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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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Sensivelmente 4 anos separam esta mensagem da primeira escrita sobre minha égide, sendo que ao longo
deste tempo fomos dando conta do trabalho realizado pela autarquia no cumprimento dos objetivos traçados
no início do mandato 2017/2021.

Considero que conseguimos alcançar muitos dos objetivos a que nos propusemos, sendo que, como já tive
oportunidade de referir, este talvez tenha sido dos mandatos mais difíceis de gerir, tendo em conta a
pandemia da COVID-19 e os impactos que a mesma acarretou para a sociedade em geral, e para a autarquia
em particular.

Contudo, fomos capazes, executivo e funcionários municipais, aos quais desde já deixo uma palavra de
agradecimento, de enfrentar os tempos menos bons dos quais estamos agora a sair, e continuar a fazer e a
executar. Resistimos! Ou melhor, tal como hoje se tanto fala, fomos resilientes.

Apesar de tudo, concretizamos, avançamos com obras icónicas, lançamos projetos e conseguimos alcançar
consensos. Estamos a concretizar, se me permitem a expressão, sonhos antigos, como a Ligação Rodoviária
Aveiro-Águeda!

Fizemo-lo sempre enquadrados naquilo que nos caracteriza. Uma autarquia preocupada com as pessoas e
para as pessoas e com os que nos rodeiam. Criamos o CLAIM para apoiar os migrantes, desenvolvemos
inúmeros projetos de impacto social incluindo todos e estamos a trabalhar nas questões da igualdade.
Investimos na educação, reforçando os recursos humanos das nossas escolas, tão importantes para a
estabilidade do sistema, e continuamos a promover serviços de apoio à comunidade educativa que vão muito
além da nossa competência, como o apoio ao nível do transportes escolar, da terapia da fala, entre tantos
outros.

MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL

01Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021



O Presidente da Câmara Municipal de Águeda,
 
 

(Jorge Almeida)

Apoiámos as nossas instituições, dos mais diversos quadrantes, sobretudo durante a crise sanitária, e
continuamos a desenvolver com elas, projetos na área cultural, desportiva e recreativa. Também aqui, um
apontamento, hoje Águeda é conhecida por múltiplas facetas. Se a indústria continua a ser forte e uma
imagem de marca, hoje, a cultura e o desporto são bandeiras do concelho, e continuá-lo-ão a ser tendo em
conta as bases por nós lançadas.

Hoje somos mais sustentáveis, o que é demonstrado pelo resultado obtido no Índice de Sustentabilidade
Municipal 2021, que avalia o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda
2030 da ONU, estando o Município acima da média nacional e com um evolução muito positiva nas áreas de
Governança, Economia, Social e Ambiente.

Termino referindo que a nossa responsabilidade é ajudar a construir um futuro em que o nosso concelho
continue a ser uma referência para viver, trabalhar, visitar e investir!

MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL
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INTRODUÇÃO

03

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 e a sua respetiva situação
financeira.

A presente informação, a ser apreciada na 4.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, diz respeito aos
meses de junho, julho e agosto de 2021, sendo que este documento encontra-se orientado pelas 11 linhas
estratégicas definidas em sede das 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.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021
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PRESIDENTE
JORGE ALMEIDA

Presença nas reuniões da CIRA – Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro;
Presença no Conselho Estratégico e Assembleia
Intermunicipal da CIRA;
Presença na Assembleia Geral da Adices;
Presença na Assembleia Geral da AdRA;
Presença na Assembleia Geral e nas reuniões
ordinárias da AMCV;
Abertura oficial do evento "MALA - Manifestação
Literária de Águeda" com a Exposição
Retrospetiva “Mafalda Milhões à procura do
traço” e apresentação do livro da autora Cristina
Taquelim ilustrado por Mafalda Milhões
"Teodora e o Mistério dos Cachapins", na BMMA;
Inauguração da Exposição "O Livro é uma
sequência de espaços" da curadoria de Luís
Alegre no âmbito da "MALA - Manifestação
Literária de Águeda", no CAA;
Apresentação dos livros do autor Afonso Melo
“Se Tivesse Sido Eu a Inventar Deus” e
"Matemático das Seis Cordas" por Paulo Sucena
no âmbito da “MALA - Manifestação Literária de
Águeda", na BMMA;
Ação de sensibilização no Mercado Municipal de
Águeda para a preservação e sustentabilidade
ambiental, no âmbito do Dia Mundial do
Ambiente “BioMercado”;
Inauguração das Obras de requalificação do
Largo da Senhora da Saúde e Ruas adjacentes,
em Fermentelos;
Chegada da 2.ª Etapa e 41.º Grande Prémio
ABIMOTA, na Avenida 25 de Abril, em Águeda;
Inauguração do CLAIM - Centro Local de Apoio à
Integração de Migrantes, no edifício do Espaço
Multigeracional de Águeda;

Entrega à população do projeto vencedor do
Orçamento Participativo de Águeda, para a
melhoria das condições de circulação de
invisuais, que inclui bandas de circulação nos
passeios, marcadores em relevo de sinalização
de passadeiras e distinção de passeios da
estrada, junto ao parque de estacionamento da
P3 em Águeda;
Inauguração da Unidade Local de Proteção Civil
de Belazaima do Chão, em Belazaima do Chão;
Participação na cerimónia evocativa das vítimas
do grande incêndio de 14 de junho de 1986, em
Castanheira do Vouga, no quartel dos
Bombeiros Voluntários de Águeda;
Assinatura do Protocolo de Colaboração para
apoio financeiro 2021 e do Contrato
Interadministrativo - Orçamento Participativo de
Águeda - Mexe, Mexe em Boa Companhia, com a
Junta de Freguesia de Fermentelos, na CMA;
Entrega à população do projeto vencedor do
Orçamento Participativo de Águeda, para a
melhoria das condições de circulação de
invisuais, que inclui bandas de circulação nos
passeios, marcadores em relevo de sinalização
de passadeiras e distinção de passeios da
estrada, junto ao parque de estacionamento da
P3 em Águeda;
Sessão solene das comemorações do 12.º
aniversário de elevação de Valongo do Vouga a
Vila, no Salão Nobre da sede da Junta de
Freguesia de Valongo do Vouga;
Concerto 105.º Aniversário Orfeão de Águeda,
no CAA;

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021
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PRESIDENTE
JORGE ALMEIDA

Reunião com as Associações Culturais no âmbito
do Regulamento do Programa Municipal de
Apoio Extraordinário e Temporário nas áreas da
Educação, Juventude, Desporto, Cultura e Ação
Social, em resultado da pandemia da COVID-19,
no CAA;
Conferência sobre “Rede de Ciclovias (Programa
Valorizar) e Revisão do PIMTRA”, no Museu
Ferroviário de Macinhata do Vouga, no âmbito
do Congresso Região de Aveiro, da CIRA;
Assinatura de Contrato Interadministrativo com
a União de Freguesias de Barrô e Aguada de
Baixo 2021, na CMA;
Assinatura de Adenda aos Contratos
Interadministrativos de Delegação de Compe-
tências n.ºs 137 e 161 (2019 e 2020), de Contrato
Interadministrativo de Delegação de Compe-
tências para 2021 e de Protocolo de Cola-
boração para atribuição de Apoio Financeiro,
com a JF de Aguada de Cima, na CMA;
Assinatura de Adenda ao contrato Interad-
ministrativo n.º 292/2019 (Orçamento Partici-
pativo Projeto 591745 – Trilho dos Moinhos e
Projeto 527341 – Requalificação dos Moinhos de
Água do Sabugueiro), com a Junta de Freguesia
de Aguada de Cima, na CMA;
Assinatura de Protocolo com a Cruz Vermelha,
na Sala de Reuniões da Presidência;
Grande Rota da Região de Aveiro | Inauguração
das Rotas Verde e Dourada, na igreja de
Sangalhos, em Anadia e no Parque do Carreiro
Velho, em Oliveira do Bairro;

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021

Inauguração das Exposições “O Espaço que o
Tempo esqueceu” da artista Sandra Baía, no
Espaço Santos e na Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Águeda; “Infusão de
Rabisco” do artista Mariana Gomes no Salão de
Chá da Alta Vila e “O Cântico dos Jovens” do
artista Paulo Brighenti no IVV (antigo Instituto
do Vinho e da Vinha);
Reunião do Conselho Regional da CCDRC, na
Antiga Igreja do Convento de São Francisco, em
Coimbra;
Participação no III Encontro Nacional de Limpeza
Urbana, no Braga Altice Fórum;
Hastear da Bandeira Verde Eco Freguesias XXI –
ABAE e inauguração da “Casa e Laboratório
Rios”, no Parque da Boiça;
Inauguração do Parque da Boiça, na Junta de
Freguesia de Valongo do Vouga;
Presença no Programa de cidadania EntreTanto,
na Fundação Dionísio Pinheiro;
Inauguração da Exposição do artista Mário
Rocha, no Centro de Artes de Águeda;
I Gala Vale Domingos, organizada pela
Associação de Vale Domingos, no Auditório do
Centro de Artes de Águeda;
Cerimónia protocolar do 5º. Grande Prémio
ANICOLOR, Avenida 25 de Abril em Águeda;
Assinatura da 2.ª adenda ao Contrato
Interadministrativo n.º 160/20, celebrado com a
União de Freguesias de Águeda e Borralha, na
Sala de Reuniões da Presidência;
Entrevista à TSF sobre o comboio da linha do
Vouga, o Vouguinha;
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PRESIDENTE
JORGE ALMEIDA

Chegada da 1.ª Etapa da 28.ª Volta a Portugal do
Futuro, na Av. 25 de Abril, em Águeda;
Conversa no âmbito do Desenho como
Pensamento "O Desenho nas Coleções
particulares e institucionais", no Café Concerto
do Centro de Artes de Águeda;
Assinatura de Adenda ao Protocolo Colaboração
n.º 3240/2021, celebrado com a União de
Freguesias de Recardães e Espinhel, na Sala de
Reuniões da Presidência;
Assinatura do Contrato Interadministrativo do
Orçamento Participativo para construção do
Parque Radical, celebrado com a Junta de
Freguesia de Aguada de Cima, na Sala de
Reuniões da Presidência;
Entrevista à RTP numa reportagem sobre a
cidade de Águeda, na baixa da cidade;
Receção à comitiva de Guiné Bissau, na CMA;
Sessão de abertura das Jornadas Internacionais
de Turismo, no CAA;
Sessão de encerramento das Jornadas
Internacionais de Turismo + Entrega do
Galardão “Chapéu de Ouro", no CAA;
Abertura da Auditoria de 1.º Acompanhamento
da certificação ISO/IEC 27001, do Sistema de
Gestão de Segurança da Informação, no âmbito
do Licenciamento de Obras Particulares, no
Salão Nobre da Câmara Municipal;
Inauguração da 2.º Fase e arranque da 3.ª Fase
do Abastecimento de Água a Agadão - (PAA 023),
no Largo da Igreja de Santa Maria Madalena, em
Agadão;

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021

Encerramento da Auditoria de 1.º Acompa-
nhamento da certificação ISO/IEC 27001, do
Sistema de Gestão de Segurança da Informação,
no âmbito do Licenciamento de Obras
Particulares, no Salão Nobre da Câmara
Municipal;
Assinatura dos relatórios dos Censos, com o
coordenador do INE de Águeda, na Sala de
Reuniões da Câmara Municipal;
Sessão de Divulgação do Projeto “Carta
Gastronómica do Território”, no Salão Nobre da
Câmara Municipal;
Conferência de Imprensa Agrupamento de
Entidades Adjudicantes ERAA, no Café Concerto
do Centro de Artes de Águeda; 
Participação do Dia Aberto - Visita à obra da
Unidade de Saúde Local Aguada de Cima;
Eucaristia com celebração de Promessas -
Agrupamento 1084 Trofa/Segadães, no Parque
da Ínsua de Segadães;
Receção à comitiva do Município do Sal (Cabo
Verde) composta por Maria João Brito
(Vereadora da Administração e Modernização
Administrativa, Educação e Cultura) e Irineu
Almeida (Diretor da Educação, Cultura e
Indústrias Criativas), no âmbito da geminação
entre os municípios de Águeda e do Sal;
1º sorteio, no âmbito da Campanha Compre em
Águeda – Fase II, na CMA:
Partida da 82.º Edição da Volta a Portugal em
bicicleta, em Águeda;
Inauguração da Exposição "Risco" da artista
Helena Dias, na Sala Estúdio do Centro de Artes
de Águeda;
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PRESIDENTE
JORGE ALMEIDA

Inauguração da Exposição fotográfica "Comboio
de Ferro" Mauritânia de Daniel Rodrigues, no
âmbito do projeto RAILFEST, no Museu
Ferroviário de Macinhata do Vouga;
Espetáculo Musical com as Bandas do Concelho
de Águeda, de drones e pirotecnia “1 Rio que
nos Une” no âmbito do Projeto “3 Territórios, 1
Rio que nos Une”, em simultâneo nas 3
margens da Pateira (Fermentelos, Espinhel e
Óis da Ribeira).

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021
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VICE-PRESIDENTE
EDSON SANTOS

Assinatura de Protocolo de colaboração no
âmbito do Centro de Formação Desportiva de
Águeda, na CMA;
Sessão de sensibilização no âmbito do Dia
Mundial do Ambiente “BioMercado”, no Mercado
Municipal de Águeda;
Apresentação dos livros do autor Afonso Melo
“Se Tivesse Sido Eu a Inventar Deus” e
"Matemático das Seis Cordas" por Paulo Sucena,
na Biblioteca Municipal de Águeda;
Inauguração das Obras de requalificação do
Largo da Senhora da Saúde e Ruas adjacentes,
em Fermentelos;
Chegada da 2.ª Etapa e 41.º Grande Prémio
ABIMOTA, na Avenida 25 de Abril em Águeda;
Participação no evento organizado por
estudantes do 2º ano da Licenciatura em
Secretariado e Comunicação Empresarial da
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de
Águeda da Universidade de Aveiro, com o tema
“Antes, durante e depois da pandemia (ADDP)”,
via plataforma online;
Cerimónia de entrega de prémios na prova a
contar para o "Campeonato Nacional de Enduro
CNE-2021", no Crossódromo Internacional de
Águeda;
Entrega à população do projeto vencedor do
Orçamento Participativo de Águeda, para a
melhoria das condições de circulação de
invisuais, que inclui bandas de circulação nos
passeios, marcadores em relevo de sinalização
de passadeiras e distinção de passeios da
estrada, junto ao parque de estacionamento da
P3 em Águeda;

Apresentação pública do projeto RAIL FEST –
Programa Cultural em Rede, que decorre nos
municípios do Entroncamento, Águeda e Vila
Velha de Rodão em parceria com o Município
de Castelo Branco e a Fundação Museu
Nacional Ferroviário, no Museu Nacional
Ferroviário no Entroncamento;
Visita à Lousã no âmbito dos Municípios Amigos
do Desporto, na Lousã;
Concerto 105º Aniversário Orfeão de Águeda,
no CAA;
Cerimónia de entrega de prémio no âmbito do
Campeonato Regional de XCO no Bike Parque,
em Águeda,
Conferência sobre “Rede de Ciclovias
(Programa Valorizar) e Revisão do PIMTRA”, no
Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga, no
âmbito do Congresso Região de Aveiro, da
CIRA.
Inauguração do Parque da Boiça, na Junta de
Freguesia de Valongo do Vouga;
Hastear da Bandeira Verde Eco Freguesias XXI –
ABAE e inauguração da “Casa e Laboratório
Rios”, no Parque da Boiça;
I Gala Vale Domingos, organizada pela
Associação de Vale Domingos, no Auditório do
Centro de Artes de Águeda;
3 Territórios, 1 Rio Que nos Une :: Espetáculo
circense de luz, cor, pirotecnia e drones, no
Parque do Areal, Angeja – Albergaria-a-Velha; 
Cerimónia protocolar do 5º. Grande Prémio
ANICOLOR, Avenida 25 de Abril em Águeda;

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021
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VICE-PRESIDENTE
EDSON SANTOS

1.º workshop do estudo “Atualização do Plano
Intermunicipal de Transportes da Região de
Aveiro – A aposta na mobilidade ativa”, via
Zoom;
Chegada da 1.ª Etapa da 28.ª Volta a Portugal do
Futuro, na Av. 25 de Abril, em Águeda;
Receção à comitiva de Guiné Bissau, na CMA;
Sessão de abertura das Jornadas Internacionais
de Turismo, no CAA;
Moderador nas Jornadas Internacionais de
Turismo inserido no painel VI “Territórios
Distantes, um Futuro Comum”, no CAA;
Sessão de encerramento das Jornadas
Internacionais de Turismo + Entrega do
Galardão “Chapéu de Ouro", no CAA; 
Abertura da Auditoria Externa de 1.º
Acompanhamento da certificação ISO/IEC 27001,
do Sistema de Gestão de Segurança da
Informação, no âmbito do Licenciamento de
Obras Particulares, na CMA;
Encerramento da Auditoria Externa de 1.º
Acompanhamento da certificação ISO/IEC 27001,
do Sistema de Gestão de Segurança da
Informação, no âmbito do Licenciamento de
Obras Particulares, online;
Conferência de Imprensa Agrupamento de
Entidades Adjudicantes, na CMA.
Receção à comitiva do Município do Sal (Cabo
Verde) composta por Maria João Brito
(Vereadora da Administração e Modernização
Administrativa, Educação e Cultura) e Irineu
Almeida (Diretor da Educação, Cultura e
Indústrias Criativas), no âmbito da geminação
entre os municípios de Águeda e do Sal;
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1º sorteio, no âmbito da Campanha Compre em
Águeda – Fase II, na CMA:
Partida da 82.º Edição da Volta a Portugal em
bicicleta, em Águeda; 
Espetáculo Musical com as Bandas do Concelho
de Águeda, de drones e pirotecnia “1 Rio que
nos Une” no âmbito do Projeto “3 Territórios, 1
Rio que nos Une”, em simultâneo nas 3
margens da Pateira (Fermentelos, Espinhel e
Óis da Ribeira).
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VEREADORA
ELSA CORGA

Abertura da Auditoria Externa (Renovação) no
âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ), a todos os serviços da Câmara Municipal
de Águeda, na CMA;
Abertura oficial do evento "MALA - Manifestação
Literária de Águeda" com a Exposição
Retrospetiva “Mafalda Milhões à procura do
traço” e apresentação do livro da autora Cristina
Taquelim ilustrado por Mafalda Milhões
"Teodora e o Mistério dos Cachapins", na
Biblioteca Municipal Manuel Alegre (BMMA);
Entrevista à Rádio Soberania sobre a
programação do Centro de Artes de Águeda
(CAA) e da BMMA;
Inauguração da Exposição "O Livro é uma
sequência de espaços" da curadoria de Luís
Alegre no âmbito da "MALA - Manifestação
Literária de Águeda", no CAA;
Apresentação dos livros do autor Afonso Melo
“Se Tivesse Sido Eu a Inventar Deus” e
"Matemático das Seis Cordas" por Paulo Sucena
no âmbito da “MALA - Manifestação Literária de
Águeda", na BMMA;
Assinatura da Adenda ao Protocolo n.º 117/2018
entre o Município de Águeda e a d'Orfeu –
Associação Cultural”, com o objeto “Adenda ao
Protocolo n.º 117/2018 - Protocolo Plurianual de
Cooperação entre a Câmara Municipal de
Águeda e a d'Orfeu – Associação Cultural”, na
CMA;
Encerramento da Auditoria Externa (Renovação)
no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ), a todos os serviços da Câmara Municipal
de Águeda, na CMA;

Inauguração do CLAIM - Centro Local de Apoio
à Integração de Migrantes, no edifício da
Incubadora de Empresas de Águeda, na Rua
Luís de Camões em Águeda;
Apresentação de três Estagiários no âmbito do
Programa de Estágios Profissionais na
Administração Local (PEPAL) nas áreas de
Turismo, Biologia e Ambiente, na CMA;
Peça de teatro "Aldebarã", para crianças do 3.º
ciclo do ensino básico, no CAA;
Entrega à população do projeto vencedor do
Orçamento Participativo de Águeda, para a
melhoria das condições de circulação de
invisuais, que inclui bandas de circulação nos
passeios, marcadores em relevo de sinalização
de passadeiras e distinção de passeios da
estrada, junto ao parque de estacionamento da
P3, em Águeda;
Evento “Oh Happy Day”, emissão televisiva para
o CanalCentral – a Televisão da Região de
Aveiro, no âmbito da comemoração do trabalho
realizado durante o ano escolar 2020/2021 do
Instituto Duarte de Lemos, com a inauguração
do ‘B-Parque’ – um projeto que usa a
metodologia de gestão de projeto e que teve a
preciosa orientação e colaboração do nosso
parceiro PMI Portugal, no IDL;
Espetáculo musical com Silvia Pérez Cruz
(Catalunha, Espanha) no âmbito do Festim
2021, organização da d’Orfeu- Associação
Cultural, no CAA;
Sessão solene das comemorações do 12.º
aniversário de elevação de Valongo do Vouga a
Vila, no Salão Nobre da sede da Junta de
Freguesia de Valongo do Vouga;

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021
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ELSA CORGA

Receção a um grupo de técnicos de juventude
de vários países europeus para uma ação de
formação “Youth In(tercultural)clusion”, apoiada
e financiada pela Agência Nacional Erasmus+
Juventude em Ação, que visa não só a partilha
de boas práticas mas também a capacitação dos
jovens com competências para a integração de
migrantes e outras minorias, nomeadamente
étnicas, no âmbito do Centro de Juventude de
Águeda (CJA), na CMA;
1.º reunião do Grupo de Trabalho da Rede de
Programação Cultural e de Teatros e Cineteatros
da Região de Aveiro, na sede da Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA);
Reunião com as Associações Culturais no âmbito
do Regulamento do Programa Municipal de
Apoio Extraordinário e Temporário nas áreas da
Educação, Juventude, Desporto, Cultura e Ação
Social, em resultado da pandemia da doença
coronavírus sars-cov-2-COVID-19, no CAA; 
Conferência sobre “Rede de Ciclovias (Programa
Valorizar) e Revisão do PIMTRA”, no Museu
Ferroviário de Macinhata do Vouga, no âmbito
do Congresso Região de Aveiro, da CIRA.
 Reunião com os Srs. Diretores dos
Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada, na CMA;
Assinatura do Protocolo n.º 203/2021 entre o
Município de Águeda e a Cruz Vermelha
Portuguesa-Delegação de Águeda”, com o objeto
“Cedência do Piso 2 e do compartimento do Piso
1 situado ao lado da porta de entrada do edifício
da Casa dos Magistrados, nº 89 à Cruz Vermelha
Portuguesa – Delegação de Águeda”, na CMA;

Inauguração da Exposição “O Espaço que o
Tempo esqueceu” da artista Sandra Baía,
inserida no Ciclo “O Desenho Como
Pensamento” da curadoria de Alexandre
Batista, no Espaço Santos e na Escola Superior
de Tecnologia e Gestão de Águeda;
Inauguração da Exposição “Infusão de Rabisco”
do artista Mariana Gomes, inserida no Ciclo “O
Desenho Como Pensamento” da curadoria de
Alexandre Batista, no Salão de Chá da Alta Vila;
Inauguração da Exposição “O Cântico dos
Jovens” do artista Paulo Brighenti, inserida no
Ciclo “O Desenho Como Pensamento” da
curadoria de Alexandre Batista, no IVV (antigo
Instituto do Vinho e da Vinha);
Visita/reunião à Fábrica da Ciência Viva com o
Sr. Diretor, Dr. Pedro Pombo, no âmbito de
possíveis parcerias, na sede da Fábrica da
Ciência Viva, em Aveiro;
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de
Águeda (AEA), na sede do AEA.
Reunião do Grupo Setorial Intermunicipal
constituído pelos Vereadores do Pelouro da
Cultura das Câmaras Municipais da Região de
Aveiro no âmbito da Candidatura de Aveiro a
Capital Europeia da Cultura 2027, no Atlas
Aveiro;
Palestra com o tema "Tradições e Cultura
Ciganas" pelo Presidente da União Romani
Portuguesa, Sr. José Maria Fernandes, no
âmbito do Projeto “Igualdade na Diversidade”,
no CAA;
Inauguração do Parque da Boiça, na Junta de
Freguesia de Valongo do Vouga;

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021
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Hastear da Bandeira Verde Eco Freguesias XXI –
ABAE e inauguração da “Casa e Laboratório
Rios”, no Parque da Boiça;
Inauguração da Exposição "Olhares do Silêncio"
do artista Mário Rocha, no CAA;
Assinatura protocolos para atribuição de apoios
no âmbito do Código Regulamentar do Muni-
cípio de Águeda – Associativismo Cultural, Re-
creativo e Juvenil (F1) e de Solidariedade Social
(F3), na CMA; 
Entrevista à Rádio Soberania sobre a
programação do CAA e da BMMA;
Visita/reunião com o Diretor da Fábrica da
Ciência Viva de Aveiro, Dr. Pedro Pombo, no
âmbito de possíveis parcerias, no ALL; 
Visita à obra/pintura que foi realizada na
entrada do AEVV, no âmbito do projeto
curricular de Arte Urbana, na escola sede do
AEVV;
Reunião com as Associações Culturais no âmbito
do Regulamento do Programa Municipal de
Apoio Extraordinário e Temporário nas áreas da
Educação, Juventude, Desporto, Cultura e Ação
Social, em resultado da pandemia da COVID-19,
no CAA; 
Reunião com os Diretores dos Agrupamentos de
Escolas e Escola Não Agrupada, na CMA;
Encerramento da Auditoria Externa de 1.º
Acompanhamento da certificação ISO/IEC 27001,
do Sistema de Gestão de Segurança da
Informação, no âmbito do Licenciamento de
Obras Particulares, online;
Reunião de Núcleo Executivo da Rede Social de
Águeda, na CMA;

Evento final do Projeto Juventude 19:27 -
“Diálogo com a juventude para a definição de
políticas de juventude a nível local” do CJA, na
ESMC;
Reunião com a comitiva do Município do Sal
(Cabo Verde) composta por Maria João Brito
(Vereadora da Administração e Modernização
Administrativa, Educação e Cultura) e Ireineu
Almeida (Diretor da Educação, Cultura e
Indústrias Criativas), no âmbito da geminação
entre os municípios de Águeda e do Sal;
1.ª reunião com grupo de trabalho da área
cultural e recreativa criado para debater apoios
no âmbito do Regulamento do Programa
Municipal de Apoio Extraordinário e
Temporário nas áreas da Educação, Juventude,
Desporto, Cultura e Ação Social, em resultado
da pandemia da COVID-19, na CMA; 
1.ª reunião com grupo de trabalho da área
social criado para debater apoios no âmbito do
Regulamento do Programa Municipal de Apoio
Extraordinário e Temporário nas áreas da
Educação, Juventude, Desporto, Cultura e Ação
Social, em resultado da pandemia da doença
coronavírus sars-cov-2-COVID-19, na CMA; 
1.ª reunião com grupo de trabalho na área da
deficiência criado para debater apoios no
âmbito do Regulamento do Programa Municipal
de Apoio Extraordinário e Temporário nas
áreas da Educação, Juventude, Desporto,
Cultura e Ação Social, em resultado da
pandemia da COVID-19, na CMA; 
1º sorteio, no âmbito da Campanha Compre em
Águeda – Fase II, na CMA.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021
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VEREADOR
JOÃO CLEMENTE

Sessão de Abertura da Auditoria Interna –
Sistema de Gestão da Qualidade e Sistema de
Gestão de Segurança da Informação (SGSI),
conforme os requisitos das normas NP EN ISO
9001 (todos os serviços da CMA) e NP ISO/IEC
27001 (serviços relacionados com o Licen-
ciamento de Obras Particulares da CMA) e
RGPD;
Encerramento da Auditoria Interna - Sistema de
Gestão da Qualidade e Sistema de Gestão de
Segurança da Informação (SGSI), conforme os
requisitos das normas NP EN ISO 9001 (todos os
serviços da CMA) e NP ISO/IEC 27001 (serviços
relacionados com o Licenciamento de Obras
Particulares da CMA) e RGPD;
Sessão de sensibilização no âmbito do Dia
Mundial do Ambiente “BioMercado”, no Mercado
Municipal de Águeda;
Inauguração da Unidade Local de Proteção Civil
(ULPC) de Belazaima do Chão; 
Entrega à população do projeto vencedor do
Orçamento Participativo de Águeda, para a
melhoria das condições de circulação de
invisuais, que inclui bandas de circulação nos
passeios, marcadores em relevo de sinalização
de passadeiras e distinção de passeios da
estrada, junto ao parque de estacionamento da
P3 em Águeda;
Conferência sobre “Rede de Ciclovias (Programa
Valorizar) e Revisão do PIMTRA”, no Museu
Ferroviário de Macinhata do Vouga, no âmbito
do Congresso Região de Aveiro, da CIRA;
Inauguração do Parque da Boiça, na Junta de
Freguesia de Valongo do Vouga;

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021

Sessão de abertura da Auditoria Externa de 1.º
Acompanhamento da certificação ISO/IEC
27001, do Sistema de Gestão de Segurança da
Informação, no âmbito do Licenciamento de
Obras Particulares, na CMA;
Encerramento da Auditoria Externa de 1.º
Acompanhamento da certificação ISO/IEC
27001, do Sistema de Gestão de Segurança da
Informação, no âmbito do Licenciamento de
Obras Particulares, online;
I Gala Vale Domingos, organizada pela
Associação de Vale Domingos, no Auditório do
Centro de Artes de Águeda;
Chegada da 1.ª Etapa da 28.ª Volta a Portugal
do Futuro, na Av. 25 de Abril, em Águeda;
Receção à comitiva da Câmara Municipal da
Guiné Bissau, na CMA;
VI Jornadas Internacionais de Turismo de
Águeda, no CAA;
Sessão pública de apresentação do projeto
“Carta Gastronómica da Região”, na CMA;
Reunião Ordinária do Conselho Diretivo da
Associação de Municípios do Carvoeiro - Vouga,
na Câmara Municipal de Estarreja; 
Receção à comitiva do Município do Sal (Cabo
Verde) composta por Maria João Brito
(Vereadora da Administração e Modernização
Administrativa, Educação e Cultura) e Irineu
Almeida (Diretor da Educação, Cultura e
Indústrias Criativas), no âmbito da geminação
entre os municípios de Águeda e do Sal;
1º sorteio, no âmbito da Campanha Compre em
Águeda – Fase II, na CMA;
Partida da 82.º Edição da Volta a Portugal em
bicicleta, 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.

Prevê-se que, durante o mês de setembro, a
proposta de alteração seja remetida à CCDRC, com
vista à convocatória da Comissão de Acompa-
nhamento para emissão de parecer sobre a
matéria, e subsequente aprovação pela Assembleia
Municipal. 

Cumulativamente, e do ponto de vista da obra
relativa à 2.ª fase do PEC, e após a receção do visto
do Tribunal de contas, a mesma arrancou em finais
de agosto, estando prevista a sua com conclusão,
durante o 1.º semestre de 2022.

Por fim, mas não menos importante, referenciar a
preparação da candidatura do PEC, ao Plano de
Recuperação e Resiliência, nomeadamente à
Componente 7/ Investimento 1, referente às Áreas
de Acolhimento Empresarial de Nova Geração,
Aviso N.º 01/C7-i01/2021. Neste sentido, a
candidatura prevê 5 tipologias de intervenção:
Sistemas de Produção e Armazenamento de
Energia Renovável para Autoconsumo; Ilha de
Qualidade de Serviço de Estabilidade Energética;
Mobilidade Sustentável na AAE; Reforço da
cobertura com soluções de comunicação 5G e
Medidas Ativas de Prevenção e Proteção contra
Incêndios, às quais a autarquia irá apresentar
candidatura, durante o mês de setembro, num
valor de investimento que rondará os
10.000.000,00€.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO

No que se refere ao PEC-Águeda, importa desde
logo ressalvar três situações durante o período em
questão: a revisão do regulamento do PEC-Águeda
(projeto de 3.ª Alteração ao Regulamento Municipal
do PEC-Águeda), a revisão do regulamento do
Plano de Pormenor do PEC-Águeda e ainda a
preparação da candidatura ao PRR, para aumentar
a competitividade do Parque Empresarial.

Desta forma, e no que diz respeito à revisão do
Regulamento Municipal do PEC-Águeda, a mesmo
foi concluída, e o projeto de regulamento sujeito a
período de audiência de interessados, a qual
terminou em agosto, estando a ser analisadas as
questões apresentadas e as eventuais alterações
que venham a ser preconizadas ao mesmo,
prevendo-se que até final de setembro esteja
pronto para aprovação.

Quanto ao regulamento do Plano de Pormenor, foi
sujeito a revisão, para dar resposta a situações
omissas em termos urbanísticos. 
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Como é de conhecimento público, foi aberto ao
público, a 12 de julho, o BUPi com o objetivo de
apoiar aos cidadãos no registo dos prédios rústicos
ou mistos, sendo este sustentado com base nos
serviços municipais, consolidado num protocolo
conjunto da CIRA.

O BUPi é uma plataforma dirigida aos proprietários
de prédios rústicos e mistos, que permite mapear,
entender e valorizar o território português, de
forma simples e gratuita, e permite salvaguardar
os direitos dos mesmos, através do registo na
conservatória predial, e pela existência de uma
base geográfica associado aos mesmos.

Para além da importância deste serviço para os
proprietários, o mesmo apresenta relevância em
termos de ordenamento do território, uma vez que
ajudará a completar o cadastro existente, peça
fundamental para um correto planeamento do
território.

Refira-se que, no caso de Águeda, e desde a
abertura, já foram iniciados 401 prédios e
finalizados 376.

No que concerne à descentralização de compe-
tências, importa salientar duas situações durante o
período de referência: a abertura do CLAIM de
Águeda e ainda a assinatura do protocolo com a
AMA para a criação da 1.ª Loja de Cidadão de Nova
Geração.

Desta forma, e no que diz respeito ao CLAIM, o
mesmo foi inaugurado a 8 de junho, contando com
a presença da Secretária de Estado para a
Integração e as Migrações, e da Alta-Comissária
para as Migrações, Sónia Pereira, com a assinatura
do Protocolo de Cooperação entre o ACM e a
Câmara Municipal de Águeda. 

O CLAIM, que se encontra localizado no edifício do
Espaços Multigeracional, tem como objetivo
promover uma integração de proximidade e apoiar
todo o processo do acolhimento e integração dos
migrantes. 

De referir que, desde a sua abertura, o CLAIM
efetuou já cerca de mais de 100 atendimentos a
migrantes, esclarecendo dúvidas, apoiando os
migrantes ao nível da sua inscrição em serviços
públicos e ainda na procura ativa de emprego.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021

BALCÃO ÚNICO DO PRÉDIO (BUPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
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No que se refere às Lojas de Cidadão, realce para a
assinatura do protocolo com a AMA, a 12 de julho,
com vista à criação dum projeto piloto a nível
nacional para a implementação de um novo
conceito de loja, que assentará em dois pilares
distintos: maior proximidade ao cidadão em
termos de espaços de acolhimento e maior
interatividade, com atendimento multicanal. 

De referir que, para este novo conceito de loja, os
recursos humanos serão da autarquia e a
formação será prestada pela AMA, sendo também
esta entidade responsável por custear todas as
obras relativas à criação deste novo espaço.

Para já, encontra-se a ser desenvolvido o projeto
de arquitetura, assim como o modelo de
funcionamento, prevendo-se que se possam iniciar
a sua implementação entre os finais de setembro,
inícios de outubro de 2021.

Os encargos previstos para o projeto rondam os
2,2 milhões de euros, com a IP a suportar 85% da
despesa e as autarquias os restantes 15%, para um
custo aproximado de execução da obra de 40
milhões de euros.

O concurso para o projeto será lançado ainda
durante o mês de setembro, sendo que o passo
seguinte será a formalização com o Governo de um
acordo para o financiamento da obra através do
PRR (a 100%).

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021

LIGAÇÃO RODOVIÁRIA AVEIRO-ÁGUEDA

Na sequência da aprovação do PRR, a ligação
Aveiro-Águeda sofreu novas evoluções, sendo que
no período em questão, foi aprovado e formalizado
o acordo do Agrupamento de Entidades
Contratantes, com vista à assunção da elaboração
do projeto de execução. 

PROTEÇÃO CIVIL

Por fim, destaque para a conclusão e inauguração
da Unidade Local de Proteção Civil de Belazaima
do Chão, em Belazaima do Chão. Com cerca de 11
viaturas de combate a incêndios e integra 45
voluntários, esta estrutura é a maior do país, e
representa um esforço de anos, com vista a dar
melhores condições quem efetua a defesa da
floresta e das pessoas e bens que com ela
convivem. 



LINHAS
ESTRATÉGICAS

5



LINHAS
ESTRATÉGICAS

20

O PAPEL DE ÁGUEDA COMO UMA SMART CITY

o desenvolvimento contínuo da Águeda Smart
City Platform, nomeadamente pela adição de
indicadores para os web-services SmartStep e
adição de indicadores para os web-services
NosSMSPro;
o desenvolvimento da Plataforma PLUMA,
designadamente pela adição da do histórico de
ocupação do parque de estacionamento, adição
de página com interruptores para os end-
points, de página com interruptores para a
aplicação responsável pela a agregação de
dados para a Águeda Smart City Platform, de
página com histórico de valores de todos os
indicadores da Águeda Smart City Platform, de
uma área para visualização dos SMS gastos
filtrados por utilizador, assim como alguns
indicadores estatísticos e a data estimada de
fim do pacote. Cumulativamente, foi efetuada a
integração de ValBombeiro com cartões a
serem gerados dinamicamente, integração do
projeto PIM com cartões a serem gerados
dinamicamente. De referir ainda a adição de
dados referentes à BMMA, assim como de
adicionada área relacionada com as GOP e a
criação de uma biblioteca genérica GLPI.NET
para interação com a API do GLPI e criação de
um repositório de bibliotecas para uso interno;

No âmbito do papel de Águeda como uma smart
city, importa salientar, para o período em questão,
os seguintes trabalhos realizados:

a atualização da informação relativamente à
atual pandemia na plataforma COVID-19
(http://covid19.cm-agueda.pt). 

É ainda de destacar, tal como já mencionado nas
questões estratégicas, a abertura ao público do
Balcão Único do Prédio (BUPi), onde técnicos
municipais ajudam os cidadãos a identificar a
propriedade rústica ou mista, fazendo o necessário
cadastro dos terrenos, salvaguardando os limites
para o futuro, e permitindo um amais fácil registos
das propriedades.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021

PLANEAMENTO TERRITORIAL E
REQUALIFICAÇÃO URBANA

elaboração da proposta final de exclusões e
inclusões à Reserva Agrícola Nacional (RAN),
para submissão a parecer das entidades;
elaboração da Planta de Condicionantes -
Condicionantes Gerais;
elaboração da Planta de Ordenamento - Zonas
Sensíveis e Mistas;
elaboração da Planta de Ordenamento -
Estrutura Ecológica Municipal;

No que toca ao planeamento territorial e da
requalificação urbana, foi dada continuidade,
durante o período, aos trabalhos da 2.ª Alteração à
1.ª Revisão do PDM de Águeda. Neste sentido, deu-
se seguimento à elaboração dos seguintes
trabalhos:
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elaboração do Relatório “Plano de finan-
ciamento e fundamentação da sustentabilidade
económica e financeira”;
finalização da Planta de Ordenamento –
Património;
finalização da Planta de Condicionantes – Áreas
ardidas;
finalização da Carta de Rede de Defesa da
Floresta Contra Incêndios;
finalização da Carta da Rede Rodoviária e
Ferroviária (a integrar no Relatório do Plano);
revisão da alteração do Regulamento do plano
para integrar os pareceres das entidades,
emitidos no âmbito do RFCD da Avaliação
Ambiental da 2.ª Alteração da 1ª Revisão do
PDM de Águeda;
elaboração do Relatório do Plano;
elaboração dos Sistema de Monitorização do
Plano e Sistema de Indicadores;
finalização do Relatório de Avaliação e Controlo
no âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica e
Declaração Ambiental do PDM de 2012
(Monitorização).

Para além destes trabalhos, e ainda ano que diz
respeito ao PDM, realce para a elaboração da
proposta da alteração por adaptação do Plano
Diretor Municipal de Águeda, por força da entrada
em vigor do PMDFCI 2021/2030.

196 procedimentos de projetos de arquitetura;
70 procedimentos de projetos de especialidade;
52 procedimentos de autorização de utilização;
5 informações prévias;
15 procedimentos de operação de loteamento;
9 certidões de destaque;
1 procedimento de obras de urbanização; 
59 alvarás de licença de construção.

No que diz respeito aos outros Instrumentos de
Gestão Territorial em vigor no concelho, importa
referir a elaboração da proposta da 1.ª Alteração à
Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do
Parque Empresarial do Casarão - Águeda (PEC-
Águeda) e ainda a finalização dos respetivos
relatórios do processo de Avaliação e Controlo do
Parque Empresarial do Casarão (Plano de
Pormenor e Loteamento), nomeadamente da
Monitorização da Declaração Ambiental e da
Declaração de Impacte Ambiental/Título Único
Ambiental.

Para além destes trabalhos, foi ainda elaborada
proposta do pedido de Reconhecimento de
Interesse Público (PRIP), ao abrigo do artigo 17.º do
Regulamento do PDM de Águeda - SOSOARES –
CAIXILHARIAS E VIDRO S.A | Instalações em
Fermentelos.

Já no que se refere à gestão urbanística, foram
submetidos na Plataforma de Atendimento online
os seguintes procedimentos urbanísticos
(realizados nos termos do previsto no RJUE): 

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021



Elaboração do Projeto de Arquitetura e de
Especialidades para Requalificação do
Auditório Exterior de Fermentelos: o prazo
de entrega das propostas terminar no dia
21 de setembro de 2021.

Procedimentos de contratação pública, para
execução de empreitadas:

Requalificação do Centro Urbano da Sede
de Freguesia de Fermentelos: após a
revogação da decisão de contratar referente
ao 1º procedimento, procedeu-se à abertura
de novo procedimento, não tendo sido
rececionadas quaisquer propostas. Foi
formalizada a revogação a decisão de
contratar do 2.º procedimento no dia 23 de
agosto de 2021;
Restauro da Igreja da Trofa: foi elaborado o
relatório final no dia 25 de agosto de 2021,
para submissão a Executivo Municipal;
Centro de Interpretação do Rio: foi
elaborada decisão de não adjudicação, por
motivo de não terem sido rececionadas
quaisquer propostas. Foi formalizada a
revogação a decisão de contratar no dia 10
de agosto de 2021;
Reabilitação e Valorização da Ribeira do
Ameal (Ecogaleria de Águeda), Ribeira da
Aguieira e Rio Marnel no Concelho de
Águeda: o prazo de entrega das propostas
terminar no dia 15 de setembro de 2021.
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Procedimentos de contratação pública, para
elaboração de projetos:

Elaboração do Projeto de Execução de
Repavimentação de Vias no Concelho: o
projeto de execução foi entregue em 19 de
agosto de 2021 e encontra-se em fase de
revisão;
Elaboração dos Projetos de Especialidades
de Requalificação do Largo da Estação
Ferroviária de Águeda: a aquisição de
serviços foi adjudicada no dia 24 de agosto
de 2021;

No âmbito do previsto no DL n.º 169/2012, de 1 de
agosto, alterado e republicado pelo DL n.º 73/2015,
de 11 de maio, foram registadas e analisadas 7
Meras Comunicações Prévias de instalação de
estabelecimentos industriais do tipo 3.

No seguimento 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 2 procedimentos registo de
Comunicação Prévia com Prazo no Balcão do
Empreendedor.

Quanto 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:

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021
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Projetos em curso:
Projeto de Execução das Intervenções
Estruturais para o Controlo de Cheias em
Águeda – 2.ª Fase: encontrava-se em fase de
resposta ao relatório da revisão de projeto
de execução desde 4 de agosto de 2021;
Requalificação da Zona Envolvente à Escola
e Igreja Matriz da Borralha: aguarda a
elaboração do levantamento topográfico
das vias intervencionadas pela AdRA, para
posterior conclusão dos projetos de
especialidades; 
Requalificação do Largo da Estação
Ferroviária de Águeda: foi elaborado o
estudo prévio de arquitetura; 
Projeto de execução Eixo Rodoviário Aveiro
Águeda - Agrupamento de Entidades
adjudicantes constituído pelos Municípios
de Águeda e Aveiro: encontrava-se em fase
de preparação para lançamento de
procedimento concursal;
Projeto de execução de vias do concelho
(Lote 1 e Lote 2): encontrava-se em fase de
análise dos respetivos projetos de
execução.

Empreitadas em curso:
Requalificação Urbana - Rua José Gustavo
Pimenta e Rua Eng.º José Bastos Xavier:
decorreu o procedimento de receção
provisória, aguardando-se a execução de
pequenas reparações e entrega de
compilação técnica e telas finais;

Requalificação do Largo Sra. da Saúde em
Fermentelos: os trabalhos encontram-se
finalizados, foi realizada vistoria para
efeitos de receção provisória no dia 25 de
março de 2021; 
Reabilitação do Espaço Público Envolvente à
Habitação Social do Centro – R. Fundação
Dionísio Pinheiro e R. Eng. Carlos Rodrigues:
foi levantada a suspensão da obra, após
aprovação das alterações ao projeto e do
mapa de trabalhos a mais e a menos.
Iniciaram-se os trabalhos de execução de
caldeiras das árvores e calcetamento dos
passeios em pedrinha de calcário na Rua
Fundação Dionísio Pinheiro;
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 pavimentadas, com
massas betuminosas, a Viela da Paulicea e a
Rua Lapas de S. Pedro. Decorreram
trabalhos de conclusão da empreitada,
nomeadamente aplicação de corrimãos,
limpezas de valetas existentes, conclusão da
substituição de luminárias por tecnologia
LED. Encontra-se marcada vistoria para
efeitos de receção provisória para o dia 09
de setembro de 2021;

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021
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Requalificação da Rua Prior João Gomes dos
Santos e Rua António Dias Marques -
Macinhata do Vouga: obra concluída, a
aguardar as telas finais para elaboração do
último auto de medição;
Arranjos Exteriores da Zona Envolvente ao
Edifício da Junta de Freguesia de Espinhel:
obra concluída, aguardando-se a execução
de uma pequena reparação e entrega de
compilação e telas finais;
Construção de Infraestruturas previstas no
Plano Geral de Drenagem da Cidade de
Águeda e Execução de Intervenções
prioritárias – 1.ª Fase: No edifício do quadro
elétrico procedeu-se à execução de
alvenarias exteriores. No Largo 1.º de Maio,
na zona de estacionamento, decorrem os
trabalhos de implantação do coletor
DN1000mm de drenagem de água pluvial.
Prosseguiram os trabalhos de reposição de
pavimento na Rua Vasco da Gama, assim
como os trabalhos de demolição do muro
do rio, estando-se a executar o reforço da
zona envolvente à sapata do muro
demolido;
Reabilitação de Espaços Públicos da Baixa
da Cidade – R. Celestino Neto e Av. 25 de
Abril: encontravam-se em curso os
procedimentos para início da empreitada;

Retificações no Centro Educativo de
Fermentelos: Os trabalhos iniciaram-se no
dia 13 de julho tendo sido concluídos os
referentes à rede de saneamento e pinturas
de paredes interiores, estando a decorrer, à
data, o tratamento de pavimentos;
Requalificação da Zona do Centro de Barrô:
Encontrava-se em execução o assentamento
dos cubos de granito no cruzamento do
Largo Dr. António Breda com a Rua Dr.
Manfredo Nunes Roque, a Rua da Póvoa e a
Rua do Campo;
Pavimentação e Repavimentação de Vias em
Oronhe, Espinhel, Macinhata do Vouga,
Lanheses e Soutelo: os trabalhos
encontravam-se concluídos, aguarda
agendamento de vistoria para efeitos de
receção provisória;
Pavimentação da Rua da Canada: os
trabalhos deram início em 21 de junho,
encontrando-se a decorrer os trabalhos de
abertura para execução de valeta de
cimento e tratamento de talude;
Requalificação de Espaços Exteriores do
Centro Cívico de Arrancada do Vouga: a
aguardava a entrega do PSS pelo
adjudicatário;
Reabilitação do Mercado Municipal: o início
dos trabalhos aguardava a entrega do PSS
pelo adjudicatário; 

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021
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Repavimentação de Ruas na Trofa,
Segadães e Mourisca do Vouga: a obra foi
recebida provisoriamente no dia 15 de julho
de 2021;
Construção de Passeio e Espaços Verdes na
Rua da Indústria (Covão): encontravam-se
em curso os procedimentos para início dos
trabalhos;
Repavimentações em Raso do Salgueiró,
Brunhido e Paço Picadas: encontravam-se
em curso os procedimentos para início dos
trabalhos;
Construção da Ecopista do Vouga:
encontravam-se em curso os
procedimentos para início dos trabalhos;
Repavimentações em Jafafe: os trabalhos de
pavimentação da rua principal iniciaram-se
no dia 06 de setembro e está previsto para
dia 09 de setembro o início do
reperfilamento das tampas de saneamento;
Requalificação da Zona Central da Mourisca
do Vouga: o auto de consignação de
trabalhos foi assinado no dia 18 de agosto
de 2021;
Requalificação dos Escritórios do Instituto
da Vinha e do Vinho: encontravam-se em
curso os procedimentos para início dos
trabalhos;
Repavimentação de Vias em Gravanço,
Castanheira do Vouga e Falgoselhe: encon-
travam-se em curso os procedimentos para
início dos trabalhos;

Pavimentações e Repavimentações de Ruas
no Concelho – Pavimentação de Ruas em
Soutelo, Beco e Macida: os trabalhos
encontravam-se concluídos, aguardando o
agendamento de vistoria para efeitos de
receção provisória;
Repavimentação de Ruas em Recardães,
Borralha, Catraia de Assequins e Souto Rio:
os trabalhos foram iniciados no dia 10 de
agosto e encontravam-se pavimentadas a
Travessa do Valongo, rua da Povoa do Poço,
Travessa da Fonte do Gato, Curvas no Souto
Rio e Travessa da Fonte;
Pavimentações em Belazaima do Chão e
Agadão: prevê-se o início dos trabalhos para
a semana de 6 a 10 de setembro de 2021;
Repavimentações de Vias na Maçoida,
Assequins e Recardães: estavam em curso
os procedimentos para início dos trabalhos;
Pavimentação da Travessa da Central
Elétrica em Barrô: estão em curso os
procedimentos para início dos trabalhos.

Operações cofinanciadas em fase de
encerramento - “Construção de Ciclovias e
Acessos Pedonais – Fecho da Rede Ciclável do
Centro”;

Por fim, foi efetuado o acompanhamento
técnico/administrativo dos projetos cofinanciados
pelo POR Centro 2020, designadamente:

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021
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Operações cofinanciadas em fase de execução -
“Construção de Ciclovias e Vias Pedonais a
Nascente – Ligação Centro/Equipamentos
Escolares e Comerciais a Assequins e Ameal”.

Em acréscimo, e tendo em conta a pertinência em
termos estruturais para o concelho, destaque a
preparação da candidatura do PEC ao Aviso n.º
01/C7-i01/2021, no âmbito do Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR), respeitante à
Componente 7 – Infraestruturas, nomeadamente
no Apoio à Reconversão de Áreas de Acolhimento
Empresarial (AAE) Existentes para uma Dimensão
Mais Resiliente, Mais Verde e Mais Digital, aspecto
já mencionado nas questões estratégicas.

A candidatura preparada será submetida à Fase 1,
que corresponde à manifestação de interesse, até
15 de setembro, sendo que, caso seja aprovada
existirá uma segunda fase para a entrega de
projetos.

É de referir que este apoio financiará a 100%
soluções que podem incluir investimentos na
autoprodução e armazenamento de energia
renovável, ilhas de qualidade energética A+ (sendo
que o PEC recebeu a atribuição do “Selo de
Qualidade e+”, tornando-o uma ilha de qualidade
de serviço, o que desde logo o coloca numa
posição privilegiada para poder aceder aos
benefícios constantes do Aviso supramencionado),
soluções de carregamento de viaturas elétricas e
abastecimento a hidrogénio, cobertura de Banda
Larga Rápida (5G) e soluções de resiliência ativa a
incêndios, consoante as características das AAE.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E
TURÍSTICO DO CONCELHO
INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E INDÚSTRIA

No que concerne à promoção do desenvolvimento
económico, foram efetuados atendimentos a
potenciais interessados no PEC-Águeda e efetuada
a gestão do parque, com especial destaque para o
projeto de 3.ª Alteração ao Regulamento Municipal
do PEC-Águeda e ao acompanhamento técnico/
administrativo da operação cofinanciada em fase
de execução “Ampliação do Parque Empresarial de
Águeda”.

Tal como já mencionado nas questões estratégicas,
deu-se início aos trabalhos referentes à obra da
fase 2 do PEC-Águeda, sendo ainda de realçar o
terminus dos trabalhos da empreitada da
construção da Via de Acesso ao Parque
Empresarial do Casarão – Troço entre a Rua do
Casarão e o Parque Empresarial do Casarão.
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Sobre a Incubadora de Empresas, decorreu a
normal atividade de apoio aos projetos incubados,
nomeadamente nas áreas de design de
comunicação, de contabilidade e fiscalidade e de
inovação, estando em curso um plano de
capacitação dedicado aos empreendedores,
promovendo assim a sua melhor preparação e
adequação para o mundo empresarial na situação
económica atual. 

Mantiveram-se as partilhas de oportunidades de
candidaturas, participações, formação, entre
outros.

Contando com uma programação onde constavam
oradores nacionais e internacionais, apresentou-se
como um evento que marcou pela diferença e pela
qualidade, tendo contado com 102 participantes
online e 106 presenciais. 

Destaque, no final deste evento, para a primeira
entrega do Galardão “Chapéu de Ouro”, que visa
distinguir, anualmente, pessoas ou entidades que
se destaquem pelos contributos prestados ao setor
do turismo, tendo, para o ano em questão, sido
atribuído ao Sistema Nacional de Saúde, como
forma de reconhecimento e agradecimento pelo
empenho de todos os profissionais ligados ao
setor da saúde.

No mês de agosto, ocorreu mais uma edição das
atividades do “Regresso à Natureza” com
atividades náuticas no Rio Águeda (cestos de
bambu, clear kayak, water trike e big water wheel),
de 7 a 29 de agosto, aos sábados e domingos, e a
atividade “Caminhar com as Estrelas: Observação
Noturna na Pateira”, na Pateira de Fermentelos, no
dia 27 de agosto. 

Já no que se refere ao comércio, e por forma a
combater os efeitos negativos da pandemia da
Covid-19, realizou-se a segunda Campanha
“Compre em Águeda”, que visa apoiar este setor,
criando medidas específicas de incentivo à compra
no comércio local.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021

TURISMO SUSTENTÁVEL

Durante os meses de junho, julho e agosto, o
“Comboio Histórico da Linha do Vouga” fez 9
viagens ao longo da linha do Vouga entre Aveiro e
Macinhata do Vouga, parando no Museu
Ferroviário de Macinhata do Vouga, assim como
em Águeda para uma visita à cidade.

No mês de julho, importa destacar, de entre a
atividade municipal, a 6.ª edição das Jornadas
Internacionais do Turismo, que ocorreram nos dias
16 e 17, e pela primeira vez num formato híbrido
que juntou o online e o presencial. 
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Nesta edição, foram premiados 160 munícipes (80
em cada sorteio), tendo cada um recebido prémios
de 300,00€ em vales para gastar no comércio local.
A campanha conta com mais 100 estabelecimentos
comerciais aderentes e cerca de 75.000 cupões
distribuídos em 2021, ao longo dos meses de julho
e agosto.

À semelhança do trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido, a publicação semanal do VisitÁgueda
continuou a ser realizada. Ao longo destes três
meses, esta rubrica semanal, que obedece a uma
programação prévia dos temas a promover,
continuou adaptada aos tempos de pandemia que
se fazem viver, promovendo o concelho de Águeda
e as atividades realizadas. Assim, em junho, julho e
agosto foram efetuadas mais 23 publicações. 

Ainda no âmbito da promoção do concelho, foi
desenvolvido um novo Mapa Turístico da Cidade
de Águeda, adicionando as obras de arte urbana
mais recentes, referindo o nome da obra, do
artística e a rua em que se situa, bem como de
todas as instalações temporárias do projeto
“Umbrella Sky Project”, estando a ser efetuada em
a atualização dos folhetos turísticos referentes aos
“Percursos Pedestres” e “Eventos”, com informação
e imagens atualizadas, que visam a divulgação da
informação turística. 

Procurando ainda dar a conhecer outras
perspetivas da cidade de Águeda, encontra-se em
elaboração do Guia de Aves da Cidade de Águeda,
o qual tem como finalidade dar seguimento ao
trabalho desenvolvido pelo Município de Águeda,
através de diversas ações no âmbito da
biodiversidade, ambiente e sustentabilidade, e
assim, estimular a ligação entre a população e
visitantes da cidade de Águeda. 

Ainda na perspetiva da aproximação da
comunidade ao ambiente, e correspondente
desenvolvimento de parcerias, foi promovida junto
das escolas, e do comércio local, a iniciativa o “meu
ambiente, uma tela”. Os vinte trabalhos recebidos
foram exibidos nas 20 lojas que aderiram à
iniciativa.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021

EXCELÊNCIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

O Município de Águeda, no âmbito da delegação de
competências, procura garantir respostas às
necessidades da comunidade educativa do
concelho, promovendo serviços como o
fornecimento de refeições, componente de apoio à
família, atividades de enriquecimento curricular,
contratação de pessoal não docente e transportes
escolares. 
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O período em apreço correspondeu ao encerra-
mento do ano letivo 2021/2021, sendo que, no que
se refere aos serviços prestados pela autarquia,
destaca-se, relativamente ao 1.º ciclo, a frequência
mensal de 996 alunos nas AEC e, relativamente ao
pré-escolar, a frequência mensal de 318 crianças.

Já no que diz respeito às refeições, foram servidas
no 1.º CEB, 27.420 refeições no mês de junho e
7.543 no mês de julho, e, cerca de 15.116 refeições,
nos meses de junho e julho, no pré-escolar, com o
transporte escolar a apoiar diretamente cerca de
925 alunos do concelho.

No âmbito do programa Regime de Fruta Escolar,
foram distribuídas cerca de 3.889 peças de fruta a
crianças do pré-escolar, 24.342 peças de fruta a
alunos do 1.º CEB e foram entregues nos
estabelecimentos de educação 79.272 pacotes de
leite para as crianças do pré-escolar e alunos do 1.º
CEB.

Já no que concerne às atividades e projetos
educativos desenvolvidos pela autarquia, e no
seguimento do evoluir favorável da situação
pandémica e da autorização das autoridades de
saúde competentes, nomeadamente da Direção-
Geral de Saúde, Cumulativamente, durante o
meses de junho e julho decorreu a Semana do
Teatro 2021, no Centro de Artes de Águeda, com a
presença de 2.740 alunos do 1.º Ciclo e crianças do
Pré-escolar. 

Nos dias 29 e 30 de junho os alunos do 1.º CEB,
assistiram à peça de teatro “Catamarã",
apresentada pela companhia Teatro do Eléctrico –
Associação Cultural, e os do Pré-escolar, assistiram
à peça de teatro “Cardume" da companhia
HISTORIOSCOPIO – Associação Cultural, nos dias 5,
6 e 7 de julho de 2021. Para além da semana do
Teatro, a autarquia procedeu à dinamização da 8.ª
edição do projeto pedagógico e de animação
“Águeda Férias em Movimento 2021”. 

No âmbito do GAPSI, deu-se continuidade ao
trabalho de acompanhamento da comunidades
educativa, tendo sido elaborados Relatórios de
Avaliação Psicológica e/ou Cognitiva a pedido dos
respetivos educadores e docentes do 1.º CEB, bem
como a elaboração de Relatórios de Acompa-
nhamento Psicológico, das sessões realizadas do
final de ano letivo.

Cumulativamente, foi efetuada a regular
articulação com os docentes e Encarregados de
Educação, e efetuada a articulação com várias
entidades sociais relativamente a casos acompa-
nhados pelo GAPSI, nomeadamente com a CPCJ de
Águeda e Unidade de Desenvolvimento Social e
Núcleo de Infância e Juventude de Anadia. 

De referir ainda o desenvolvimento em articulação
com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, de uma
proposta de implementação ações a desenvolver
no município, no âmbito da Saúde Mental.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021
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No âmbito da terapia da fala, foi dada
continuidade às intervenções individuais diretas e
às ações de estimulação realizadas em grupo com
alunos em acompanhamento nos diferentes
agrupamentos de escolas, a nível do pré-escolar e
1.º CEB. 

De destacar também, no período, a preparação do
novo ano letivo com especial relevo para o
processo de inscrições dos alunos para os serviços
promovidos pelo município. Assim, e para o pré-
escolar (serviço de refeições e Atividades de
Animação e Apoio à Família - AAAF) para o ano
letivo 2021/2022, foram efetuadas 1.904 inscrições
online e realizados 510 atendimentos presenciais.

Já no que ao Águeda Living Lab diz respeito,
destaque para as atividades do Projeto de
Mediação Municipal e Intercultural "Igualdade na
Diversidade", nomeadamente para as Oficinas de
Fabricação Digital (Web, Modelação 2D & 3D,
Robótica), frequentadas por jovens de etnia cigana
do sexo masculino e feminino (12 jovens
distribuídos por 2 grupos), nos meses de junho e
julho de 2021, assim como para as sessão de
formação junto das 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.

Destas oficinas, inseridas na atividade 2: “Trabalho
de Competências Pessoais e Sociais” do projeto de
Mediação Municipal e Intercultural de Águeda
“Igualdade na Diversidade”, resultou a exposição “À
Descoberta da Igualdade”, que se encontrou
exposta no CAA de 8 de junho a 31 de agosto.

De realçar que esta exposição foi inaugurada, com
a presença da Secretária de Estado para a
Integração e as Migrações, Cláudia Pereira e da
Alta-Comissária para as Migrações, Sónia Pereira,
no dia 8 de junho de 2021.

Por outro lado, e no âmbito do Programa
Educ@RA, realizaram-se nos dias 12, 13 e 19 de
julho, três workshops tecnológicos abertos à
inscrição dos jovens do Concelho de Águeda: a
Oficina de Desenho 3D "Desenha a tua peça", a
Oficina de Scratch "Imagina, Cria e Programa a tua
história!" e a Oficina de Eletrónica online "Constrói
um circuito à medida da tua criatividade!", tendo
contado com a participação de 36 jovens no total
(21 presenciais + 15 online).

Ainda no âmbito do Programa Educ@RA,
realizaram-se três Ações de Capacitação para
Professores do Concelho de Águeda, nos dias 16,
20 e 21 de julho (2 ações em Impressão e
Modelação 3D e 1 ação em Programação e
Robótica). As ações de capacitação contaram com a
participação de 21 professores durante os três
dias. 

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021
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As Sessões EMOACTION – Emoção em Ação:
foram terminadas as sessões de desenvolvi-
mento de competências sociais e emocionais
desenvolvidas durante o ano letivo no AEA,
AEAS e ESAP, com turmas de 1.º ciclo
(semanalmente, enquadradas nas AEC) e de 2.º
e 3.º ciclos (quinzenalmente, enquadradas nas
aulas de cidadania e desenvolvimento). Estas
sessões permitiram, nas crianças e jovens
participantes, o desenvolvimento de compe-
tências emocionais e sociais, nomeadamente:
auto conhecimento, autocontrolo, empatia,
motivação e relações sociais. Este projeto é
cofinanciado pela Fundação “La Caixa” – BPI
Solidariedade e pela Portugal Inovação social;

No que diz respeito à dinamização de workshops
tecnológicos durante o período de férias, destaque
para a manutenção e reforço das dinâmicas com
parceiros locais, tendo realizado workshops com
crianças e jovens da Delegação de Águeda da Cruz
Vermelha Portuguesa, da Bela Vista – Centro de
Integrada, da Santa Casa da Misericórdia de
Águeda e do CITNM – Centro para a Inovação e
Tecnologia N. Mahalingam, num total de 56
participantes.

Já no que se refere à juventude, o CJA e a Loja
Europeia da Juventude, desenvolveram diversas
atividades/projetos, sendo de destacar as
seguintes:

As Sessões VOGUI parceria IEFP: a iniciativa
VOGUI, desenvolveu, em parceria com o IEFP,
sessões de treino de competências pessoais e
sociais, exploração vocacional e tomada de
decisão junto de jovens NEET (jovens que não
estudam nem trabalham), em processo de
inscrição no IEFP Águeda. A importância destas
sessões junto deste público-alvo específico
prende-se comprovadamente com as baixas
soft skills que os mesmos apresentam, bem
como baixo conhecimento da realidade laboral
dos dias de hoje, sendo que o impacto
conseguido pela ministração das sessões
revela-se perentório junto destes jovens,
facilitando a sua saída da situação NEET;
a Feira de Oferta Formativa Online,
PASSFUTURO. A mesma contou com inúmeras
entidades que aceitaram divulgar as opor-
tunidades de educação e formação disponíveis.
Encontra-se disponível para consulta para a
comunidade geral a nível nacional mas é
fundamentalmente dirigida para jovens,
funcionando como uma ferramenta impres-
cindível de exploração vocacional e apoio à
tomada de decisão. Para além da função
informativa tem também uma função intera-
tiva, sendo que se realizam palestras e ações
de capacitação ministradas pelas diversas
entidades, dirigidas aos jovens, onde estes
podem interagir diretamente com as mesmas
colocando as questões e dúvidas veementes
neste período de tomada de decisão;
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IntercâmbioTAME: o Intercâmbio “Together
Against Minority Exclusion” teve com principal
objetivo reduzir os preconceitos e o estigma
existentes perante refugiados, migrantes ou
minorias étnicas e contou com a presença de
59 jovens provenientes de Portugal, Espanha,
Itália, Eslovénia, Grécia e Roménia. Neste
intercâmbio, desenvolveram-se competências
como a tolerância, empatia, igualdade,
solidariedade, entre outros. Este projeto é
apoiado e financiado pela Agência Nacional
Erasmus+ Juventude em Ação;
Sessões JUVENTUDE 19.27: no âmbito do
Projeto JUVENTUDE 19.27 foram realizadas as
últimas Youth Sessions com o objetivo reunir
jovens e decisores políticos através do diálogo
estruturado, com o objetivo de capacitar os
jovens para a participação cívica. Nas sessões,
realizadas nas Freguesias/União de Freguesias
de Barrô e Aguada de Baixo, Fermentelos,
Águeda e Borralha e Valongo do Vouga, foram
mapeadas as necessidades dos jovens e
traçadas possíveis soluções. Este é um projeto
financiado pelo Erasmus + Juventude em Ação.

Importa, ainda, ressalvar as intervenções ao nível
da melhoria do Parque Escolar da autarquia, de
onde se destacam:

as empreitadas para a construção de
coberturas exteriores na Escola Básica
Fernando Caldeira e a substituição da
caixilharia de madeira na EB1 de Aguada de
Baixo. No que diz respeito à primeira, os
trabalhos foram iniciados a 16 de agosto, e no
que toca à segunda a 27 de julho, prevendo-se
estarem concluídas aquando do arranque do
ano letivo 2021/2022;
a empreitada de Remoção e substituição da
cobertura em fibrocimento da Escola Básica de
Assequins, a qual se encontra concluída,
faltando apenas colocar em funcionamento os
painéis fotovoltaicos.

Por fim, é de mencionar a elaboração e submissão
de esclarecimentos no âmbito da candidatura em
fase de análise para a “Ampliação e Requalificação
da E.B.1 das Chãs” (investimento elegível:
504.401,00€).
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à candidatura ao Prémio Ação Transformadora
2021 (Transformative Action Award, 2021) -
prémio europeu de sustentabilidade,
coorganizado pelo ICLEI - Governos Locais para
a Sustentabilidade. A ação transformadora
submetida foi o Águeda Sm@rt City Lab;
a candidatura ao Programa ECOXXI 2021. O
ECOXXI visa a identificação e o reconhecimento
de boas práticas de sustentabilidade
desenvolvidas ao nível dos municípios,
valorizando um conjunto de aspetos
considerados fundamentais à construção do
Desenvolvimento Sustentável.

visita à instalação artística sonora, intitulada de
“Clic.lab – um planeta em suspenso!”, realizada
pelo artista local Bitocas Fernandes, que apela
à reutilização de materiais e à conscien-
cialização ambiental. Esta obra foi concebida no
âmbito do concurso de ideias “Agentes de
mudança”, e esteve patente no antigo Instituto
da Vinha e do Vinho (IVV), de Águeda;
compilação e upload de informação, na
plataforma de gestão e comunicação, utilizada
pela coordenação do projeto – “Basecamp”;

Ainda na temática das alterações climáticas, e, no
que se refere ao projeto C-Change, procedeu-se à
elaboração de documentação técnica e respetiva
tradução (português e inglês), nomeadamente o
relatório final de atividade e registo de
aprendizagem – “Águeda Learning Log”. Foram
ainda realizadas as seguintes ações:

à candidatura à renovação do Reconhecimento
como cidade de “liderança” (categoria A) do
Município de Águeda ao galardão “Governança
/ Governos Locais para a Sustentabilidade”(1)
atribuído pelo CDP/ICLEI, o qual visa aferir a
capacidade de adaptação e resiliência das
cidades e municípios face as alterações
climáticas;

Assim, e por forma a salvaguardar a qualidade da
informação, durante os meses de junho e julho
foram efetuados trabalhos para a atualização e
manutenção da rede com a substituição dos
sensores para registo dos diversos parâmetros
ambientais e meteorológicos existentes. Apesar de
tal, os registos existentes provenientes das
estações instaladas, permitem verificar que as
leituras efetuadas pelos sensores encontram-se
dentro dos valores definidos por lei para os
parâmetros analisados, considerando-se por
conseguinte boa a qualidade ambiental do
concelho. 

Esta boa qualidade ambiental, é relevante para as
candidaturas que foram desenvolvidas durante
este período, nomeadamente:

(1) Este galardão contempla os mais diversificados aspetos da vida das
cidades candidatas, conjugando-se a eficiência energética e hídrica, com
a sustentabilidade económica e ecológica das opções políticas assumidas
pela administração local, as ações e proatividade para mitigar os efeitos
e adaptar infraestruturas e população às alterações climáticas, focando
ainda a vertente da cidadania, participação, equidade, saúde pública,
educação entre outras matérias que contribuem para um IDH elevado e
que são assim valorizadas pela candidatura.
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a realização de uma sessão de pesca elétrica,
em articulação com cientistas da Universidade
de Évora, que facilitou o contacto dos jovens
participantes com espécimes da fauna aquática
presente nos rios Águeda e Alfusqueiro. As
ações desenvolvidas abrangeram cerca de 165
participantes.

Ainda no que toca ao LIFE, foi realizada uma ação
de Networking com o Projeto LIFE Wolflux (LIFE 17
NAT/PT/000554) e LIFE Regenerate (LIFE 16
ENV/ES/00276), numa iniciativa com um dia de
duração que teve lugar na sede da Associação
Transumância e Natureza, sita em Figueira do
Castelo Rodrigo e na Reserva Faia Brava, na qual
foi possível realizar intercâmbio de experiências e
informações relativamente a aspetos do projeto
como, por exemplo, abordagens para a educação
ambiental em situação de pandemia, e numa
vertente de conservação mais pura, métodos
inovadores para potenciar a sobrevivência de
plântulas em situações de carência hídrica. 

Para além do referido, no período, foi assinada a
carta de adesão do município de Águeda à rede de
entidades contra a Cortaderia, integrando, desta
forma, a Estratégia Transnacional contra a
Cortaderia selloana. 

envio de elementos técnicos e financeiros, para
inserção na plataforma financeira do projeto –
Synergy. 

a realização de um dinâmico jogo de chão em
que os participantes colocaram a prova a sua
destreza motriz e conhecimentos; 

Já no que se refere ao 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 abordada pelo projeto, tendo sido
instruído e submetido o processo para obtenção
das necessárias autorizações junto da DGAV e do
ICNF. 

Nesta sequência, foram preparados os
documentos requeridos para instrução do pedido
de permissão administrativa: Programa
Pedagógico, Plano de Atividades, Memória
Descritiva, Projeto Científico, Programa Nutricional,
Programa de Bem-estar animal, Programa
Sanitário e Profilático. 

No âmbito das ações de sensibilização para o
ambiente e sustentabilidade, foi desenvolvido o
programa “LIFE em Férias” com enquadramento da
iniciativa municipal “Férias em movimento”. A
proposta pedagógica, com marcado cariz lúdico,
contou com o desenvolvimento de duas
componentes complementares:
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Relativamente ao Programa de Sensibilização
Ambiental e Educação para o Desenvolvimento
Sustentável e Ciência de Águeda, o Município de
Águeda celebrou alguns dias temáticos, entre os
quais se destacam, a Semana do Ambiente e
Sustentabilidade, Semana Nacional de Espécies
Invasoras, Dia Mundial da Energia, entre outros.
Estas ações foram desenvolvidas pelo projeto
Laboratórios Vivos para a Descarbonização e pelo
projeto LIFE Águeda para cerca de 600
participantes. 

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

Destaque para a atividade “O rio – um ecossistema
vivo” (7 de junho) com o clube Ciência Viva da
Escola Básica Fernando Caldeira, que consistiu na
realização de um percurso interpretativo junto das
margens do rio Águeda, onde se abordaram in situ
temáticas relacionadas com a boa gestão dos rios e
a valorização da biodiversidade ripícola. 

aquisição de um Veículo Elétrico com caixa
basculante no âmbito da 3.ª Fase do Programa
de Apoio à Mobilidade Elétrica na
Administração Pública;
aquisição de Sistemas de Recolha de
Biorresíduos do Município de Águeda, visando
a aquisição de equipamentos necessários à
implementação de soluções de separação e
reciclagem na origem, no âmbito do Aviso n.º
8247/2021 - Biobairros – da terra à terra.

No âmbito do projeto Valoriz@rte – Compras
Circulares, cofinanciado pelo Fundo Ambiental,
concluiu-se a instalação de estrutura modular para
alocação a um Centro de Interpretação a localizar
no parque de Espinhel. 

No que respeita a projetos cofinanciados pelo
Fundo Ambiental, foram ainda elaboradas e
submetidas as seguintes candidaturas para:

Acresce referir o acompanhamento técnico
/administrativo das ações desenvolvidas no âmbito
da candidatura “Intervenções Estruturais para o
Controlo de Cheias em Águeda”, o que inclui a
elaboração e submissão de pedidos de pagamento
e resposta a esclarecimentos, e a elaboração e
submissão do pedido de pagamento final do
projeto C-Change, financiado pelo programa
URBACT.
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Esta atividade foi complementada pela realização
de um jogo de consolidação de conceitos como
migração e capacidade de carga de um
ecossistema.

Foram, também, dinamizadas as ações
programadas no âmbito da 2.ª Semana Nacional
sobre Espécies Invasoras (SNEI), este ano já com
alcance Ibérico, com desenvolvimento de diversas
tipologias de ações. A SNEI teve lugar entre 31 de
maio até 6 de junho de 2021. Destaque para as
ações de voluntariado para controlo de espécies da
flora lenhosa invasora, que tiveram lugar nas
proximidades do rio Águeda (na cidade de Águeda
e na localidade da Redonda), uma destas, em
articulação com o Rotary Club de Águeda.

Ainda com foco na sensibilização ambiental teve
lugar a iniciativa “Regresso à natureza”, mediante a
qual visitantes e locais tiveram oportunidade de
revisitar o rio, e observar as intervenções a
decorrer nas margens do rio desde uma perspetiva
diferente, utilizando para este fim os “eco-boats” e
demais meios de transporte aquático
disponibilizados nos sábados e domingos de
agosto pela autarquia.

operação 1.1. - Implementação de shuttle
urbano elétrico do Águeda Sm@rt City Lab,
tendo sido adquirida uma viatura de elétrica,
de 9 lugares, a qual foi customizada e
preparada para fazer transporte de
passageiros, incluindo crianças, prevendo-se
que este projeto-piloto possa começar em teste
na Semana Europeia da Mobilidade 2021;
operação 1.3. - implementação do sistema
inteligente de gestão de estacionamento, foram
realizados os trabalhos em falta no parque da
P3 e no parque da ESTGA. 
operação 1.4. - Implementação de soluções
para carregamento de veículos elétricos “Car
Charging & Go”, tendo sido elaborado o
“Protocolo de Cooperação Administrativa
Relativo à Exploração de Postos de
Carregamento de Mobilidade Elétrica”, entre o
Município de Águeda e a Mobi.E, o qual
também inclui um Acordo de Partilha de Dados.

Na temática da descarbonização, destaque para as
ações do Laboratório Vivo para a Descarbonização
(LVpD) Águeda Sm@rt City Lab, nomeadamente no
que se refere à:

No que se refere às ações do Laboratório já
implementadas no terreno, importa destacar o
sistema de gestão de resíduos diferenciados,
disponível no Mercado Municipal de Águeda.
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LABORATÓRIOS PARA A DESCARBONIZAÇÃO E
MOBILIDADE CONCELHIA
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Desde a sua colocação ao serviço até à data, foram
já registados 1.941 clientes/sessões, depositadas
13.297 garrafas de plástico (PET), 8.170 garrafas de
vidro e 2.109 latas, num total de 23.576
embalagens, correspondendo a 102.602 pontos
atribuídos. 

Para o período em causa foram registados 912
clientes/sessões, depositadas 7.256 garrafas de
plástico (PET), 5.671 garrafas de vidro e 1.320 latas,
num total de 14.247 embalagens, correspondendo
a 65.030 pontos atribuídos. Neste âmbito foram
comunicados à ERSUC 1.220 kg de vidro e 400 kg
de plástico, revertendo para a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Águeda, 26,84€ e 108,00€ respetivamente, num
total de 134,84€. 

Ainda dentro da mesma operação encontra-se,
numa localização nas imediações do Mercado
Municipal, um compactador de 20m3 de papel/
cartão, sendo que para o período em causa foram
recolhidos e comunicados à ERSUC – 20.590 kg. 

Relativamente ao funcionamento do sistema
inteligente de gestão de iluminação pública no PT
150, para o período em questão (junho a agosto de
2021) e comparando com o ano de 2018, em que a
medida ainda não estava implementada, houve
uma poupança de 3.137 kWh, equivalente a uma
redução de cerca de 627,00€. 

o projeto beÁgueda, tendo sido efetuada a
revisão de todo o sistema das estações e das
bicicletas, bem como da plataforma do sistema
de gestão e da APP;
o Projeto SMARTA 2 – Demonstradores, tendo
sido realizado o acompanhamento e operacio-
nalização e encerramento do projeto, encon-
trando-se em utilização as bicicletas e todos os
10 parques operacionais. Procedeu-se à
Inserção e atualização de informação, em
inglês, nos  documentos técnicos;

No que se refere ao mobiliário urbano inteligente,
importa referir a Unidade de Produção para
Autoconsumo (UPAC) instalada na Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Águeda, que apresentava 5.271,82 kWh de energia
produzida, o que equivale a um rendimento de
cerca de 633,00€, numa economia de CO2 total de
2.793,73 kg.

Relativamente ao 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, importa realçar os dados recolhidos,
sendo que, até ao momento, foram produzidos
68.069 kWh de energia e carregados 741
dispositivos por USB e 462 por Wireless.

Em relação à mobilidade, destaque para:

LINHAS
ESTRATÉGICAS

37Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021



LINHAS
ESTRATÉGICAS

38

a preparação e realização da apresentação
sobre o projeto-piloto em Águeda, na reunião
final do projeto com a DG MOVE (“The
Commission's Directorate-General for Mobility
and Transport is responsible for EU policy on
mobility and transport”), que decorreu no dia
29 de junho de 2021. 

Ainda neste período, deu-se início aos trabalhos
para a revisão do RAMPA, plano que visa melhorar
as acessibilidades de quem reside e visita Águeda,
assim como foram integrados na página de
internet do município, os folhetos elaborados para
apoio e interpretação dos trilhos adaptados LIFE
Águeda, bem como toda a documentação de apoio
ao funcionamento do e-CaR (regulamento e termos
de responsabilidade). 

No âmbito da mobilidade concelhia é de destacar a
realização do Congresso 2021 da Região de Aveiro
| Conferência sobre Rede de Ciclovias (Prog.
Valorizar) e Revisão do PIMTRA, que decorreu no
espaço exterior do Museu Nacional Ferroviário -
Núcleo de Macinhata do Vouga, e juntou em
Macinhata do Vouga vários Presidentes de Câmara
desta Comunidade Intermunicipal, bem como
outros dirigentes e entidades ligadas às ciclovias.

No que diz respeito à eficiência energética,
destaque para a Campanha LED 2021, referente à
substituição de luminárias de vapor de sódio e de
mercúrio por luminárias LED, a qual se encontra a
bom ritmo, e de acordo com o plano traçado,
prevendo-se a conclusão dos trabalhos até ao final
de 2021, com a colocação de quase 5.000 novas
luminárias LED, cujo impacto em termos de
eficiência energética será significativo.

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021
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No âmbito da estratégia municipal de gestão de
resíduos, é de destacar o aumento de 64,42% do
volume de reciclagem recolhida no concelho de
Águeda, entre 2017 e 2020, com uma média da
taxa de crescimento anual (cada ano face ao
anterior), dos últimos 3 anos, de 18,22%. A este
nível, o crescimento mais acentuado registou-se na
recolha de papel/cartão, com um aumento de
128,44% em relação a 2017, seguindo-se as
embalagens (98,50%) e o vidro (30,68%). 

Também nos óleos alimentares, se verificou, um
aumento da quantidade recolhida, de 4.258 litros
em 2017 para 7.203 litros em 2020 (66,82% de
crescimento).
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Em concreto, e para o período em apreço, destaca-
se a continuidade dos procedimentos referentes
ao concurso público do Agrupamento de Entidades
de Águeda, Estarreja, Murtosa e Sever do Vouga,
para aquisição de Serviços de Recolha e Transporte
de Resíduos Urbanos a destino final, estando em
curso, já em fase final, assim como a atualização de
georreferenciação de todos os contentores de RSU
e Ecopontos do concelho.

Neste período, deu-se continuidade aos trabalhos
de gestão diária de recolha de resíduos, com
especial destaque para os circuitos de recolha
porta-a-porta(2), a continuidade do serviço de
recolha que a ERSUC interrompeu devido à
pandemia COVID-19, para a monitorização dos
serviços de recolha de RSU e recicláveis e a
manutenção do serviço de recolhas volumosas
(monos/verdes) solicitadas pelos munícipes.

Em termos de limpeza urbana e ajardinamento,
procedeu-se à regular limpeza e manutenção dos
jardins e espaços públicos e à manutenção e
produção de plantas para consumo próprio e
oferta nos viveiros municipais, assim como foi
realizada a Manutenção das Hortas Comunitárias
de Águeda.

(2) De destacar o reforço da recolha porta a porta de recicláveis,
continuando a aumentar os circuitos e pontos de recolha, com diferentes
periodicidades, todos os dias da semana (à exceção do domingo) assim
como, o aumento da rede de recolha de resíduos recicláveis porta-a-
porta, totalizando 165 empresas e entidades.

a implementação do serviço de recolha porta a
porta de recicláveis;
a aquisição de um compactador;
o alargamento da rede de recolha de
recicláveis;
a maior afetação de recursos humanos à
atividade de triagem e encaminhamento de
resíduos;
o aumento significativo de eco-escolas.

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;
aumento exponencial dos Resíduos de
Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, face aos
anos anteriores, totalizando 18,7 toneladas.

Este aumento consistente na recolha de resíduos
recicláveis, é fruto de uma aposta sustentada na
sensibilização da população para a separação dos
resíduos e na promoção de uma consciência
coletiva para a importância da proteção do
ambiente, bem como na adoção de medidas
preventivas de sustentabilidade ambiental. Neste
sentido, a Câmara Municipal de Águeda tem
desenvolvido um conjunto alargado e transversal
de ações com vista a consolidar Águeda como um
Município exemplar. Entre as medidas tomadas,
destacam-se:

Para além do referido, importa ainda salientar dois
aspetos:
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a criação de 83 guias de movimentação de
animais;

No parque do Covão, deu-se continuidade à
triagem e separação dos resíduos e posterior
encaminhamento para os devidos destinos de
reciclagem. Quanto ao centro de compostagem, foi
realizada a manutenção e limpeza do espaço e
encaminhamento dos resíduos verdes para
valorização ambiental.

No que respeita ao Canil Municipal, destaca-se a
continuidade ao fomento das adoções dos caninos
e das campanhas em curso sobre a esterilização
dos animais adotados no canil municipal (foi,
ainda, efetuada a preparação, abertura e
acompanhamento de candidatura de apoio
financeiro às esterilizações de animais de
companhia), assim como a continuidade da
campanha em curso de CED - Captura, Esterilização
e Devolução.

Cumulativamente, durante o período em questão
foi efetuado o acompanhamento das colónias de
felídeos existentes em Águeda, assim como foi
realizado o acompanhamento da campanha de
sensibilização sobre os dejetos caninos na via
pública e ainda da campanha de vacinação
antirrábica.

No que concerne ao GMMA, foram desenvolvidas
as seguintes tarefas, no período:

a criação de 2 novas explorações agrícolas e/ou
pecuárias;
o acompanhamento e fecho da empreitada de
Beneficiação do Regadio do Raivo;
acompanhamento da candidatura do Regadio
de Soutelo, tendo-se dado início ao
procedimento de contratação para a
empreitada;
o apoio à implementação de projeto de
investimento de uma suinicultura em fase de
licenciamento urbanístico e de exploração.

No âmbito da parceria com a A4 - Associação dos
Amigos dos Animais de Águeda, deu-se
continuidade à entrega de material reciclável ao
abrigo do protocolo existente, sendo que a
associação já conta com um proveito económico,
em 2021 e até ao momento, de 3.623,32€. Este
valor já ultrapassou o proveito económico
referente a 2020, que totalizou os 3.567,52€.
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Considerando o panorama de pandemia que ainda
se vive e que tem vindo a afetar todos os setores
da sociedade, as associações/instituições têm
atravessado um período difícil, tanto a nível de
sustentabilidade financeira como no que diz
respeito à sua adaptação ao cumprimento das
regras impostas pela Direção Geral de Saúde e
pelo Governo.

Neste contexto, o Município de Águeda despoletou
um conjunto de mecanismos de atuação e de
apoios relativamente à situação epidemiológica da
COVID-19, destacando-se a realização no Centro de
Artes de Águeda, no dia 8 de julho, de uma reunião
geral com as Instituições de Solidariedade Social e
as Associações Culturais, Recreativas e Juvenis,
com vista a apurar as principais dificuldades que
estão a viver ainda como consequência da
pandemia, bem como as sugestões para uma
maior eficácia dos apoios do Município. Nessa
reunião, foram criados vários grupos de trabalho,
consoante as especificidades das associações, para
desenvolverem propostas concretas para os
problemas com que se deparam.

Neste contexto, é relevante destacar a elaboração
do Regulamento do Programa Municipal de Apoio
Extraordinário e Temporário nas Áreas da
Educação, Juventude, Desporto, Cultura e Ação
Social, em resultado da pandemia da doença
COVID-19, cuja vigência foi prolongada para 2021. 

Neste seguimento, foram atribuídos, ao abrigo
deste programa, 68.687,90€, correspondentes a
um apoio específico, não reembolsável, às
Associações Culturais, Recreativas e Juvenis, para
contribuir para o funcionamento das associações.

Em paralelo, e ao abrigo 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 atribuição de apoios a 44
Associações Culturais, Recreativas e Juvenis, no
valor total de 268.370,66€, e a 33 Instituições
Particulares de Solidariedade Social, no valor total
de 207.029,76€.

De igual forma, é importante destacar os apoios
dirigidos a projetos artísticos em nome individual
no âmbito do artigo 37.º a 43.º/F1, do Código
Regulamentar do Município de Águeda –
Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil (F1),
sendo que, no ano de 2021, foram rececionados
três pedidos da área musical e audiovisual. Após
reunião e decisão do Júri, constituído pela Sr.ª
Vereadora Elsa Corga, o Maestro Paulo Neto e o
Professor Hélder Caixinha, os candidatos foram
notificados da proposta de apoio, tendo sido
posteriormente atribuído um montante global de
1.865,00€.
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Esta aposta no movimento associativo local não se
manifesta apenas na dinamização cultural, mas
igualmente na maximização do potencial dos
espaços públicos, dando-se destaque à aprovação
de protocolo de cedência das Instalações do
Edifício Canário, Lucas & Irmão ao Património dos
Pobres – Freguesia de Águeda. O Património dos
Pobres tem vindo a desempenhar um papel
importante na resposta às necessidades
identificadas a nível de conforto e dignidade,
visando a melhoria significativa das condições de
habitabilidade das pessoas carenciadas e, neste
sentido, pretendem desenvolver um projeto de
Apoio Social, que inclui desenvolver e potenciar
atividades sociais de apoio direto à comunidade,
necessitando para tal de um espaço com dimensão
suficiente para também armazenar os bens
doados.

As parcerias com as entidades locais são um dos
alicerces da ação da Autarquia Aguedense e, neste
âmbito, salienta-se a realização de iniciativas por
parte das Uniões e Juntas de Freguesia com o
intuito de proporcionar à comunidade local. Neste
enquadramento, é de se referenciar a análise e
atribuição de um apoio financeiro, no valor de
1.200,30€ à Junta de Freguesia de Valongo do
Vouga, no âmbito do Evento “Festas da Vila” 2021,
ao abrigo do Código Regulamentar do Município de
Águeda – Iniciativas das Juntas de Freguesia (F4). 

Esta aposta no movimento associativo local, bem
como nas parcerias com as juntas de freguesia,
tem contribuído para a dinamização, valorização e
projeção do nosso território aguedense, 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, entre 5 e
20 de junho, mais uma edição do CircoAGiTado,
que incluiu espetáculos e aulas livres. O evento
decorreu durante três fins-de-semana, com várias
atividades no exterior das antigas instalações do
Instituto da Vinha e do Vinho (5 e 6 de junho),
continuando nos dias 12 e 13 no Parque Botânico
de Vale Domingos, e nos dias 19 e 20, na margem
da Pateira, em Espinhel.

De igual forma, e entre 15 e 29 de agosto, aos fins-
de-semana, realizou-se a primeira edição da LAMB,
bienal dedicada à vídeodança que traz como tema
central a relação entre corpo, movimento e
paisagem, com destaque para a riqueza da
paisagem natural da região de Águeda e os seus
parques fluviais. A programação foi composta por
obras criadas no contexto das residências artísticas
dentro do projeto AgitLAB ao longo dos últimos 5
anos de existência em diálogo com a produção de
artistas e coletivos parceiros, o coletivo L'Idylle -
Arts Vivants (Canada) e a mostra RollOut Film
Festival (Macau).
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Em julho, foi ainda anunciada a abertura de duas
open call para a chamada de propostas artísticas
no âmbito da arte urbana e de projetos musicais
como forma de apoiar o setor artístico do
Concelho, procurando estimular a cultura e a
criatividade. Neste enquadramento, foram
rececionados 6 projetos, musicais e performativos,
bem como 3 propostas para a execução de obras
de arte urbana nas áreas da escultura, instalação
sonora e pintura, cuja execução se prevê para o
último trimestre do ano.

Ainda neste contexto de parcerias associativas,
refira-se, no início de junho, a assinatura da
adenda ao protocolo nº 117/2018 - Protocolo
Plurianual de Cooperação entre a Câmara
Municipal de Águeda e a d'Orfeu – Associação
Cultural - regulando as condições de cooperação
entre ambas as entidades e a atribuição de apoio
financeiro à associação para a realização das
atividades previstas no período entre 2018 e 2022.

Destaque também para a realização da segunda
residência artística no âmbito do projeto “Águeda
Vintage”, que ocorreu de 2 a 5 de junho. 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.

 Alguns destes autores viram a 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.

É importante ainda referir a ocorrência de dois
concertos, no Parque de Alta Vila, inseridos no
"Ciclo Jazz+", promovido pela associação Pauta
Humana, durante o mês de julho, promovendo um
formato de concerto ao ar livre no parque de uma
forma simples e informal para o público.

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

A 4 de junho, e no âmbito da primeira edição da
MALA - Manifestação Literária de Águeda, Rodrigo
Guedes de Carvalho, Daniela Onis e Ruben Alves
cruzaram as palavras, a música e a poesia, dando
corpo e voz ao espetáculo “Ruge”, que contou com
87 espetadores. 

Por outro lado, distinguida com o Grande Prémio
de Teatro Português SPA 2018, a peça de teatro
“Alma” estreou em Águeda no dia 11 de junho.
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Através de um texto jovem e contemporâneo,
escrito por Tiago Correia, “Alma” ofereceu uma
reflexão sobre temas como a solidão, a perda, o
luto ou a importância da família e dos valores
transmitidos entre gerações. 

No que toca ao ciclo “Quinta às 7”, O Gajo trouxe, a
17 de junho, a sonoridade da viola campaniça ao
café concerto do CAA, reforçando a positiva
influência da tradição na criação artística
contemporânea. Ainda no decorrer do mês, o
Orfeão de Águeda protagonizou um concerto de
homenagem a José Mário Branco, com a
participação especial de Rui Oliveira. Esta atividade
inseriu-se nas comemorações do 105.º aniversário
do grupo e teve a participação de 142 espetadores.
A peça “A Margem do Tempo”, apresentada no CAA
a 10 de julho, marcou a despedida dos palcos da
consagrada atriz Eunice Muñoz, ao mesmo tempo
que representou a passagem de testemunho da
artista à sua neta, Lídia Muñoz. As duas foram
protagonistas de um espetáculo sem palavras, mas
onde a composição musical de Nuno Feist se
assume, quase, como um terceiro ator.
 
A 23 de julho, a extraordinária voz de Teresa
Salgueiro ecoou no auditório do CAA para uma
plateia de 182 pessoas. O concerto apresentou
uma reflexão sobre o percurso artístico da artista
após a saída do grupo Madredeus, onde
permaneceu 20 anos e vendeu mais de cinco
milhões de álbuns. 

No que refere à programação do Projeto Educativo
e Mediação de Públicos, o espetáculo de
marionetas “A Viagem de Sophia” inaugurou o mês
de junho. Inspirado no texto “A viagem” do livro
“Contos Exemplares”, de Sophia de Mello Breyner,
e transversal a todas as faixas etárias, esta
apresentação foi aplaudida por 150 crianças
provenientes das escolas do concelho. 

A 16 de junho, a Terra Amarela - Plataforma de
Criação Artística Inclusiva apresentou a peça de
teatro “Aldebarã”. Interpretada por um elenco de
atores portadores de necessidades, este
espetáculo, para além da função inclusiva que
assume, alertou os 194 jovens presentes no
auditório para os limitados recursos existentes na
Terra e para a urgência da preservação do planeta. 

Nos dias 20 e 21 de junho, o espetáculo
Bebeethoven (inspirado no compositor Beethoven)
revestiu o Café Concerto de sons, cores e
diferentes texturas para receber crianças até aos 3
anos. As duas sessões agendadas, uma para
público geral e a outra dirigida a escolas e
instituições do concelho, tiveram a lotação
esgotada e contaram com bebés curiosos, atentos
e manifestamente felizes. 

A propósito do dia mundial do teatro,
comemorado desde 1961 a 27 de março, o
Município de Águeda promove há já muitos anos a
“Semana do Teatro”.
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Este ano, devido às contingências decorrentes da
pandemia da COVID-19, a atividade decorreu nas
últimas semanas do ano letivo. 

Assim, no final de mês de junho, foi exibida a peça
“Catamarã” para os alunos do 1.º ciclo do ensino
básico, e o início de julho ficou marcado pela
apresentação da peça “Cardume”, dirigida às
crianças do Ensino Pré-Escolar. 

Esta iniciativa trouxe ao auditório cerca de 3.030
alunos dos Jardins-de-infância da Rede Pública e
Privada e das Escolas Básicas do 1.º Ciclo do
concelho e pretendeu reforçar a importância da
expressão artística na formação e educação das
crianças.

Ainda no âmbito da programação do Projeto
Educativo e Mediação de Públicos, e no que diz
respeito à atividade expositiva, nomeadamente ao
ciclo “O Desenho como Pensamento”, foram
promovidas três conversas e inaugurado o sexto e
último módulo expositivo, representado pelos
artistas Paulo Brighenti, Mariana Gomes e Sandra
Baía. Importa também salientar as inaugurações
das exposições “Olhares do Silêncio”, de Mário
Rocha, e “Risco”, da artista Helena Dias, com
curadoria de Raquel Guerra. 

No que se refere à atividade da BMMA, e no
âmbito do seu Plano de Promoção do Livro e da
Leitura, este trimestre foi marcado pela realização
da primeira edição da MALA-Manifestação Literária
de Águeda, entre os dias 2 e 5 de junho de 2021,
um evento que pretende criar estímulos para o
desenvolvimento do gosto pelo livro e pela leitura,
com as atividades programadas entre a BMMA e o
CAA. 

Nesta lógica de programação cultural concertada,
destaca-se a inauguração a 4 de junho no Centro
de Artes de Águeda, a exposição “O Livro é uma
Sequência de Espaços” que explora o “livro”
enquanto objeto e/ou tema. Patente até 22 de
agosto de 2021, esta exposição teve a curadoria de
Luís Alegre e a produção da Stolen Books, tendo
sido visitada por 504 pessoas.

No geral, e ao longo dos quatro dias, realizaram-se
várias atividades, em formato presencial e online
nomeadamente: apresentações de livros (5),
oficinas (4), atividades para crianças (4), sessões de
histórias (4), momentos musicais (2), conversas (2),
exposições com artistas nacionais (2), espetáculos
(2) e ainda uma curta de animação, contabilizando
um total de 635 participantes entre a BMMA e o
CAA. 
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Mafalda Milhões, Pedro Seromenho, Cristina
Taquelim, Afonso Melo, Manuela Ribeiro, Alice
Caetano, Fernando Almeida, Maria Conceição
Vicente e Paulo Sucena foram os nomes do
panorama literário que estiveram em Águeda para
esta manifestação, que contou ainda com alguns
artistas locais, como “Sun of the Beach”, Luís
Formiga, Coletivo Nora e Carisma Cerâmica, para
além de Rodrigo Guedes de Carvalho, Daniela Onís
e Rúben Alves que apresentaram, no CAA, o seu
espetáculo “Ruge”. 

De realçar que, no final desta edição da MALA, o
Espólio Criativo da BMMA ficou mais rico com as
ilustrações de Pedro Seromenho, realizada in loco e
de Mafalda Milhões, ilustração original realizada
para esta edição da MALA, que desta forma se
juntam ao espólio de 20 ilustrações, adquiridas em
2020 aos artistas locais David Gama e Ivo
Hoogveld.

Para além deste grande evento, o Serviço
Educativo prosseguiu, no restante trimestre, com
as suas atividades regulares, com as devidas
adaptações à situação pandémica atual. 

Em julho destaca-se a atividade "PORQUE HOJE É
SÁBADO…", realizada no dia 10, com a participação
do artista aguedense KENEDY PIRES na criação de
uma sessão denominada "AS HISTÓRIAS DA MAMA
TITI E CHÁ COM CHOCOLATE”.

A partir de julho o destaque vai para a atividade
quinzenal "No pátio com…", para a qual se
convidaram as famílias a comparecer no Pátio da
BMMA, às quartas-feiras, entre as 15H e as 16H,
uma oportunidade para escutar contos ou realizar
uma Oficina. Momentos únicos em torno do Livro e
da Leitura, onde a imaginação e a criatividade
tiveram lugar reservado.

Refira-se ainda, a realização de Atividades no
Exterior, em resposta às solicitações de instituições
do Município. Assim, o SE da BMMA efetuou 3
Sessões de Contos presenciais para 76 crianças do
1.º e 2.º ciclo e uma sessão de histórias on-line, no
âmbito da Comemoração do Dia dos Avós, em
parceria com uma IPSS do Município. O Serviço
Educativo da BMMA realizou ainda 4 Oficinas de
Escrita Criativa com 65 crianças do 1.º e 2.º ciclo. 

A BMMA acolheu também a visita do grupo de 18
formandos do Curso de Práticas Administrativas,
da CERCIAG, acompanhados pelos respetivos
formadores e ainda a visita de um grupo de ATL
para a realização de uma atividade no âmbito da
promoção do livro e da leitura.

Destaque, ainda, para as visitas guiadas à
exposição "MAFALDA MILHÕES, À PROCURA DO
TRAÇO", complementadas por um ateliê, efetuadas
por várias instituições do Município, num total de
13 sessões (253 participantes). 
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Esta exposição continuará patente até 23 de
outubro na Sala Polivalente da BMMA.

Ainda de 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
1.603 pedidos durante os meses de verão.

Por outro lado, 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.". Quanto a este último, foi efetuada
ainda a gestão administrativa e o acompanha-
mento técnico do projeto cofinanciado pelo PO
Centro 2020, nomeadamente com a elaboração e
submissão de pedido de pagamento.

Inserido no projeto “3 Territórios, 1 Rio que nos
une”, decorreram em junho várias acções
relacionadas com a candidatura que reúne os
Municípios de Águeda, Sever do Vouga e
Albergaria, sendo o rio Vouga o fio condutor que
interliga culturalmente todos os três concelhos.

Destaque para a instalação de três esculturas em
três margens da Pateira, Óis da Ribeira, Espinhel e
Fermentelos enquanto obras feitas com base nas
imagens antigas dos pescadores que navegavam
nos rios Vouga e Águeda e que paravam no antigo
Cais das Laranjeiras para vender o seu pescado.
 
No dia 8 de junho, o artista Miguel Ángel Martin
Bordera, contou com a presença de 15 alunos da
turma de Artes do 10.º ano da Escola Secundária
Marques Castilho para a apresentação das
esculturas e descrição da forma e do processo
criativo. 

O material utilizado na escultura foi realizada com
perfis de ferro de 3mm e chapa de ferro de 4mm,
trabalhado em 2 dimensões e cortado a laser,
dando um perfil em tudo idêntico à forma humana,
criando o cenário perfeito na paisagem natural
envolvente.

Os trabalhos deste projeto por parte do Município
de Águeda culminaram com a realização do evento
"1 Rio que nos Une" no dia 29 de agosto na Pateira:
uma recriação histórica, artes circenses e quatro
espetáculos musicais protagonizados por bandas
filarmónicas, decorreram em simultâneo nas três
margens da Pateira, em Fermentelos, Espinhel e
Óis da Ribeira.
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No final dos espetáculos musicais, um momento
único e especial com drones e pirotecnia, pôde ser
observado por todos os presentes, ao som do
“Hino ao Vouga”, uma criação musical resultante da
colaboração entre os maestros / bandas dos três
municípios, apresentando-se como uma compo-
sição musical alusiva ao rio Vouga. 

A recriação histórica, desenvolvida pelos artistas
em residência, foi uma atividade dividida em dois
momentos: um de expressão cultural que fez a
ativação do projeto junto da comunidade local no
Parque Municipal Alta Vila, e o segundo a própria
recriação histórica com bateiras na margem de
Espinhel.

Por seu turno, e no âmbito do projeto “Rail Fest”,
destaca-se a apresentação em conferência de
imprensa deste projeto que decorreu no dia 17 de
junho, no Museu Nacional Ferroviário no Entron-
camento, e que contou com os representantes dos
três municípios do projeto (Entroncamento,
Águeda e Vila Velha de Rodão), bem como dos
parceiros Município de Castelo Branco e a
Fundação Museu Nacional Ferroviário.

Com o mote de uma "Viagem pelo Património
Ferroviário através da Fotografia, Cinema, Música e
Teatro”, este projeto que decorre entre junho de
2021 e maio de 2022. 

Este projeto transforma assim a Região Centro do
país num ponto de referência de concertos,
exposições, cinema, arte urbana, entre outros
espetáculos, com um programa diversificado que é
uma porta aberta a novas aprendizagens e novas
experiências, que inclui artistas locais e nacionais,
num cruzamento de percursos de vida, de
influências e de viagens.

No âmbito deste projeto, destacou-se a instalação
artística no centro do Jardim Conde de Sucena, à
saída da Estação Ferroviária de Águeda, com o
objetivo de despertar a atenção para a linha do
Vouga e alusiva ao Vouguinha. Da autoria do
criador espanhol Miguel Ángel Martín, trata-se de
uma representação de uma locomotiva a vapor,
uma clássica “Pere Marquette Railway 1225”,
inspirada num modelo da famosa linha polar. 
 
Em paralelo, e no dia 22 de agosto, decorreu no
Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga, a
inauguração da exposição de fotografia "Comboio
de Ferro - Mauritânia". Esta exposição reúne
dezenas de imagens do foto-jornalista Daniel
Rodrigues, acerca da sua viagem no maior comboio
do mundo (Mauritânia). O Iron Train (Comboio de
Ferro) é um dos comboios mais compridos do
mundo, com cerca de 2,5 km. Uma viagem que vai
de Nouadhibouh a Zouerate, no coração do
deserto do Sahara, na Mauritânia, totalizando 652
km que duram cerca de 20 a 24 horas.
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Destaque para o início dos trabalhos associados à
criação de instalações artísticas / pinturas de arte
urbana em espaços públicos, como as estações /
apeadeiros, associados ao "Rail Fest". 

No âmbito do projeto "Hop in", uma iniciativa de
valorização e comunicação da Linha do Vouga
através da arte urbana, iniciaram no final de
agosto as intervenções de arte urbana na Estação
de Águeda, às quais se seguirão os trabalhos na
Estação de Macinhata do Vouga.

No âmbito da programação cultural municipal, este
período ficou ainda marcado pela 2.ª edição do
Drive-In Águeda, no recinto do parque de
estacionamento do Mercado Municipal, com
capacidade para acolher cerca de 400 veículos por
dia. O evento, de acesso gratuito, aconteceu nos
dias 23, 24 e 25 de julho, continuando a ser
dirigido a todos os tipos de público e contribuindo
para dinamizar as atividades culturais. O programa
foi definido com uma noite de cinema e duas de
comédia stand-up com Rui Xará, Carlos Vidal,
Gilmário Vemba, Pedro Neves, Miguel 7 Estacas,
Quim Roscas e Estacionâncio.

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 11
comunicações referentes a espetáculos realizados
em Águeda. 
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Ao nível social, e tal como referenciado nas
questões estratégicas, o período a que diz respeito
a presente informação, fica marcado pela
inauguração do CLAIM de Águeda, no dia 8 de
junho, com a presença da Secretária de Estado
para a Integração e as Migrações e da Alta
Comissária para as Migrações, dando corpo à
transferência de competências para a autarquia.

No âmbito da entrada em funcionamento do
CLAIM, foi realizado um extenso trabalho de
capacitação dos recursos afetos ao mesmo pelo
Gabinete de Apoio às Políticas Locais de Integração
de Migrantes, sendo que, nesta fase, e com o apoio
do mesmo, o CLAIM tem já realizado atendimentos
de forma sistemática, fazendo a articulação entre
os migrantes e as empresas e entidades nacionais,
assim como esclarecendo e apoiando os migrantes
no seu dia-a-dia, ultrapassando já os 100
contactos.

Ao CLAIM, irá, em breve, a associar-se o GAE
(Gabinete de Apoio ao Emigrante), que se prevê
que possa vir entrar em funcionamento até
outubro de 2021 e que irá tratar das questões
associadas ao emigrantes portugueses, e aqueles
que, tendo emigrado, pretendem agora voltar a
Portugal.

Para além da inauguração do CLAIM, e ao nível do
apoio social, e para além do regular atendimento
efetuado pelos serviços sociais à comunidade,
importa começar por destacara 2.ª fase de
atribuição do Subsídio ao Arrendamento, onde
foram analisadas 22 candidaturas, tendo reunido
critérios para aprovação 17, aos quais se juntaram
3 processo de reavaliação e que resultaram num
apoio suplementar a 20 novas pessoas/famílias a
este nível. Refira-se, ainda, as 36 avaliações
socioeconómicas relativas a Ação Social Escolar,
com vista a permitir uma apoio mais sustentado
aos alunos com maiores dificuldades económicas.

Ao nível dos projetos em parceria com instituições
e entidades concelhias, foram desenvolvidas
diversas ações nos meses de junho, julho e agosto.
Assim, e no que diz respeito ao projeto de
Mediação Municipal e Intercultural de Águeda
“Igualdade na Diversidade”, continuaram a ser
realizadas as reuniões semanais do consórcio,
assim como se deu continuidade aos Workshops e
Oficinas de fabrico digital, que terminaram a 19 de
julho de 2021.

No âmbito deste projeto, destaque-se a
comemoração do Dia Nacional da Pessoa Cigana
(dia 24 de junho), em foi assinalado este dia com a
difusão de um vídeo realizado sobre ‘O que é ser
Cigano?’, com testemunhos recolhidos junto de
elementos da comunidade. 

APOIO E INCLUSÃO SOCIAL
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Com a mesma finalidade, deu-se início a um Ciclo
de Conversas, com a primeira palestra alusiva ao
tema “Cultura e Tradições Ciganas”, que decorreu
no CAA, tendo como palestrante convidado o
Presidente da União Romani Portuguesa –
Delegação do Norte.

Ainda no âmbito do projeto de Mediação,
estiveram patentes ao público, no CAA, duas
exposições de 8 de junho a 31 de agosto sobre a
comunidade cigana. 

A exposição “À Descoberta da Igualdade”, com
peças alusivas aos Descobrimentos Portugueses,
resultou dos trabalhos realizados pelos alunos que
frequentaram as oficinas do ALL, e a exposição
fotográfica ”Singular do Plural”, cedida pela EAPN
Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza, que veio
retratar 20 homens e mulheres de etnia cigana
integrados no mercado de trabalhos nas mais
diferentes áreas.

Enquanto Investidor Social do projeto “Parque
Botânico de Vale Domingos - Aldeia de Inovação
Social”, deu-se continuidade às reuniões mensais
(reporte e balanço do trabalho desenvolvido, bem
como informação sobre as iniciativas a
implementar). 

Relativamente à parceria com o CLDS 4G “Ser
Pioneiro”, no âmbito da Atividade 10 “Academia
Sénior”, decorreram várias atividades:

na segunda semana de junho decorreu a sexta
oficina que consistiu numa sessão de beleza e
bem-estar;
na terceira semana de junho, e relativamente à
sétima oficina, desenvolveram-se 3 sessões de
nutrição com a população sénior;
na quarta semana de junho decorreu a oitava
oficina, que resultou em 3 sessões fotográficas
com os idosos.

Já no que se refere à Atividade 10 do projeto,
iniciaram-se, a 29 de junho, as Aulas de Pilates que,
desde então, contam com uma periodicidade
semanal. Estas aulas têm contado com um total de
28 participantes distribuídos pelas 3 freguesias
abrangidas pelo projeto. 

Cumulativamente, no passado dia 10 de julho, os
idosos das 3 freguesias juntaram-se para participar
na nona oficina da Atividade 10 “Academia Sénior”
que consistiu num Sunset de dança, no Parque da
Boiça em Valongo do Vouga, em que os seniores
tiveram oportunidade de assistir e participar nas
danças coreografadas pelo grupo Danças do
Mundo. 

No âmbito da Atividade 8 “Passeios Seniores”, a 19
de agosto foi realizado o primeiro passeio com a
população sénior das 3 freguesias abrangidas pelo
projeto. Este passeio teve como destino a cidade
de Aveiro, onde foi possível visitar o património
típico desta cidade. 
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Esta visita iniciou-se nas Salinas, onde os idosos
tiveram a possibilidade de conhecer o local em que
se produz o sal de Aveiro, de forma artesanal. De
seguida, foi realizado um passeio de Moliceiro, no
qual se percorram os quatro canais da cidade de
Aveiro. Por último, a população sénior teve
oportunidade de participar num workshop de ovos
moles.

Por fim, nas duas últimas semanas do mês de
agosto, foram dinamizadas 3 sessões da Atividade
11 “Arte Urbana: Desafio +65”, em que os seniores
tiveram ainda a oportunidade de aprender e
experimentar técnicas de arte urbana, bem como
relacionar-se com uma forma de expressão
artística associada à população mais jovem.

Já no que se refere ao estabelecimento de
protocolos com entidades do setor social, importa
referir o aditamento realizado ao Protocolo
firmado com a Cruz Vermelha Portuguesa -
Delegação da Cruz Vermelha, no âmbito da
Estrutura de Acolhimento e Atendimento “Dar a
Voz”, para a cedência total da Casa dos
Magistrados, com vista ao desenvolvimento de um
nova resposta de apoio psicológico e
psicoterapêutico a crianças e jovens vítimas de
violência doméstica.

Por outro lado, refira-se a assinatura de um novo
protocolo com a CERCIAG para efeitos de cedência,
por parte do Município, das instalações e zona
exterior do Jardim de Infância de Pedaçães, com
vista à implementação do Projeto CISensori –
Centro de Integração Sensorial. 

Ainda relativamente a esta entidade, refira-se a
atribuição do apoio à iniciativa anual “CERCIAG EM
MOVIMENTO” e, ainda, a ratificação do Acordo de
Parceria do Centro de Recursos Integrados da
CERCIAG.

Ao nível dos planos e projetos do município,
importa salientar o trabalho realizado ao nível do
Diagnóstico Social, com o trabalho nesta fase a
centra-se sobretudo na recolha de dados
estatísticos e na preparação de questionários.

Cumulativamente, deu-se início à elaboração do
Plano para a Igualdade (recolha estatística), tendo
sido igualmente aprovado um novo protocolo com
a Comissão para a Cidadania e Igualdade do
Género (CIG), para as questões da igualdade,
sendo que, no essencial, os objetivos deste novo
protocolo mantêm-se, estando este já alinhado
com a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não
Discriminação 2018-2030 - “Portugal + Igual”
(ENIND).
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Já ao nível da Rede Social, durante este período, foi
realizada uma reunião do Núcleo Executivo, tendo
como ponto único na ordem de trabalhos a
audição à Presidente da Fundação Isabel
Domingues, face ao parecer dado pelo CLAS de
Águeda à candidatura apresentada pela instituição
ao programa PARES 3.0. Foram ainda emitidas,
pelo Núcleo Executivo da Rede Social de Águeda,
respostas a quatro pareceres.

Registo, ainda, para a presença na reunião on-line
das Plataformas Supra Concelhias do Baixo Vouga
e do Entre o Douro e Vouga, promovida pelo ISS,
tendo como ordem de trabalhos a Transferência de
Competências para os municípios.

Ao nível da CPCJ, foi dada continuidade ao trabalho
realizado regularmente no âmbito das funções
inerentes ao cargo, bem como assegurada a gestão
do apoio ao funcionamento da mesma,
designadamente, na sua vertente logística e
financeira.

Por fim, refira-se a elaboração da candidatura, no
âmbito do Observatório das Autarquias Fami-
liarmente Responsáveis, ao galardão de Autarquia
Familiarmente Responsável, no qual, o Município
tem sido anualmente distinguido.

No âmbito da qualificação das infraestruturas da
saúde no concelho, encontra-se em curso o projeto
para a readaptação da Incubadora Cultural a
Unidade de Saúde Familiar, estando em
desenvolvimento o projeto de execução.

Em termos de empreitadas das remodelações de
infraestruturas da saúde, destaque para a
Remodelação de Edifício e Espaços Exteriores para
Unidade de Saúde Familiar de Aguada de Cima,
sendo que se encontravam já concluídas todas as
instalações especiais, decorrendo apenas afinações
ao nível dos equipamentos de AVAC e das
instalações elétricas e ITED. Foram, igualmente,
concluídos os trabalhos de pavimentação dos
arranjos exteriores e iluminação exterior, estando
a ser executados os trabalhos e reparação e
pintura do muro de vedação. 

Já no que se refere à Remodelação de Edifício e
Espaços Exteriores do Centro de Saúde de Águeda,
o auto de consignação foi assinado no dia 5 de
julho de 2021, sendo que o início dos trabalhos
aguardava a entrega do PSS por parte do
adjudicatário.
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De igual forma, foi atribuída um apoio à Associação
Desportiva de Travassô (ADT) para aquisição de um
desfibrilhador e respetiva formação de
operacionais DAE (Curso SBV-DAE), num montante
total de 5.580,00€. 

Salienta-se ainda que, no período em questão,
decorreu o processo de análise de faturas e
respetivos comprovativos de pagamento das
despesas referentes à época desportiva 2020/2021
por parte de nove associações desportivas e 6
atletas individuais, no valor total de 33.306,58€.

No âmbito dos projetos desportivos municipais
direcionados para o público em geral, destaque
para a continuidade do trabalho desenvolvido pelo
Centro Municipal de Marcha e Corrida (CMMC).
Durante o período em análise, foram realizados
276 treinos presenciais, cumprindo com todas as
recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS).

De igual forma, e ainda no âmbito do CMMC,
destaque para os programas desportivos
“Caminhar pela Natureza” e “Manhãs no Parque”
que decorrem todos os meses, e que contaram, em
média, com cerca de 650 participantes, sendo
atividades que permitem a toda a população criar
hábitos de uma vida saudável, através da prática
desportiva, e proporcionando diferentes expe-
riências. 

Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Águeda
tem vindo a promover um conjunto de políticas
desportivas diversificadas que se traduzem num
aumento da prática da atividade física e desportiva
na população do Concelho, seja ao nível federativo,
amador ou recreativo. Para a concretização deste
objetivo e a implementação da política desportiva
municipal, em muito contribui o papel das
coletividaddes desportivas.

Ciente deste facto, e ao abrigo do Código
Regulamentar do Município de Águeda –
Associativismo Desportivo (F2), no período em
observação, procedeu-se à atribuição de verbas
específicas enquadradas no âmbito da estratégia
municipal de apoio à realização de obras que
assegurem as melhores condições para a prática
desportiva por parte dos atletas aguedenses. 

Destaca-se a atribuição de 38.437,50€ ao Clube de
Ténis de Águeda para colocação de uma cobertura
nos campos de padel e de 15.000,00€ ao Action
Club – ACTIB para realização de diferentes
intervenções no Crossódromo, associadas às
caixas de ligação de águas pluviais, limpeza/corte
de vegetação, projeção de poliuretano no interior
do telhado e manutenção do sistema de rega em
pista. 

DESPORTO PARA TODOS
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Ainda na lógica da atividade desportiva direcionada
para a população em geral, decorreram, nos meses
de julho e agosto, as Atividades Náuticas no rio
Águeda (canoagem e sup paddle), de terça a sexta,
contabilizando um total de cerca de 500
utilizadores. 

Considerando, 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 iniciativa “Águeda Bike 4 kids”.
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 sabiam andar). Com vagas limitados,
esta atividade teve lotação esgotada, tendo
participado cerca de 30 alunos, divididos em
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 sustentável.

No dia 3 julho de 2021, ocorreu o encerramento da
edição de 2021 do projeto, com a realização de um
passeio de bicicleta pela cidade, tendo participado
alunos e os seus familiares, num total de 76
participantes.

Destaque, igualmente, para o projeto Pedal In
Águeda, com a iniciativa “Ciclismo nas Escolas”, que
se iniciou em abril e decorreu até 26 de julho.
Tendo sido realizada no Águeda Bike Park, esta
iniciativa tem 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 2.172
alunos.

Ainda no que se refere ao Desporto Escolar, é de
destacar a atividade regular do Centro de
Formação Desportiva de Desportos Náuticos do
Agrupamento de Escolas Águeda Sul (com treinos
que envolveram cerca de 210 alunos) e o projeto
“Canoagem na Escola” 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, sendo que, no período
em análise, usufruíram desta atividade cerca de
2.047 alunos.
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Por outro lado, e 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, o projeto desportivo
“Orienta-te por Águeda”, cuja dinamização foi
assegurada pelo Clube de Atividades da Bairrada, e
que contou com o apoio da Câmara Municipal,
chegou ao seu terminus no dia 8 de julho. Este
projeto foi acolhido por várias escolas
pertencentes ao concelho de Águeda, nomeada-
mente, a Escola Secundária Marques de Castilho, a
Escola Secundária Adolfo Portela e a Escola Básica
Prof. Artur Nunes Vidal, Fermentelos. As atividades
decorreram em contexto escolar, urbano (mapa da
cidade de Águeda) e no Parque da Alta Vila. 

No total, este abrangeu 44 turmas, permitindo a
917 alunos, do 2.º, 3.º Ciclos do Ensino Básico e
Secundário, praticarem a modalidade de
Orientação. Nas várias sessões dinamizadas foi
usado o equipamento Kit SPORTident (estações de
controlo e chips) que permite aliar a tecnologia à
prática desportiva bem como a APP NAVI TABI
(usada no percurso urbano). De referir ainda, que
neste âmbito, foi realizada uma ação de formação
(teórico-prática) que contou com a participação de
14 professores.

o 41.º Grande Prémio ABIMOTA, organizado
pela ABIMOTA – Associação Nacional das
Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário
e Afins, no dia 6 de junho, o qual contou com
um apoio financeiro por parte da Autarquia no
montante máximo de 10.000,00€, tendo-se
registado a participação de cerca de 130
atletas;
o Campeonato Nacional de Mini-Enduro e
Enduro 2021- CNE, organizado pelo ACTIB -
Águeda Action Clube no Crossódromo
Internacional do Casarão, no dia 12 e 13 de
junho, o qual contou com um apoio financeiro
por parte da Autarquia no montante máximo
de 7.000,00€ tendo-se registado a participação
de cerca de 302 atletas;

Neste contexto formativo, destaque ainda para o
“Ciclo de Formação para Movimento Associativo -
2021”, dirigido a Associações/Clubes Desportivos.
Decorreu no dia 9 de julho, no Salão Nobre da
Câmara Municipal, a formação “Sustentabilidade
de Clubes Desportivos – exemplo de um clube
autossustentável”. A iniciativa contou com a
participação de várias associações/clubes
concelhios.

Cumulativamente, e no que toca às parcerias entre
a autarquia e o movimento associativo, importa
destacar a realização de diversos eventos e provas
de ordem diversa, nomeadamente:

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021



LINHAS
ESTRATÉGICAS

57

o Encontro Regional de Escolas de BTT e o
Campeonato Regional de XCO, organizado pelo
clube desportivo Águeda Bike Friends, no
Águeda Bike Park, nos dias 19 e 20 de junho, o
qual contou com um apoio financeiro por parte
da Autarquia no montante máximo de
2.000,00€ tendo-se registado a participação de
cerca de 150 crianças e 200 adultos atletas;
o 5.º Grande Prémio ANICOLOR, organizado
pelo Sporting Clube de Fermentelos, no dia 4
de julho, o qual contou com um apoio
financeiro por parte da Autarquia no montante
máximo de 6.000,00€, tendo-se registado a
participação de cerca de 163 atletas;
a 28.ª Volta a Portugal do Futuro e a 82.º Volta a
Portugal Santander, organizadas pela Podium
Events, S.A., nos dias 8 de julho e 11 de agosto,
respetivamente, a qual com um apoio
financeiro por parte da Autarquia no montante
de 42.500,00€, registando-se a participação de
cerca de 85 ciclistas na Volta a Portugal do
Futuro e 126 na Volta a Portugal Santander;
o passeio de bicicleta “Trilho do Rio Águeda”,
organizado pelo clube desportivo Águeda Bike
Friends, no Águeda Bike Park, no dia 18 de
julho, tendo-se registado a participação de
cerca de 50 bttistas.

Mais uma vez, é de se referenciar o projeto
Developing Intereuropean Resources Trail Builder
Training (DIRTT), que continua com as reuniões
periódicas online. 

Nos últimos meses, o manual do curso tem vindo a
ser desenvolvido e aprimorado, estando já a
estrutura base definida. No mês de agosto, iniciou-
se o quinto pacote de trabalho, referente a um
manual de treino específico para formadores, que
serão os pioneiros no ensino do curso, a aplicar em
janeiro de 2022.

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, o Centro de Atividades
Náuticas - Bério Marques e o Pavilhão Desportivo
da Escola Básica Fernando Caldeira.

Relativamente às Piscinas Municipais de Águeda, a
instalação reabriu ao público a 03 de maio. A partir
desta data e até 31 de julho, em Regime Livre,
registaram-se 612 utilizações, das quais 438 em
horário Low Cost. A Piscina Municipal, após o
período de encerramento para manutenção,
reabriu a 23 de agosto, tendo registado 42
utilizações, em regime livre. 

As atividades letivas dinamizadas no âmbito da
Escola Municipal de Natação (EMN), designa-
damente, para alunos com mais de 8 anos
(Aprendizagem e Aperfeiçoamento de crianças) e
adultos, tiveram início a 17 de maio e terminaram
a 31 de julho, totalizando 2.358 utilizações durante
este período. 
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Ainda relativamente à EMN, decorreram as aulas
de Hidro Movimento, dirigidas a seniores, que
tiveram início a 1 de junho e terminaram a 31 de
julho, registando-se 399 utilizações.

No âmbito da parceria celebrada com o Clube
Sport Algés e Águeda XXI, de 01 de junho a 30 de
julho, funcionaram 2 turmas de aulas de natação
de aprendizagem para crianças, com cerca de 5
alunos cada, ao sábado de manhã, registando-se
38 utilizações. 

Em julho, é de referir a Reabertura ao público das
Piscinas Exteriores. Durante este período decorreu
o projeto “De Manhã é Fixe na Piscina”, dirigido a
entidades/instituições concelhias, que totalizou
263 utilizações. Em Regime Livre, nos meses de
julho e agosto, foram registadas 1.585 utilizações.

Neste trimestre, é necessário mencionar ainda a
quarta edição da Newsletter de Desporto que
procura dar a conhecer as atividades/provas
realizadas e a perpectiva de realização para os
meses seguintes. Nesta edição, foi dado destaque
às atividades náuticas praticadas no âmbito do
Centro de Formação Desportiva e foram dadas
sugestões de locais para a prática de atividade
física ao ar livre.

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 quarenta e seis
vistorias técnicas às instalações desportivas
pertencentes a clubes/associações desportivas,
com o objetivo de efetuar também um
levantamento de necessidades (intervenções de
manutenção e melhoria) de cada coletividade. 

GESTÃO FLORESTAL E ATUAÇÃO DA
PROTEÇÃO CIVIL

apoio aos munícipes na gestão de
combustíveis, abate e poda de sobreiros,
projetos de (re)arborização, queimas e
queimadas;
apoio aos munícipes na gestão de combustíveis
em redor de edifícios, de empresas e de
aglomerados populacionais; 

No âmbito da gestão florestal, e enquadrado no
Gabinete Técnico Florestal (GTF), foi realizado o
acompanhamento do PMDFCI 2021-2030,
nomeadamente no que respeita à monitorização
dos trabalhos executados pelas entidades que
integram o PMDFCI. Cumulativamente, foram
executadas as seguintes tarefas:
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acompanhamento de candidatura ao
“Voluntariado Jovem para a Natureza e
Florestas - 2021” (IPDJ);
regularização dos estradões em Falgoselhe e
Povinha, Castanheira e Sernadinha e o Estradão
da Catraia;
emissão de pareceres de gestão de
combustíveis e apoio à fiscalização.

limpeza, desmatação e corte de árvores em
Estradões Municipais (Cabeço de Cão –
Carvalhal, Carvalhal – Rio de Maças,
Freimoninho - Foz, Bolfiar, Guistolinha);
gestão de combustíveis nos terrenos do PEC-
Águeda;
gestão de combustíveis na Aldeia Segura de
Alcafaz;
execução do serviço público (ICNF);
manutenção e Beneficiação dos Reservatórios
de DFCI artificiais.

No que se refere à gestão de combustíveis,
destaque para o trabalho dos sapadores
municipais, que no período executaram as
seguintes tarefas específicas:

Para além destas, foram desenvolvidas ações de
manutenção, beneficiação e gestão de combus-
tíveis em estradões florestais, de forma global, e
ainda vigilância armada em alerta.

a coordenação/distribuição de Equipamentos
de Proteção Individual (EPI) a Instituições do
concelho;
a continuação da execução do Plano de Ação
no combate à Vespa Asiática, que engloba a
verificação, validação e desativação de ninhos
de vespas;
o acompanhamento e articulação com os vários
Agentes de Proteção Civil no âmbito do DECIR -
2021 - Dispositivo Especial de Combate a
Incêndios Rurais 2021.

Ao nível da atividade da Proteção Civil, e para o
período em referência, foi dada continuidade ao
acompanhamento do processo de vacinação à
comunidade, no âmbito da COVID-19, que se
iniciou a 25 de fevereiro, e que se encontra ainda a
decorrer na Unidade de Saúde de Recardães. Neste
âmbito, foi efetuada a coordenação/articulação
dos transportes (Bombeiros, Cruz Vermelha, Câma-
ra Municipal e Juntas de Freguesia) para o Posto de
Vacinação de doentes dependes (acamados e
cadeiras de rodas) e sem transporte próprio.

Em acréscimo à gestão diária, foi ainda efetuada:

No período, e tal como já referenciado nas
questões estratégicas, importa destacar a
inauguração da Unidade Local de Proteção Civil
(ULPC) de Belazaima do Chão, sendo a maior ULPC
do país. A infraestrutura está dotada de 11 viaturas
de combate a incêndios e integra 45 voluntários.
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Por fim, importa referir a elaboração e submissão
de esclarecimentos, no âmbito da candidatura
apresentada ao Fundo de Emergência Municipal,
referente aos estragos causados pelas Depressões
ELSA e FABIEN.

EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA

a preparação e realização de auditoria interna,
no âmbito dos Sistemas de Gestão e do RGPD,
tendo em conta o definido nos requisitos das
normas de referência, para avaliação da
conformidade com as disposições dos
referenciais legais e normativos;
a recolha, análise e tratamento de dados para a
realização da Revisão pela Gestão, incluindo a
análise de informação do desempenho global
do Sistema, de modo a avaliar os resultados
dos indicadores de desempenho do sistema, a
sua eficácia, adequabilidade e o alinhamento
com a estratégia / objetivos, incluindo a
preparação do Relatório que compila toda a
informação relevante, assim como propostas
de melhoria a executar;

A autarquia, através do seu Sistema de Gestão
(SG), monitoriza, controla e mede os seus
processos, tendo como meta o cumprimento da
estratégia e objetivos, com o intuito de verificar o
nível de desempenho do Sistema e a correspon-
dente melhoria contínua. São de destacar as ações
seguintes:

a recolha, análise e tratamento estatístico dos
dados referentes à monitorização e medição do
desempenho dos processos e conformidade
dos serviços (Indicadores de Desempenho –
Balanced Score Card), para os vários processos
/serviços a Autarquia;
a realização de relatório de Reclamações /
Queixas / Sugestões, incluindo análise de
informação e sugestões de melhoria, por
tipologia/área/serviço;
a compilação de informação referente aos
atendimentos de 2020, nas várias vertentes, e
finalização da listagem de munícipes a
contactar, no âmbito do Inquérito de Avaliação
de satisfação de Munícipes.
Dos resultados obtidos com a aplicação do
inquérito, e em comparação com o período
anterior, evidencia-se um aumento de 4,7%
(nível de satisfação global – GAM – 89%), de 1%
(nível de satisfação para com o serviços da CMA
– 86%) e a manutenção dos valores
relacionados com o nível de satisfação no
âmbito da Inovação Tecnológica e Comunicação
(87%);
a avaliação de riscos e resultados das ações
decorrentes dos resultados das avaliações de
riscos e oportunidades anteriores, assim como
as respetivas vulnerabilidades, no que diz
respeito aos ativos/processos no âmbito do
SGQ e do SGSI, tendo-se verificado a eficácia
das ações realizadas para mitigação dos riscos
e consequências dos mesmos;
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a revisão do Manual do SG, assim como
realizada a nova versão do Manual de
Acolhimento a funcionários;
a revisão de procedimentos do Sistema de
Gestão, para atualização das práticas à
realidade da Autarquia e aos normativos e
legislação aplicável e a verificação/revisão de
documentos do Sistema de Gestão – Qualidade
e Segurança da Informação;
a análise e preparação de diversos documentos
relacionados com o Sistema de Gestão de
Segurança da Informação, de modo a atualizar /
rever o conteúdo dos mesmos, de acordo com
a ISO/IEC 27001;
a revisão dos processos / Competências
Organizacionais, atividades macro e respetivos
responsáveis.

Ainda ao nível da Segurança da Informação, foi
elaborada a listagem final de controlo de acessos
dos utilizadores, ao nível das Tecnologias da
Informação, com o objetivo de assegurar o acesso
apenas aos utilizadores autorizados e prevenir o
acesso não autorizado a sistemas e serviços.
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, foram solicitados diversos contributos de
informação para complementar os dados já
entregues.

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

De destacar, tal como mencionado nas questões
estratégicas, a aprovação do Protocolo celebrado
com a AMA para a implementação de um projeto
piloto - Lojas do Cidadão nova Geração.

Ao nível da Comunicação, para além da articulação
com os meios de comunicação social locais e
nacionais para divulgação de notícias e eventos
relacionados com a atividade municipal, foram
igualmente efetuadas as tarefas de gestão e
monitorização da presença da CM Águeda nas
redes sociais, planos de comunicação, notas de
imprensa e as coberturas jornalísticas e
fotográficas dos acontecimentos municipais. 

Assim, foram remetidas à comunicação social, nos
meses de junho, julho e agosto, um total de 47
notas de imprensa, efetuadas 194 publicações de
notícias e eventos nas redes sociais e efetuadas 60
coberturas fotográficas de eventos. Em relação às
faces municipais da rede de mupis presente na
cidade, foram colocados 33 novos mupis. 
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Especificamente, no que toca à Águeda.TV, foram
efetuadas reportagens e vídeos de eventos
ocorridos no concelho, assim como realizadas
várias peças de design e transmissões em direto
(facebook e youtube) de eventos com destaque no
município que incluem, por exemplo, as
Assembleias Municipais. Em junho, julho e agosto
foram realizadas 40 reportagens, num total de 34
vídeos, 14 transmissões em direto, 380 peças de
design, num total de 630 tarefas registadas este
ano.
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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 análise das candidaturas rececionadas relativas aos
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 (https://www.cm-
agueda.pt/pages/689)

Na sequência da nova edição com a abertura de procedimentos de seleção para 6 estágios no âmbito do
Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL), iniciaram funções, durante esta fase,
os estagiários das áreas do Turismo e do Ambiente (https://www.cm-agueda.pt/pages/1318).

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

INFORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS

No âmbito da atuação do Jurídico da autarquia, referência para os pareceres internos desenvolvidos a
pedido de diversos serviços, totalizando 52 pareceres emitidos no período, assim como a representação
do município e acompanhamento de processos de contra-ordenação e judiciais em curso, em articulação
com o(s) mandatário(s) da autarquia (ver anexo II). 

INFORMAÇÃO JURÍDICA

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021

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


INFORMAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS,
JURÍDICA E FINANCEIRA

65

Concursos Públicos: 13 (treze) a decorrer; 2 (dois) concluídos e 0 (zero) revogados;
Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 10 (dez) a decorrer, 4 (quatro) concluídos e 0 (zero)
revogados;
Consultas Prévias: 10 (dez) a decorrer, 3 (três) concluídos e 0 (zero) revogados;
Ajustes Diretos Simplificados: 211 (duzentos e onze).

Concursos Públicos: 10 (dez) a decorrer; 0 (zero) concluídos e 0 (zero) revogados;
Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 11 (onze) a decorrer, 7 (sete) concluídos e 0 (zero)
revogados;
Consultas Prévias: 8 (oito) a decorrer, 2 (dois) concluídos e 0 (zero) revogados;
Ajustes Diretos Simplificados: 158 (cento e cinquenta e oito).

Concursos Públicos: 6 (seis) a decorrer; 2 (dois) concluídos e 2 (dois) revogados;
Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 3 (três) a decorrer, 2 (dois) concluídos e 0 (zero) revogados;
Consultas Prévias: 5 (cinco) a decorrer, 5 (cinco) concluídos e 0 (zero) revogados;
Ajustes Diretos Simplificados: 256 (duzentos e cinquenta e seis).

No que respeita à contratação pública e contabilidade, e para além das tarefas inerentes ao serviço,
destaque para o envio da declaração do IVA do 2.º trimestre e do IES, e ainda o envio das contas para o
Tribunal de Contas, pela primeira vez, no âmbito do SNC-AP. Em termos administrativos, é de salientar o
início da preparação dos trabalhos para a realização das Eleições Autárquicas de 2021.

No que concerne à contratação pública, no período em referência, encontravam-se em curso os
seguintes procedimentos:

Mês de junho de 2021:

Mês de julho de 2021:

Mês de agosto de 2021:

INFORMAÇÃO FINANCEIRA
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Receita Executada

Despesa Executada

Execução das Grandes Opções do Plano

Orçamental

Capacidade de Endividamento

Dívidas a Fornecedores

Dívidas a Empreiteiros

17 090 581,98 €

16 146 104,23 €

7 907 282,06 €

- €

480 085,34 €

472 770,87 €

julho

19 244 336,22 €

18 353 670,34 €

9 294 180,23 €

- €

584 425,36 €

441 660,72 €

agosto
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PAÇOS DO CONCELHO

Gabinete de Apoio ao Munícipe (GAM):
O munícipe tem ao seu dispor este serviço onde poderá
encontrar quatro postos de atendimento, com
funcionários qualificados que o poderão ajudar a resolver
diversos assuntos do seu interesse.

Fonte: 
https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/3/7

Eficiência Energética:
Unidades de produção de energia elétrica através da
tecnologia fotovoltaica, permite produzir localmente a
energia e contribuir diretamente para uma maior
eficiência energética.

Fonte: 
https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/1/29
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ESPAÇO MULTIGERACIONAL DE ÁGUEDA

Incubadora de Empresas de Águeda:
Número total de projetos incubados no período em
referência.

Para mais dados sobre a IE Águeda, consultar:
https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/7/37

Águeda Living Lab:
Número de participantes semanais nas Oficinas de
Fabricação Digital, no âmbito do Projeto de Mediação
Municipal e Intercultural "Igualdade na Diversidade" e nas
sessões de formação nas escolas, assim como do Serviço
de Voluntariado Europeu. 
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CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA

Número de visitantes nas exposições patentes:
Número de visitantes nas exposições patentes no CAA.
Acresce ainda referir um total de 516 participantes nas
atividades/espetáculos promovidos 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 18 espetáculos/eventos.
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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: 
Foram realizadas 51 atividades presenciais e 3 atividades
online no período. 
Para mais informações sobre a BMMA, consultar:
https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/4/17
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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
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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:
Para mais informações sobre a Piscina Municipal de
Águeda, consultar:
 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  (em  fase  de
conclusão)

€708.980,94

Requalificação  Urbana–Rua  José  Gustavo  Pimenta  e  Rua  Eng.  José  Bastos  Xavier   (em  fase  de
receção provisória)

€369.661,18

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

€239.634,13

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

€135.820,34

Requalificação da Rua Prior João Gomes dos Santos e Rua António Dias Marques (Macinhata do
Vouga) 

€126.920,00

Construção  de  Infraestruturas  previstas  no  Plano  Geral  de  Drenagem  da  Cidade  de  Águeda  e
Execução de Intervenções prioritárias – 1ª Fase 

€1.414.353,50

Construção da Via de Acesso ao Parque Empresarial do Casarão – Troço entre a Rua do Casarão e o
Parque Empresarial do Casarão (em fase de conclusão)

€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

Retificações no Centro Educativo de Fermentelos €54.925,58

Pavimentação e Repavimentação de Vias em Oronhe, Espinhel, Macinhata do Vouga, Lanheses e
Soutelo (obra concluída / em fase de receção provisória)

€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 €39.862,41

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 €28.850,00

Reabilitação do Mercado Municipal (estão em curso os procedimentos para início dos trabalhos) €4.590.000,07

Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão – Fase 2 (estão em curso os procedimentos
para início dos trabalhos)

€2.704.964,57

Repavimentação de Ruas na Trofa, Segadães e Mourisca do Vouga (obra recebida provisoriamente
no dia 15 de julho/21)

€148.465,50

Construção de Coberturas Exteriores na Escola Básica Fernando Caldeira, União das freguesias de
Águeda e Borralha

€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 €149.773,60

Pavimentações e repavimentações de Ruas no Concelho – Pavimentação de Ruas em Soutelo, Beco
e Macida (obra concluída / em fase de receção provisória)

€29.317,82

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

Remodelação do Centro de Saúde de Águeda (estão em curso os procedimentos para início dos
trabalhos)

€1.313.362,69

Construção de Muros de Suporte em Arruamentos na Borralha €105.214,00



Repavimentação de Ruas em Recardães, Borralha, Catraia de Assequins e Souto Rio €131.951,20

Requalificação da Zona Central da Mourisca do Vouga (estão em curso os procedimentos para início
dos trabalhos)

€423.829,12

Pavimentações em Belazaima do Chão e Agadão (os trabalhos estão previstos iniciar na semana de
6 a 10 de setembro/21)

€61.870,75

Repavimentação de Vias  em Gravanço,  Castanheira do Vouga e Falgoselhe (estão em curso os
procedimentos para início dos trabalhos)

€106.059,10

Pavimentação de Várias  Ruas na União de Freguesias  de Travassô e Óis  da Ribeira (os  trabalhos
iniciaram no dia 2 de setembro/21)

€149.632,59

Requalificação  dos  Antigos  Escritórios  do  Instituto  da  Vinha  e  do  Vinho  (estão  em  curso  os
procedimentos para início dos trabalhos)

€17.782,06

Repavimentações de Vias na Maçoida, Assequins e Recardães (estão em curso os procedimentos
para início dos trabalhos)

€149.627,75

Repavimentação em Raso do Salgueiró, Brunhido e Paço Picadas ((estão em curso os procedimentos
para início dos trabalhos)

€149.600,00

Pavimentação da Travessa da Central Elétrica em Barrô (estão em curso os procedimentos para início
dos trabalhos)

€29 645,30

*Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.
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GABINETE JURÍDICO
07/09/2021

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

Proc. Adm.
47/2019 
M.P. TAF-
Aveiro

Srs. Vereadores 
Paulo Seara e 
Antero ALmeida

Município 
de 
Águeda

Licenciamento 
de construção 
de edifício na 
Av. 25 de Abril, 
Águeda, em 
nome de 
Euroágueda – 
Empreeendime
ntos 
Imobiliários, 
Lda.

- Ministério Público 
notifica arquivamento do 
processo (15/06/2021)

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 
a € 1.500,00

- Defesa 
06/12/2007

1/08
001542/08.5EACBR ASAE Mercado – falta 

rede água quente 
nos talhos

- Defesa 
18/08/2008

2/08
26023474 GNR-BTAv Excesso 

velocidade
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
de perigo retro 
reflector

- Notificação para 
pagamento coima 
ou apresentação de
defesa
- Enviada defesa

7/2013
Auto 912031921
NP 202667/2013

GNR

Velocidade 
excessiva veículo 
57-GI-24 na En 
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

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



03/05/2014
-Realização 
transporte 
passageiros sem 
licença do IMTT

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

- Notificação para 
defesa a 



espaço  de  jogo  e
recreio  no  Parque
Infantil  das
Barreiras

11/12/2019
- Enviada defesa 
a 07/01/2020
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Rua Calouste Gulbenkian , Edifício Mota Galiza,  n.º 52, 7.º andar  
Escritório 9 , 4050-144 Porto, Portugal 
Tel: (00351) 226 094 900 / 915 943 991 Fax: (00351) 226 094 902 

 
 

 
 
 

INFORMAÇÃO 

Estado do processo patrocinado pela CMB, por mandato conferido pelo Município de 

Águeda: 

 
Nº Processo: 386/19.3BEAVR 
  
Tribunal: Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro 
 
Data da entrada: 22.04.2019 
 
Tipo Processo: Ação Administrativa 
 
Valor: € 46.065,22 
 
Juízo: Unidade Orgânica 1 
 
Estado atual do processo: Encontra-se finda a fase dos articulados. Aguardamos que seja 
proferido o despacho saneador. 
 

*** 

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 contestou o pedido feitos no âmbito dos presentes 
autos, aguardando o devido andamento do processo. 
 

Porto, 15 de setembro 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



Em 1/9/2021 foi recebido Acórdão do TCA
Norte a negar provimento ao recurso 
jurisdicional, mantendo a decisão 
recorrida.

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
electronicamente  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

2



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

 
TAF de 
Aveiro

746.250,
46 €

148/20.5
BEAVR

Ac .
Administrativa

Org. 1 Socibeiral  –  Betão
Pronto, Ldª

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

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

5/20

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  2/08/2012  fomos  notificados  do
Acórdão  do  Tribunal  Central
Administrativo  Norte  a  negar  provimento
ao recurso interposto pela recorrente.

Foi dado conhecimento do mesmo ao Sr.
Presidente  através  de email  enviado em
2/8/2021.

Apresentadas  custas  de  parte  em
13/8/2021

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.
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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.

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

Informação à Assembleia Municipal n.º 4/2021



Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

Águeda

Assunto: Informação AM

Vimos pelo presente informar V. Exª. do seguinte:

No dia  20 de  setembro o saldo existente na tesouraria  era de 5.739.519,94 € composto por  caixa e

depósitos em ins tuições financeiras.

Os registos contabilís cos a data descrevem-se da seguinte forma:

Empreiteiros...........................................……..600.021,99€

Fornecedores.....................................……….1.594.324,89€ 

Informo ainda que o valor da receita entrada no corrente ano é de 22.342.285,34 €.

Com os melhores cumprimentos,

Águeda e Paços do Concelho, 20 de setembro de 2021

                                                       A Chefe de Divisão Administra va e Financeira

                                                                             (Drª. Maria Moreira)
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