço,
Castanheira do Vouga e Falgoselhe: a
entrega de propostas terminou no dia 7 de
junho, seguindo-se a sua análise;
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Ao nível da gestão urbanística, foram submetidos
na Plataforma de Atendimento online os seguintes
procedimentos urbanísticos: 141 procedimentos de
projetos de arquitetura, 54 procedimentos de
projetos de especialidade, 42 procedimentos de
autorização de utilização, 4 informações prévias, 4
procedimentos de operação de loteamento, 8
certidões de destaque e 37 alvarás de licença de
construção, procedimentos estes realizados nos
termos do previsto no regime jurídico da
urbanização e da edificação.

No âmbito do previsto no Decreto-Lei n.º169/2012
de 1 de agosto, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º73/2015, de 11 de maio, foram
registadas e analisadas 10 Meras Comunicações
Prévias de instalação de estabelecimentos
industriais do tipo 3.

No âmbito da alteração ocorrida ao regime de
autorização de exploração de alojamentos locais
estabelecida pela Lei n.º62/2018, de 22 de agosto,
deram entrada de 4 procedimentos registo de
Comunicação Prévia com prazo no Balcão do
Empreendedor.

Já no que se refere aos projetos e obras em curso
com vista à requalificação urbana da cidade e
freguesias, apresenta-se de seguida o ponto de
situação e os trabalhos desenvolvidos no período a
que se refere a presente informação:
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Pavimentações e Repavimentações de Ruas
no Concelho – Pavimentação de Ruas em
Soutelo, Beco e Macida: os documentos de
habilitação do adjudicatário foram
entregues no dia 1 de junho;
Repavimentação de Ruas em Recardães,
Borralha, Catraia de Assequins e Souto Rio:
o prazo de entrega das propostas terminará
no dia 25 de junho;
Pavimentações em Belazaima do Chão e
Agadão: o prazo de entrega das propostas
termina no dia 7 de julho.

Projetos em curso e em fase de conclusão:
Restauro da Igreja da Trofa, na União de
freguesias da Trofa e Segadães: na
sequência do parecer favorável da DRCC,
foram iniciados os procedimentos para
lançamento de procedimento concursal da
empreitada;
Projeto de Requalificação da Carreira de
Tiro: aguarda-se a elaboração do protocolo
entre o MAI e o Município, com vista a dar
seguimento ao processo;
Projeto de execução para a “Obra de
construção de armazém / hangar de apoio à
secção museológica de Macinhata do
Vouga”: após revisão, foi recebido no dia 21
de maio, o projeto de execução, que se
encontra em análise;

Projeto de Execução das Intervenções
Estruturais para o Controlo de Cheias em
Águeda – 2.ª Fase: encontrava-se em curso a
preparação dos elementos para a abertura
do procedimento concursal;
Requalificação da Zona Envolvente à Escola
e Igreja Matriz da Borralha: foi elaborado o
projeto de execução de arquitetura,
seguindo para o desenvolvimento das
especialidades;
Remodelação da Escola EB1 das Chãs: em
fase de lançamento da empreitada;
Requalificação do Largo da Estação
Ferroviária de Águeda: foi elaborado o
estudo prévio de arquitetura, com vista ao
desenvolvimento do projeto final;
Canal Secundário do Rio Águeda “By-Pass”
em Águeda, Escada de Peixes Adjacente ao
Açude do Rio Águeda: em fase de
lançamento da empreitada;
Centro de Interpretação do Rio: em fase de
lançamento da empreitada.

Empreitadas em curso:
Requalificação Urbana - Rua José Gustavo
Pimenta e Rua Eng.º José Bastos Xavier:
decorreu o procedimento de receção
provisória;
Requalificação do Largo Sra. da Saúde em
Fermentelos: os trabalhos encontram-se
finalizados desde março. Em maio, ainda se
aguardava pela retificação e entrega dos
documentos em falta da compilação técnica;
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Reabilitação do Espaço Público Envolvente à
Habitação Social do Centro – R. Fundação
Dionísio Pinheiro e R. Eng. Carlos Rodrigues:
a empreitada encontrava-se suspensa para
aprovação das alterações ao projeto e
respetivo mapa de trabalhos comple-
mentares e a menos;
Requalificação Urbana a Nascente – R.
Manuel de Sousa Carneiro, R. António
Brinco da Costa, R. António Ribeiro de
Matos, R. Inspector João Neves dos Santos e
R. da Paulicea: foram executadas as
infraestruturas elétricas, de telecomuni-
cações e águas pluviais na Rua Manuel de
Sousa Carneiro, e foram pavimentadas as
Ruas António Ribeiro de Matos, Avenida do
Emigrante, Rua António Brinco da Costa e
Rua Manuel de Sousa Carneiro. Decorreram
trabalhos de revestimento de passeios com
lajetas na Rua Manuel de Sousa Carneiro,
assim como a execução de escadas na Rua
da Paulicea e a abertura de caixa e
aplicação de camadas de tout-venant na
Viela da Paulicea e na Rua Lapas de S.
Pedro;
Requalificação da Rua Prior João Gomes dos
Santos e Rua António Dias Marques -
Macinhata do Vouga: a obra encontrava-se
concluída, com exceção da aplicação de
alguns sinais verticais e o fornecimento e
aplicação de bancos de jardim a executar,
previsivelmente, durante o mês de junho;

Arranjos Exteriores da Zona Envolvente ao
Edifício da Junta de Freguesia de Espinhel:
marcada receção provisória para dia 9 de
junho;
Construção de Infraestruturas previstas no
Plano Geral de Drenagem da Cidade de
Águeda e Execução de Intervenções
prioritárias – 1.ª Fase: na estação elevatória
destaque para a armação de ferro da laje
superior e para a regularização de alguns
pontos onde assentou o contraventamento
metálico e a aplicação da cofragem para
betonagem da mesma. 

Reabilitação de Espaços Públicos da Baixa
da Cidade – R. Celestino Neto e Av. 25 de
Abril: estão em curso os procedimentos
para início da empreitada. Os trabalhos da
presente empreitada têm de aguardar a
conclusão dos trabalhos da empreitada que
decorre na Praça 1.º de Maio, para reduzir
os constrangimentos de trânsito no local;

Ao nível dos coletores, foi executada a
intervenção na Praça da República e
efetuada a repavimentação. Foi também
efetuada a intervenção na Rua Vasco da
Gama, estando a decorrer a regularização
do pavimento. Foram iniciados os trabalhos
de preparação de demolição do muro onde
será efetuado o canal descarregador, com a
remoção da pedra de capeamento; 
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Repavimentação em Serém, Lamas e
Travassô: os trabalhos encontram-se
concluídos, tendo sido realizada vistoria
para efeitos de receção provisória no dia 22
de abril;
Retificações no Centro Educativo de
Fermentelos: tendo em conta o prazo da
empreitada foi solicitado pelo agrupamento
que os trabalhos sejam executados no final
do corrente ano letivo;
Requalificação da Zona do Centro de Barrô:
os trabalhos de assentamento de lancis já
se encontram concluídos em toda a obra.
Foram realizados os ensaios de
determinação do grau de compactação in-
situ pelo método do gamadensímetro, nos
passeios e na Rua Dr. Mateus Barbas. Já
foram iniciados os trabalhos de assen-
tamento dos cubos de calcário nos passeios
da Rua do Campo, Rua da Póvoa e Rua Dr.
Manfredo Nunes Roque, assim como foram
efetuados os trabalhos de execução de vala
de drenagem e colocada a camada de base
de material britado de granulometria
extensa (Tout-venant) na Rua Dr. Mateus
Barbas. 
Na zona de lazer junto à Rua Prof. Aníbal o
Mestre, já se encontram aplicados os lancis
em betão polido assim como os trabalhos
para a formação das caldeiras das árvores e
a laje do poço. 

Pavimentação e Repavimentação de Vias em
Oronhe, Espinhel, Macinhata do Vouga,
Lanheses e Soutelo: no que se refere a esta
empreitada encontram-se já pavimentadas
a Rua Eira da Viúva, Rua das Cucas, Rua do
Valério, Rua do Cruzeiro, Rua das Azenhas e
Rua Boucilha. Os trabalhos foram suspen-
sos devido a alterações ao projeto, tendo
reiniciado os trabalhos no dia 19 de abril,
estando pavimentadas com camada de
desgaste as Ruas Bairro dos Carvalhidos,
Rua entre Quintas, Travessa das Alminhas e
Rua Vale das Figueiras. A Travessa da
Boucinha e Travessa do Carvalhedo encon-
travam-se com a camada de base e
aguardam a aplicação da camada de
desgaste;
Remoção e Substituição da Cobertura em
Fibrocimento da Escola Básica de Assequins:
o início dos trabalhos está previsto para o
final de ano letivo; 
Repavimentação da Rua da Ribeira: a obra
foi recebida provisoriamente no dia 1 de
abril;
Pavimentação da Rua da Canada: estava
previsto o início dos trabalhos para o dia 12
de abril. 

Já se encontram executadas todos os
sumidouros e caneletes previstos e foram
executadas todas as redes de águas pluviais
necessárias;
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Requalificação de Espaços Exteriores do
Centro Cívico de Arrancada do Vouga:
encontra-se a aguardar entrega do PSS pelo
adjudicatário;
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: o início
dos trabalhos aguardava o visto do Tribunal
de Contas;
Loteamento Municipal do Parque
Empresarial do Casarão – Fase 2: o início
dos trabalhos aguardava o visto do Tribunal
de Contas;
Repavimentação de Ruas na Trofa,
Segadães e Mourisca do Vouga: foi assinado
contrato de empreitada de obra pública no
dia 29 de abril e foi efetuada a consignação
da obra no dia 3 de maio. Os trabalhos
iniciaram no dia 4 de maio com a aprovação
do Plano de Segurança e Saúde em fase de
obra. Os trabalhos de pavimentação de vias
encontram-se concluídos.  

Tendo em conta que a empresa não iniciou
os trabalhos até final do mês de maio, o
Município notificou a empresa da intenção
de se proceder a aplicação de sanção
contratual, nos termos do n.º 1 do artigo
403, do CCP, e do Caderno de Encargos da
empreitada;

Construção de Passeio e Espaços Verdes na
Rua da Indústria (Covão): estavam em curso
os procedimentos para início dos trabalhos;
Construção de Coberturas Exteriores na
Escola Básica Fernando Caldeira, União das
freguesias de Águeda e Borralha: foi
assinada o auto de consignação no dia 11
de maio, prevendo-se que os trabalhos
sejam iniciados imediatamente após o
encerramento das atividades letivas;
Construção da Ecopista do Vouga: estavam
em curso os procedimentos para início dos
trabalhos;
Repavimentações em Jafafe: estavam em
curso os procedimentos para o início dos
trabalhos.

Na Trofa foram pavimentadas a Rua das
Candeeiras, Rua Carlos Barbeiro, Rua dos
Loureiros e Travessa da candeeira. Em
Segadães foram pavimentadas a Rua Dr.
Eduardo Santiago, Rua Clemente de
Carvalhais, Rua das Lapeiras, Rua Santo
António, Rua Sr.ª da Luz e Rua da Fontela.
Na Mourisca do Vouga foram pavimentadas
3 zonas de estacionamentos: Zona 1 – Rua
25 de abril; Zona 2 – Rua da Liberdade e
Zona 3 – Rua do Carvalho;
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Ainda ao nível da Reabilitação Urbana,
nomeadamente dos projeto previstos no PEDU e
co-financiados pelo POR Centro 2020, foi efetuado
o acompanhamento técnico/administrativo das
operações cofinanciadas em fase de encerra-
mento: “Reabilitação dos Edifícios do Conserva-
tório, casa de ensaios do Cancioneiro e Orquestra
Típica”, “Reabilitação do Espaço Público envolvente
à Casa do Adro”, “Reabilitação do Parque da Alta
Vila”, “Ligação Ciclável do Centro da Cidade às
Zonas Industriais de Travassô e Barrô – 1.ª Fase”,
“Construção de Ciclovias e Acessos Pedonais –
Fecho da Rede Ciclável do Centro”.

Foi ainda realizado o acompanhamento das
operações cofinanciadas em fase de execução,
nomeadamente a “Construção de Ciclovias e Vias
Pedonais a Nascente – Ligação Centro/Equipa-
mentos Escolares e Comerciais a Assequins e
Ameal”, “Ampliação do Parque Empresarial do
Casarão” e das operações cofinanciadas em fase
de aprovação, nomeadamente a “Reabilitação do
Mercado Municipal”, ”Remoção e substituição da
cobertura em fibrocimento da Escola básica de
Assequins” e “Requalificação do Centro de Saúde
de Águeda”. 

No período em questão, importa destacar o
processo de alteração do Regulamento Municipal
do PEC-Águeda. No que se refere a esta matéria,
foi realizada e remetida à 2.ª Comissão da AMA, a
proposta final de regulamento para análise, no
sentido de ser submetida ao período de audiência
de interessados e posterior submissão a aprovação
da AMA. Foram ainda desenvolvidos os trabalhos
para a elaboração o Regulamento de Incentivos do
Município de Águeda, que se prevê vir ser a
remetido à 2.ª Comissão da AMA, ainda em junho
de 2021.

Ainda ao nível do PEC-Águeda, refira-se a
construção da Via de Acesso ao Parque
Empresarial do Casarão – Troço entre a Rua do
Casarão e o Parque Empresarial do Casarão, onde
foram executados os trabalhos de pavimentação
com uma camada de macadame betuminoso e
uma camada de regularização betuminosa.

Já no que se refere à Incubadora de Empresas, e no
seguimento da contratação de serviços externos
especializados para apoio aos projetos incubados,
nomeadamente nas áreas de design de
comunicação, de contabilidade e fiscalidade e de
inovação, deu-se início ao plano de capacitação
dedicado aos empreendedores.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E
TURÍSTICO DO CONCELHO
INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E INDÚSTRIA

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021
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Ainda ao nível da incubadora, procedeu-se à
análise e alteração do protocolo de colaboração
com o IEFP para a facilitação em termos de
financiamento e criação de novas empresas,
estando a aguardar-se parecer final desta entidade
para formalização do mesmo.

Em termos de trabalho com as escolas, a IE
Águeda, desenvolveu, em conjunto com o Centro
de Juventude de Águeda, uma atividade de
testemunhos no âmbito do projeto VOGUI -
“Vocacional Guidance based on Non Formal
Education”, no caso com alunos do 12.º ano da
Escola Secundária Marques de Castilho.

No âmbito do Gabinete de Apoio ao Empresário foi
prestado o regular apoio a empresas no âmbito de
interesses manifestados para instalação de
projetos no PEC-Águeda, nomeadamente, no que
diz respeito ao acompanhamento dos processos
aos processos da gestão urbanística ou à ligação às
infraestruturas do Parque. 

Assim, ao longo dos meses de abril e maio,
continuou-se a apostar na promoção online do
destino, tanto nas próprias plataformas, como em
plataformas externas (das quais, são exemplo, a
“Escapada Rural” e o instagram da publicação
“Goldenbook”), assim como se continuou a
desenvolver a publicação semanal do VisitÁgueda,
tendo sido publicados mais 3 stories e feitas mais 9
publicações no perfil. De referir que o perfil conta
já com mais de 900 seguidores.

Tendo em conta a nova realidade do setor do
turismo, verifica-se a necessidade de apostar cada
vez mais no turismo de ar livre e na natureza.
Nesta senda, o Executivo Municipal aprovou, a 16
de março, em Reunião de Câmara, a assinatura do
“Protocolo de Turismo de Ar Livre”, tendo esta
tomado lugar no passado dia 27 de abril, no
edifício dos Paços do Concelho, sendo seguida de
uma visita à Estação de Autocaravanistas do Largo
1.º de Maio e à Pateira de Fermentelos. Ainda no
âmbito da promoção do turismo de ar livre,
destaque pata o facto do PR4 – Trilho das Terras de
Granito – passou a integrar a plataforma
“Responsible Trails”. 

Numa perspetiva de aumentar a oferta turística
ligada ao turismo de natureza, realizou-se, ainda, a
inauguração de um novo percurso pedestre, o
PR13 – Trilho dos Moinhos (proposto no âmbito do
orçamento participativo de Águeda) e a reabertura
de outro, o PR2 – Trilho das Levadas. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021

Ao nível do turismo, e tendo em conta a atual
pandemia da COVID-19, muito do trabalho
realizado tem-se centrado na promoção de
conteúdos através das ferramentas online.

TURISMO SUSTENTÁVEL
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(1) O projeto de valorização conjunta do património molinológico dos
cinco concelhos foi distinguido no âmbito do programa ALA + T –
Programa Nacional de Qualificação para a Administração Local
Autárquica para o Turismo, sendo a sua concretização apoiada pelo
Turismo de Portugal. A Rota dos Moinhos pretende criar uma rede de
agentes públicos e privados, a nível nacional, que se proponham a
trabalhar os moinhos e os elementos a si associados, como um produto
turístico. Entre os vários objetivos da Rota dos Moinhos de Portugal –
Portuguese Mills está a capacitação dos territórios com um novo produto
turístico, capaz de atrair mais fluxos de visitantes e aumentar a estadia
média, a preservação e valorização do património molinológico nacional,
bem como o envolvimento das comunidades locais e os seus saberes
através do projeto. 

A par de todas estas iniciativas, e seguindo a
tendência da valorização do território, deu-se
continuidade no período à implementação da
sinalética da Grande Rota da Ria de Aveiro (GRRA),
um projeto desenvolvido entre a CIRA e os onze
municípios da região de Aveiro.

Ainda no que respeita ao contacto com a natureza
e com a fruição pedestre da mesma, importa ainda
destacar a elaboração e submissão de pedido de
reprogramação da operação “Valorização da
Pateira: Passadiço Adaptado” no âmbito da
candidatura aprovada pelo PDR 2020. 

No seguimento da inauguração do PR13, já antes
referido, importa salientar a Rota dos Moinhos de
Portugal – Portuguese Mills(1), constituída pelos
municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Nelas,
Sever do Vouga e Vagos, que deu o arranque oficial
ao seu programa de atividades no fim-de-semana,
10 e 11 de abril de 2021, no âmbito das
comemorações do Dia Nacional dos Moinhos. 

O programa de atividades do Dia Nacional dos
Moinhos decorreu em simultâneo nas redes sociais
dos cinco municípios, com a apresentação do
projeto intermunicipal, visita virtual a alguns
moinhos que compõem a Rota, hora do conto por
5 vozes | 5 territórios, dramatização de um trecho
obra “O Último Moleiro do Rio”, de Armando
Ferreira e terminou com uma mensagem dos
executivos das Câmaras Municipais que integram a
Rota dos Moinhos de Portugal – Portuguese Mills.

Finalmente, e ainda ligado ao turismo de natureza,
foi lançado o novo Vídeo Promocional “VisitÁgueda
| Turismo de Natureza”, um vídeo filmado no
Verão de 2020, a fim de promover os espaços e
valores naturais do concelho de Águeda.

Já noutro campo, destaque para a “Feira das
Lambarices”, projeto vencedor do Orçamento
Participativo Portugal 2018 (OPP2018), e que visa
dinamizar a Aldeia de Vale Domingos e reforçar a
sua relação com o centro de Águeda, como polo de
desenvolvimento cultural e social e posicionar a
região, no centro de um evento com impacto
nacional, associado à gastronomia, alavancando o
interesse turístico da região.

Neste âmbito, foi celebrado um Protocolo entre o
Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação
Culturais (GEPAC), o Município de Águeda e a
Associação Cultural e Recreativa de Vale Domingos.
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A “Feira das Lambarices” foi apresentada no dia 27
de maio, no Salão Nobre da Câmara Municipal de
Águeda, numa cerimónia que contou com a
presença das Secretárias de Estado, Ângela
Ferreira, (Adjunta e do Património Cultural) e Maria
de Fátima Fonseca (Inovação e Modernização
Administrativa), bem como da Diretora-geral do
GEPAC, Fernanda Heitor, e da Diretora Regional da
Cultura do Centro, Susana Menezes.

Cumulativamente, foi lançada mais uma edição do
”Comboio Histórico do Vouga”, com as primeiras
viagens a darem início dos dias 24 e 25 de abril,
dando-se continuidade nos dias 8, 9, 15 e 16 de
maio, com visitas ao Núcleo Museológico de
Macinhata do Vouga e à cidade de Águeda.

De referir, ainda, a submissão da candidatura de
boa prática para o OIDP, do projeto “Vale
Domingos, Capital Mundial da Magnólia”, tendo
este ficado posicionado entre os 26 finalistas,
avançando agora para avaliação e ponderação do
júri.

Por último, referir apenas a realização da 2.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 3/2021

EXCELÊNCIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

que foram fornecidas cerca de 51.039 refeições
a alunos do 1.º ciclo e 17.726 a crianças do pré-
escolar;
que usufruíram do transporte escolar cerca de
907 de alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico ao
Ensino Secundário;
que frequentaram as AAAF, cerca de 627
crianças.

Ao nível da Educação, durante o período, deu-se
continuidade ao regular funcionamento dos
serviços prestados pela autarquia, nomeadamente,
as refeições escolares, os transportes escolares, as
AAAF, assim como as AEC´s, sendo de destacar:

Cumulativamente, foram entregues nos
estabelecimentos de educação, 80.670 pacotes de
leite e relativamente à fruta escolar, foram
fornecidas, cerca de 16.047 peças a todos as
crianças e alunos do pré-escolar e 1.º CEB.

Foi ainda desenvolvido, ao longo dos meses em
questão, o Plano de Transportes para o ano letivo
2021/2021, o qual teve em conta os cenários de
desfasamento de horários, tal como sucedeu no
ano transato, cumprindo as regras da DGS.

Ao nível do EDUC@RA, importa destacar o
lançamento do procedimento aquisição de
equipamentos informáticos (110 tablets) no âmbito
da Atividade 8 do Projeto e na continuidade do
projeto “Águeda Educação +”.
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Ainda ao nível do CIDC, destaque para o
lançamento dos procedimentos concursais, para
fornecimento de produtos de higiene e economato
para os estabelecimentos de ensino, assim como
para o regular funcionamento da equipa de apoio
aos estabelecimentos de ensino para a realização
de pequenas reparações, e que efetuou, no
período em questão, mais de 100 reparações nos
mesmos.

Cumulativamente, o processo de aquisição de
serviços para a elaboração da Carta Educativa
Municipal foi concluído, estando previsto o início
da execução de trabalhos para o mês de junho.

Por outro lado, e tendo em conta as limitações
trazidas pela COVID-19, deu-se início a 10 de maio
ao processo de inscrições online através da
plataforma SIGA, do pré-escolar (serviço de
refeições e Atividades de Animação e Apoio à
Família - AAAF), permitindo assim que os
encarregados de educação possam efetuar as
inscrições nos serviços da autarquia, sem terem
que se deslocar à mesma. 

Ao nível das atividades e eventos, de destacar, a
preparação e a cerimónia da entrega do selo
“Escola Amiga da Criança” aos estabelecimentos de
ensino do concelho galardoados, numa parceria
entre a CONFAP (Confederação Nacional das
Associações de Pais), a LeYa e o psicólogo Eduardo
Sá. 

Este projeto distingue as escolas em todo o país
que realizam iniciativas que contribuem para um
desenvolvimento mais feliz da criança. No concelho
de Águeda, foram 11 as escolas às quais foi
atribuído este selo (sete do Agrupamento de
Escolas de Águeda, duas do Agrupamento de
Escolas de Águeda Sul, a Escola Secundária Adolfo
Portela e o Instituto Duarte Lemos), envolvendo
um total de 142 projetos.

Ainda ao nível dos projetos, refira-se à preparação
do programa Férias em Movimento, programa de
férias destinado aos jovens dos 6 aos 14 anos e
que, no ano transato, não se realizou devido à
COVID-19, sendo que se irá realizar este ano, entre
os dias 12 e 30 de julho, ocorrendo nas instalações
das duas escolas secundárias do concelho,
incluindo um programa diversificado de visitas a
espaços e projetos de índole, ambiental,
tecnológica e recreativa.

Ao nível do GAPSI, continuou a ser realizada a
gestão e articulação psicológica diária nas escolas
do município ao nível do Pré-escolar e do 1.º CEB,
sendo de realçar a renovação dos protocolos de
“Avaliação/Acompanhamento Psicológico a crian-
ças do Pré-Escolar e 1.º CEB do Município de
Águeda”, com vista a uma maior abrangência em
termos de intervenção no concelho, por parte dos
parceiros, nomeadamente dos Pioneiros, da Junta
de Freguesia de Valongo do Vouga e do Centro
Social e Paroquial da Borralha.
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os Testemunhos by VOGUI que decorreram
online, através da plataforma Zoom, e que
permitiram que os jovens de 9.º e 12.º ano,
ensino regular e profissional, de todas as
escolas parceiras da iniciativa, em regime
aberto, entrevistassem e contactassem com
profissionais das suas áreas de interesse;
as Sessões Preparatórias do Projeto “Together
Against Minority Exclusion”, sessões de
preparação para o Intercâmbio com os jovens
da comunidade de Vale Domingos no sentido
de os capacitar e de os preparar para os
desafios da mobilidade;
as Oficinas das Emoções – professores e
profissionais ligados à educação e pais e
encarregados da educação, que visaram a
sensibilização e reflexão de temáticas
relacionadas com a inteligência emocional
abordando os pilares de inteligência emocional,
Gestão de Tempo/Gestão de Stress, Gestão de
Conflitos/Resolução de problemas, Comuni-
cação, e Técnicas de Relaxamento;

Ao nível dos financiamentos, destaque para a
elaboração e submissão da candidatura referente
à “Ampliação e Requalificação da E.B.1 das Chãs”,
com um investimento elegível de 504.401,00€.

Já ao nível da Juventude, e no que se refere ao
trabalho realizado pelo Centro de Juventude de
Águeda (CJA) e a Loja Europeia da Juventude,
destaque para:

as Sessões EMOACTION – Emoção em Ação que
visaram o desenvolvimento de competências
emocionais. As sessões decorreram semanal-
mente no 1.º ciclo, e quinzenalmente no 2.º e
3.º ciclo de escolaridade;
o Seminário – Emprego Jovem, realizado no
âmbito do Projeto JOB(S)OLIDARITY 2.0, onde
foi realizado um seminário de apresentação do
projeto, incluindo a componente de for-
mação/sensibilização de jovens com menos
oportunidades para a temática do emprego
jovem.

De referir ainda que, no período, foram realizadas
um total de 70 publicações na página do Facebook,
e 16 no Instagram pelo CJA.

Quanto ao Águeda Living Lab, nos meses de abril e
maio 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 (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.
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O projeto LIFE ÁGUEDA encontra-se enquadrado
nesta linha de ação da autarquia, e visa o
restabelecimento da continuidade fluvial dos rios
Águeda e Alfusqueiro. Durante o período a que diz
respeito a presente informação, 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, para melhoria das margens ribeirinhas
no espaço de domínio público hídrico na área de
intervenção do projeto, de onde se destaca a
operação de descasque de acácias, metodologia
considerada boa prática na matéria. Esta
intervenção realizada no sentido jusante-
montante, começou junto da cidade de Águeda e
alcançou a localidade de Bolfiar. 

Os trabalhos foram condicionados pelas condições
climáticas, contudo, por existir menor limitação do
que nos períodos anteriores, houve possibilidade
de implementar ações em mais de 10 km de
margens ripárias. As operações contemplam a
remoção de resíduos verdes e restos de árvores
arrastadas pela corrente do rio(2). 

(2) Os trabalhos serão desenvolvidos ao longo de dois anos, estando
previstas ações de florestação e reabilitação da vegetação ribeirinha com
recurso exclusivamente a espécies da vegetação autóctone com mais de
7.500 exemplares de árvores e arbustos; serão executadas, ainda, 3
intervenções de seguimento para consolidação das intervenções ao
longo da área toda de implementação do projeto (cerca de 25km). 

A partir de maio, o ALL voltou a receber
semanalmente os 6 voluntários do Serviço de
Voluntariado Europeu para formação em
Fabricação Digital, no âmbito da sua estada
durante um ano no Concelho de Águeda.

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

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E COMBATE
ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

A preservação do ambiente e a sua adequada
gestão são competências do município. Neste
contexto, um conjunto complexo e diversificado de
ações é desenvolvido de forma a promover a
melhoria das condições de vida dos habitantes do
concelho, intrinsecamente ligada ao equilíbrio do
ambiente e à conservação dos recursos e
património natural.

O concelho está sulcado por inúmeras linhas de
água temporárias e permanentes que caraterizam
o território e marcaram a maneira de ser das
gentes do concelho. A manutenção das boas
condições de preservação de rios e ribeiras, bem
como a reabilitação dos habitats ripícolas, vem
aproximar os habitantes destes espaços únicos na
paisagem, facultando ainda os recursos para um
melhor e mais sustentável aproveitamento
económico. 
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Cumulativamente, encontrava-se em desenvolvi-
mento, um filme documental que visa, não só,
salientar as ações relevantes desenvolvidas no
âmbito do projeto LIFE ÁGUEDA, como ainda as
que estão a ser implementadas, de uma forma
coerente e estruturada, no espaço concelhio
abordando a temática de conservação da natureza,
contemplando-se igualmente a sustentabilidade
turística da sua visitação.

Ainda em termos do Projeto LIFE ÁGUEDA, foram
também reparadas as atividades de divulgação e
sensibilização ambiental a desenvolver no âmbito
do programa LIFE em Férias, integrado na iniciativa
municipal Férias em Movimento.

Foi ainda durante este período que se procedeu à
recuperação e estabilização da margem do rio
Águeda na União das Freguesias de Travassô e Óis
da Ribeira (trabalhos que já se encontram
concluídos). Relativamente ao rio Cértima, cujas
margens também sofreram danos pelas cheias
ocorridas no período invernal, foram desen-
volvidos contactos com o Município de Oliveira do
Bairro para promover uma intervenção conjunta
que maximize os recursos e ao mesmo tempo
torne a ação mais coerente e coesa.

Já no que toca à adaptação e mitigação das
alterações climáticas, esta só é possível com a
recolha e gestão de conhecimento ambiental. 

De referir ainda, a jusante da cidade de Águeda,
numa área de beneficiação de cerca de 10 km, o
desenvolvimento de uma ação complementar às
referidas anteriormente, para controlo da presença
de espécies invasoras lenhosas, pela realização de
tratamento adequado, de acordo com as boas
práticas estabelecidas para as diversas espécies
alvo de controlo. 

Os trabalhos terão continuidade ao longo de 2021,
estando previstos trabalhos de consolidação
margens (800m) e florestação (7.500 exemplares a
que acresce propagação por estacaria de espécies
autóctones para adensamento da vegetação). 

Na perspetiva de aumentar a comunicação dos
trabalhos que estão em curso, foi afixado junto da
ponte de Espinhel o painel de obra, que conta com
uma componente de interpretação e sensibilização
ambiental para o bom tratamento das margens
ripárias.

Ainda no âmbito do projeto LIFE Águeda, foi dada
continuidade às ações necessárias à
implementação do Centro de Conhecimento do Rio
- Life Águeda (C-Life), que irá contar com uma
exposição permanente para promoção da
temática, iniciativa que se enquadra nas linhas
estratégicas de desenvolvimento para o concelho,
tendo sido realizadas as ações para a instrução do
processo para obtenção das diversas autorizações
junto da DGAV e do ICNF. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021
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“CIRio – Centro de Interpretação do Rio” (antigo
Centro de Canoagem, com o seguinte
Investimento elegível: 307.739,20€), e “LITA –
Loja de Informação Turística e Ambiental”
(Parque de Espinhel, com o seguinte
Investimento elegível: 64.882,50€);
“Valorização do Rio Águeda: Projeto da escada
de peixe, adjacente ao açude do Rio Águeda”
(Investimento Elegível: 432.186,60€).

Por outro lado, e no âmbito do projeto Valoriz@rte
– Compras Circulares, cofinanciado pelo Fundo
Ambiental, deu-se continuidade ao procedimento
para aquisição e instalação de estrutura modular
para alocação a um Centro de Interpretação a
localizar no parque de Espinhel – Loja de
Informação Turística e Ambiental.

Por fim, e no que respeita aos projetos financiados,
importa destacar a elaboração e submissão das
candidaturas:

De mencionar ainda, a prolongamento temporal
(com acréscimo de Financiamento Interreg Europe)
do projeto CISMOB (pós COVID), sendo a
Universidade de Aveiro o parceiro líder e
envolvendo os seguintes parceiros: Município de
Águeda, Portugal; EGOVLAB da Universidade de
Estocolmo, Suécia; AGENEX - Agência para a
Energia da Extremadura, Espanha; Bucharest Ilfov
e ITS Romania, Roménia.

A este nível, realce para a manutenção da rede de
sensores ambientais concelhia. Foram recolhidas,
atualizadas e reinstaladas as estações localizadas
no Largo 1.º de maio e na sede da Junta de
Freguesia de Belazaima do Chão. No dia 20 de
maio foram recolhidos para manutenção e
atualização as estações e sensores localizados na
Escola Básica Fernando Caldeira e na Escola
Secundária Marques de Castilho, estando prevista
a reinstalação destas e recolha das restastes
estações no início de junho de 2021.

Ainda na temática das Alterações Climáticas,
salienta-se o projeto C-Change e, em especial, a
participação do Município de Águeda, no evento
final do projeto, a nível internacional, intitulado
“Arts and culture leading climate action in cities |
C-Change - six cities, how it works and the
difference it makes”, que decorreu online no dia 29
de abril de 2021.

À semelhança de anos anteriores, deu-se inicio à
preparação da candidatura ao Programa ECOXXI
2021. O ECOXXI visa a identificação e o reco-
nhecimento de boas práticas de sustentabilidade
desenvolvidas ao nível dos municípios, valorizando
um conjunto de aspetos considerados funda-
mentais à construção do Desenvolvimento
Sustentável. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021



Relativamente ao Programa de Sensibilização
Ambiental e Educação para o Desenvolvimento
Sustentável e Ciência de Águeda, o Município de
Águeda preparou a programação da Semana do
Ambiente e Sustentabilidade 2021, que teve início
a 29 de maio. Alinhado com o projeto eco-escolas,
foram dinamizadas diversas ações de
sensibilização. Estas ações foram desenvolvidas
pelo projeto Laboratórios Vivos para a
Descarbonização para cerca de 280 alunos,
celebrando o Dia Mundial da Biodiversidade e o
Dia Mundial da Energia. 

O Município de Águeda também apoiou diversas
eco-escolas com material para as hortas das
escolas e para dinamização da atividade “O Mar
Começa Aqui”. 

Ainda dentro desta temática e alusiva à Agenda 21
Local, deu-se 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, preparando as saídas de campo
previstas neste projeto. 

Por último, importa mencionar, enquadrada nas
ações de divulgação LIFE Águeda, a elaboração de
um quizz pontuado para apoiar as sessões de
sensibilização ambiental com as escolas. 

retoma da dinamização da sede do Laboratório
Vivo para a Descarbonização – Águeda Sm@rt
City Lab, no modo presencial, com workshops,
sessões de sensibilização e troca de pontos
referentes à máquina de recolha de resíduos –
Resíduos com Valor;
dinamização da página de Facebook do
Laboratório, através da partilha das dicas de
sustentabilidade, de vídeos didáticos e de
sensibilização ambiental, comemoração de dias
temáticos referentes às áreas chave do projeto,
divulgação e preenchimento de questionário
online, sobre mobilidade suave, no âmbito dos
projetos beÁgueda/SMARTA 2, entre outras;
conclusão da instalação do sistema de gestão
de rega inteligente, em duas localizações da
cidade, nomeadamente na Avenida Dr. Eugénio
Ribeiro e espaço verde em frente a Escola
Marques de Castilho e em frente ao Tribunal
(Rua Fernando Caldeira);
implementação do sistema inteligente de
gestão de estacionamento, que permitirá a
monitorização e gestão do estacionamento nos
parques da P3 e ESTGA e que deverá ficar
operacional até ao final de junho; 

Na temática da descarbonização, nomeadamente
no que diz respeito ao Projeto Laboratório Vivo
para a Descarbonização (LVpD) Águeda Sm@rt City
Lab, destaque para as seguintes ações:
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SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL LABORATÓRIOS PARA A DESCARBONIZAÇÃO E
MOBILIDADE CONCELHIA
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finalização do processo de aquisição do shuttle
urbano, cuja entrega se prevê venha a ocorrer
no mês de junho. 

o 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 onde, até ao momento,
foram produzidos 49.441 kWh de energia,
carregados 676 dispositivos por USB e 396 por
Wireless;
a máquina de recolha de resíduos “Resíduos
com Valor”, localizada no mercado municipal,
que desde a sua colocação ao serviço, até à
data, já registou 1.029 clientes/sessões, tendo
sido depositadas 6.041 garrafas de plástico
(PET), 2.499 garrafas de vidro e 789 latas, num
total de 9.329 embalagens, correspondendo a
37.572 pontos atribuídos. Para o período em
causa foram registados 313 clientes/sessões,
depositadas 1.878 garrafas de plástico (PET),
1.430 garrafas de vidro e 213 latas, num total
de 3.521 embalagens, correspondendo a 13.246
pontos atribuídos. Ainda dentro da mesma
operação e contribuindo para uma melhor
gestão dos resíduos, destaque para o
compactador de 20 m3 de papel/cartão, sendo
que, para o período em causa, foram recolhidos
e comunicados à ERSUC –16.540 kg. 

Quanto aos resultados das ações já
implementadas do Laboratório, importa salientar:

a Unidade de Produção para Autoconsumo
(UPAC) instalada na Associação Humanitária
Bombeiros Voluntários de Águeda, que para o
período em questão, produziu 3.204 kWh de
energia, o que equivale a um rendimento de
cerca de 385,00€, uma economia de CO2 total
de 1.762,20 kg;
ao sistema inteligente de gestão de iluminação
pública no PT 150, para o período em questão
(abril e maio de 2021) verificou-se uma
poupança de 2267 kWh, o equivalente a cerca
de 453,00€.

Foram, ainda, colocados a teste novos sensores
de volumétricos do nível de enchimento nos
ecopontos localizados nas imediações do Largo
1.º de Maio;

Já no que diz respeito à Mobilidade, e
nomeadamente no que concerne à mobilidade
Suave, e no que diz respeito ao Projeto SMARTA 2 –
Demonstradores, foi realizado o acompanhamento
e operacionalização do projeto, encontrando-se em
utilização as bicicletas e todos os 10 parques
operacionais. 

Em relação ao projeto beÁgueda, foi efetuada a
verificação de todo o sistema, nomeadamente das
estações de carregamento e das bicicletas, o
mesmo sucedendo com a plataforma do sistema
de gestão, tendo-se efetuado, igualmente o
upgrade da APP.
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Foram, ainda, dinamizadas ações de formação em
algumas juntas de freguesia, no seguimento da
expansão do sistema de partilha de bicicletas
elétricas – beÁgueda – alinhado com o projeto
financiado SMARTA2 (referido anteriormente). 

Especial destaque para a distribuição de cartões à
GNR, tendo em vista a utilização das bicicletas
elétricas por parte desta entidade, no
patrulhamento diário efetuado por estas forças de
segurança.

Ainda ao nível da mobilidade suave, destaque para
o trabalho que se encontra a ser realizado com a
CIRA ao nível do PIMTRA, Plano Intermunicipal de
Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro, a
qual esse encontra a ser revisto no que diz
respeito à componente de mobilidade suave
(percursos a pé e bicicleta), sendo que durante
este período foram realizadas reuniões com a
CIRA, no sentido de fornecer dados e definir
estratégias de intervenção, tendo já sido alvo de
análise, o estudo prévio remetido pela CIRA ao
Município de Águeda.

De destacar ainda o Estudo de Transportes Flexível
e a Pedido, também este a ser realizado pela CIRA,
e que vai já na fase 2, referente à definição da rede
de percursos a incluir neste estudo. 

Para o caso de Águeda, foram definidos cerca de
10 novos percursos para transporte flexível e a
pedido que irão abranger áreas onde o transporte
de passageiros regular não é efetuado ou não
cumpre as regras em termos de cadência semanal
ou horária, privilegiando a utilização de táxis ou de
minibus (9 lugares). 

O estudo encontra-se em fase de apreciação das
propostas e de definição de modelo financeiro.

Ainda ao nível dos transportes coletivos, foram
efetuadas diversas reuniões com a CIRA, por forma
a definir as regras para o novo lançamento da
concessão do SPTP, uma vez que o primeiro
concurso ficou deserto, sendo necessário redefinir
o mesmo com vista a que a concessão se torne
viável.

Por fim, e não menos importante, é de referir o
lançamento do procedimento para aquisição da
Plataforma de Gestão Integrada de Mobilidade do
Concelho de Águeda, a qual visa, promover a
gestão integrada, e em tempo real, de todo o
sistema de transportes públicos concelhio e que
marcará uma nova forma de gerir a mobilidade no
concelho com mais, e melhor, informação sobre os
operadores e todo o sistema no terreno, com
ganhos para o munícipe e para a autarquia.

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021
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Cumulativamente, e por forma a garantir que um
controlo sobre os valores faturados pelos
fornecedores de energia elétrica, foram alvo de
análise no período cerca de 3.110 faturas da EDP
Comercial, 1.506 em abril e 1.604 em maio, com a
correspondente verificação de notas de crédito
referentes à produção de energia elétrica.

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
No que diz respeito à eficiência energética,
destaque, tal como mencionado no ponto
referente às smart cities, para o início de
implementação do projeto FLEX IP, em parceria
com a E-Redes, cuja primeira luminária, com
controlo via APP pelo cidadão, foi colocada no
Parque de Alta Vila.

Este sistema será alocado a cerca de 1.000
luminárias a instalar no concelho, em diversas
localizações (com destaque na União de Freguesias
de Águeda e Borralha, para as Urbanizações do
Souto Rio e do Alto do Rio, seguindo-se depois
várias outras povoações, nomeadamente
Fermentelos, Barrô, Borralha ou Mourisca do
Vouga), no âmbito da campanha que se encontra a
ser realizada para substituição de luminárias de
mercúrio e vapor de sódio por luminárias LED, e
que se encontra a bom ritmo, prevendo-se até
setembro a colocação de cerca de 4.000 novas
luminárias LED, cerca de 23% do total de
luminárias ligadas à IP no concelho de Águeda.

Ainda ao nível da eficiência energética, importa
referir o controlo que tem vindo a ser realizado das
avarias na rede IP, sendo que foram reportadas à
E-Redes 59 avarias de iluminação publica, 37 em
abril e 22 em maio. 

ESPAÇOS VERDES, HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA

a 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;

No que respeita à gestão de resíduos, nos meses
de abril e maio, foram separados e encaminhadas
86,12 toneladas de resíduos, das quais: 57,9
toneladas de monos/monstros (recolhidos ao
domicilio, na via pública e depositados no parque
do Covão), 7,5 toneladas de pneus usados, 16,5
toneladas de papel/cartão e 5,12 toneladas de
plástico.

Ainda neste capítulo, foi dada continuidade ao
aumento de rede de recolha de resíduos porta-a-
porta e dos procedimentos do concurso público do
agrupamento de entidades de Águeda, Estarreja,
Murtosa e Sever do Vouga, encontrando-se em
curso.

Foi também elaborado o relatório anual de 2020 de
resíduos a comunicar à ERSAR, sendo de destacar:
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o aumento de 12,7% de Resíduos Recicláveis,
representando um total de mais de 2.000
toneladas de recicláveis recolhidos que em
2020;
o aumento exponencial dos Resíduos de
Equipamentos Elétricos e Eletrónicos face aos
anos anteriores, totalizando 18,7 toneladas.

Ainda na gestão de resíduos, foi ainda 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, o ano de 2020
acabou com um balanço de 22,96 toneladas de
material reciclável entregues (15.54Ton de
cartão+4,76Ton de plástico+2,66Ton de vidro),
tendo resultado num proveito económico de
3.567,52€ para a Associação. Atualmente, e no ano
de 2021, o valor de proveito económico já atingiu
os 3.203,29€, sendo que:

em abril foram recolhidos 2.503,6Kg de
embalagens; 660Kg de vidro - representando
690,49€ de proveito económico para a A4;
em maio foram recolhidos 680Kg de
embalagens - representando 183,60€ de provei-
to económico para a A4.

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. Neste âmbito, refira-se, o procedimento
concursal, em curso, para Médico Veterinário,
assim como o novo concurso público para
execução do Canil Intermunicipal, uma vez que o
anterior ficou deserto.

De destacar a inauguração do novo Parque Canino
no mês de abril, assim como o lançamento da
campanha de sensibilização sobre os dejetos
caninos na via pública e, ainda, a preparação da
campanha de vacinação antirábica, prevista para o
mês de julho.

Relativamente aos espaços verdes, foi dada à
manutenção dos jardins e espaços públicos, assim
como a manutenção das Hortas Comunitárias de
Águeda. Ao nível dos trabalhos de Limpeza e
Ajardinamento, procedeu-se à manutenção do
viveiro de plantas instalado no Casaínho, para
posterior manutenção dos jardins e rotundas
municipais.

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021
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Quanto ao GMAA, durante o período, criou 43
guias de movimentação de animais e submeteu 69
candidaturas ao Pedido Único 2021 (subsídios
agrícolas), representado um aumento de 27
candidaturas face ao ano anterior. Foram ainda
criadas 12 novas explorações agrícolas e/ou
pecuárias, e atribuíram-se 8 Estatutos de
Agricultura Familiar, podendo estas famílias
beneficiarem das vantagens inerentes.

No âmbito da medida do PDR2020 para a
substituição de tratores dos agricultores, foi
efetuada a sua respetiva divulgação e prestou-se o
apoio às candidaturas, tendo sido beneficiados 18
munícipes. Foi, também, prestado apoio à
implementação de um projeto de investimento de
uma suinicultura em fase de licenciamento
urbanístico e de exploração.

De referir, por fim, o acompanhamento da
empreitada de Beneficiação do Regadio do Raivo.
Quanto à Beneficiação do Regadio de Soutelo,
importa informar que esta ação foi alvo de
aprovação, tendo sido já submetido o primeiro
pedido de pagamento. Brevemente será iniciado o
procedimento de contratação para a empreitada.

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021

ÁGUEDA COMO REFERÊNCIA CULTURAL

Construção ou beneficiação de instalações = 14
da área cultural e 47 da área social;
Edição de publicações = 2 da área cultural e 2
da área social;

A política de intervenção ativa na área cultural que
a Câmara Municipal de Águeda tem vindo a
promover, através de iniciativas municipais ou de
apoio a ações dos agentes locais, produziu os seus
resultados no âmbito da difusão dos valores
culturais do Município e da defesa do seu
património cultural. 

É fundamental referir o papel relevante que as
associações desempenham na promoção e
dinamização da atividade cultural em todo o
concelho, facto que é reconhecido por todos, e por
esse motivo a estratégia municipal, ao apoiar
regularmente a atividade destas coletividades, tem
como objetivo principal o de promover o
desenvolvimento cultural de Águeda, dentro e fora
das nossas fronteiras.

Neste enquadramento, e no âmbito do Código
Regulamentar do Município de Águeda –
Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil (F1) e
Associativismo de Solidariedade Social, no período
em observação procedeu-se à análise dos 399
pedidos (culturais e sociais) rececionados até 31 de
março. No total, e depois de verificada a
elegibilidade das candidaturas, foram apurados os
seguintes apoios:
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Aquisição de viaturas e/ou terrenos = 2 da área
cultural e 9 da área social;
Aquisição de equipamentos diversos na área
social = 17;
Apoio extraordinário = 1 da área cultural e 1 da
área social;
Execução do Plano anual de atividades/Projetos
e Atividades = 33 da área cultural e 28 da área
social;
Escolas Artísticas (cultura) = 23;
Aquisição/Manutenção de instrumentos/farda-
mento = 16;
Apoio à formação (Social) = 4;
Desenvolvimento de atividades, de outras
organizações de solidariedade social = 4.

Destaque ainda para o facto de que, pela primeira
vez, terem sido rececionadas três candidaturas no
âmbito de projetos artísticos em nome individual,
facto revelador da criatividade cultural que
carateriza o território aguedense. Neste segui-
mento, e no período em análise, foi constituído o
Júri que procede à análise dos referidos pedidos,
sendo que a primeira reunião do mesmo ocorreu
no dia 21 de maio.

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. 

Enquadrado neste programa, decorreu em abril,
uma residência inserida na temática do novo circo.
Nico Pires, artista de origem luso-francesa e antigo
integrante do Cirque de Soleil, foi o primeiro
residente entre 19 e 24 de abril. O seu trabalho de
pesquisa e criação gira à volta do diabolo, um
brinquedo originário da China e com este
instrumento, Nico desenvolveu a criação de um
novo espetáculo que será apresentado na
atividade CircoAgitado em junho 2021.

No mês de maio, foi realizada uma residência pela
Companhia Absurda com o espetáculo "Frágil". As
intérpretes, inspiradas pelo universo surrealista,
dividem o espetáculo por vários quadros que se
focam, cada um deles, numa realidade imaginária e
exagerada de uma personagem que se altera em
todos estes quadros. Absurda é uma companhia
emergente de circo contemporâneo que tem como
objetivo ser uma estrutura de contínua pesquisa,
investigação e criação artística e apresentará o
resultado deste trabalho na atividade CircoAgitado
em junho 2021.

Ainda neste contexto de parcerias, salienta-se o
início dos trabalhos associados ao projeto “Águeda
Vintage” que, para além do apoio da Autarquia
Aguedense de 22.500 euros, conta também com o
apoio da Direção-Geral das Artes, entre outras
entidades públicas e privadas. 
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Durante o período em análise, foram já
identificadas obras e documentos originais e/ou
editados de dramatur-gos como Fernando Caldeira
(1841-1894), Adolfo Portela (1866-1923), António
Homem de Mello (1868-1947), Armando Castella
(1881-1971), Fernão Côrte-Real (1885-1950) e
Serafim Soares da Graça (1897-1970). 

Alguns destes são, simultaneamente, autores das
músicas e poemas integrantes das obras, bem
como dos compositores Querubim António de
Assis (1865-1925), Godofredo Duarte (1891-1976),
José Pedro Soares de Melo (1900-1963) e José
Soares da Costa (1900-1963) e ainda dos poetas
Joaquim Rodrigues Davim (1869-1947) e Pedro
Homem de Mello (1904-1939).

Destaque, também, para a realização da primeira
residência artística no âmbito deste projeto, que
ocorreu na Casa do Adro em Águeda, de 14 a 18 de
abril. Esta residência decorreu num processo de
criação de dramatúrgica e de arranjos musicais
assentes na obra de autores aguedenses que
marcaram o panorama artístico do final do século
XIX e primeira metade do século XX em Águeda,
tendo alguns destes autores visto as suas obras
editadas e apresentadas em salas de espetáculo de
referência a nível nacional, ou, utilizadas no
reportório de artistas de referência nacional e
internacional, até aos dias de hoje.

Referimos ainda a continuação do trabalho, no
âmbito do projeto SOMA, pelos alunos da UA, a
partir do espólio do fotógrafo amador aguedense
António Breda, que foi doado à autarquia, 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 1.000 fotos
alusivas a Águeda e mais de 5.000 diapositivos
sobre motivos aguedenses, traduzindo-se no maior
espólio do país respeitante a Águeda.

Na continuidade desta linha de promoção e
dinamização do património aguedense, é de se
referir o trabalho sustentado e dinamismo com
que a d’Orfeu Associação Cultural tem vindo a
impregnar as suas atividades e, consequente-
mente, Águeda. Destaque para Festival i, realizado
nos dias 14 a 16 de maio, que dinamizou diferentes
espaços da cidade, num total de oito espetáculos
para o público familiar e infantil.

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, 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. 
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Findo o período de consulta pública, em reunião de
executivo do 6 de abril de 2021, a Câmara
Municipal de Águeda reconheceu o referido
Estatuto à d’Orfeu Associação Cultural, de acordo
com os requisitos exigidos pela Lei nº 42/2017 de
14 de junho, e nos termos dos números 1 e 3 do
artigo 6º da Lei nº 42/2017, de 14 de junho, e do
artigo 101º do Código do Procedimento
Administrativo. A d’Orfeu é uma associação cultural
fundada a 4 de dezembro de 1995, completando
no ano de 2020, 25 anos de atividade.

Ainda durante o período em análise, e no âmbito
do acordo de colaboração entre o Município e a
Empresa Cinematográfica S. Pedro, foram
realizadas quatro utilizações do Cine-Teatro S.
Pedro no âmbito da realização de diferentes
atividades de caráter cultural e recreativo, das
quais se destacam as comemorações dos 60 anos
do Agrupamento de Escuteiros 141 de Águeda e
Festival i! da d’Orfeu.

A nível cultural, é importante referir a inauguração
das obras de requalificação dos espaços do
complexo da “Casa do Adro”, no dia 8 de maio, um
espaço dedicado às artes e à cultura, ocupado pelo
Orfeão de Águeda, Orquestra Típica, Cancioneiro e
Conservatório de Música de Águeda. As
Associações brilharam com um momento musical
demonstrativo da sua atividade e, no final,
apresentaram uma música em conjunto. 

Salienta-se também a inauguração da requalifi-
cação do Parque de Alta Vila, que ocorreu no dia 24
de maio, Feriado Municipal de Águeda. Recorde-se
que o Parque de Alta Vila foi alvo de uma
intervenção e requalificação profundas, depois do
temporal de janeiro de 2013 ter devastado o
espaço.

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

O mês de abril marcou o fim da suspensão das
atividades culturais, pelo que o Centro de Artes de
Águeda reabriu as suas portas no dia 6 e retomou
a apresentação de espetáculos cerca de duas
semanas depois, com vários concertos dedicados
ao jazz. Assim, no dia 21 de abril, o projeto Jazz+
promoveu a apresentação de um concerto
protagonizado pelo trio “Vértice”, que decorreu no
Café-Concerto. 

No âmbito da mesma iniciativa, foi promovido o
“Filme-Concerto”, um espetáculo que alia as duas
paixões do guitarrista Nuno Costa e do pianista
Óscar Graça: o cinema e a composição musical.
Nesta sessão, os dois intérpretes sonorizaram as
emoções transmitidas pelas imagens do filme
“Sunrise: A Song of Two Humans”. 
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Ainda no que refere ao jazz, o Festival Pauta Jazz
celebrou o dia internacional deste género com a
apresentação de dois espetáculos musicais: “Peter
Gabriel Duo” e “Mano a Mano”, nos dias 29 e 30 de
abril, respetivamente.

No dia 23 de abril, Nuno Markl subiu ao palco do
auditório para explicar aos espetadores “Como Ser
Um Saco de Pancada Deprimente e Vencer na
Vida”. Através da partilha das suas humorísticas
histórias pessoais (e reais), o multifacetado Nuno
foi protagonista de um espetáculo marcado pelas
gargalhadas e pelos elogios dos presentes.

A partir da obra do Nobel Harold Pinter, o CAA
acolheu a peça de teatro “Amante”, com os
célebres atores Custódia Gallego e Virgílio Castelo.
Neste espetáculo, que explora sentimentos,
emoções e comportamentos, é narrada a relação
amorosa entre duas pessoas através dos seus
fetiches.

O ciclo “Quinta às 7” recebeu, no dia 20 de maio,
Ela Vaz. A cantora aveirense que reinventa a
música tradicional portuguesa, proporcionou um
concerto intimista aos espetadores presentes.

No âmbito das atividades do Projeto Educativo e
Mediação de Públicos, foi promovida a conversa “O
Desenho enquanto prática artista” que reuniu
professores, curadores e artistas num painel de
oradores de excelência. 

Salienta-se também a inauguração do quinto
módulo expositivo do ciclo, com exposições
individuais de André Lemos Pinto, Gabriela Vaz-
Pinheiro e Miguel Ângelo Rocha.

No que se refere à atividade da Biblioteca
Municipal Manuel Alegre, e no âmbito do seu Plano
de Promoção do Livro e da Leitura, os meses de
abril e maio foram marcados pela reabertura ao
público da BMMA, com a retoma gradual das
atividades do Serviço Educativo em modo
presencial, mas com a continuação do formato on-
line, para as atividades dirigidas às escolas e
jardins de infância. 

Desta forma, deu-se continuidade ao projeto
"HISTÓRIAS GIRATÓRIAS" com o convidado Pedro
Seromenho, escritor e ilustrador, que nos dias 14
de abril e 19 de maio, realizou a “Hora do Conto
Sarrabiscada” transmitida em direto no Facebook
da BMMA. Estas sessões foram visualizadas por
centenas de crianças das EB1 e JI, públicos e
privados do Município. 

No projeto “PORQUE HOJE É SÁBADO...” realizou-
se, também em formato online, no sábado 24 de
abril, "Histórias que cabem num ouvido" por
CRISTINA TAQUELIM. 
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Em maio, retomou-se, em modo presencial, o IV
Encontro da Diversidade Cultural e do Diálogo para
o Desenvolvimento com a realização de oficinas,
sessões de histórias, entre outros momentos,
salientando a presença do Dr. Luís Alves Diretor da
Agência Nacional.

Todas as atividades resultam de uma parceria da
BMMA, o CJA e o ALL, com o objetivo de promover
a interculturalidade e a solidariedade no Município,
através da cultura.

De 28 de abril a 6 de maio esteve patente na
BMMA a exposição "História do jazz", celebrando o
Dia Mundial do Jazz e o “Festival Pauta Jazz”, num
acompanhamento ritmado à programação de jazz
apresentada no Centro de Artes de Águeda, pela
associação Pauta Humana.

De igual forma, é de se referir a exposição “Europa,
UE e eu”, promovida no âmbito do IV Encontro da
Diversidade Cultural e do Diálogo para o
Desenvolvimento. 

Uma iniciativa com a partici-pação dos voluntários
europeus do CJA e dos Agrupamentos de Escolas
de Águeda Sul, Águeda, Valongo do Vouga e da
Escola Secundária Adolfo Portela e Instituto Duarte
Lemos.

O ciclo “O Desenho como Pensamento”, em
específico a exposição “O desenho no processo
industrial”, no edifício da antiga fábrica Canário
Lucas, que apresenta desenhos técnicos e
protótipos que remetem para a história da
atividade industrial de Águeda;
A atividade desportiva “Águeda Bike4Kids”;

Na rede social, o enfoque 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, atenuando o impacto resultante do
isolamento social e, desta forma, continuar a
promover o livro e a leitura.

Ainda de se referenciar a continuação do Serviço
de Empréstimo Domiciliário/Take-Away, realizada
pela equipa da Biblioteca Municipal Manuel Alegre,
que permite aos munícipes solicitar e receber
livros na sua própria casa, tendo-se registado um
total de 111 pedidos.

No âmbito das Comemorações do Dia
Internacional dos Monumentos e Sítios, que
decorreu a 18 de abril, e a convite da Direção-Geral
do Património Cultural, foram inseridas na página
criada para o efeito as iniciativas desenvolvidas
pelo Município de Águeda na área cultural
(http://w3.patrimoniocultural.pt/dims2021):



LINHAS
ESTRATÉGICAS

43Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021

Publicação único de partilha de livros da
Biblioteca Municipal Manuel Alegre (BMMA),
referente ao património literário aguedense e
regional;
Transmissão do vídeo, realizado em 1977, com
a atuação da Orquestra Típica de Águeda no
Parque da Alta Vila;
Transmissão da reportagem produzida por
ocasião da comemoração dos 75 anos da
ligação do Vouguinha entre Sernada do Vouga e
Aveiro;
Publicação com o vídeo “Águeda e o Progresso”,
inserido no programa “Horizontes da Memória”
- José Hermano Saraiva, 2000.

Ainda no período em análise, importa destacar o
início dos trabalhos associados aos três projetos
de programação cultural em rede, dos quais
Águeda faz parte (num financiamento a 100 por
centro pelos respetivos programadas de incentivo):
o projeto "3 Territórios, 1 Rio que nos une", o
projeto “Rail Fest” e o projeto “5 Municípios. 5
Culturas. 5 Sentidos." 

Destaca-se a apresentação, em conferência de
imprensa, do projeto "3 Territórios, 1 Rio que nos
une” que decorreu no Salão Nobre dos Paços de
Concelho de Águeda a 13 de maio e que contou
com os presidentes de Câmara de Albergaria-a-
Velha e Sever do Vouga, para além dos
representantes das bandas filarmónicas envolvidas
no projeto e da comunicação social. 

A sessão foi liderada pelo Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Águeda, sendo também o
momento simbólico de entrega do “Hino ao Vouga”
aos representantes camarários por parte do
Maestro Luís Cardoso. Este hino resulta de uma
colaboração entre os maestros/bandas dos três
municípios, apresentando-se como uma compo-
sição musical alusiva ao Rio Vouga. 

O hino, no âmbito do projeto, consiste no fio
condutor que interliga culturalmente todos os
concelhos da REDE, pelo que, o mesmo deve ser
enaltecido. 

Esta atividade procura valorizar e aprofundar a
relação do património tangível (paisagem
protegida por diretas comunitárias - REDE NATURA
2000 Ria de Aveiro) e intangível (memórias,
narrativas, conhecimento tradicional, valores,
texturas, cores).

Por último, e no seguimento da transferência de
competências para os municípios na área da
Cultura, a Autarquia passou a receber as meras
comunicações prévias de espetáculos de natureza
artística que sejam promovidos no concelho, nos
termos do previsto no Decreto-Lei n.º 22/2019, de
30 de janeiro, tendo sido rececionadas duas
comunicações referentes a espetáculos realizados
no CAA. 
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No que respeita aos projetos financiados, importa
ainda destacar a gestão administrativa e
acompanhamento técnico do projeto co-financiado
pelo PO Centro 2020, “5 Municípios, 5 Culturas, 5
Sentidos”, nomeadamente com a elaboração e
submissão de pedido de pagamento e o
acompanhamento técnico à aprovação de 3 novas
candidaturas: “3 Territórios, 1 Rio que nos Une”
(Águeda, Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga), “5
Municípios, 5 Culturas, 5 Sentidos: 2” (Águeda,
Idanha-a-Nova, Óbidos, São Pedro do Sul e Seia),
“Rail Fest” (Águeda, Entroncamento e Vila Velha de
Ródão).

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

Em relação ao Orçamento Participativo, mais
concretamente ao Orçamento Participativo de
Portugal, foi inaugurado o projeto de Vale
Domingos – Capital da Magnólia, em abril, e
formalizados os protocolos com as entidades
envolvidas (ICNF, Município de Águeda e
Associação de Vale Domingos), tendo em vista a
operacionalização e dinamização do Parque e
Centro Interpretativo. 

Relativamente ao novo projeto vencedor –
ExplorAPPateira – o ICNF, I.P. transferiu para o
Município de Águeda o direito de implementar e
executar o projeto do OPP 2018, através de um
protocolo. 

Deu-se início aos procedimentos de contratação
pública para aquisição de serviços para elaboração
de um guia do campo, do site e APP, bem como de
outros elementos de comunicação do projeto, a
implementar nas freguesias ribeirinhas. 

Ao nível do Orçamento Participativo de Águeda,
procedeu-se à entrega de vários projetos
vencedores, já antes referenciados, nomeada-
mente a requalificação do Parque do Emigrante,
em Fermentelos, a reabilitação e requalificação
urbana do acesso ao parque dos Bombeiros em
Agadão, a requalificação do Parque da Boiça, em
Valongo do Vouga, entre outros.

Nos meses de abril e maio, e ao nível da ação
social, efetuaram-se 26 atendimentos presenciais,
estando estes na sua maioria relacionados com o
Subsídio ao Arrendamento. De referir que ao nível
do subsídio ao arrendamento, e para além dos
apoios já aprovados em fevereiro, foram
aprovadas duas candidaturas de vítimas de
violência doméstica, na perspetiva de defesa dos
direitos das mulheres vítimas de abuso.

Durante o período a que se reporta a presente
informação, importa destacar o trabalho realizado
ao nível da Rede Social, referente ao programa
PARES. 

APOIO E INCLUSÃO SOCIAL
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Assim, e na sequência do pedido de Parecer por
parte do Instituto da Segurança Social sobre as
candidaturas apresentadas por parte de onze IPSS
do concelho ao programa “PARES 3.0”, foram
realizadas 3 reuniões do Núcleo Executivo do CLAS
de Águeda. 

A primeira reunião teve como objetivo proceder à
avaliação individual de cada candidatura e emissão
dos respetivos pareceres e a segunda reunião, a
avaliação das respostas rececionadas pelos
parceiros de CLAS, na medida em que, por
limitação de tempo de resposta ISS, não foi
efetuado o plenário desta entidade, tendo os
pareceres sido emitidos via email. 

Já a terceira reunião realizada, visou a audição de
IPSS cujo parecer foi negativo por parte do CLAS
em termos da candidatura apresentada, tendo
ainda sido avaliado e emitido parecer sobre o
pedido do Centro Social “Arco-Íris” para alarga-
mento da sua resposta de SAD.

Nesta mesma reunião, deu-se início ao trabalho
para a revisão do Diagnóstico Social, com a
apresentação da empresa que irá proceder a este
trabalho em conjunto com a Rede Social e com os
serviços técnicos da autarquia, que deu a conhecer
a sua proposta metodológica para a elaboração do
Diagnóstico Social, Plano de Desenvolvimento
social e Carta Social para o ano 2021 do concelho.

De destacar também no período, o trabalho
relativo à descentralização de competências na
área da ação social, tendo sido efetuados diversos
pedidos de esclarecimentos ao Governo, no
sentido da possível assunção das competências no
que ao nível do decreto-lei nº55/2020 de 12 de
agosto. 

Contudo, e tendo em conta a falta de
esclarecimentos, assim como o facto dos valores
apresentados ao município para os respetivos
pacotes financeiros, não se encontrarem corretos,
foi efetuada proposta de não assunção da
competência para o ano de 2021, e que será
votada na reunião ordinária da Assembleia
Municipal de junho.

Ainda ao nível da descentralização de compe-
tências, refira-se os trabalhos de preparação para
a inauguração do CLAIM de Águeda, Centro Local
de Apoio à Integração de Migrantes (que ocorrerá
no dia 8 de junho), ao abrigo do decreto-lei
104/2018 de 29 de novembro, tendo sido já
realizadas diversas formações como ACM, com
vista à formação dos técnicos que irão assegurar
esta valência. 

Cumulativamente, deu-se início ao processo de
implementação do GAE, Gabinete de Apoio ao
Emigrante, cujo protocolo de colaboração, poderá
vir a ser assinado em julho de 2021.



LINHAS
ESTRATÉGICAS

46Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021

Noutro campo, salienta-se o trabalho relativo à
Estratégia Local de Habitação, com a conclusão das
correções solicitadas pelo IRHU e complemento do
levantamento realizado, procedendo-se ao seu
envio novamente ao IRHU para emissão de parecer
e posterior discussão com a AMA.

Ao nível dos projetos em parceria, importa
salientar o projeto de Mediação Municipal e
Intercultural de Águeda “Igualdade na
Diversidade”, onde se deu continuidade aos
workshops e oficinas de fabrico digital, assim como
se manteve as reuniões semanais do consórcio. 

Destaque-se, em abril, a propósito da
comemoração do dia Internacional da Pessoa
Cigana, para as palestras das Equipa de
Mediadores em diferentes turmas no agrupamento
de Escolas de Águeda Sul, dando a conhecer a
cultura do povo cigano.

Já no que concerne à implementação do Plano para
a Igualdade, deu-se por concluído o concurso para
aquisição de serviços da empresa que irá proceder
à elaboração do Plano para a Igualdade de Género
e Não Violência, designadamente a empresa
DigitalBrain, estando já a primeira reunião de
trabalho agendada para início de junho.

Ainda no âmbito do Plano para a Igualdade, foi
efetuada a atualização do Protocolo existente
desde 2015 com a Comissão para a Cidadania e
Igualdade do Género (CIG), sendo que as principais
alterações se centraram no alinhamento com a
Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não
Discriminação 2018-2030 - “Portugal + Igual”
(ENIND), bem como a necessidade da nomeação
dos Conselheiros e da Equipa da Igualdade para a
Vida Local, a qual já se encontra definida, por
despacho do Presidente da Câmara Municipal.

Relativamente à parceria com o CLDS 4G “Ser
Pioneiro”, foi dinamizada no dia 16 de abril, no
auditório da Escola Secundária Marques de
Castilho, a ação de formação sobre Voluntariado.

Esta ação de formação teve como objetivo
capacitar os voluntários com competências que
lhes permitirão exercer o seu papel com qualidade
e competência, junto da população idosa. 

Esta formação contou com a participação de 12
pessoas, 10 jovens do banco de voluntariado da
Escola Secundária Marques de Castilho e 2
voluntárias previamente inscritas no Serviço de
Voluntariado do CLDS 4G “Ser Pioneiro”. 

As oficinas semanais da Atividade 10 – Academia
Sénior, tiveram início no dia 26 de abril com uma
palestra dinamizada pela Guarda Nacional
Republicana de Águeda. 
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Na primeira semana de maio decorreu a sessão de
Musicoterapia, seguindo-se a sessão com o
enfermeiro que consistiu numa palestra sobre
saúde e bem-estar na terceira idade, na segunda
semana de maio. 

Na terceira semana realizaram-se as aulas de
Boccia e, na última semana de maio, os Bombeiros
Voluntários de Águeda dinamizaram duas pales-
tras, uma sobre queimadas e outra sobre suporte
básico de vida, num total de 41 idosos isolados
envolvidos.

Ainda a nível de estabelecimento de parcerias, foi
celebrado um novo protocolo com a associação
“Os Pioneiros”, após aprovação da candidatura por
parte desta IPSS ao Programa Escolhas 3ª Geração.

Com esta nova parceria, foi incluído no ALL o
“Centro Digital para a Inclusão”, com vista a um
trabalho conjunto em termos tecnológicos com os
públicos do projeto (comunidades ciganas e
pessoas desfavorecidas).

Já no que se refere ao “Parque Botânico de Vale
Domingos - Aldeia de Inovação Social”, man-
tiveram-se as reuniões mensais do projeto, onde é
feito um reporte e balanço do trabalho
desenvolvido, assim como uma projeção das
iniciativas a implementar. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021

Importa ainda salientar, a alteração do Projeto PIM,
realizado em parceria com a ANF, com a definição
de novos critérios de acesso direto aos serviços,
designadamente para munícipes com 80 ou mais
anos e/ou doentes crónicos, estando o PIM ao
dispor de 12 das 13 farmácias existentes no
concelho.

Destaque também para a alteração do protocolo
com a Delegação da Cruz Vermelha - Delegação de
Águeda, com vista à cedência de parte do edifício
da Casa dos Magistrados, face às necessidades
sentidas pela instituição, de forma a poderem
responder de forma mais célere ao aumento de
pedidos que a Estrutura de Acolhimento e
Atendimento “Dar a Voz”. Com esta alteração, a
estrutura consegue reforçar o apoio psicológico e
psicoterapêutico a crianças e jovens vítimas de
violência doméstica, nomeada-mente através do
projeto a que apresentaram candidatura ao POISE
“Respostas de Apoio Psicológico a Crianças e
Jovens Vítimas de Violência Doméstica”. 

De destacar também ao nível dos projetos, a
participação em ações com municípios vizinhos,
como foi o caso da edição 2021 das “Idolíadas – A
Arte da Maior Idade”, onde a equipa representante
do município de Águeda (IPSS a Liga dos Amigos de
Aguada de Cima – LAAC e a IPSS Fundação Nª. Sr.ª
Conceição Valongo do Vouga) venceu, no passado
dia 21 de maio, a prova de arte plástica.
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Para além destas ações, importa referenciar a
presença do município nas reuniões do RSI, assim
como o início de pagamento das Bolsas de Estudo
para o Ensino Superior e Apoio para Pagamento de
Propinas, na sequência da aprovação destes
apoios.

Por último, e como tem vindo a ser habitual,
procedeu-se à elaboração da candidatura ao
prémio do Observatório das Autarquias Familiar-
mente Responsáveis.

No que concerne à qualificação das infraestruturas
da saúde no concelho, importa começar por referir
que, no que diz respeito à Remodelação de Edifício
e Espaços Exteriores do Centro de Saúde de
Águeda, o processo foi remetido para outorga de
contrato escrito a 28 de maio, no âmbito do
procedimento de contratação pública para
execução de empreitada, prevendo-se o início em
junho de 2021.

Já relativamente à Remodelação de Edifício e
Espaços Exteriores para Unidade de Saúde Familiar
de Aguada de Cima prosseguiram os trabalhos da
empreitada. 

QUALIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE
SAÚDE DO CONCELHO

Foram executados os trabalhos de divisórias
interiores em gesso cartonado e de tetos falsos, a
preparação de base em brita na zona de aplicação
de betão poroso e a aplicação de lancis na zona
exterior, encontrando-se a decorrer as de pinturas
de paredes interiores e tetos e a aplicação de tout-
venant na execução das bases na zona de
estacionamento, estando em fase final a execução
a rede de gases medicinais.

Ainda em relação a esta unidade de saúde, refira-
se a 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,
da “Unidade de Saúde de Aguada de Cima”.

No âmbito da concretização da política desportiva
municipal, as associações desempenham um papel
crucial na promoção e dinamização da atividade
desportiva, facto que é reconhecido por todos, e
por esse motivo a estratégia municipal, ao apoiar
regularmente a atividade destas coletividades, tem
como objetivo principal, o aumento do número de
praticantes de desporto, seja ao nível federativo,
amador ou recreativo.

DESPORTO PARA TODOS
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De referir ainda que, no âmbito do Programa
Nacional de Desfibrilhação Automática Externa, a
Cruz Vermelha Portuguesa - Núcleo de Águeda
efetuou, no mês de maio, nas Piscinas Municipais
de Águeda, a formação de “Suporte Básico de Vida
– Desfibrilhação Automática Externa” dirigida a seis
colaboradores do Município. Esta formação visou
capacitar e melhorar os serviços oferecidos aos
munícipes nesta infraestrutura desportiva,
integrada na estratégia de proporcionar uma
prática regular da atividade física com saúde e em
segurança, sob o slogan” Desporto é vida”!

Neste enquadramento, e no âmbito do Código
Regulamentar do Município de Águeda –
Associativismo Desportivo (F2), e para além do
“pacote financeiro” de mais de meio milhão de
euros que foi atribuído às coletividades em março
para apoiar a atividade desportiva em todo o
concelho, no âmbito da época desportiva
2020/2021, é fundamental referir os apoios
concedidos para a aquisição de um Desfibrilhador
Automático Externo (DAE). 

Dando continuidade ao processo iniciado com a
atribuição de apoios a quatro coletividades
desportivas, foi agora atribuído mais um apoio ao
Sport Clube de Fermentelos no valor de 930,00€
(50% do valor da aquisição do DAE + 100% para a
formação de Suporte Básico de Vida DAE até um
número máximo de seis elementos), perfazendo
um montante total de 4.650,00€. 

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 5
associações desportivas e 5 atletas individuais.
Ainda no contexto do trabalho em rede, é de se
referenciar as parcerias com o tecido associativo
que se afiguram como os parceiros fundamentais
para a implementação dos diferentes projetos
desportivos. No decorrer deste período, iniciou-se
a implementação do projeto desportivo “Orienta-te
por Águeda”, cuja dinamização foi assegurada pelo
Clube de Atividades da Bairrada, que com o apoio
da Câmara Municipal, se encontra a desenvolver
várias iniciativas que visam a promoção da
modalidade de Orientação junto da comunidade
escolar.

As iniciativas realizadas, foram dirigidas a
alunos/as pertencentes à Escola Secundária
Marques de Castilho e à Escola Secundária Adolfo
Portela, abrangendo cerca de 100 alunos de vários
anos de escolaridade. Estas atividades decorreram,
utilizando mapas, em contexto escolar, urbano e
no Parque da Alta Vila, usando para o efeito o
equipamento Kit SPORTident (estações de controlo
e chips) que permite aliar a tecnologia à prática
desportiva. 

Ainda neste enquadramento, salientam-se projetos
desportivos municipais direcionados para o
público em geral, em específico o CMMC. 
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Tendo decorrido no Águeda Bike Park, esta
iniciativa teve como objetivo promover a
aprendizagem do ciclismo para alunos do 3.º Ciclo
do Agrupamento de Escolas Águeda Sul e Escola
Secundária Adolfo Portela, sendo que até à data já
usufruíram desta oportunidade cerca de 700
alunos, totalizando cerca de 1.600 utilizações.

A 5 de abril, foram retomados os treinos
presenciais do CMMC cumprindo com todas as
recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS).

Por seu turno, e no período em análise, ocorreu a
primeira iniciativa do projeto “Caminhar pela
Natureza”, a 23 de maio, que surge no âmbito da
dinamização dos percursos pedestres através do
Centro de Marcha e Corrida de Águeda, com o
intuito de promover a atividade física aliada à
natureza. A primeira etapa realizou-se em
Fermentelos, no trilho dos poços (PR7) e que
contou com cerca 250 pessoas, limite máximo
definido para garantir o cumprimento de todas as
recomendações da DGS.

Considerando ainda o contexto dos projetos
desportivos municipais direcionados para a
comunidade, e numa forte aposta no Desporto
Escolar (objetivo 1, subalínea b. do Plano Municipal
de Desporto) é de se referenciar a retoma do
projeto Pedal In Águeda a 16 de abril, com a
iniciativa “Ciclismo nas Escolas”. 

Também nesta área, é de referir que, em abril,
foram realizados 32 serviços de transportes pela
Autarquia das escolas para o Centro de BTT e 4
para a canoagem, na Pateira. Em maio realizaram-
se 63 transportes das escolas para o Centro de BTT
e 26 para a canoagem, na Pateira.

Igualmente enquadrado no projeto Pedal In
Águeda, e a pedido de vários munícipes que
participaram na 1ª edição em 2020, destaca-se o
reinício da iniciativa “Águeda Bike 4 kids”, no dia 8
de maio. 

Com o intuito de estimular e incentivar à utilização
regular da bicicleta, os técnicos da Autarquia
ensinaram crianças com idades compreendidas
entre os 4 e os 11 anos, a andar de bicicleta, bem
como a melhorar as suas competências (no caso
dos que já sabem andar). Com vagas limitados,
esta atividade teve lotação esgotada, tendo
participado cerca de 30 alunos divididos por
turmas de 10. 

Esta foi mais uma iniciativa que contou com a
parceria do Clube FullRacing e Clube Desportivo
Águeda Bike Friends, demonstrando que a bicicleta
é um meio de transporte alternativo ao
convencional, incentivando e fomentando o gosto
pela prática desportiva entre os mais jovens,
sensibilizando-os para os benefícios da atividade
física e para uma mobilidade cada vez mais
sustentável.
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Em paralelo, e aproveitando esta oportunidade,
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 Artur
Nunes Vidal, de contactar com os desportos
náuticos na Pateira. 

Na continuidade da promoção da bicicleta como
meio de transporte alternativo, mas também como
prática desportiva saudável, destacam-se as
diferentes iniciativas nesta área através das quais
se procura incentivar a prática desportiva e o
crescimento desta modalidade em Águeda,
salientando-se, no período em análise, a atribuição
dos apoios para a realização dos eventos “Grande
Prémio ABIMOTA”, “Trichallenge” e “Bairrada 150”
com os valores de 10.000€, 6.500€ e 4.500€, respe-
tivamente.

Ainda no que se refere ao Desporto Escolar, é
importante salientar a atividade regular do Centro
de Formação Desportiva de Desportos Náutico do
AEAS, que teve cerca de 1.500 utilizações. 

Refira-se, a este propósito, o início do projeto
“Canoagem na Escola” no dia 3 de maio para os
alunos do Agrupamento de Escolas Águeda Sul e
Escola Secundária Adolfo Portela, como resposta à
enorme procura de atividades ao ar livre por parte
dos respetivos professores. Até à data já usufruí-
ram desta atividade cerca de 1.100 alunos.

Este objetivo foi concretizado com a aprovação em
reunião de executivo de 18 de maio, do Contrato-
Programa de colaboração entre o Agrupamento de
Escolas Águeda Sul, a Câmara Municipal de
Águeda, Associação Recreativa e Cultural de Óis da
Ribeira e o Hotel Estalagem da Pateira.

No que se refere ao projeto do DIRTT - Developing
Intereuropean Resources Trail Builder Training, o
trabalho efetuado durante o período em análise
prendeu-se, sobretudo, pelo acompanhamento,
em reuniões online, do esboço do produto final do
programa educacional dirigido ao sector do design
e construção de trilhos BTT, que está ainda em
fase de desenvolvimento. Foram analisadas várias
formas de apresentação dos conteúdos, como
plataformas online e websites, de forma a divulgar
e a disponibilizar o produto final deste projeto.

Em paralelo, é de se salientar o trabalho dos
técnicos do município no âmbito da realização de
vistorias dos equipamentos desportivos, com
enfoque para o Águeda Bike Park/Centro
Cyclin’Portugal de Águeda, as Piscinas Municipais
de Águeda e o Estádio Municipal de Águeda. No
caso destes dois últimos equipamentos, salienta-se
as intervenções ao nível do sistema de
aquecimento da água – caldeira de condensação e
a reparação do sistema de bombagem,
respetivamente.
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Ainda no âmbito do Águeda Bike Park/Centro
Cyclin’Portugal de Águeda, dá-se destaque à
celebração de uma parceria com o Clube
Desportivo Águeda Bike Friends, para além da
parceria já existente com o Clube BTT de Águeda,
com o objetivo primordial de assegurar a
dinamização deste espaço desportivo. Conside-
rando os princípios que regem a atividade deste
clube no âmbito da promoção da prática do
ciclismo, do cicloturismo e da indústria ligada ao
ciclismo, decorreu no dia 23 de maio, o Passeio de
BTT – Pateira de Fermentelos, contribuindo assim
para a divulgação e promoção da Rede de Trilhos
Cicláveis.

No que se refere à Rede de Trilhos de BTT de
Águeda, têm vindo a ser realizadas vistorias
técnicas, resultando em ações de conservação dos
mesmos, nomeadamente, limpeza e verificação da
sinalética existente. Com vista a potenciar a
utilização dos Trilhos de BTT, quer pelos munícipes
como pelos visitantes, foi adicionado no site da
autarquia um novo separador informativo sobre
esta temática. 

É ainda de referenciar a reabertura ao público das
Piscinas Municipais de Águeda, que até este
momento tinha vindo a funcionar de forma
condicionada, com utilizações limitadas pelos
atletas do Clube Sport Algés e Águeda XXI para
realização dos respetivos treinos diários,
totalizando 374 utilizações durante este período.

Para além do serviço de regime livre que reabriu a
3 de maio, salientam-se as atividades letivas -
aprendizagem e aperfeiçoamento de crianças e
adultos no âmbito da Escola Municipal de Natação,
que reabriu a 7 de maio e totalizou 157 utilizações
durante este período.

Por último, e no âmbito do balanço que está a ser
levado a cabo pelos serviços de Desporto relativo à
eficácia do “Plano Municipal de Desporto”, com o
intuito de se proceder à respetiva atualização e
definição de novos objetivos e linhas estratégicas
para o desporto municipal para o período pós-
2022, destaca-se a realização de trinta e duas
vistorias técnicas às instalações desportivas
pertencentes a clubes/associações desportivas,
com o objetivo de efetuar um levantamento de
necessidades (intervenções de manutenção e
melhoria) de cada coletividade.

GESTÃO FLORESTAL E ATUAÇÃO DA
PROTEÇÃO CIVIL

No âmbito do trabalho do GTF, importa salientar o
seguinte a aprovação do Plano Municipal da Defesa
da Floresta Contra Incêndios, assim como do Plano
Operacional Municipal (POM) 2021, e a sua entrada
em vigor com a publicação em Diário da República.
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Intervenção e Reparação nos Reservatórios de
Defesa da Floresta Contra Incêndios (RDFCI) e
gestão de combustíveis nos 24 Pontos de água
artificiais;
Limpeza, manutenção e gestão de combustíveis
de terrenos municipais;
Limpeza, desmatação e corte de árvores em
Estradões Municipais (Cabeço de Cão –
Carvalhal, Carvalhal – Rio de Maças,
Freimoninho - Foz, Bolfiar, Guistolinha);
Limpeza das bermas da EN1, para passagem
dos peregrinos;

Ainda ao nível florestal, foi efetuada reunião com a
Comissão Distrital de Defesa da Floresta de Aveiro,
onde foi realizada a apresentação do POD – Plano
Operacional Distrital, assim como foi efetuada a
submissão de candidatura ao “Voluntariado Jovem
para a Natureza e Florestas - 2021” (IPDJ).

Para além destes trabalhos, foi efetuado o regular
apoio aos munícipes na Gestão de combustíveis,
abate e poda de sobreiros, projetos de (re)arbori-
zação, queimas e queimadas, assim como foi
efetuada a monitorização dos trabalhos
executados pelas entidades que integram o PMDFC
e elaboradas a proposta de áreas para execução
de fogo controlado ao ICNF.

Quanto ao trabalho desenvolvido pelos sapadores
florestais, foram executadas as seguintes ações:

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021

Gestão de combustíveis nos terrenos
adjacentes ao Parque Empresarial do Casarão e
na estrada para Alvarim;
Elaboração de Relatório Trimestral (janeiro,
fevereiro e março) para envio ao ICNF.

No que respeita à Proteção Civil, foi dado
continuidade ao trabalho de acompanhamento e
apoio/cooperação no âmbito da atual pandemia
por COVID-19. Com especial destaque para o
acompanhamento de todo o processo de
vacinação à comunidade, que foi iniciado no dia 25
de fevereiro, e se encontra a decorrer na Unidade
de Saúde de Recardães. 

Neste âmbito, tem ainda sido realizada a
coordenação/articulação dos transportes de doen-
tes dependentes (acamados e de mobilidade redu-
zida), sem transporte próprio, para o Posto de
Vacinação, numa ação realizada em conjuntamente
com os Bombeiros, Cruz Vermelha e Juntas de
Freguesia. Para além destas situações, continua a
ser acautelada a distribuição de EPI’s a instituições.

Tem ainda sido realizada a atividade normal do
serviço, dando-se destaque para a continuação da
execução do Plano de Ação no combate à Vespa
Asiática e ainda a implementação e gestão do
Serviço de Brigada de Aeródromo/Pista do Casarão
de proteção ao Helicóptero/Brigada Helitrans-
portada, integrado no DECIR - Dispositivo Especial
de Combate a Incêndios Rurais.
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Foi ainda elaborada e submetida uma candidatura
ao Fundo de Emergência Municipal, referente aos
estragos causados pelas Depressões ELSA e
FABIEN.

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021

EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA

Avaliação de riscos e resultados das ações
decorrentes dos resultados das avaliações de
riscos e oportunidades anteriores, assim como
as respetivas vulnerabilidades, no âmbito do
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e do
Sistema de Gestão da Segurança da Informação
(SGSI);
Recolha, análise e tratamento de dados para a
Revisão pela Gestão, incluindo a análise de
informação do desempenho global do Sistema,
de modo a 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;
Verificação/revisão de documentos do Sistema
de Gestão;

A Autarquia, no âmbito do seu Sistema de Gestão
(SG) – Qualidade e Segurança da Informação,
define, monitoriza, controla e mede os processos e
o respetivo desempenho. Destacam-se as se-
guintes atividades:

Recolha, análise de informação e elaboração de
relatório, sobre todas as reclamações/quei-
xas/sugestões apresentadas no ano 2020,
incluindo recolha de informação associada por
tipologia e por área;
Recolha, análise e tratamento estatístico 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;
Análise das listagens de entradas/registos de
entrada de processos, no âmbito da prestação
de serviços da CMA, tanto no GAM, como a
partir da entrada em expediente geral, para o
período compreendido entre 01 de janeiro e 31
de dezembro de 2020, para compilação de
informação referente aos/às munícipes/e-mails,
para envio do inquérito de avaliação da
satisfação dos/as munícipes, incluindo o
cruzamento de dados entre as referidas
listagens;
Preparação e realização de auditoria interna,
no âmbito dos Sistemas de Gestão e do RGPD,
tendo em conta os requisitos das normas de
referência, para avaliação da conformidade
com as disposições dos referenciais legais e
normativos;
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Revisão dos processos/Competências Organiza-
cionais, atividades macro e respetivos/as
responsáveis.

Ainda ao nível da Segurança da Informação, foi
alterada a listagem de controlo de acessos dos/as
utilizadores/as, ao nível das TI (Tecnologias da
Informação), cujo objetivo é assegurar o acesso de
utilizadores/as autorizados/as e prevenir o acesso
não autorizado a sistemas e serviços. 

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), foram
solicitados diversos contributos de informação
para complementar os dados já entregues e em
auditoria.

Ainda a respeito do RGPD, para além da análise de
informação específica sobre dados pessoais, foi
preparado o procedimento para a avaliação de
riscos, complementando o leque de dados/docu-
mentos existentes, de forma a, cumulativamente,
compilar informação para definição de novas
regras ao nível do compliance com o RGPD.

De destacar a participação no projeto “Selos
Digitais”, com a tutela do Governo, cujo objetivo
macro é “Incrementar a maturidade digital das
organizações em Portugal”, nas vertentes “Acessi-
bilidade Digital”; “Confidencialidade & Proteção de
dados”; Segurança” e “Sustentabilidade”, sendo
que, no caso de Águeda, estamos envolvidos nas
vertentes da Acessibilidade Digital e Confidenciali-
dade & Proteção de dados.

No âmbito da RAD – Região de Aveiro Digital,
projeto de modernização administrativa, de
capacitação institucional, de aumento do nível de
eficiência na relação da Administração Local com
os cidadãos e com as empresas, assim como da
transparência da gestão pública, foram efetuados
trabalhos no âmbito do cadastro multifinalitário,
com a adaptação da informação geográfica
municipal ao modelo de dados e a inserção de
dados, e do cadastro simplificado. 

Foi ainda submetida a candidatura à realização do
cadastro simplificado (sobre prédios rústicos) no
Município de Águeda, em parceria com a CIRA. 
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Foram ainda desenvolvidas ações para a
implementação do BUPi (Balcão Único do Prédio -
Águeda), tendo também sido preparados os dados
geográficos para a eBUPi.

Importa ainda referir, o processo de modernização
do Gabinete de Atendimento ao Munícipe da
Autarquia de Águeda, o qual se encontra a ser
trabalhado com o IAPMEI e com a AMA, no sentido
da criação de um espaço de nove geração e com
valências diferenciadas do espaço atual,
constituindo-se como um espaço único e singular a
nível nacional. De referir, que para tal, será
realizado um novo protocolo com a AMA, no
sentido da instalação de uma loja do cidadão de
nova geração, que será um projeto piloto para o
resto do país.

Em termos de comunicação, importa destacar os
trabalhos de preparação para o lançamento do
novo website da autarquia, que se realizou no dia 1
de junho. Nesta nova página, os internautas
poderão encontrar a diversa informação do
concelho, organizada por áreas. Apesar de terem
sido mantidas algumas das terminologias
anteriormente utilizadas, foram agora acrescen-
tadas diferentes áreas com novos conteúdos. 

A evolução relativamente ao site anterior é
também visível no número de cliques necessários
para aceder a determinada informação. 

Neste sentido, foi efetuada uma análise às áreas
mais pesquisadas, às quais foram colocadas
ligações logo a partir da página inicial, facilitando,
deste modo, o acesso mais rápido à informação
por parte do cidadão e munícipe. Além das áreas
que já existiam, nomeadamente a informação
sobre o Município (descrição do Concelho, Câmara
Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de
Freguesia), bem como as áreas que respeitam a
quem vive no Município (como a ação social, o
associativismo, o desporto, o desenvolvimento
económico, a juventude ou a regeneração urbana,
entre outros) ou ainda do Balcão Virtual (serviços
de apoio ao munícipe e edificação, submissão de
ocorrências, entre outros), o novo website con-
templou a criação de novas áreas de informação. 

A nova página, tem um design responsivo e
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. 

O novo site é mais um passo no esforço contínuo
da autarquia para facilitar o acesso à informação e
estabelecer uma relação mais próxima com os
cidadãos.
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Foram ainda realizadas as normais tarefas no
âmbito da comunicação, com a articulação com os
meios de comunicação social locais e nacionais
para divulgação de notícias e eventos relacionados
com a atividade municipal, e ainda a gestão e
monitorização da presença autarquia 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 abril e maio, um total de 36 notas de
imprensa, efetuadas 129 publicações de notícias e
eventos nas redes sociais e 38 coberturas
fotográficas de eventos. Em relação às faces
municipais da rede de Mupis presente na cidade,
foram colocados 46 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 efetuados
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. Em abril e maio foram realizadas 50
reportagens num total de 50 vídeos, 3 trans-
missões em direto, 69 peças de design, num total
de 265 tarefas registadas este ano.

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021
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Relativamente à Gestão de Recursos Humanos e para além do tratamento e registo de situações dentro
do regular funcionamento do serviço, destaca-se a abertura dos novos procedimentos de recrutamento
de pessoal com vista à ocupação de 35 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, dos quais já iniciaram funções 4
estagiários nas áreas de medicina veterinária, arquitetura paisagista, proteção civil e direito:
https://www.cm-agueda.pt/pages/1318.

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.

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

INFORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021

No âmbito da atuação do Jurídico da autarquia, referência para os pareceres internos desenvolvidos a
pedido de diversos serviços, tendo sido elaborados 26 no mês de abril e 21 no mês de maio, 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

https://www.cm-agueda.pt/pages/689
https://www.cm-agueda.pt/pages/1318
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entrega da declaração do IVA referente ao 1.º trimestre;
conclusão dos trabalhos de fecho do ano de 2020;
preparação do relatório de gestão.

Concursos Públicos: 21 (vinte e um) a decorrer; 6 (seis) concluídos e 0 (zero) revogados;
Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 9 (nove) a decorrer, 4 (quatro) concluídos e 0 (zero)
revogados;
Consultas Prévias: 12 (doze) a decorrer, 4 (quatro) concluídos e 1 (um) revogado;
Ajustes Diretos Simplificados: 165 (cento e sessenta e cinco).

Concursos Públicos: 17 (dezassete) a decorrer; 9 (nove) concluídos e 1 (um) revogado;
Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 12 (doze) a decorrer, 7 (sete) concluídos e 0 (zero)
revogados;
Consultas Prévias: 12 (doze) a decorrer, 6 (seis) concluídos e 1 (um) revogado;
Ajustes Diretos Simplificados: 240 (duzentos e quarenta).

No âmbito contabilístico e financeiro, foram executadas as tarefas inerentes à gestão financeira, onde se
destaca:

No que concerne à contratação pública, no período de abril e maio, encontravam-se em curso os
seguintes procedimentos:

Mês de abril de 2021:

Mês de maio de 2021:

INFORMAÇÃO FINANCEIRA
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JURÍDICA E FINANCEIRA
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Receita Executada

Despesa Executada

Execução das Grandes Opções do Plano

Orçamental

Capacidade de Endividamento

Dívidas a Fornecedores

Dívidas a Empreiteiros

8 304 663,24 €

8 287 582,87 €

4 187 421,35 €

- €

1 563 973,04 €

400 203,44 €

abril

10 624 686,47 €

10 454 551,48 €

5 372 533,84 €

- €

1 738 918,03 €

247 922,06 €

maio

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021
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EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS
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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 3/2021
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EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS

64

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, assim como do Serviço
de Voluntariado Europeu. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021

https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/7/37


EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS

65

CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021

Número de visitantes nas exposições patentes:
Número de visitantes nas exposições patentes no CAA,
nas atividades promovidas pelo Projeto Educativo do CAA.

Número de espetadores:
Número de espetadores total de espetáculos promovidos
pela autarquia e no âmbito de cedências e alugueres,
tendo sido realizados um total de 10 espetáculos/eventos.

http://www.centroartesagueda.pt/
http://www.centroartesagueda.pt/


EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS
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BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE

Número de novos leitores e empréstimos ao domicílio:
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, no
âmbito do Serviço Educativo: 
Para mais informações sobre a BMMA, consultar:
https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/4/17

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021
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EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS

POSTO DE TURISMO DE ÁGUEDA

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

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

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

Informação à Assembleia Municipal n.º 3/2021
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PISCINAS MUNICIPAIS DE ÁGUEDA

Número de utilizações pelos atletas do Clube Sport e
Algés de Águeda e pelos alunos da Escola Municipal de
Natação:
As piscinas municipais reabriram ao público no dia 3 de
maio, garantindo todas as medidas de segurança da DGS.

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

Para mais informações sobre a Piscina Municipal de
Águeda, consultar:
 https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/4/28

https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/4/28
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EMPREITADAS EM
CURSO
ANEXO I
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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 (trabalhos suspensos)

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

€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 para o 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 ((obra recebida provisoriamente no mês de abril de 2021)

€20.268,23

Pavimentação da Rua da Canada, freguesia de Aguada de Cima €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 (o  início  dos  trabalhos  está
previsto par ao final do corrente ao letivo)

€28.850,00

Reabilitação do Mercado Municipal (aguarda o visto do Tribunal de Contas) €4.590.000,07

Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão – Fase 2 (aguarda o visto do Tribunal de
Contas)

€2.704.964,57

Repavimentação de Ruas na Trofa, Segadães e Mourisca do Vouga €148.465,50

Construção de Coberturas Exteriores na Escola Básica Fernando Caldeira, União das freguesias de
Águeda e Borralha (o início dos trabalhos está previsto par ao final do corrente ao letivo)

€19.940,00

Construção  de  Passeio  e  Espaço  Verdes  na  Rua  da  Indústria  (Covão)  (estão  em  curso  os
procedimentos para início dos trabalhos)

€33.626,83

Repavimentação de Ruas em Jafafe (estão em curso os procedimentos para início dos trabalhos) €149.773,60

Construção da Ecopista do Vouga (estão em curso os procedimentos para início dos trabalhos) €157.846,56

*Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.
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GABINETE JURÍDICO
14/06/2021

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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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. 
 

*** 

Nº Processo: 360/21.0BEAVR 
  
Tribunal: Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro 
 
Data da entrada: 07.05.2021 
 
Tipo Processo: Ação Administrativa 
 
Valor: € 4.971,00 
 
Juízo: Unidade Orgânica 1 
 
Estado atual do processo: O Município foi notificado da petição inicial aperfeiçoada, estando 
em curso o prazo para se pronunciar em relação à mesma. 
 

Porto, 11 de junho 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

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

Coimbra ARHC.D
AAF.000
10.2015

Contra-
Ordenação

Dir.  Regional   da
Adm.  Região
Hidrográfica  do
Centro

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

21/15

Trib. de 
Contas  
Lisboa

7/7/2015

 999/201
4

Processo de
Fiscalização

Tribunal  de  Contas
de Lisboa

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

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

24/15

TAF de 
Aveiro

31/8/2015
550/15.4

BEAVR

Proc.  Impug.

€ 5.000,00

MEO – Serviços  de
Comunicações  e
Multimédia, SA 

Em  26/2/2021  fomos  notificados  do
Acórdão  do  Tribunal  Central
Administrativo Norte.

Em  1/3/2021  enviado  email  para  a
Câmara  com  cópia  do  Acórdão,  e  Duc
para pagar a taxa de justiça devida pelo
recurso.

25/15

TAF de
Braga

523/16.0
BEBRG

Ac.

Administ. 

€ 30.000,01

Sec.
Admin
.

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

Em 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

1



TAF 
Aveiro

164/17.4
BEAVR

Ação
Administrativa

José João Nogueira Em  4/10/2019  fomos  notificados  do
requerimento   Companhia  de  Seguros
Seguradoras Unidas, SA. Com um pedido
de  desculpas  pelo  facto  de  o  nome  do
Município  de  Águeda  não  constar  no
sistema  informático  da  Seguradora  a
comprovar de que a Apólice  encontra-se
paga. 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  25/05/2021  receção  de  notificação
eletrónica com despacho a dar prazo de
dez dias à Exequente para provar que os
cinco  funcionários  da  Câmara  já
faleceram.

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

5/20

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

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

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.  Em  17/5/2021  recebida
notificação  c/  requerimento  a  pedir  a
gravação  dos  depoimentos  das
testemunhas p/ elaborar o recurso.

7/21

TAF de 
Aveiro

212/21.3
BEAVR

Ação
Administrativa

Unid.

Org. 1

MARIA  DO
ROSÁRIO
FERREIRA  GOMES
PEDRO

Em  22  de  Março  de  2021  receção  da
petição inicial, através de email.

Em 16/4/2021 foi enviada eletronicamente
a contestação para o TAF.

Em  27/04/2021  foi  enviado
eletronicamente  o  processo
administrativo, para o TAF de Aveiro.

11/21

Procura
doria 
do Trib.
de 
Águeda

125/20.6
T9AGD

Processo
Administrativo

Juízo
Cível

Ministério Público Em  29/04/2021  receção  de  email  da
Câmara, com uma notificação a marcar a
data de 26 de Maio, para o Sr. Presidente
prestar declarações.

15/21

3



Em 29/04/2021 foi  enviado email  para a
Câmara em razão da notificação recebida.
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