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1. MENSAGEM DO PRESIDENTE 

A postura adotada pelo Executivo, que cessou as suas funções a 27 de outubro de 2021, 

no final de mais um ciclo autárquico, e que pretendemos continuar no próximo 

mandato com o atual Executivo, será sempre de rigor, trabalho e determinação com o 

grande propósito de servir os aguedenses, num desenvolvimento consonante e coeso 

de todo o Concelho. 

Foi desenvolvido, ao longo do último mandato, um intenso trabalho em parceria e de 

proximidade com todas as Freguesias do concelho, de uma forma tão significativa que 

podemos claramente constatar por todos os meios e recursos, quer financeiros, quer 

materiais ou logísticos, que foram disponibilizados pela autarquia. 

O trabalho que deixamos feito e que pretendemos continuar nos próximos 4 anos, em 

todo o território e em todas as áreas de atuação, sobretudo na infraestruturação da 

rede viária e das redes de água e saneamento, no desenvolvimento socioeconómico, 

nas políticas ambientais e de sustentabilidade, na promoção cultural e turística. 

Por considerarmos que estamos no caminho certo, iremos continuar a desenvolver a 

nossa estratégia e linha de ação no seguimento do que temos vindo a fazer no 

mandato anterior, na certeza de que iremos continuar os projetos e ações já em 

execução e idealizar e realizar tantos outros novos projetos que estão a caminho e que 

são estruturantes para o desenvolvimento e crescimento do concelho. 

Assim, estes últimos meses, marcados pela renovação de um ciclo, foram decisivos para 

consolidar todo o reconhecimento que os nossos cidadãos depositaram neste coletivo, 

que vai continuar sempre a trabalhar em prol da sua comunidade e do bem comum. 

Este reconhecimento é reiterado também por outras entidades que distinguiram a 

atuação da autarquia e das boas práticas que tem vindo a implementar, com a 

atribuição da Medalha Platina pela Qualidade de Vida, pelo World Council on City 

Data, a integração no TOP 100 dos Destinos mais Sustentáveis do Mundo, pela Green 

Destinations, a integração do Centro de Artes de Águeda na Rede de Teatros e 

Cineteatros Portugueses, pela Direção-Geral das Artes (DGartes), a atribuição da 

Bandeira Verde de Município Eco XXI, pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), 

com uma pontuação acima dos 80%, ou ainda o galardão de Município Mais 

Familiarmente Responsável, pelo OAFR – Observatório das Autarquias Familiarmente 
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Responsáveis.  

Não obstante o período de campanha eleitoral e de pós-eleições até à tomada de 

posse que, de alguma forma, trouxe constrangimentos à capacidade de atuação da 

Câmara Municipal, nunca paramos de trabalhar e concluímos, neste período, a 

Remodelação de Edifício e Espaços Exteriores para Unidade de Saúde Familiar de 

Aguada de Cima e iniciámos as obras de Remodelação do Centro de Saúde de 

Águeda.  Neste momento, está também em curso a requalificação do Serviço de 

Urgência do Hospital Conde Sucena, que conta com investimento da Câmara para a 

sua execução. 

Concluímos também as obras de Requalificação da Zona do Centro de Barrô e 

começamos a Requalificação da zona central da Mourisca do Vouga. 

Por fim, arrancámos em novembro com mais uma edição do Natal em Águeda. Este 

ano, a campanha arrancou com alguma antecedência, por forma a permitir um 

período mais alargado para que as pessoas desfrutem das decorações natalícias e 

façam as suas compras no comércio local. Esperamos continuar a surpreender com as 

iluminações e decorações natalícias, em várias ruas, largos e praças da cidade, todos 

os que nos visitam, sempre com o objetivo principal da promoção da atividade 

comercial e da promoção da cidade e região. 

Nós acreditamos e queremos mostrar ao mundo que, em Águeda e com os 

Aguedenses, com a simplicidade de quem faz aquilo em que acredita, é possível 

continuar a ser uma referência muito positiva.  Hoje é mais um dia em que reiteramos 

este desejo maior, de sermos sempre verdadeiramente dignos da enorme confiança e 

responsabilidade, que mais uma vez os aguedenses depositaram em nós. 

Vamos ao trabalho! Por Águeda e pelos aguedenses! 

 

 

O Presidente, 

Câmara Municipal de Águeda 

 

Jorge Almeida 
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2. INTRODUÇÃO 

 

 

Iniciado um novo ciclo autárquico com a tomada de posse dos novos órgãos, que ocorreu 

no dia 27 de outubro do corrente ano, o presente relatório apresenta-se como a primeira 

informação escrita do Presidente da Câmara Municipal à Assembleia Municipal para o 

mandato 2021-2025. 

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 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, diz 

respeito aos meses de setembro, outubro e novembro de 2021, sendo que este documento 

acompanha as 11 linhas estratégicas definidas em sede das Grandes Opções do Plano e 

Orçamento de 2021. 

A informação disponível no presente documento é ainda complementada pelos dados 

disponíveis na plataforma I4C (i4c.cm-agueda.pt), como uma premissa de transparência, 

disponibilização da informação e modernização administrativa. 
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3. EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

3.1. MANDATO 2017-2021 

O Executivo anterior era constituído pelo senhor Presidente Jorge Almeida, que continua no 

exercício das suas funções para este novo mandato, bem como o senhor Vice-Presidente, Edson 

Santos. Eram também membros deste Executivo a senhora Vereadora, Elsa Corga, e o senhor 

vereador, João Clemente. 

Considerando que a tomada de posse do novo Executivo Municipal teve lugar no dia 27 de 

outubro de 2021, apresenta-se no ponto seguinte a informação sobre as principais atividades 

desempenhadas por cada um dos elementos do executivo entre o dia 01 de setembro e o dia 27 

de outubro de 2021. 

3.1.1. 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; 

▪ Presença na reunião da CCDR-C; 

▪ Inauguração da Exposição “100 anos da MACAL”; 

▪ Presença na Campanha Compre em Águeda – Fase II, Edifício Paços do Concelho; 

▪ Participação no Podcast “Tô DeBoa”, em Cantanhede; 

▪ Visita ao Centro Social e Paroquial de Borralha; 
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▪ Conferência de Imprensa Projeto VIVAS, Edifício Paços do Concelho; 

▪ Inauguração da Exposição "Sobressalto" da Coleção Norlinda e José Lima com a 

Curadoria de Miguel von Hafe Pérez, Centro de Artes de Águeda; 

▪ Reunião de Simulacro da Proteção Civil, no Aeródromo de Águeda; 

▪ Simulacro/Exercício à Escala Total, na Pista de Ultraleves do Casarão; 

▪ 19.ª Edição do CERCIAG em MOVIMENTO, Estádio Municipal de Águeda; 

▪ Inauguração da Exposição "Rapsódia de Linhas" das artistas Maria Melo Sereno e Patrícia 

Reis Magalhães (patente de 23 de setembro a 24 de outubro), Centro de Artes de 

Águeda; 

▪ Concerto "Sinfonia Eroica" da Orquestra Metropolitana de Lisboa com maestro Pedro 

Neves, Centro de Artes de Águeda; 

▪ Cerimónias de Comemoração do Dia Nacional da Água – Laboratório de Rios, no parque 

da Boiça; 

▪ Concerto no âmbito do 23.º Aniversário da Assoartes, na Assoartes; 

▪ Festival da UBA, no âmbito do 33.º Aniversário da UBA, Desfile e Concerto, Centro de Artes 

de Águeda; 

▪ Cerimónia de Entrega de Prémios do Torneio PADEL BREAK - IPE Águeda 2021, Campo de 

Padel de Águeda; 

▪ Concerto Música e Monumentos - Banda Marcial de Fermentelos, Praça do Emigrante 

em Fermentelos; 

▪ Abertura Oficial da Feira das Lambarices, com a Equipa GEPAC e a Diretora Regional da 

Cultura, em Águeda; 

▪ Tomada de Posse da Assembleia Municipal e Câmara Municipal, em Oliveira do Bairro; 

▪ Receção aos novos alunos da ESTGA, Edifício Paços de Concelho; 

▪ Visita à Aldeia de Vale Domingos com a Glassdrive / Q8 / Anicolor Cycling Team, centro 

Interpretativo das Magnólias; 

▪ Cerimónia comemorativa do 116.º Aniversário da Sociedade Musical Alvarense, na Sede 

da Banda, em Casal d’Álvaro; 

▪ Cerimónia de Instalação da Nova Assembleia Municipal e da Nova Câmara Municipal 

de Albergaria a Velha, Cinetreatro Alba; 

▪ Cerimónia de entrega de Troféus do Campeonato Nacional de Sprint e da Taça de Sprint 

Agitágueda, Largo 1.º de Maio, em Águeda; 
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▪ Cerimónia de Instalação dos órgãos eleitos da Freguesia de Valongo do Vouga, Edifício 

Sede da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga; 

▪ Cerimónia de Instalação dos órgãos eleitos da Freguesia de Fermentelos, Salão da Junta 

de Freguesia de Fermentelos. 

3.1.2. VICE-PRESIDENTE | EDSON SANTOS  

▪ Exposição “A CASA É SUA” no âmbito das comemorações dos 5 anos do Projeto Agit Lab, 

nas residências AGITlab, no Parque Municipal de Alta Vila; 

▪ Partida do Grande Prémio de ciclismo AgitÁgueda, no Águeda Bike Park; 

▪ Chegada e Cerimónia protocolar do Grande Prémio de ciclismo AgitÁgueda, na 

Avenida 25 de Abril; 

▪ Inauguração da exposição da Macal (patente de 05 a 19 de setembro), no ex-Instituto 

da Vinha e do Vinho; 

▪ VIII Capítulo da Confraria Enogastronómica Sabores do Botaréu, no Auditório da ESMC; 

▪ XXI Troféu Alves Barbosa, 1.ª Etapa com chegada a Águeda, na Avenida 25 de Abril; 

▪ Concerto "Sinfonia Eroica" da Orquestra Metropolitana de Lisboa com maestro Pedro 

Neves, no auditório do CAA; 

▪ Entrega de prémios no âmbito da prova de Triatlo do Desportivo Atlético de Recardães 

(DAR), em Águeda; 

▪ 4.ª edição da Friendship Tour - maratona da Amizade Cycling Sunset, na Praça 1.º de 

Maio; 

▪ Concerto da Orquestra Municipal de Águeda “Festival da UBA”, no âmbito do 33.º 

Aniversário da União de Bandas de Águeda, no CAA; 

▪ Cerimónia de entrega de Prémios no âmbito do Torneio “PADEL BREAK - IPE Águeda 

2021”, no Campo de Padel de Águeda; 

▪ Concerto Música e Monumentos - Banda Marcial de Fermentelos, na Praça do Emigrante 

em Fermentelos; 

▪ 20.º edição do Festival "O Gesto Orelhudo", uma coprodução da d'Orfeu Associação 

Cultural e da Autarquia, no CAA; 

▪ Abertura oficial da Feira das Lambarices, no pavilhão do GiCA; 

▪ Receção aos novos alunos da ESTGA, na Câmara Municipal de Águeda; 
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▪ Visita à Aldeia de Vale Domingos com a Glassdrive, Q8 e Anicolor Cycling Team, no 

Centro Interpretativo das Magnólias; 

▪ Cerimónia comemorativa do 116.° Aniversário da Sociedade Musical Alvarense, na sede 

da Banda em Casal de Álvaro; 

▪ Cerimónia de entrega de prémios no âmbito da Taça de Sprint AgitÁgueda, organizada 

pelo Clube de Aventura da Bairrada (CAB), com duas provas: Campeonato Nacional e 

Taça de Sprint Agitágueda, no Largo de 1º de Maio. 

3.1.3. VEREADORA | ELSA CORGA  

▪ Receção a novos colaboradores da autarquia, 19 postos de trabalho para Assistentes 

Operacionais para as escolas, na Câmara Municipal de Águeda; 

▪ Entrevista para a Rádio Soberania no âmbito da programação do Centro de Artes de 

Águeda (CAA) para o 4.º trimestre de 2021; 

▪ Chegada e Cerimónia protocolar do Grande Prémio de ciclismo AgitÁgueda, na 

Avenida 25 de Abril; 

▪ Inauguração da exposição da Macal (patente de 05 a 19 de setembro), no ex-Instituto 

da Vinha e do Vinho; 

▪ Reunião com Líderes dos Grupos Municipais da Assembleia Municipal - Regulamento 

apoio a alunos do Conservatório de Música de Águeda 

▪ 2.º sorteio, no âmbito da Campanha Compre em Águeda – Fase II, na CMA. 

▪ Visita ao Centro Social e Paroquial de Borralha (CSPB), na sede do CSPB; 

▪ Reunião do Grupo Setorial Intermunicipal constituído pelos Vereadores do Pelouro da 

Cultura das Câmaras Municipais da Região de Aveiro, no âmbito da Candidatura 

AVEIRO2027, no Cineteatro Alba, em Albergaria-a-Velha; 

▪ Conferência de Imprensa Projeto VIVAS, uma experiência única e enriquecedora 

destinada a mulheres vítimas de maus tratos com aplicação do método “Máis ca Vida” 

criado pelo cineasta Rubén Riós, uma coprodução com o Municipio de Águeda e em 

parceira com a CERCIAG, no Salão Nobre da autarquia; 

▪ Inauguração da Exposição "Sobressalto: Obras da Coleção Norlinda e José Lima” com a 

Curadoria de Miguel von Hafe Pérez, no Espaço Expositivo CAA; 

▪ Despedida dos estagiários no âmbito do términus de 5 contratos PEPAL nas áreas de 

contabilidade, jurídica, criminologia, gerontologia e gerontologia social, na CMA; 
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▪ 19.º edição do evento “Cerciag em Movimento”, no Estádio Municipal de Águeda; 

▪ Inauguração da Exposição "Rapsódia de Linhas" das artistas Maria Melo Sereno e Patrícia 

Reis Magalhães (de 23 de setembro a 24 de outubro), na Sala Estúdio CAA; 

▪ Concerto "Sinfonia Eroica" da Orquestra Metropolitana de Lisboa, no auditório do CAA 

▪ Cerimónia de Instalação e Tomada de Posse dos Órgãos Autárquicos da Câmara 

Municipal de Águeda e Assembleia Municipal, no Centro de Artes de Águeda. 

3.1.4. VEREADOR | JOÃO CLEMENTE 

▪ Chegada e Cerimónia protocolar do Grande Prémio de ciclismo AgitÁgueda, na Av. 25 

de Abril; 

▪ Inauguração da exposição da Macal (patente de 05 a 19 de setembro), no ex-Instituto 

da Vinha e do Vinho; 

▪ 2.º Sorteio, no âmbito da Campanha Compre em Águeda – Fase II, na CMA; 

▪ Inauguração da Exposição "Sobressalto: Obras da Coleção Norlinda e José Lima” com a 

Curadoria de Miguel von Hafe Pérez, no Espaço Expositivo CAA. 

▪ Reunião Ordinária do Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Carvoeiro-

Vouga (AMCV), na Câmara Municipal da Murtosa; 

▪ Abertura oficial da Feira das Lambarices, no pavilhão do GiCA; 

▪ Receção aos novos alunos da ESTGA, na Câmara Municipal de Águeda. 

▪ Cerimónia de Instalação e Tomada de Posse dos Órgãos Autárquicos da Câmara 

Municipal de Águeda e Assembleia Municipal, no Centro de Artes de Águeda. 
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3.2. MANDATO 2021-2025 

O Executivo eleito para o mandato 2021-2025, é constituído por: 

Presidente Jorge Almeida 

▪ Segurança e Proteção Civil; 

▪ Obras Públicas;  

▪ Planeamento e Ordenamento 

do Território;  

▪ Freguesias e Coesão Territorial;  

▪ Espaços Verdes e Jardins;  

▪ Proteção e Bem-estar animal;  

▪ Higiene e Limpeza Urbana;  

▪ Regeneração Urbana;  

▪ Energia, Transição e Eficiência 

Energética; 

▪ Gestão da Qualidade;  

▪ Planeamento Estratégico, Candidaturas 

e Programas de Financiamento;  

▪ Plano de Recuperação e Resiliência e 

Portugal 2030;  

▪ Empreendedorismo e Promoção do 

Emprego;  

▪ Relações Internacionais e Cooperação 

Externa; Comunicação Institucional e 

Protocolo; 

▪ Saúde.

 

Vice-Presidente Edson Santos 

▪ Gestão Económica e Financeira;  

▪ Turismo, Lazer e Promoção do 

Concelho;  

▪ Desporto, Saúde e Bem-Estar;  

▪ Transportes e Mobilidade Urbana;  

▪ Ambiente, Ecologia, 

Sustentabilidade e Ação 

Climática;  

▪ Estratégia Cidade Inteligente - 

Smart Cities;  

▪ Comércio Local e Atividades 

Económicas;  

▪ Gestão e Acompanhamento ao 

Associativismo Desportivo, Cultural e 

Recreativo; 

▪ Tecnologias de Informação e Transição 

Digital;  

▪ Cultura e Equipamentos Culturais;  

▪ Habitação. 

 

Vereadora Marlene Gaio 

▪ Educação, Ensino Superior e 

Formação Profissional;  

▪ Ciência e Inovação; 

▪ Coesão e Inovação Social, 

Solidariedade e Família; 

▪ Gestão da Habitação Social; 

▪ Envelhecimento Ativo; 

▪ Cidadania e Igualdade; 

▪ Imigração, Integração e Inclusão; 

▪ Juventude e Voluntariado;  

▪ Gestão e Acompanhamento ao 

Associativismo Social; 

▪ Gestão de Recursos Humanos; 

▪ Modernização Administrativa e Estruturas 

de Proximidade; 

▪ Arquivo Municipal e Organização 

Jurídica e Administrativa (Fiscalização 

Municipal, Contraordenações e 

Aprovisionamento).
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Vereador Vasco Oliveira 

▪ Urbanismo, Obras Particulares e 

Toponímia;  

▪ Gestão de Armazéns e Oficinas; 

▪ Gestão da Frota e Parque de 

Máquinas;  

▪ Manutenção e conservação de 

Infraestruturas Rodoviárias;  

▪ Trânsito e Sinalização Rodoviária;  

▪ Património Imobiliário Municipal;  

 

▪ Gestão e Requalificação do Espaço 

Público;  

▪ Gestão e Manutenção de Equipamentos e 

Edifícios Públicos;  

▪ Feiras e Mercados;  

▪ Cemitérios;  

▪ Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho;  

▪ Licenciamentos Diversos;  

▪ Apoio às Freguesias e Desenvolvimento Rural, 

Agrícola e Florestal.

 

O Executivo é ainda constituído pelo senhor Vereador Luis Pinho, pela senhora Vereadora Daniela 

Herculano e pelo senhor Vereador Antero Almeida, sem pelouros atribuídos. 

Considerando que a tomada de posse do novo Executivo Municipal teve lugar no dia 27 de 

outubro de 2021, apresenta-se no ponto seguinte a informação sobre as principais atividades 

desempenhadas por cada um dos elementos do atual executivo, em regime de tempo inteiro, 

de 28 de outubro até 30 de novembro de 2021.   
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3.2.1. PRESIDENTE | JORGE ALMEIDA  

▪ Cerimónia de Instalação e Tomada de Posse dos 

Órgãos Autárquicos da Câmara Municipal de 

Águeda e Assembleia Municipal, no Centro de 

Artes de Águeda; 

▪ Assinatura contrato Lusagua - em Sever do Vouga; 

▪ Comemoração do 153.º Aniversário da Banda 

Marcial de Fermentelos, na Sede da Banda, Rua 

do Miradouro, Fermentelos; 

▪ Comemoração do Centenário da Banda Nova de Fermentelos, em Fermentelos; 

▪ Inauguração da Exposição "Sperare" da artista Adelaide Morgado, no Centro de Artes 

de Águeda; 

▪ Concerto Orfeão de Águeda com Senza, Centro de Artes de Águeda; 

▪ Receção na Autarquia dos atletas medalhados em Campeonatos do Mundo e 

Europeu, no Edifício Paços do Concelho; 

▪ Abertura oficial do Evento de Natal, Praça 1.º de Maio, em Águeda; 

▪ 35.º Aniversário da ARCA - Associação Recreio Cultura e Assistência de Aguada de 

Baixo, no pavilhão da Associação Recreio Cultura e Assistência de Aguada de Baixo; 

▪ 58.° Aniversário do Centro Cultural de Barrô, Quinta Vale do Cruz, em Barrô; 

▪ Concerto de Santa Cecília e Cerimónia de Entrega de Diplomas de Conclusão de 

Curso e de Mérito 2020/2021, Centro de Artes de Águeda; 

▪ Participação na sessão informativa sobre Gestão Florestal Agregada. Uma Prioridade! 

Apresentação do projeto piloto ‘Núcleo de Gestão Florestal Beco-Salgueiro’ com 

incidência nas freguesias Macinhata e Valongo do Vouga, Cineteatro Alba – 

Albergaria-a-Velha; 

▪ Gala de comemoração do 32º Aniversário da ACOAG – Associação Comercial de 

Águeda, Quinta do Louredo, em Espinhel; 

▪ Concerto com Orquestras Típicas do país na comemoração dos 50 Anos da OTA 

(Orquestra Típica de Águeda), no Centro de Artes de Águeda;  
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▪ Entrevista para o Diário de Aveiro; 

▪ Reunião da Comissão Municipal da Defesa da Floresta, no Salão Nobre da Câmara 

Municipal; 

▪ XLII Grande Capítulo da Confraria dos Enófilos da Bairrada, Palace Hotel do Bussaco; 

▪ Comemoração do 124º Aniversário da Associação Filarmónica de Óis da Ribeira, Óis 

da Ribeira; 

▪ Lançamento da empreitada de Reabilitação e Valorização da Ribeira do Ameal 

(Ecogaleria de Águeda), Ribeira da Aguieira e Rio Marnel, no Concelho de Águeda. 
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3.2.2. VICE-PRESIDENTE | EDSON SANTOS  

▪ Cerimónia de Instalação e Tomada de Posse dos 

Órgãos Autárquicos da Câmara Municipal de Águeda 

e Assembleia Municipal, no Centro de Artes de Águeda; 

▪ Jantar no âmbito do XXIII Aniversário do Semanário 

Região de Águeda, no Restaurante Cidade das 

Petálas; 

▪ Espetáculo musical com Jorge Palma, no Auditório do 

CAA; 

▪ Hastear da Bandeira e concerto no âmbito dos 153º Aniversário da Banda Nova de 

Fermentelos, na sede social da Banda e no Centro Paroquial de Fermentelos. 

▪ Conferência “Casos de sucesso internacionais de Comunidades de Energia 

plataformas de colaboração entre autarquias e a comunidade” promovida pela 

Energy Cities e pela Cooperativa Coopérnico CRL, online; 

▪ Comemoração do Centenário da Banda Nova de Fermentelos, em Fermentelos; 

▪ XX/XXI Aniversário da Associação Cultural dos Surdos de Águeda, na Casa dos Maias; 

▪ Concerto "Orfeão Viaja com Senza", promovido pelo Orfeão de Águeda, no CAA; 

▪ Receção aos atletas medalhados em Campeonatos do Mundo e da Europa, no Salão 

Nobre da CMA; 

▪ Abertura oficial do Evento de Natal, no Largo 1.º de Maio; 

▪ 2º Rally Portoflex Noturno (5.ª Prova do CPRH - Campeonato de Portugal de 

Regularidade Histórica), na Av. 25 de Abril; 

▪ Gala de comemoração do 32.º Aniversário da ACOAG, na Quinta do Louredo, em 

Espinhel; 

▪ Conferência sobre "Novas Políticas Locais de Habitação", no Centro de Congressos da 

Alfândega, Porto; 

▪ Conferência de Imprensa - Projeto 5, 5 Municípios. 5 Culturas. 5 Sentidos, no Salão 

Nobre da CMA; 

▪ Reportagem sobre o Natal em Águeda para a Record TV, no Largo 1.º de Maio; 
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▪ Conferência "As Novas Comunidades Circulares" no âmbito da Semana Europeia da 

Prevenção de Resíduos, no Salão Nobre da CMA; 

▪ Inauguração da iluminação de inverno do Parque Botânico de Vale Domingos, em 

Vale Domingos; 

▪ Exposição “A CASA É SUA” no âmbito das comemorações dos 5 anos do Projeto Agit 

Lab, nas residências AGITlab, no Parque Municipal de Alta Vila; 

▪ Ópera "O Barbeiro de Sevilha", no auditório do CAA; 

▪ Reunião da Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios do Carvoeiro-

Vouga, na sede da Associação; 

▪ Reunião da Direção e da Assembleia Geral da Associação Musical das Beiras, via 

plataforma Zoom; 

▪ Comemorações dos 75.º anos da SIM - Sociedade Irmãos Miranda, SA, no CAA.  
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3.2.3. VEREADORA | MARLENE GAIO  

▪ Cerimónia de Instalação e Tomada de Posse dos 

Órgãos Autárquicos da Câmara Municipal de Águeda 

e Assembleia Municipal, no Centro de Artes de Águeda; 

▪ XX/XXI Aniversário da Associação Cultural dos Surdos de 

Águeda; 

▪ Comemoração do Centenário da Banda Nova de 

Fermentelos; 

▪ 40º Aniversário da Escola Secundária Adolfo Portela; 

▪ Inauguração das Iluminações de Natal, em Águeda; 

▪ 58º Aniversário da Centro Cultural Barrô; 

▪ 35º Aniversário da Associação Recreio Cultura e Assistência de Aguada de Baixo; 

▪ Sessão de tomada de posse da Associação de Estudantes do Agrupamento de 

Escolas de Valongo do Vouga; 

▪ Apresentação do Projeto “Uma viagem encantada” aos alunos da Escola Básica de 

Macinhata do Vouga; 

▪ Cerimónia de Entrega da Bandeira Autarquia Mais Familiarmente Responsável, pelo 

Observatório das Autarquias mais Familiarmente Responsáveis 

▪ Sessão do Projeto “Uma viagem encantada”, com os alunos da Escola Básica António 

Graça – Barrô. 
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3.2.4. VEREADOR | VASCO OLIVEIRA 

▪ Cerimónia de Instalação e Tomada de Posse dos Órgãos 

Autárquicos da Câmara Municipal de Águeda e 

Assembleia Municipal, no Centro de Artes de Águeda; 

▪ Comemorações do 153.º aniversário da Banda Marcial 

de Fermentelos, em Fermentelos; 

▪ Comemorações do Centenário da Associação Cultural e 

Recreativa Banda Nova de Fermentelos: 1921-2021, em 

Fermentelos; 

▪ Cerimónia de Reconhecimento de Mérito Desportivo a atletas medalhados em 

campeonatos da Europa e do Mundo, no Salão Nobre do Município; 

▪ Inauguração das iluminações de Natal, no Largo 1.º de Maio; 

▪ Comemoração do 58.º Aniversário do Centro Cultural de Barrô, na Quinta Vale do 

Cruz, em Barrô; 

▪ Inauguração da Iluminação de Inverno do Parque Botânico de Vale Domingos, em 

Vale Domingos; 
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4. QUESTÕES 

ESTRATÉGICAS 

 

Abordamos agora as questões estratégicas que foram desenvolvidas no período a que se refere 

este documento e que, pela sua relevância, importa destacar da restante atividade municipal. 

Assim, no âmbito da gestão e planeamento da intervenção no território, continuam a ser 

elaboradas a 2.ª Alteração à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Águeda, a 1.ª alteração à 

revisão e ampliação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão e a 3.ª Alteração 

Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão. 

Ainda no âmbito do território, importa salientar novamente a importância do cadastro simplificado 

de matrizes rústicas do concelho, assegurado, desde julho de 2021, pelo Balcão Único do Prédio 

(BUPI) de Águeda onde, desde essa data, até meados do mês de novembro, foram atualizadas 

cerca 900 matrizes, 1% apenas das 90 mil que o concelho tem para identificar.  

Relativamente à promoção e desenvolvimento económico e turístico do concelho, nunca será 

de mais destacar, durante este período, todas as ações de preparação dos processos para a 

Construção do Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda, a construção da Ligação do Parque 

Empresarial do Casarão ao IC2, e para a possibilidade de Reconversão de Áreas de 

Acolhimento Empresarial Existentes para uma Dimensão Mais Resiliente, Mais Verde e Mais 

Digital, todos enquadrados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). 

Por último, na promoção turística do concelho, destacamos as atividades de dinamização 

do Águeda é Natal, com uma forte aposta nas iluminações e decorações de Natal, na 

animação e atrações natalícias, de promoção de dinamização de diversas iniciativas. Este 

evento é já uma marca de Águeda e uma aposta estratégica não só em termos turísticos, 

mas também na dinâmica cultural, recreativa e comercial do concelho. 
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5. LINHAS 

ESTRATÉGICAS 

5.1. O PAPEL DE ÁGUEDA 

COMO UMA SMART CITY 

A Câmara Municipal de Águeda ao longo dos últimos anos, tem vindo a projetar o seu trabalho 

com vista ao reconhecimento da cidade como uma smart city. 

Neste âmbito, existe um trabalho contínuo no desenvolvimento das ferramentas que transportam 

a cidade de Águeda para uma cidade cada vez mais inteligente, através da plataforma Agueda 

Smart City Platform, com a constante adição de novos indicadores e através da Plataforma 

PLUMA, do qual salientamos os seguintes desenvolvimentos ocorridos, no período em questão: 

▪ Adicionada área para importação das playlists do Agueda.TV; 

▪ Adicionada página com versionamentos das aplicações da medidata; 

▪ Adições de elementos na área de Planeamento Orçamental: 

− Vista dos dados da rúbrica; 

− Transição dos valores da rubrica para o ano seguinte; 

− Validação de chefia; 

− Validação de vereação; 

− Download do planeamento; 

▪ Função para importação dos Utilizadores presentes no Active Directory; 

▪ Adicionadas atividades ao planeamento orçamental; 

▪ Adicionado Web-Service para o envio de notificações; 

▪ Correção na função de importação de utilizadores no Active Directory; 

▪ Criado layout base para notificações; 

▪ Adicionada Notificação de expiração da palavra passe da conta de domínio; 
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▪ Adicionada Notificação de execuções das rubricas; 

▪ Ajustes de elementos na área de Planeamento Orçamental: 

− Personalização no método de transição de valores das rúbricas; 

− Ajustes no layout do modal transitar; 

▪ Download da lista de ocorrências adicionado; 

▪ Adicionado pendentes de utilizador ao dashboard da página inicial; 

▪ Adicionado pendentes da divisão ao dashboard da página inicial dos chefes de divisão; 

▪ Adição de vista de satélite aos mapas; 

▪ Criado layout da notificação de ocorrências; 

▪ Adicionada notificação de ocorrências ao web-service (função de envio por terminar); 

▪ Adicionada área para visualização/gestão dos tipos de notificação; 

▪ Criados gráficos para visualização da evolução das taxas no município por taxa ou por 

área da taxa; 

Sublinha-se também, nesta matéria, a criação de um serviço com a função de descarregar 

playlists de vídeos do Agueda.TV para reprodução em expositores. 

Ainda no âmbito do ÁguedaSm@rt City Lab, foi instalado um banco inteligente (autossuficiente) 

com painéis solares para carregamento de dispositivos móveis por USB e Wireless, em frente a 

Escola Secundária Marques de Castilho, realçando-se os dados recolhidos até ao momento: 

produziu-se 70.936 kWh de energia, carregados 783 dispositivos por USB e 497 por Wireless. 

No que diz respeito à plataforma COVID-19 (http://covid19.cm-agueda.pt), informa-se que 

continua a ser centralizada toda a informação relativamente à pandemia tal como o plano de 

contingência, avisos e despachos locais e nacionais, legislação, entre outra informação relevante. 

A plataforma tem sido atualizada sempre com informação relevante, sendo que, até à data, a 

mesma conta já com cerca de 292 inserções de conteúdo no site. 

5.2. PLANEAMENTO TERRITORIAL 

E REQUALIFICAÇÃO URBANA 

No que diz respeito ao planeamento territorial, e durante o período em apreço, foi dada 

continuidade aos trabalhos referentes à 2.ª Alteração à 1.ª Revisão do PDM de Águeda, 

nomeadamente: 

▪ Finalização da elaboração das Plantas de Ordenamento (Ordenamento, Estrutura 

Ecológica Municipal, Património e Zonas Sensíveis e Mistas); 

http://covid19.cm-agueda.pt/
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▪ Finalização da elaboração das Plantas de Condicionantes (Condicionantes Gerais, 

Reserva Agrícola Nacional (RAN), Áreas Ardidas e Rede de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios); 

▪ Finalização das Cartas Temáticas (Situação Existente, Compromissos Urbanísticos, 

Hierarquia Viária e Sub-Regiões Homogéneas); 

▪ Finalização dos seguintes documentos: 

− Relatório do Plano; 

− Plano de financiamento e fundamentação da sustentabilidade económica e 

financeira; 

− Sistema de Monitorização do Plano e Sistema de Indicadores; 

− Regulamento (incluindo regulamento anotado, alterações e republicação); 

− Fichas de ponderação do Espaços Urbanizáveis; 

− Fichas de dados estatísticos. 

Após o términus dos elementos supramencionados, foi efetuada a instrução e submissão do 

pedido de agendamento da Conferência Procedimental à CCDRC, a 23 de novembro de 2021, 

no seguimento da deliberação da Reunião de Executivo de 18 de novembro de 2021. 

Relativamente à 1.ª alteração à revisão e ampliação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial 

do Casarão – Águeda (PEC-Águeda), o mesmo foi alvo de aprovação em reunião de Executivo 

Municipal de 21 de setembro de 2021, sendo que a conferência procedimental foi realizada a 9 

de novembro do presente ano. Assim, e no seguimento da conferência procedimental, foi 

efetuada reunião de concertação com a APA, tendo sido preparados todos os elementos para 

serem sujeitos a reunião de executivo do dia 02 de dezembro, com vista à abertura do período de 

Discussão Pública do Plano. 

Ainda no âmbito dos instrumentos de gestão territorial e do seu acompanhamento, foram 

desenvolvidos, entre setembro e novembro, os seguintes procedimentos: 

▪ Envio para a APA, no seguimento da deliberação da Reunião de Executivo de 18 de 

novembro de 2021, o Relatório de Avaliação e Controlo no âmbito da Avaliação 

Ambiental Estratégica e Declaração Ambiental do PDM de 2012 (Monitorização); 

▪ Envio para a APA e para a CCDRC, respetivamente, no seguimento da deliberação da 

Reunião de Executivo de 7 de setembro de 2021, o Processo de Avaliação e Controlo do 

Parque Empresarial do Casarão (Plano de Pormenor e Loteamento). 

▪ Instrução para depósito e publicação no Diário da República pela DGT e INCM, 

respetivamente, da Alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal de Águeda, por 

força da entrada em vigor do PMDFCI 2021/2030; 
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▪ Submissão do Pedido de Reconhecimento de Interesse Público (PRIP), ao abrigo do artigo 

17.º do Regulamento do PDM de Águeda, da empresa SOSOARES – CAIXILHARIAS E VIDRO 

S.A | Instalações em Fermentelos; 

Para além destes trabalhos, existiu o acompanhamento técnico/administrativo dos seguintes 

projetos cofinanciados pelo POR Centro 2020, designadamente: 

▪ Operações cofinanciadas em fase de encerramento: “Construção de Ciclovias e Acessos 

Pedonais – Fecho da Rede Ciclável do Centro”; 

▪ Operações cofinanciadas em fase de execução: “Construção de Ciclovias e Vias 

Pedonais a Nascente – Ligação Centro/Equipamentos Escolares e Comerciais a Assequins 

e Ameal”, “Ampliação do Parque Empresarial do Casarão”, “Remoção e substituição da 

cobertura em fibrocimento da Escola básica de Assequins”; 

Neste seguimento, foram ainda elaborados procedimentos preparatórios e proposta de 

Revogação do Contrato “Aquisição de Serviços de Elaboração do Programa de Ação do CENTRO 

DE INOVAÇÃO DE ÁGUEDA nas antigas instalações da CANÁRIO, LUCAS & IRMÃO, Lda” 

(RA/DAF/SERV-053/17) celebrado com a empresa CARBONO 21, Lda, tendo em conta que os 

serviços a prestar não foram concluídos nos termos previstos no Caderno de Encargos e que este 

investimento deixou de ter cofinanciamento assegurado pelo Contrato de Delegação de 

Competências e de Subvenção Global celebrado entre o Município de Águeda e a CCDR Centro 

para a concretização do PEDU. 

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): 

▪ 199 procedimentos de projetos de arquitetura; 

▪ 54 procedimentos de projetos de especialidade; 

▪ 53 procedimentos de autorização de utilização; 

▪ 15 informações prévias; 

▪ 5 procedimentos de operação de loteamento; 

▪ 7 certidões de destaque; 

▪ 3 procedimentos de autorização de alteração de utilização; 

▪ 51 alvarás de licença de construção. 

No âmbito do previsto no Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de maio, foram registadas e analisadas 3 Meras Comunicações 

Prévias de instalação de estabelecimentos industriais do tipo 3. 

  



 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  5/2021 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

28      

No âmbito da alteração ocorrida ao regime de autorização de exploração de alojamentos locais 

estabelecida pela Lei n.º 62/2018, deram entrada de 2 procedimentos registo de Comunicação 

Prévia com Prazo no Balcão do Empreendedor. 

De salientar ainda a frequência dos técnicos superiores da divisão no curso de formação de 

técnicos municipais responsáveis pela apreciação de projetos e medidas de autoproteção e pela 

realização de vistorias e inspeções das condições de Segurança Contra Incêndio em Edifícios 

(SCIE) de edifícios e recintos classificados na primeira categoria de risco, nos termos e para os 

efeitos previstos no n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. 

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: 

Procedimentos de contratação pública, para elaboração de projetos: 

▪ Projeto de execução Eixo Rodoviário Aveiro Águeda - Agrupamento de Entidades 

Adjudicantes constituído pelos Municípios de Águeda e Aveiro: está em fase de 

preparação para lançamento de procedimento concursal; 

▪ Elaboração do Projeto de Execução do Viaduto sobre a EN1 e de Adequação do Eixo 

Rodoviário de Acesso ao Parque Empresarial: em fase de preparação para lançamento 

de procedimento concursal; 

▪ Elaboração dos Projetos de Especialidades de Requalificação da Zona Envolvente à Escola 

e Igreja Matriz da Borralha: foi realizada uma consulta preliminar ao mercado para 

aquisição de serviços. 

Procedimentos de contratação pública, para execução de empreitadas: 

▪ Estrada Águeda até Á-dos-Ferreiros (EN333): o prazo de entrega das propostas terminou no 

dia 2 de dezembro de 2021; 

▪ Repavimentação de Vias do Concelho – 1.ª Fase: o prazo de entrega das propostas 

termina no dia 27 de dezembro de 2021; 

▪ Execução de Intervenções Estruturais para o Controlo de Cheias em Águeda – 2.ª Fase: 

proposta de abertura de procedimento submetida à aprovação do Executivo Municipal; 

Projetos em curso e em fase de conclusão: 

▪ Requalificação do Largo da Estação Ferroviária de Águeda: foi elaborado o projeto de 

execução de arquitetura e das especialidades, aguarda -se o parecer da E-Redes, para a 

abertura do procedimento da empreitada; 
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▪ Readaptação do Edifício da Antiga Incubadora Cultural a Unidade de Saúde Familiar de 

Águeda: o projeto de execução das especialidades foi entregue no dia 15 de novembro 

de 2021 e encontra-se em fase de preparação para abertura de procedimento de 

empreitada;  

▪ Projeto de execução de vias do concelho (Lote 1 e Lote 2): o projeto de execução foi 

analisado e concluído; 

▪ Requalificação do Auditório Exterior de Fermentelos: o contrato foi assinado a 3 de 

novembro de 2021, estando em fase de elaboração de projeto. 

▪ Projeto de abertura da via de prolongamento da Rua da Canada, em Aguada de Cima: 

foi elaborado, pelos técnicos da DV-EOM, o levantamento topográfico e estudo prévio do 

projeto de execução e aguarda-se a aprovação, para conclusão do projeto de 

execução; 

Empreitadas em curso: 

▪ Requalificação Urbana - Rua José Gustavo Pimenta e Rua Eng.º José Bastos Xavier: decorre 

procedimento de receção provisória, aguarda-se a execução de pequenas reparações e 

entrega de compilação técnica e telas finais; 

▪ Requalificação do Largo Sra. da Saúde em Fermentelos: decorre procedimento de 

receção provisória, aguarda-se a execução de pequenas reparações e foi agendada 

nova vistoria para efeitos de receção provisória para o dia 7 de dezembro de 2021. 

▪ Reabilitação do Espaço Público Envolvente à Habitação Social do Centro – Rua Fundação 

Dionísio Pinheiro e Rua Eng.º Carlos Rodrigues: Na Rua Eng.º Carlos Rodrigues foram 

executados rebaixamentos de lancis em zonas de passagem de peões (passadeiras) e 

aplicação de lajetas pitonadas, foi dada continuidade à rede de saneamento da Rua 

Fundação Dionísio Pinheiro e ligada a montante na Rua Eng.º Carlos Rodrigues, assim como 

foi estendida a rede de abastecimento de água, estando a aguardar que a AdRA 

proceda às respetivas ligações à rede existente. Foi executada a rede de rega, desde a 

Rua Eng.º José Bastos Xavier até à rotunda na Rua Eng.º Carlos Rodrigues. Decorrem 

trabalhos de aplicação de lancis e execução de passeio na Rua Eng.º Carlos Rodrigues; 

▪ Requalificação Urbana a Nascente – Rua Manuel de Sousa Carneiro, Rua António Brinco 

da Costa, Rua António Ribeiro de Matos, Rua Inspector João Neves dos Santos e Rua da 

Paulicea: a empreitada encontra-se concluída, tendo-se procedido a vistoria para efeitos 

de receção provisória, onde se verificou a necessidade de algumas correções, assim como 

a entrega da documentação da compilação técnica e telas finais; 
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▪ Requalificação da Rua Prior João Gomes dos Santos e Rua António Dias Marques - 

Macinhata do Vouga: obra concluída, aguardar-se a entrega das telas finais, compilação 

técnica e o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição para 

agendamento de vistoria geral para efeitos de receção provisória da empreitada. 

▪ Arranjos Exteriores da Zona Envolvente ao Edifício da Junta de Freguesia de Espinhel: obra 

concluída, aguarda-se a entrega do plano de prevenção e gestão de resíduos de 

construção e demolição, para agendamento de vistoria para efeitos de receção 

provisória da empreitada; 

▪ Construção de Infraestruturas previstas no Plano Geral de Drenagem da Cidade de 

Águeda e Execução de Intervenções prioritárias – 1.ª Fase: concluiu-se a implementação 

do coletor de diâmetro 1000 mm de drenagem de água pluvial ao longo do 

estacionamento do Largo 1.º Maio, até à Rua Celestino Neto. Entretanto, foi iniciada a 

execução do último troço de ligação da mesma conduta à estação elevatória, que 

ocorre dentro do estaleiro. O troço do muro demolido e reconstruído adjacente ao canal 

descarregador, encontra-se em fase de execução do capeamento exterior. Decorrem 

ainda trabalhos de finalização do reboco exterior do edifício elétrico e a execução das 

aberturas na estação elevatória para aplicação dos três grupos de bombagem. 

Procedeu-se à maioria do aterro na envolvente do canal descarregador; 

▪ Construção da Via de Acesso ao Parque Empresarial do Casarão (PEC) – Troço entre a Rua 

do Casarão e o Parque Empresarial do Casarão: a empreitada está concluída, tendo sido 

efetuada a receção provisória em 14 de outubro de 2021, não tendo sido recebida, uma 

vez que o empreiteiro não corrigiu anomalia detetada pela EDP na vistoria à iluminação 

pública; 

▪ Remodelação de Edifício e Espaços Exteriores para Unidade de Saúde Familiar de Aguada 

de Cima: A obra encontra-se concluída, aguarda-se a ligação às redes de abastecimento 

público de água e energia elétrica, para realização de ensaios finais e arranque de 

equipamentos, tendo em vista o posterior agendamento de vistoria para efeitos de 

receção provisória da obra; 

▪ Reabilitação de Espaços Públicos da Baixa da Cidade – Rua Celestino Neto e Av. 25 de 

Abril: estão em curso os procedimentos para início da empreitada. O início dos trabalhos 

da empreitada tem de aguardar a conclusão dos trabalhos da empreitada, que decorre 

na Praça 1.º de Maio, nomeadamente a Construção de Infraestruturas previstas no Plano 

Geral de Drenagem da Cidade de Águeda e Execução de Intervenções prioritárias – 1.ª 

Fase, para minimizar os constrangimentos de trânsito no local; 
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▪ Retificações no Centro Educativo de Fermentelos: a obra iniciou no dia 13 de julho de 2021. 

Os trabalhos relativos à rede de saneamento, pinturas de paredes interiores encontra-se 

concluídas, no entanto, os trabalhos relativos ao tratamento de pavimentos interiores e 

paredes exteriores foram suspensos, por atraso na entrega de materiais e, de acordo com 

a Direção da Escola, prevê-se o seu reinício no final do ano letivo; 

▪ Requalificação da Zona do Centro de Barrô: Obra concluída, já se efetuou a vistoria geral 

para efeitos de receção provisória da empreitada, na qual foram dados 20 dias à entidade 

executante para apresentar a compilação técnica, o plano de gestão de resíduos da 

construção e demolição, as telas finais, a colocação de 1 dissuasor e o refechamento de 

juntas dos cubos de calcário dos passeios com traço seco de areia e cimento; 

▪ Pavimentação e repavimentação de Vias em Oronhe, Espinhel, Macinhata do Vouga, 

Lanheses e Soutelo: a obra encontra-se concluída, a empreitada foi recebida 

provisoriamente em 4 de novembro de 2021; 

▪ Remoção e substituição da Cobertura em Fibrocimento da Escola Básica de Assequins: a 

obra encontra-se concluída, a empreitada foi recebida provisoriamente em 30 de 

setembro de 2021; 

▪ Pavimentação da Rua da Canada: os trabalhos relativos à rede de drenagem de águas 

pluviais e pavimentações encontram-se concluídos, aguarda-se a execução dos trabalhos 

relativos à sinalização e a entrega de telas finais; 

▪ Requalificação de Espaços Exteriores do Centro Cívico de Arrancada do Vouga: aguarda-

se a entrega do PSS pelo adjudicatário; 

▪ Substituição da Caixilharia de Madeira da EB1 de Aguada de Baixo: a obra encontra-se 

concluída. Já se efetuou vistoria geral para efeitos de receção provisória, aguarda-se a 

execução de uma pequena reparação e entrega de compilação técnica; 

▪ Reabilitação do Mercado Municipal: o início dos trabalhos aguarda a entrega do PSS pelo 

adjudicatário. Existiu resposta por parte do projetista à lista de erros e omissões e pedidos 

de esclarecimentos apresentados pela entidade executante e, ainda 

deslocação/alteração de infraestruturas públicas existentes de abastecimento de água e 

de energia elétrica que colidem com parte da ampliação do edifício; 

▪ Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão (PEC) – Fase 2: a empreitada 

iniciou os trabalhos no passado dia 6 de setembro de 2021. Foram realizados os trabalhos 

de construção das infraestruturas da rede de águas residuais domésticas e rede de águas 

pluviais, nas Ruas A.B.C. Presentemente, decorrem os trabalhos preparativos para a 

construção do lago; 



 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  5/2021 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

32      

▪ Construção de Passeio e Espaços Verdes na Rua da Indústria (Covão): a obra iniciou a 25 

de outubro de 2021. Decorrem, agora, trabalhos de assentamento de lancil, execução de 

camada de base com agregado britado de granulometria extensa, execução de canteiro 

com plantação de árvores; 

▪ Repavimentações em Raso do Salgueiró, Brunhido e Paço Picadas: a obra teve início a 13 

de setembro e encontram-se pavimentadas a Rua da Balboa, Rua das Picadas, Rua do 

Paço e Rua do Valinho; 

▪ Construção de Coberturas Exteriores na Escola Básica Fernando Caldeira, União das 

Freguesias de Águeda e Borralha: a obra encontra-se concluída e foi recebida 

provisoriamente no dia 20 de setembro de 2021; 

▪ Construção da Ecopista do Vouga: estão em curso os procedimentos para início dos 

trabalhos; 

▪ Repavimentações em Jafafe: a obra está concluída, a empreitada foi recebida 

provisoriamente de acordo com auto de vistoria de 24 de novembro de 2021; 

▪ Requalificação da Zona Central da Mourisca do Vouga: a obra teve início no dia 20 de 

outubro de 2021. A execução da empreitada será feita em 4 fases, estando a decorrer os 

trabalhos da 1.ª fase, no troço da Rua do Barril antes da rotunda. Foram implementadas as 

infraestruturas de ITUR e de iluminação nesse troço e decorrem os trabalhos nas inserções 

a norte e a sul da rotunda. Já foi iniciada a aplicação de lancil nas zonas de passeio; 

▪ Remodelação de Edifício e Espaços Exteriores do Centro de Saúde de Águeda: a obra foi 

iniciada no dia 19 de outubro de 2021, com a montagem de estaleiro. Foram executados 

trabalhos de limpeza, decapagem, escavação e abate de árvores e arbustos. Foi 

removida parte da cobertura em fibrocimento e realizados os trabalhos de demolição de 

paredes interiores e abertura de vãos novos no corpo do edifício a reabilitar integrado na 

fase 1. Foram executados poços de fundação e sapatas no corpo do edifício a construir 

de novo, neste momento decorre a execução das vigas de fundação e laje térrea. Foram 

iniciados trabalhos de alvenarias ao nível da compartimentação interior; 

▪ Construção de Muros de Suporte em Arruamentos na Borralha: o muro relativo a Rua do 

Cabo encontra-se executado, o Muro da Rua da Machuqueira, foi suspenso uma vez que 

se aguarda a mudança de poste de eletricidade estando a decorrer os trabalhos relativos 

a execução de muro de suporte na Rua do Cabo; 

▪ Requalificação dos Escritórios do Instituto da Vinha e do Vinho: o trabalho relativo a 

demolições e execução de WC para deficientes encontra-se concluído, pinturas, 

caixilharia e rede elétrica concluídas. Aguarda-se a entrega das telas finais para o 

agendamento de vistoria para efeitos de receção provisória. 
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▪ Repavimentação de Vias em Gravanço, Castanheira do Vouga e Falgoselhe: o contrato 

foi assinado a 09 de agosto de 2021. A consignação foi assinada a 02 de setembro de 2021. 

Neste momento, aguarda-se a entrega do PSS para análise e validação; 

▪ Pavimentações e Repavimentações de Ruas no Concelho – Pavimentação de Ruas em 

Soutelo, Beco e Macida: a obra encontra-se concluída. A empreitada foi recebida 

provisoriamente 16 de setembro de 2021; 

▪ Repavimentação de Ruas em Recardães, Borralha, Catraia de Assequins e Souto Rio: Os 

trabalhos encontram-se concluídos, aguarda-se a entrega das telas finais, plano geral de 

resíduos e compilação técnica, a vistoria para receção provisória foi agendada para o dia 

9 de dezembro de 2021. 

▪ Pavimentações em Belazaima do Chão e Agadão: os trabalhos encontram-se concluídos, 

aguarda-se a entrega das telas finais, plano geral de resíduos e compilação técnica para 

agendamento da vistoria para efeitos de receção provisória; 

▪ Repavimentações de Vias na Maçoida, Assequins e Recardães: os trabalhos encontram-

se concluídos, aguarda-se a entrega das telas finais, plano geral de resíduos e compilação 

técnica, tendo sido a vistoria para receção provisória agendada para o dia 9 de dezembro 

de 2021; 

▪ Pavimentação de Várias Ruas na União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira: os 

trabalhos de pavimentação encontram-se concluídos, estão em execução o 

levantamento de tampas e válvulas; 

▪ Pavimentação da Travessa da Central Elétrica em Barrô: os trabalhos relativos a camada 

de base e camada de regularização encontra-se concluída. Está em curso a aplicação 

de camada de desgaste; 

▪ Restauro da Igreja da Trofa: em fase de apresentação de equipas técnicas especiais 

(arqueólogo, geólogo e técnicos de restauro), para aprovação e início dos trabalhos; 

▪ Reabilitação e Valorização da Ribeira do Ameal (Ecogaleria de Águeda), Ribeira da 

Aguieira e Rio Marnel, no Concelho de Águeda: auto de consignação dos trabalhos 

assinado no dia 26 de novembro de 2021. Aguarda-se a entrega do plano de segurança 

e saúde por parte do adjudicatário. 
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5.3. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

E TURÍSTICO DO CONCELHO 

5.3.1. INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E INDÚSTRIA 

No âmbito do Gabinete de Apoio ao Empresário foram efetuados atendimentos a potenciais 

interessados no Parque Empresarial do Casarão - Águeda (PEC-Águeda), bem como prestado 

apoio a empresas instaladas, principalmente no que diz respeito aos processos da gestão 

urbanística. 

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), em setembro do corrente ano, foi 

elaborada e submetida Manifestação de Interesse ao Aviso n.º 01/C7-i01/2021 relativo à 

Componente 7 – Infraestruturas, nomeadamente no Apoio à Reconversão de Áreas de 

Acolhimento Empresarial Existentes para uma Dimensão Mais Resiliente, Mais Verde e Mais Digital, 

que mereceu aprovação da CCDR, para seguir para a Fase 2. 

Nesse seguimento, e perante a publicação, a 22 de novembro, do Aviso n.º 02/C7-i01/2021, 

referente à 2.ª fase, foi desenvolvida toda a candidatura para submissão até 02 de dezembro de 

2021. Esta, no caso de vir a ser aprovada em todos os seus eixos, será a candidatura individual de 

maior montante a executar, até esta data, pela autarquia de Águeda, focando-se numa 

intervenção em 5 eixos, mormente: 

▪ Sistemas de produção e armazenamento de energia a partir de fontes renováveis 

destinados ao autoconsumo e às Comunidades de Energia Renovável: Implantação de 

condições e equipamentos de autoprodução de energia renovável com soluções de 

armazenamento de consumo para suporte aos diferentes perfis de consumo das empresas 

da AAE; 

▪ Ilhas de qualidade de serviço de estabilidade energética: Desenvolvimento de soluções 

técnicas para melhoria da qualidade de serviço da AAE; 

▪ Mobilidade sustentável: Disponibilização de soluções de carregamento de baterias para 

veículos ligeiros elétricos utilizando a energia produzida no PEC-Águeda; 

▪ Cobertura com soluções de comunicação 5G: Implantação de soluções passivas para 

assegurar a cobertura 5G no Parque Empresarial do Casarão; 

▪ Medidas ativas de prevenção e proteção contra incêndios: Implementação de medidas 

passivas e ativas, inovadoras, de prevenção e proteção contra incêndios. 
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Relativamente à atividade da Incubadora de Empresas, e durante este período, registou-se a 

normal atividade de apoio às empresas incubadas (14), nomeadamente nas áreas de design de 

comunicação, de contabilidade e fiscalidade e de inovação, sendo que no âmbito do plano de 

capacitação dedicado aos empreendedores desenvolveram-se, nestes 3 meses, 52h de 

formação nos formatos online e presencial. Mantiveram-se as partilhas de oportunidades de 

candidaturas, participações, formação, entre outros. 

A Incubadora de Empresas esteve também associada à III Semana do Empreendedorismo da 

Universidade de Aveiro, através da IERA – Incubadora de Empresas da Região de Águeda, que 

decorreu num modelo híbrido entre 8 e 12 de novembro. Por último, importa referir que foi iniciado, 

em outubro, o Plano de Capacitação dos técnicos das incubadoras da IERA, no âmbito do projeto 

“Mapeamento Regional de Oportunidades e Dinamização de Sessões de Sensibilização para a 

Cultura Empreendedora”, promovido pela CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de 

Aveiro, que prolongará para 2022. 

5.3.2. TURISMO SUSTENTÁVEL 

Após um ano a tentar superar as dificuldades impostas pela pandemia de COVID-19, o comércio 

local continuou a ser um dos setores mais afetados. Assim, pela segunda vez, realizou-se a 

Campanha “Compre em Águeda”, visando apoiar este setor, criando medidas específicas de 

incentivo à compra no comércio local, nomeadamente, à compra no pequeno comércio do 

concelho, ficando habilitado a receber cupões de participação, bem como, após o sorteio, 

utilizar os vales nos estabelecimentos aderentes contribuindo, assim, para o apoio às famílias e 

para a sustentabilidade da economia no território.  

Nesta 2.ª edição, e nos dois sorteios realizados, foram atribuídos 160 prémios de 300€ (cada) em 

vales para utilizar no comércio local, contando com mais de 100 estabelecimentos aderentes. 

Atualmente, estamos na fase final do projeto, em que os vencedores tiveram até 30 de novembro 

de 2021 para utilizar os vales no comércio local aderente. Até à data, foi já efetuado o reembolso 

de 36.800,00€ aos comerciantes aderentes. 

Após vários adiamentos devido à evolução da pandemia de COVID-19, foi realizada a “Feira das 

Lambarices”, entre os dias 8 e 17 de outubro. O Município foi parceiro na organização do evento, 

disponibilizando os bens e recursos necessários para a concretização do evento, de acordo com 

o protocolo de parceria assinado entre o Gabinete de Estratégia Planeamento e Avaliação 

Culturais (GEPAC), Associação Cultural e Recreativa de Vale Domingo e o Município de Águeda.  
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Nesta feira, além do apoio global à realização do evento, o Município de Águeda marcou ainda 

presença através da Confraria Enogastronómica Sabores do Botaréu, com a atribuição do stand 

destinado ao Município, para promoção da doçaria de Águeda, bem como disponibilização de 

material promocional do concelho. O evento foi visitado por milhares de pessoas de todo o país, 

tendo inclusivamente levado a que, algumas das iguarias presentes, tenham esgotado em alguns 

momentos. 

A magia de Águeda é Natal teve início a 13 de novembro e decorrerá até ao dia 9 de janeiro de 

2022. Centenas de pessoas assistiram ao momento mágico em que a “Princesa do Gelo” chegou 

ao 1.º de Maio e se juntou ao Maior Pai Natal do Mundo, para o acender das luzes. O canhão de 

neve foi uma das surpresas deste ano, sendo que no Largo 1.º de Maio, poderão ainda encontrar 

um Mercadinho de Natal, numa demonstração de doçaria tradicional e artesanato, assim como 

pela iluminação e decoração das ruas, uma das principais atrações que, ano após ano, continua 

a atrair diversos visitantes. Ao invés de 2020, as medidas em vigor associadas ao COVID-19 para 

2021 têm permitido a realização de algumas atividades de animação, maioritariamente 

distribuídas pelos fins-de-semana da época natalícia, tendo sempre em alerta todas as medidas 

impostas pela Direção Geral de Saúde (DGS). 

O Pai Natal Mais Pequeno regressa ao Posto de Turismo surgindo, assim, a necessidade de adaptar 

o seu funcionamento, de acordo com as medidas de proteção do COVID-19, a vigorar à data. A 

lotação máxima foi definida em 10 visitantes e o uso de máscara é obrigatório. A desinfeção do 

microscópio, que permite a visualização do Pai Natal Mais Pequeno, é efetuada com uma luz 

ultravioleta. O horário alargado, a vigorar entre 13 de novembro a 9 de janeiro será das 10h às 

20h, encerrando durante a semana para almoço (13h-14h30), facilita a visualização, por um 

período mais largado, do Pai Natal Mais Pequeno. Desde a abertura do evento, e até ao dia 30 

de novembro, o Pai Natal Mais Pequeno Do Mundo foi visualizado por cerca de 5 538 visitantes.  

As ruas e praças da cidade estão decoradas com as instalações e iluminação de natal, tendo o 

serviço elaborado um novo Mapa Turístico, específico para esta época, e que permite que os 

visitantes orientem a sua visita sem perder nenhuma das atrações presentes na cidade de 

Águeda. Este mapa foi ainda impresso em dimensões de grande escala e aplicado no Largo 1.º 

de Maio e no Posto de Turismo, facilitando a leitura e informação. Adicionalmente, e ao fim de 

semana, o apoio ao visitante é reforçado através da bolsa de Promotores de Turismo que, nas ruas 

da cidade, dão um apoio adicional aos visitantes, com orientações, esclarecimentos, ou mesmo 

apelando ao cumprimento das normas de segurança. 

No âmbito do evento de Natal 2021, dinamizou-se pelo primeiro ano, o Projeto “Uma viagem 

encantada”, que levou a alegria e magia do Natal às crianças das escolas do 1.º ciclo do 

concelho. Trata-se de um projeto acompanhado por um veículo móvel (o trenó do Pai Natal), que 
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traz o Pai Natal às crianças e distribui por elas uma pequena lembrança. Ao mesmo tempo, o 

espetáculo segue com músicos que interpretam temas de Natal, um mágico, um malabarista e 

um palhaço numa performance que tornou esta época ainda mais especial para as 2 025 

crianças das 14 escolas do 1.º CEB do concelho de Águeda. 

Ainda no âmbito da promoção do concelho, e de acordo com as tendências atuais, como 

consequência da pandemia, o serviço continua a apostar numa promoção em formato online, 

disponibilizando conteúdos para divulgação na página web do Município ou no Instagram. Os 

postais digitais “VisitÁgueda”, publicados neste período, tiveram cerca de 2 000 likes e 17230 

visualizações. Esta informação é ainda disseminada pela rede de entidades parceiras como o 

Turismo do Centro, Rota da Bairrada, entre outros. É de referir que, além das publicações, existe 

uma partilha de stories, que informa os seguidores das atividades que decorrem em tempo real, 

estando disponíveis durante 24h após a publicação dos mesmos. Esta página de Instagram conta, 

nos últimos 3 meses, com 12 publicações, que receberam um total de 815 likes, alcançando 11 

704 pessoas e tiveram 21 stories partilhados. 

O turismo tem-se adaptado à realidade dos dias de hoje, aos novos desafios e procura, 

delineando estratégias que têm como base a promoção do concelho, salvaguardando a 

segurança de visitantes, turistas, assim como a segurança dos residentes. Como tal, o atendimento 

realizado no Posto de Turismo de Águeda tem permitido a adequação da oferta à procura, 

salvaguardando os receios e anseios dos grupos que visitam Águeda, nomeadamente através da 

preparação de programas específicos para os diferentes grupos. Ao todo, e apenas nos meses de 

setembro e outubro, foram efetuados 1 270 atendimentos pelo serviço (ver I4C). Neste seguimento, 

foi ainda disponibilizado o equipamento e-car, para utilização de pessoas com mobilidade 

condicionada, facilitando desta forma a visita à cidade, ou mesmo a alguns dos trilhos pedestres 

do concelho, resultando na publicação de um vídeo na plataforma Youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=I5X5gt6H_lw).  

Tornar o turismo acessível a todos é um dos objetivos do Município tendo, neste âmbito, a 

Accessible Portugal desenvolvido, juntamente com o Município, um kit multiformato para a Pateira 

de Fermentelos. Trata-se de uma abordagem comunicativa que prevê que a mesma mensagem 

possa ser apresentada de diversas formas, através de diferentes meios e utilizando técnicas 

distintas, mas complementares: escrita simples para uma leitura fácil, impressão ampliada e com 

alto contraste, impressão em Braille, imagens em relevo bidimensional, informação áudio para 

pessoas que não conseguem ver, informação em Língua Gestual Portuguesa, para pessoas Surdas, 

entre outras. Um trabalho que será alargado a outras áreas. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=I5X5gt6H_lw
https://www.youtube.com/watch?v=I5X5gt6H_lw
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Neste âmbito, e procurando a aproximação de todos aos espaços naturais, ficará em breve 

disponível um observatório para fauna na lagoa da pateira, acessível a pessoas de mobilidade 

condicionada, integrando e valorizando o PR7 – trilhos dos poços. 

No âmbito da candidatura “Rail Fest”, o Museu de Macinhata do Vouga recebeu, até ao final do 

mês de setembro, a exposição fotográfica “Comboio de Ferro”, que mostrou a viagem do 

fotógrafo Daniel Rodrigues no Iron Train, um dos comboios mais compridos do mundo com cerca 

de 2,5km, a cerca de 1 000 visitantes. 

À semelhança de anos anteriores, o município de Águeda preencheu e submeteu 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. Águeda obteve uma 

classificação superior a 80%, sendo um dos municípios mais sustentáveis do país. Ainda no 

seguimento da elaboração de candidaturas, o Município submeteu um projeto (LIFE) e diversas 

boas práticas ao Prémio Boas Práticas ODS Local. 

5.4. EXCELÊNCIA DA EDUCAÇÃO E 

JUVENTUDE 

No que se refere à Educação, no âmbito da delegação de competências nesta área, a autarquia 

promove um conjunto de serviços à comunidade escolar, como o fornecimento de refeições, 

componente de apoio à família, atividades de enriquecimento curricular, contratação de pessoal 

não docente e transportes escolares, os quais de decorreram de forma regular durante o período 

em questão, sendo de destacar: 

▪ No que se refere ao 1.º CEB, a frequência mensal de 1.204 alunos nas AEC´s; 

▪ No que se refere ao fornecimento de refeições escolares, as cerca de 41.486 refeições 

servidas no 1.º CEB e as 14.035 refeições para o pré-escolar; 

▪ No que se refere às Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), a frequência mensal 

de cerca de 325 crianças; 

▪ No que se refere ao transporte escolar, a utilização por cerca de 941 alunos, desde o 1.º 

CEB ao Ensino Secundário. 

  



 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  5/2021 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

39      

Para além destes serviços, importa também destacar o trabalho que tem sido efetuado pela 

Câmara Municipal de Águeda na sensibilização para o consumo de fruta e leite, através do 

Programa de Regime Escolar, sendo que ao abrigo deste foram distribuídas, no período que ladeia 

a presente informação, cerca de 21.772 peças de fruta e 84.624 pacotes de leite, a todas as 

crianças do pré-escolar e alunos do 1.º CEB. 

Por outro lado, e no que se refere ao Plano Anual de Atividades para o próximo ano letivo 

2021/2022, decorreu de 25 de outubro a 19 de novembro de 2021, a atividade “Astronomia nas 

escolas”, que contou com a participação de 822 alunos dos 3.º e 4.º anos de escolaridade. 

Realizada em contexto sala de aula, num ambiente informal, as sessões foram dinamizadas pelo 

divulgador de ciência da Associação de Física da Universidade de Aveiro (FISUA). No corrente 

ano, a atividade sofreu um upgrade, com a possibilidade aos alunos assistirem às sessões de 

astronomia, através da utilização de óculos 3D, levando a realidade virtual para as salas de aulas, 

levando os alunos a fazer viagens virtuais a Marte e a aprender a partir de cenários realistas, sem 

sair da sala de aula. 

Ainda se deu continuidade ao desenvolvimento da Carta Educativa do concelho, com a 

elaboração do Diagnóstico base, que irá ser alvo de discussão com os stakeholders municipais 

nesta área e com o Conselho Municipal de Educação (CME). Cumulativamente, deu-se também 

continuidade ao desenvolvimento do Estudo de redesenho do projeto Águeda Educação +, com 

vista a dotar os estabelecimentos de ensino de maiores competências digitais. 

Destaque, também, para a preparação de diversos procedimentos concursais com vista a 

assegurar o funcionamento de todo o sistema para o ano de 2022, nomeadamente a: 

▪ aquisição de fruta e leite, no âmbito do Regime Escolar para as crianças e alunos da 

Educação Pré-Escolar e 1.º CEB; 

▪ aquisição de produtos (consumíveis) de higiene e limpeza para os estabelecimentos de 

educação da rede pública do concelho de Águeda; 

▪ aquisição de material de economato (material de escritório) para os Agrupamentos de 

Escolas/Escola não agrupada do concelho de Águeda; 

▪ aquisição de loiça e produtos similares para os refeitórios dos estabelecimentos de 

educação Pré-escolar e 1.º CEB; 

▪ aquisição de material de desgaste para os refeitórios escolares; 

▪ aquisição de serviços para realização de pequenas reparações/manutenção corrente nos 

estabelecimentos de educação associados aos Agrupamentos de Escolas do concelho 

de Águeda; 
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▪ aquisição de serviços de envio de cobrança multibanco e faturação dos serviços da 

autarquia; 

▪ aquisição de serviços, por lotes, para circuitos especiais de transporte escolar a efetuar de 

janeiro até ao termo das atividades letivas em junho de 2022. 

Relativamente à educação não formal mantiveram-se, semanalmente, as Oficinas de Fabricação 

Digital (Modelação 2D & 3D, robótica e Programação em mBlock), que contaram com a 

participação semanal de 43, 51 e 63 jovens, respetivamente, nos meses de setembro, outubro e 

novembro. 

Desde outubro, que o ALL realizou, semanalmente, sessões de formação (Modelação 2D & 3D, 

Programação Robótica) junto da EB 2,3 de Aguada de Cima, Escola Secundária Marques de 

Castilho e EB1 de Aguada de Baixo, tendo como destinatários 27 jovens de etnia cigana e com 

baixo rendimento escolar. 

No âmbito do Programa Educ@RA da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, 

realizaram-se nos dias 29 de outubro e 12 e 26 de novembro, 9 workshops tecnológicos (Impressão 

e Modelação 3D, Eletrónica Online, e Programação e Robótica) destinados a alunos do 

Agrupamento de Escolas de Águeda e Instituto Duarte Lemos (que demonstraram interesse), 

tendo contado com a participação de 112 jovens no total, do 5.º ao 11.º ano. 

Ainda no âmbito do Programa Educ@RA realizaram-se cinco Ações de Capacitação para 

Professores do Concelho de Águeda, nos dias 13 e 27 de outubro e 2 de novembro (2 ações em 

Impressão e Modelação 3D e 3 ações em Programação e Robótica). As ações de capacitação 

contaram com a participação de 30 professores durante os três dias. 

Ao nível do GAPSI, foram realizadas foram realizadas diversas atividades, nomeadamente; 

▪ reuniões de articulação com os respetivos docentes/educadores/psicólogos/técnico de 

serviço social dos respetivos agrupamentos de escolas; 

▪ entrega e levantamento das autorizações dos Encarregados de Educação nas escolas, no 

sentido de dar continuidade ao apoio prestado através do GAPSI, no presente ano letivo; 

▪ receção de novos pedidos para avaliação psicológica, no presente ano letivo; 

▪ atendimento a Encarregados de Educação, nas escolas 1.º CEB; 

▪ Início das intervenções psicológicas; 

▪ articulação/reuniões com as entidades parceiras e Agrupamentos de Escolas, no âmbito 

dos protocolos estabelecidos “Avaliação/Acompanhamento Psicológico a crianças do 

Pré-Escolar e 1.º CEB do Município de Águeda”, no sentido de planear e definir os 

procedimentos a adotar no âmbito da intervenção psicológica. 

mailto:Educ@RA
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No âmbito da terapia da fala, as terapeutas da fala deram 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.   

Já no que se refere à área da Juventude, o Centro de Juventude de Águeda (CJA), no período 

em questão, desenvolveu diversas atividades/projetos, que foram divulgados nos meios de 

comunicação social. Das ações realizadas, de destacar as seguintes: 

▪ as Palestras PASSFUTURO VOGUI, sendo que no âmbito da Feira de Oferta Formativa online, 

foram realizadas 39 palestras e ações de capacitação no âmbito da apresentação das 

entidades participantes da Passfuturo, nomeadamente nos campos do ensino profissional, 

ensino superior universitário e politécnico, ensino militar e oportunidades europeias, com o 

objetivo de dar a conhecer aos jovens as opções de educação, formação e mobilidade 

juvenil, a nível nacional. Estas palestras encerraram a 14 de setembro, tendo contado com 

um total de 1539 participantes. 

▪ O Jobshadowing by VOGUI – Maribor onde, no âmbito do projeto “Youthland 19-27: 

Diagnostic, strategic planning and youth participation” o Centro de Juventude de Águeda 

(CJA) marcou presença em Maribor – Eslovénia para o encontro transnacional. 

▪ O Jobshadowing by VOGUI – Águeda, sendo que em setembro o Centro de Juventude de 

Águeda recebeu técnicos da Roménia, Eslovénia e Grécia, com o intuito destes 

conhecerem o funcionamento do CJA; 

▪ O Encerramento Jobshadowing VOGUI que ocorreu em outubro, tendo permitido o 

contacto entre 16 instituições do concelho de Águeda e 21 jovens, que durante quatro 

meses tiveram oportunidade de experienciar a realidade profissional das suas áreas de 

interesse. 

▪ O Encerramento PASSFUTURO VOGUI, com o encerramento da feira de oferta formativa 

VOGUI a 31 de outubro. A PASSFUTURO contou com mais de 100 entidades nacionais, 

tendo decorrido várias palestras e ações de capacitação. 

▪ A Presença na Conferência da Juventude, onde a 23 de setembro o CJA marcou presença 

no evento híbrido “Happy City: Youth After the Pandemic Conference”, em Giulianova, 

onde foi feito um balanço final, uma reflexão sobre os resultados obtidos e foi definida a 

metodologia de orientação à intervenção no âmbito jovem. O evento contou com a 

presença da Comissão Europeia do Fórum Juvenil Europeu, a Network de Capitais 

Europeias da Juventude e com algumas das antigas Capitais Europeias de Juventude, e 

foram abordados temas como a Saúde Mental dos Jovens. 
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▪ O Seminário GPOY: Good Practices on Youth Seminar, que decorreu de 4 a 8 de outubro, 

em Águeda, e que contou com um total de 36 participantes de 11 organizações europeias 

e 4 facilitadores de organizações experts no tópico, onde houve partilha de 

conhecimentos, experiências e boas práticas na gestão e implementação de projetos 

sociais e de voluntariado para a juventude. A 7 de outubro decorreu, no Cineteatro São 

Pedro, o evento final, tendo contado com a presença de 6 organizações nacionais. 

▪ A Atividade Blended Mobility, enquadrada no projeto Sustainable Development Goals 

Labs, em que o CJA recebeu 18 adultos com baixos níveis de competências e com menos 

oportunidades, assim como um trainer, para o desenvolvimento de atividades locais de 

intercâmbio digital, onde os participantes puderam refletir, debater e partilhar 

conhecimentos acerca dos ODS. 

▪ O Roadshow da Agência Nacional, sendo que, em articulação com a Agência nacional 

Erasmus +, o CJA trouxe esta atividade para Águeda, a qual consistiu em dar possibilidade 

aos jovens de Águeda de ficar a conhecer as oportunidades existentes para si no contexto 

nacional e europeu. 

5.5. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E 

COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

O Município de Águeda tem vindo, ao longo dos últimos anos, a desenvolver um conjunto 

diversificado de ações, com o objetivo de promover melhores condições de vida dos habitantes 

do concelho, sempre intimamente ligado ao equilíbrio ambiental e à preservação dos recursos 

naturais, bem como o seu património. 

Neste âmbito, registam-se os seguintes trabalhos: 

▪ Acompanhamento Técnico/Administrativo das ações desenvolvidas no âmbito da 

candidatura “Intervenções Estruturais para o Controlo de Cheias em Águeda”, 

cofinanciado pelo POSEUR, o que inclui a elaboração e submissão de pedidos de 

pagamento e resposta a esclarecimentos. 

▪ Resposta a esclarecimentos solicitados pelo Fundo Ambiental respeitantes a candidatura 

submetida no âmbito da 3.ª Fase do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na 

Administração Pública para aquisição de um Veículo Elétrico com caixa basculante. 
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▪ Acompanhamento Técnico/Administrativo do projeto C-Change, cofinanciado pelo 

programa URBACT, tendo sido dada resposta a esclarecimentos solicitados pelo Joint 

Secretariat, respeitantes ao pedido de pagamento final do projeto. 

▪ Acompanhamento Técnico/Administrativo do projeto CISMOB - Cooperative information 

platform for low carbon and sustainable mobility, cofinanciado pelo programa INTERREG 

EUROPE - Participação em reuniões de trabalho e na elaboração de documentos 

necessários à implementação. 

▪ Acompanhamento Técnico/Administrativo do projeto LIFE Águeda, cofinanciado pelo 

programa LIFE - Participação em reuniões de trabalho de acompanhamento da sua 

execução financeira. 

5.5.1. SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

Relativamente ao Programa de Sensibilização Ambiental e Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável e Ciência de Águeda, e nos últimos 3 meses, o Município de Águeda celebrou alguns 

dias temáticos, organizando e dinamizando atividades, entre os quais se destacam: 

▪ A Semana Europeia da Mobilidade e o Dia Europeu Sem Carros, com destaque para a 

atividade de ciclo turismo - Unir as Margens - que juntou cerca de meia centena de 

participantes na Pateira de Fermentelos, e para a ação “Escolas com Pedal”, onde pelo 

segundo ano consecutivo, os alunos das escolas de Águeda foram convidados a 

deslocarem-se de bicicleta para a escola. Aderiram a este desafio cerca de 170 alunos. 

Ainda no âmbito destas comemorações, foi lançado o projeto MobeAgueda – Mobilidade 

Elétrica de Águeda; 

▪ O Dia Nacional da Água a convite da Agência Portuguesa do Ambiente, no qual foram 

desenvolvidas diversas atividades no Parque da Boiça (Casa dos Rios e Laboratório dos 

Rios), em parceria com 4 entidades e onde estiveram presentes 125 alunos do 1.º ciclo do 

Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga; 

▪ O Dia Mundial da Floresta Autóctone, assinalado com a florestação de árvores, fornecidas 

pelos viveiros municipais, nas Eco-Escolas do concelho e o reinício da florestação das 

margens do rio Águeda, no âmbito do projeto LIFE Águeda; 
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▪ A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (SEPR), incluindo nesta, diversas atividades 

nas Eco-Escolas, onde o destaque vai para a ação de sensibilização sobre reciclagem, na 

Escola Fernando Caldeira, onde estiveram evolvidos mais de uma centena de alunos do 

1.º e 2.º ciclo de ensino. Aconteceu de forma online e na sede do Laboratório Vivo para a 

Descarbonização. Realça-se também, nesta semana, a organização da Conferência “As 

novas comunidades circulares”, onde estiveram envolvidos cerca de cinquenta 

participantes e dez oradores para discutir a temática das “Comunidades Circulares”. A 

SEPR 2021 contou com cerca de 300 participantes, no total das suas ações e atividades, 

desde alunos a professores e colaboradores, municípios, ONG's, representantes do governo 

central e regional, empresas e público em geral. 

Ainda no âmbito do referido programa, o serviço desenvolve ações de sensibilização para as 

escolas e para a comunidade em geral. Além de ações como “o rio vai à escola”, “gestão 

eficiente da água” e outras, são publicados vídeos didáticos temáticos, emitidas as dicas de 

sustentabilidade, também publicadas nos jornais locais, e dinamizados workshops temáticos (e. g. 

Compostagem, biorresíduos, Desperdício alimentar, etc.), alinhados com outros projetos 

promovidos pela DV-AS. Ainda no âmbito da educação para o ambiente, sustentabilidade e 

Ciência, foi realizada uma saída de campo, um percurso interpretativo no trilho adaptado LIFE, na 

freguesia de Travassô e Óis da Ribeira com 50 participantes do grupo “Caminheiros Sénior de 

Coimbra”. 

Em relação ao programa Eco-Escolas, o Município de Águeda deslocou-se a Sintra para receber 

as bandeiras verdes e prémios das Eco-Escolas galardoadas de 2020/2021, que serão distribuídos 

numa cerimónia simbólica. Iniciado o novo ano letivo 2021-2022, decorreu o Eco Conselho no 

Agrupamento de Escolas de Águeda, tendo o Município participado e dado contributos para o 

plano de ação. O Município de Águeda assinou, ainda, o Termo de Parceria Eco-Escolas com a 

ABAE. 

Enquadrado no programa de Águeda + Sustentável, e em linha com os ODS 2030, o Município 

está envolvido em diversas parcerias, merecendo destaque a iniciativa lançada pela Direção-

Geral do Território (DGT) - a Iniciativa Cidades Circulares. Dentro do tema Ciclo Urbano da Água, 

o Município tem participado em diversas reuniões, enviando contributos para o desenvolvimento 

desta parceria, liderada pelo Município de Guimarães, através do Laboratório para a Paisagem. 
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Neste sentido, estamos a dinamizar um Fórum de Ação Local com o Parceiro-Líder, com o Perito 

de Rede e outras entidades relacionadas com a água, previsto no cronograma desta parceria. 

Decorreu a 29 de novembro, no município de Águeda, a última reunião da 1.ª fase do projeto, 

tendo o perito da rede e o coordenador do projeto visitado diversos projetos ligados à gestão da 

água. 

Relativamente à gestão ambiental, o comportamento agressivo das espécies da flora exótica 

invasora (EEI) condiciona a ocorrência da vegetação ripícola natural, degradando o estado de 

conservação ecológico das linhas de água. Foram acompanhados os trabalhos desenvolvidos 

para controlo de EEI e Restauro de Habitats de margens ripícolas nos cerca de 25 km de margens 

beneficiados pelas ações do projeto LIFE Águeda, com realização de reuniões de gestão e 

acompanhamento no terreno. No decorrer dos meses de outono foi finalizada a implementação 

da primeira de quatro passagens previstas no âmbito do projeto LIFE Águeda para controlo das 

EEI. 

Complementarmente a estas ações, e compatibilizando com aquelas que são consideradas as 

boas práticas em reabilitação de habitats, estão a dar início as ações de florestação visando a 

reabilitação dos ecossistemas ripícolas. Neste sentido, serão plantados ao longo de toda a área 

de implementação do projeto 15.000 exemplares de árvores e arbustos de espécies autóctones, 

bem como mais de 60.000 estacas de salgueiro, amieiro, freixo e sabugueiro, para adensamento 

da vegetação nativa presente e preservação da biodiversidade e ecótipos endógenos. 

A execução de intervenções para estabilização de margens do rio Águeda foi finalizada, com 

recurso a metodologias e técnicas de engenharia de base natural nos rombos ocorridos na União 

de Freguesias de Recardães e Espinhel. Ao longo de mais de 400 m, foram realizadas operações 

para consolidação do talude marginal ao rio Águeda, com remoção de árvores caídas no leito 

do rio, reposição e naturalização da morfologia do talude, diminuição das pressões 

hidromorfológicas existentes e melhoria geral do estado de conservação ecológica da linha de 

água. Desta forma, foi igualmente, aumentada a segurança de circulação nos caminhos 

adjacentes. 

Na margem esquerda do rio Águeda, nos campos de Assequins, está a ser desenvolvido um 

conjunto de trabalhos para estabilização, restauro e reabilitação do rombo resultante a ação 

erosiva do curso do rio sobre o talude envolvente. 

Ainda nesta linha, está a ser dado início os trabalhos para construção de 5 dispositivos de 

passagens para peixes, que permitem o restauro da continuidade fluvial ao longo de mais de 40 

km de linhas de água do concelho, correspondendo a 3 passagens para peixe permanentes e 2 

temporárias localizadas nos rios Águeda e Alfusqueiro. 
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No âmbito das ações de sensibilização para o ambiente e sustentabilidade, foi desenvolvido o 

programa “Rio de todos”. O programa, ainda em curso, destina-se a todos os alunos do 2.º ciclo 

do concelho. A proposta pedagógica, com marcado cariz lúdico, visa o incentivo ao trabalho 

em equipa e entreajuda, para vencer uma competição amigável que conta com dois momentos: 

dinâmico jogo de chão em que os participantes colocaram a prova a sua destreza motriz e 

conhecimentos, e um questionário/APP que foca os conceitos previamente transmitidos mediante 

um filme e apresentação multimédia. As ações já desenvolvidos nas escolas de Valongo do Vouga 

e no IDL, que envolveram cerca de 200 participantes. 

Ainda destaque para o evento Sement Event, organizado pela Fundação Mata do Bussaco, onde 

foi realizada uma apresentação, que teve lugar na Mealhada, no dia 23 de novembro de 2021, 

para divulgação das ações desenvolvidas no âmbito do projeto LIFE Águeda. A divulgação das 

atividades realizada foi reforçada pela publicação de pequenas comunicações na página de 

Facebook do projeto e do próprio Município. 

Consequentemente, foram acompanhados os trabalhos para implementação do projeto de 

reabilitação e valorização da Ribeira do Ameal (Ecogaleria de Águeda), Ribeira da Aguieira e Rio 

Marnel no Concelho de Águeda. Estas intervenções, que visam não só a melhoria do estado 

ecológico destas linhas de água como, ainda, a implementação de um laboratório fluvial em que 

os visitantes podem contactar com diversas metodologias e técnicas de engenharia de base 

natural utilizadas para repor a estabilidade de margens ripícolas, com recurso a vegetação 

espontânea da região, foram apresentadas à população (e proprietários de terrenos confinantes) 

no dia 30 de novembro, na Casa dos Rios, parque da Boiça em Valongo do Vouga, num momento 

participativo. 

No âmbito das ações a desenvolver para valorização das zonas húmidas do concelho e 

enquadrado no projeto ExplorAPPateira do Orçamento Participativo de Portugal, foi 

implementado um observatório para fauna e passadiços de acesso, localizado nas margens da 

lagoa da Pateira de Fermentelos, no Cepo Mouro. Este equipamento que serve o PR7 encontra-

se adaptado ao uso por pessoas com mobilidade reduzida. Foram adquiridos equipamentos de 

flutuação para constituir uma barreira à progressão ao Jacinto-de-água bem como 

acompanhados os trabalhos para a elaboração de um documentário para divulgação dos 

valores do património e capital natural presentes na lagoa da Pateira de Fermentelos e sua 

envolvente. 
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5.5.2. LABORATÓRIOS PARA A DESCARBONIZAÇÃO E 

MOBILIDADE CONCELHIA 

Na temática da descarbonização, nomeadamente no que diz respeito ao Projeto Laboratório 

Vivo para a Descarbonização (LVpD) Águeda Sm@rt City Lab, encontra-se a decorrer a 

dinamização da sede do Laboratório Vivo para a Descarbonização – Águeda Sm@rt City Lab, 

com workshops, sessões de sensibilização e troca de pontos referentes à máquina de recolha de 

resíduos – Resíduos com Valor. Ainda neste âmbito está a ser dinamizada a página de Facebook 

do projeto, através da partilha das dicas de sustentabilidade, de vídeos didáticos e de 

sensibilização ambiental, comemoração de dias temáticos referentes às áreas chave do projeto 

e apoio na dinamização da Semana Europeia da Mobilidade. A Implementação de shuttle 

urbano elétrico, o MobeÁgueda – Transporte a Pedido de Águeda, teve o seu início no dia 17 de 

setembro, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade e, até à data, este meio de transporte 

elétrico, já teve mais de 300 utilizadores. Ainda neste período, ficaram operacionais os dois postos 

para carregamento de veículos elétricos “Car Charging & Go”. 

No âmbito da economia circular, nomeadamente a operação 1.5. Implementação de sistema de 

gestão de resíduos diferenciados, encontra-se disponível no mercado municipal de Águeda, a 

máquina de recolha de resíduos “Resíduos com Valor”, à qual tem sido realizada a respetiva 

manutenção e acompanhamento do seu funcionamento, inclusive o envio de novas embalagens 

para a base de dados.  

Desde a sua colocação ao serviço e até à data, já foram registados 2 679 clientes/sessões, 

depositadas 19 428 garrafas de plástico (PET), 13 074 garrafas de vidro e 2 912 latas, num total de 

35 414 embalagens, correspondendo a 160 123 pontos atribuídos.  

Para o período em causa foram registados 738 clientes/sessões, depositadas 6131 garrafas de 

plástico (PET), 4904 garrafas de vidro e 803 latas, num total de 11838 embalagens, correspondendo 

a 57521 pontos atribuídos. Neste âmbito e entre setembro e novembro, foram comunicados à 

ERSUC 1480 kg de vidro e 1760 kg de plástico. No ano de 2021, na totalidade foram comunicados 

2700 kg de vidro e 2160 kg de plástico, revertendo para a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Águeda, um total de 664,16€. Ainda nesta lógica, e atendendo à importância de 

continuar a envolver e apoiar as famílias e comércio local, as normas de utilização da máquina 

de recolha de resíduos, foram atualizadas, tendo-se aumentado o número de vales, a atribuir com 

a entrega de 200 pontos, nomeadamente: 
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▪ 200 pontos – poderão ser trocados por 5 vales de desconto de 1€ (em compras iguais ou 

superiores a 10€), nos estabelecimentos do comércio local aderentes, do concelho de 

Águeda, incluindo Mercado Municipal, até ao limite dos vales disponíveis, ou outros 

descontos disponibilizados pelo comércio aderente no âmbito da presente iniciativa; 

O pedido de reembolso é feito, pelo comerciante, mediante apresentação nos serviços 

municipais, dos vales devidamente carimbados e respetivo documento comprovativo da venda 

fatura/recibo, acompanhado com uma listagem dos vales entregues e respetivo somatório, até 

20 de dezembro. 

Ainda dentro da mesma operação, encontra-se nas imediações do Mercado Municipal, um 

compactador de 20 m3 de papel/cartão, para o período em causa foram recolhidos e 

comunicados à ERSUC – 20.590 kg.  

Relativamente à Implementação de sistema inteligente de gestão de iluminação pública no PT 

150, para o período em questão (setembro e outubro de 2021) e comparando com o ano de 2018, 

em que a medida ainda não estava implementada, houve uma poupança de 2 768,366 kWh, o 

equivalente a cerca de 553,67€. 

Relativamente à operação 1.11. Instalação de mobiliário urbano inteligente, importa referir a 

Unidade de Produção para Autoconsumo (UPAC) instalada na Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Águeda, que tem associada uma plataforma e um ecrã colocado numa 

entrada secundária do edifício referido, onde se pode ver a potência atual, balanço energético, 

rendimento e economia de CO2 e condições meteorológicas. Para o período em questão foram 

produzidos 3.741,61 kWh de energia, o que equivale a um rendimento de cerca de 449,71€, uma 

economia de CO2 total de 1.982,82 kg. 

Ainda no âmbito do ÁguedaSm@rt City Lab, e conforme referido no início do presente 

documento, foi instalado um banco inteligente com painéis solares para carregamento de 

dispositivos móveis por USB e Wireless, em frente à Escola Secundária Marques de Castilho. 

Neste momento, encontra-se em teste o sistema inteligente de gestão de estacionamento, 

estando em análise e presente resolução um problema de comunicação com os painéis 

informativos de lugares vagos e de parque livre ou ocupado e algumas questões técnicas com o 

parque da ESTGA. 

Em relação à mobilidade, mais particularmente ao projeto beÁgueda, têm sido verificados todo 

o sistema das estações e das bicicletas, bem como a plataforma do sistema de gestão e da APP, 

com algumas melhorias neste sistema. Ainda dentro do tema da mobilidade, está em 

desenvolvimento o Plano de Promoção da Acessibilidade para Águeda, que será orientado para 
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o desenvolvimento de um Programa Operativo de promoção da acessibilidade, à escala dos três 

aglomerados urbanos Águeda, Fermentelos e Mourisca do Vouga. Para os próximos meses 

prevêem-se momentos de apresentação do diagnóstico e participação. 

5.5.3. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

A adaptação e mitigação das alterações climáticas só é possível com a recolha e gestão de 

conhecimento ambiental. Numa Human Smart City, este conhecimento está ao serviço dos 

cidadãos, pelo que é fundamental existir a monitorização das condições ambientais no território 

do concelho. Uma extensa Rede de sensores ambientais para monitorização da qualidade do 

atmosférica e ambiental de Águeda, distribuídos por 8 estações localizadas no território 

aguedense, recolhem informações relativamente a parâmetros meteorológicos, dados de 

qualidade do ar (partículas e poluentes) e pressão sonora. 

Durante os meses de setembro a novembro foram efetuados trabalhos para a necessária 

manutenção da rede de sensores ambientais. Foram publicados, na página “Ar e Ruído” do site 

do Município, os relatórios com a análise e reporte dos dados meteorológicos, de pressão sonora 

e poluição atmosférica obtidos pelas oito estações do concelho. 

Os registos existentes permitem verificar que as leituras efetuadas pelos sensores, encontram-se 

dentro dos valores definidos e limiares permitidos pela legislação vigente para os parâmetros 

analisados, considerando-se por conseguinte boa a qualidade ambiental do concelho. 

Os valores de pressão sonora registados pelos sonómetros localizados nas Escola Secundária 

Marques de Castilho e Escola Básica Fernando Caldeira, enquadram-se no espectro esperado 

para zonas mistas, respeitando os valores legais em vigor para os índices Ln e Lden. Os sensores 

estão localizados em escolas, classificadas como zonas sensíveis pela legislação em vigor, mas 

cuja envolvente é considerada zona mista, tratando-se de zonas comerciais e residenciais. 

5.5.4. ESPAÇOS VERDES, HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA 

A Câmara Municipal, neste âmbito, tem competências em diferentes áreas, entre as quais manter 

e construir os espaços verdes, recolha de resíduos e manter a saúde pública.  

No âmbito da gestão de resíduos, e relativamente ao material recolhido pela ERSUC, durante os 

meses de setembro e outubro, foram recolhidas 110,82 toneladas de papel/cartão, 85,31 

toneladas de plástico e 167,74 toneladas de vidro.  
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Será importante referir que a consciencialização adotada pelos munícipes do concelho de 

Águeda, é resultado de uma aposta alicerçada na importância da proteção ambiental, bem 

como para a adoção de medidas preventivas de sustentabilidade ambiental. 

Neste contexto, o destaque para a implementação de sistema de gestão de resíduos 

diferenciados, situado no mercado municipal de Águeda, uma máquina de recolha de resíduos 

“Resíduos com Valor”, conforme anteriormente mencionado, tendo sido aumentado o número de 

vales a atribuir com a entrega de 200 pontos. No mesmo local, encontra-se o compactador de 

papel/cartão. Estas ações em muito contribuem para uma consciencialização para o meio 

ambiente e na adoção de comportamentos sustentáveis. 

Nestes meses, deu-se continuidade aos trabalhos de gestão diária, como a recolha de resíduos, a 

limpeza e manutenção dos espaços verdes públicos e jardins, e à produção de plantas para 

consumo próprio e oferta nos viveiros municipais. 

Importa ainda referir que, conscientes da importância da implementação de boas práticas 

ambientais e que promovam a reutilização dos resíduos, e à semelhança do ocorrido nos anos 

anteriores, a Câmara Municipal de Águeda disponibilizou, gratuitamente, pinheiros naturais para 

poderem ser usados pelos munícipes como árvore de Natal ecológica. 

Estes pinheiros resultaram de operações controladas de desbaste, resultado do ordenamento das 

zonas florestais do Concelho e/ou da limpeza de espaços públicos. As árvores tiverem disponíveis 

para entrega nos dias 19, 26 e 30 de novembro, junto ao Edifício da Câmara Municipal. 

5.6. ÁGUEDA COMO REFERÊNCIA CULTURAL 

As parcerias com as entidades locais são um dos alicerces da ação da Autarquia Aguedense e, 

neste âmbito salienta-se a realização de protocolos de cooperação que visam proporcionar uma 

educação de qualidade às crianças e jovens do Concelho, o que passa por garantir não apenas 

a existência de boas instalações de ensino e promover um conjunto de ações e atividades 

extracurriculares, mas também por fomentar o desenvolvimento de iniciativas que englobem toda 

a comunidade e que promovam o espírito de cidadania, criatividade e dinamismo dos mais 

jovens. 

Neste contexto, é de salientar o papel fundamental que o Conservatório de Música de Águeda 

desempenha na educação extraescolar do ensino da música, tendo sido aprovado um apoio no 

valor de 20.605,00 € aos alunos do ensino básico e secundário que integram as associações do 

concelho e que frequentam o Conservatório de Música de Águeda. 
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Adicionalmente, e ainda no contexto das parcerias com entidades culturais, refere-se a atribuição 

de um apoio financeiro no âmbito da organização do Festival da União de Bandas de Águeda, 

no valor de 10.000,00€. A edição de 2021 ocorreu no dia 3 de outubro no Centro de Artes de 

Águeda e contou com a apresentação da Orquestra Municipal de Águeda, composta por 

elementos das 5 Bandas do Concelho, dirigida pelo maestro, Pedro Neves. 

No período em análise foi ainda celebrado o protocolo de colaboração com a Universidade de 

Aveiro, no âmbito do Projeto SOMA – Arquivo de Sons e Memórias de Aveiro, um projeto de 

investigação da UA com os 11 Municípios da Região de Aveiro, que tem por base a construção 

de um laboratório vivo de memória dedicado à música e ao som. O referido protocolo define as 

condições de cooperação entre as partes para assegurar a realização de um projeto de 

recuperação, digitalização e salvaguarda da Coleção António Breda. 

A Câmara de Águeda lidera uma aposta clara e sustentada na área cultural em todo o concelho, 

seja no estabelecimento de redes institucionais com outras áreas do poder público como na 

articulação com os diversos agentes culturais, com as empresas, com as associações concelhias 

e com os próprios artistas. O posicionamento estratégico da Autarquia, nesta área, passa pelo 

desenvolvimento de políticas culturais diversificadas, apostadas na formação de novos públicos, 

na valorização do património e da memória local, bem como na atração de visitantes, afirmando 

Águeda no contexto local, regional e nacional como um Município de referência na área cultural. 

Neste contexto, e no seguimento da exposição “Rapsódia de Linhas”, composta por obras de 

Maria Melo e Patrícia Magalhães e inaugurada no CAA em 23 de setembro, a artista Patrícia 

Magalhães doou ao Município de Águeda um dos desenhos da sua coleção “Cartas de Mim”, 

parte integrante daquela exposição. 

Em reunião de Executivo de 15 de junho de 2021 e em Assembleia Municipal de 24 e 25 de junho 

de 2021 foi aprovada a 1ª alteração ao Programa Municipal de Apoio Extraordinário e Temporário 

nas áreas da Educação, Juventude, Desporto, Cultura e Ação Social, nomeadamente nos artigos 

4.º e 5.º, este último respeitante a apoio às Bandas Filarmónicas para aquisição de instrumentos 

musicais. Neste sentido, no período em análise foram rececionadas e analisadas candidaturas de 

seis bandas filarmónicas do Concelho de Águeda, correspondendo um valor total de apoio de 

60.000,00€. 

Em paralelo, e ao abrigo do Código Regulamentar do Município de Águeda – Associativismo 

Cultural, Recreativo e Juvenil (F1) e do Associativismo de Solidariedade Social (F3), no período em 

observação procedeu-se à análise de comprovativos de despesas de 5 associações, referentes 

ao ano 2021. 
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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 e na parceria com agentes culturais locais, 

nacionais e internacionais que favorece a criação cultural, com enfoque na comunidade e 

cultura locais. 

Enquadrado neste âmbito, a 10 de setembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda, 

realizou-se a Conferência de Imprensa do Projeto VIVAS com a apresentação pública do projeto. 

Esta iniciativa consiste numa experiência única e enriquecedora destinada a mulheres vítimas de 

maus-tratos com aplicação do método “Máis ca Vida”, criado pelo cineasta Rubén Riós, que 

esteve presente na conferência de imprensa. Através deste método, o cinema e as artes cénicas 

são entendidos como uma ferramenta para a transformação social e capacitação laboral de 

indivíduos em situações de exclusão ou vulnerabilidade social. Com a participação local da 

CERCIAG, que assegura a participação de elementos na ação formativa, o projeto terá a 

duração de 120h distribuídas por ações de formação em 2021 e 2022, sendo que as sessões de 

trabalho do projeto iniciaram no dia 8 de outubro, pela mão do diretor Rubén Riós, sessões essas 

que decorrerão todas as sextas-feiras até ao final do projeto. 

O evento "Simbiose Urbana" que foi gravado em vídeo a 31 de agosto de 2021 no Parque de Alta 

Vila, teve a sua transmissão online no dia 18 de setembro de 2021. Uma iniciativa inserida no 

programa "Garantir Cultura" que contou com o apoio do Município de Águeda. 

No mesmo fim de semana, foi promovido pela d'Orfeu AC o seu festival formativo com a 

realização do "Congresso de Bastidores". A 1ª edição da iniciativa, que juntou um universo de 

criativos ligados às Palavras, Palcos, Ofícios e Negócios, decorreu nos dias 17, 18 e 19 de setembro, 

no Auditório da ESTGA/UA e no Espaço d'Orfeu, em Águeda. 

De 20 de setembro a 08 de outubro, no âmbito das residências artísticas e fruto da parceria com 

a Fundação Gabriela Tudor (Roménia), tivemos o acolhimento dos artistas selecionados e 

respetivos projetos: Ana-Cristina Leonte - The healer (RO); Livia Mateiaș, Alina Tofon, Manuela 

Marchiș - Re_Embodiment/Angels’s Path (RO); Natasha Campos - The fruit (PT) assim como o diretor 

da Fundação, Cosmin Manolescu. 

Ainda neste âmbito, a 29 de setembro, foi realizado um vídeo e apresentação pública na Estufa 

do Parque Municipal de Alta Vila do trabalho do coreográfico de Michel Raji. Artista e pedagogo, 

a arte de Michel Raji é, simultaneamente, um ensinamento. A sua transmissão consiste, não só 

naquilo que se revela nos seus espetáculos, naquilo que se descobre nos seus workshops, mas 

também naquilo que é comunicado na dimensão oral. Transmitir é também alargar o espaço da 

aprendizagem, abrindo-a tanto aos iniciantes como aos iniciados. 



 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  5/2021 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

53      

A residência artística "Cá Fora/Lá Dentro" decorreu em Águeda de 11 a 15 de outubro e foi 

desenvolvida pela DCTR Associação Cultural, sediada na cidade de Aveiro. Esta residência visava 

refletir sobre o ‘lá fora’, abordando a natureza e aquilo que é externo a nós; e o ‘cá dentro’, 

embarcando numa viagem de autoconhecimento. A apresentação final decorreu no Parque de 

Alta Vila no dia 15 de outubro. 

Ainda no âmbito do Programa das Residências Artísticas - AGITLAB, decorreu no dia 4 de 

novembro um ensaio aberto do duo "Contrainte" de Charlotte Forgue e Wura Moraes no café-

concerto do INCA, no Parque de Alta Vila. O trabalho apresentado, com o título provisório de 

"Contrainte", parte de uma pesquisa sobre as restrições enfrentadas por mulheres baseado em 

vivências no Brasil e na Europa. 

Promovido ainda pelo AgitLAB, entre 7 de novembro e 7 de dezembro, decorre a exposição de 5 

anos de residência "A CASA É SUA". Esta exposição reúne algumas das obras selecionadas do 

espólio das residências artísticas, desde 2016 até 2021, além das obras murais e das esculturas que 

ainda residem no espaço público. Comporta ainda o lançamento do livro sobre as residências e 

algumas conferências com artistas e curadores convidados. 

De igual forma, a 2 de outubro, no ex-IVV, aconteceu o Festival SAFRA. Uma criação conjunta da 

Haff Delta e da Audio Marques, financiado pelo apoio "Garantir Cultura" e com a colaboração 

do Município de Águeda. O SAFRA, nesta primeira edição piloto, propôs-se a concretizar um 

espetáculo por cada um dos onze Municípios da CIRA, com artistas musicais da Região de Aveiro. 

Os espetáculos decorreram com entrada gratuita e sujeitos à lotação do recinto. 

Destaque também para a realização da terceira e quarta residências no âmbito do projeto 

“Águeda Vintage”, que ocorreram de 10 a 12 de setembro e de 03 e 05 de outubro 

respetivamente. Com uma participação de 31 e 29 participantes, respetivamente, estas 

residências culminaram na realização do espetáculo final no Centro de Artes de Águeda, nos dias 

23 e 24 de outubro, e que contaram com 27 participantes no total. 

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. 

No que se refere à programação do Centro de Artes de Águeda (CAA), a inauguração da 

exposição “Sobressalto”, a 11 de setembro, marcou o início da programação do último 

quadrimestre de 2021. Inserida nas atividades do Projeto Educativo e Mediação de Públicos do 

CAA, esta exposição de arte contemporânea parte da coleção “Norlinda e José Lima” e, 

segundo o curador Miguel von Hafe Pérez, “resulta do equilíbrio entre as obras que não foram 

ainda vistas e uma escolha significativa de obras que a coleção incorporou recentemente." 
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Ainda no âmbito do seu segmento expositivo, o CAA inaugurou as exposições “Rapsódia de 

Linhas”, um acervo partilhado pelas artistas Maria Melo Sereno e Patrícia Reis, e “Sperare”, de 

Adelaide Morgado. Ambas estiveram patentes na sala estúdio durante sensivelmente um mês, 

contanto com um total de 140 e 186 visitantes, respetivamente. 

No que refere à programação geral, salientam-se os espetáculos musicais que atravessam vários 

géneros. Em setembro, TIM, um dos elementos da icónica banda “Xutos & Pontapés”, atuou no 

palco do CAA. Na plateia, 220 pessoas aplaudiram o seu mais recente trabalho, “20.20.20”. A 

Orquestra Metropolitana de Lisboa, apresentou, ainda no mesmo mês, um programa musical que 

juntou as partituras “Abertura Coriolano” e a “Sinfonia Eroica”, bem como uma nova criação com 

assinatura do compositor aguedense Luís Cardoso. Em outubro, Jorge Palma regressou ao CAA e 

trouxe consigo alguns dos hinos intemporais que marcam o percurso do intérprete e compositor, 

tais como “Encosta-te a mim” ou “Deixa-me Rir”. Este espetáculo reuniu 526 espetadores no 

auditório. Os “Capitão Fausto”, uma das mais originais e criativas bandas portuguesas da 

atualidade, protagonizaram a noite de 5 de novembro, num concerto marcado pelos aplausos 

de 410 pessoas. 

A dança foi representada pela Companhia Olga Roriz que levou a palco o espetáculo “Seis Meses 

Depois", no dia 16 de outubro. Esta criação ofereceu aos 132 espetadores presentes na sala uma 

ficção futurista sobre a Humanidade que reside em cada um de nós, apesar dos meandros 

consumistas e manipuladores em que está mergulhada a sociedade contemporânea. 

“Antes”, o espetáculo da companhia Teatro Praga que foi apresentado a 12 de novembro, reuniu 

em palco “um tiranossaurus rex e um psicanalista pós-moderno bastante cético”. Através de um 

“diálogo hilariante”, estas personagens ofereceram uma reflexão sobre a saudade, a idealização 

de um passado glorioso e o futuro das civilizações. 

A Companhia Estúdio Lírico de Madrid regressou a Portugal onde fez uma atuação ímpar no 

Centro de Artes de Águeda. Mais de 30 artistas, acompanhados pela Orquestra Ópera Del 

Mediterrâneo, apresentaram uma das mais conhecidas obras do compositor italiano Rossini: O 

Barbeiro de Sevilha. Esta sessão esgotou o auditório. "O Barbeiro de Sevilha", com libreto de Cesare 

Sterbini, baseado na primeira peça da trilogia com o mesmo nome, de Beaumarchais, é 

considerada a ópera cómica mais popular de todos os tempos. 

O ciclo “Quinta às 7” recebeu o projeto musical “O Lendário Homem do Trigo”, de Hugo Correira, 

em setembro. A guitarra clássica do “Filho da Mãe” foi a grande protagonista da sessão de 

outubro, e em novembro, por motivos de saúde da cantora Marinho, o ciclo não se realizou, tendo 

sido reagendado para o início de dezembro. 

A parceria entre a d´Orfeu e a CMA levou ao Centro de Artes a 20ª edição do Gesto Orelhudo 

num total de 8 espetáculos distribuídos por 4 dias, entre 6 e 9 de outubro. 
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Relativamente ao segmento programático do Projeto Educativo e Mediação de Públicos do CAA, 

refere-se a exibição, no dia 29 de setembro, da peça de teatro “Os Velhos são os Trapos”. Dirigido 

ao público sénior do concelho de Águeda, este espetáculo abordou, de uma forma cómica e 

divertida, temas sérios como a exclusão social ou os problemas decorrentes do envelhecimento, 

sempre ao som de música ao vivo. Estiveram presentes 229 pessoas provenientes de 13 IPSS´s do 

concelho de Águeda. A 27 de outubro, a coreógrafa Marta Sequeira trouxe o seu “SubLinhar” ao 

auditório do CAA, um espetáculo de dança que encantou as 316 crianças presentes. No final, 

houve espaço para uma conversa onde os mais pequenos puderam colocar as suas perguntas 

curiosas sobre o que viram em palco. 

A Orquestra Filarmonia das Beiras voltou a trazer a "Música na Escola" ao Centro de Artes de 

Águeda. Este ano, o concerto pedagógico debruçou-se sobre a obra de Camille Saint-Saëns, "O 

Carnaval dos Animais," e teve lugar nos dias 23 e 24 novembro, contemplando uma sessão para 

famílias e crianças no dia 25. Dirigido aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, este programa 

pretende divulgar a música erudita junto das crianças, sensibilizando-as e convidando-as a 

participarem no processo de realização musical através da interação com a Orquestra. Decorreu 

ainda uma masterclass de interpretação, lecionada pelo ator Albano Jerónimo. Esta ação 

formativa, realizada no dia 13 de novembro, contou com a participação de 15 pessoas, 

esgotando a lotação da atividade. 

No âmbito do serviço da Biblioteca Municipal Manuel Alegre, dando cumprimento ao seu Plano 

de Promoção do Livro e da Leitura e continuando a sua missão de promoção da educação, da 

cultura, da informação e do lazer em torno do livro e da leitura, de modo gratuito e que contribui 

para elevar o nível cultural e a qualidade de vida dos munícipes, os meses de setembro, outubro 

e novembro de 2021 foram marcados por diversos projetos e atividades. 

Destaca-se o projeto "PORQUE HOJE É SÁBADO…", realizado mensalmente na Biblioteca 

Municipal: 

▪ Em setembro – “Arco-Íris de Canções: oficina de música para bebés e crianças” pela 

EducArte. A Música foi o mote no qual Cláudia Bastos e Edgar Manuel, da EducArte, se 

basearam para criar este espetáculo onde também estiveram presentes outras 

manifestações artísticas como a dança, o teatro e a pintura. As famílias puderam assistir a 

uma sessão em formato de oficina musical, que pretendeu celebrar a infância através da 

música, enquanto elemento imprescindível ao desenvolvimento da sensibilidade da 

criança. Estiveram presentes 38 pessoas. 

▪ Em outubro – The Fruit´s eprílogus” – Realizada no dia 2 de outubro, esta foi uma atividade 

fruto da colaboração entre a BMMA e a Residência artística Gabriela Tudor 2021 do 

AgitLAB, realizada pela artista portuguesa Natasha Campos. Uma performance que 
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resultou de exercícios exploratórios que levaram ao encontro o corpo e a palavra. Uma 

performance partilhada e participada que contou com a presença de 13 pessoas. No dia 

16, pelos artistas Piergiorgio e Palmira, realizou-se “A Girafa que comia estrelas”, baseada 

na obra de José Eduardo Agualusa. Um MUSICONTO no qual a leitura foi ao encontro da 

música: Piergiorgio e Palmira contaram e cantaram a história "A Girafa que comia estrelas" 

e realizaram um pequeno laboratório de ukulele (instrumento utilizado para acompanhar 

a leitura) onde as crianças puderam descobrir e expressar a sua sensibilidade musical. Esta 

atividade contou com a participação de 16 pessoas. 

▪ Em novembro – Especial Missão Pijama. No período da manhã realizou-se a sessão de 

contos, “Mas que raio de coisa é esta?” por Tânia Silva. Nesta sessão, as histórias surgiram 

de objetos do quotidiano. Uma colher que nos dá vontade de rir, um relógio que nos 

assusta… Surpresa, admiração medo e divertimento fizeram parte das emoções sentidas 

pelos 21 participantes desta sessão de contos. 

▪ No período da tarde realizou-se “De Pijama, um atelier fora da cama”. Nesta atividade, os 

9 participantes, vestidos com os seus pijamas e acompanhados pelos seus peluches 

favoritos, escutaram e dançaram a música da Missão Pijama 2021, escutaram a história “O 

Elefante Sortudo” e realizaram um atelier. Todas as atividades contaram com a tradução 

em Língua Gestual Portuguesa. 

▪ No dia 27 de novembro teve lugar o espetáculo “Fado Mimado” pelo d’Orfeu Associação 

Cultural. Um palhaço mimado, não do mimo que lhe dão, mas da mímica que ele faz. Uma 

cantora prendada, um instrumento na mão e a vida em tempo de paz. O palhaço e a 

cantora estão juntos na mesma arena. Ela é linda e sedutora, já dele… só temos pena! A 

história de um azarado, mal-amado, desgraçado ou, talvez, abençoado. Canta-se o 

destino do menino até ser um belo rapaz. Mas o karma deste herói, num futuro que até dói, 

vai mostrar de que é capaz. Não é história de encantar, pode ser minha ou a tua... tudo 

aqui vamos mostrar, menos a cantora nua. Barulho, que se vai mimar o fado! Até já e 

obrigado! Este espetáculo contou com a presença de 45 pessoas. 

No decorrer deste período destaque ainda para as seguintes exposições: 

▪ Exposição de Ilustração “Mafalda Milhões, à procura do traço”: (prolongamento) ao longo 

do mês de outubro que permitiu, neste momento de reabertura das escolas às atividades 

desenvolvidas no exterior, a visita de vários grupos de crianças do jardim-de-Infância, 1.º e 

2.º Ciclos do Município, num total de 449 visitas (402 crianças + 47 adultos). 

▪ Exposição “Rodas, para que vos quero?”: patente de 3 a 25 de novembro, foi uma 

exposição de cadeiras de rodas, decoradas pelos Seniores das várias Instituições do 

concelho de Águeda, cada uma acompanhada por mural fotográfico, cujo objetivo é o 
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de sensibilizar a comunidade para as capacidades existentes nas pessoas com mobilidade 

reduzida. Nesta exposição o visitante teve oportunidade de se colocar no lugar do outro e 

perceber que afinal, não é o meio (cadeira de rodas) que define um Ser. Uma exposição 

organizada pela Associação Fermentelense de Assistência, O Mágico e Associação 

Senhora da Esperança, fazendo parte das atividades Interinstitucionais que acontecem, 

anualmente, entre as Instituições do concelho. Esta exposição contou com as visitas 

programadas, num total de 108 seniores. Os grupos de crianças e jovens que neste período 

visitaram a biblioteca, no seguimento de outras atividades também puderam aceder à 

exposição. 

▪ Exposição “Lusíadas, a Alma da (nossa) gente” de Gina Marrinhas. Uma exposição de 

pintura composta por 16 pinturas a óleo sobre tela, inspiradas na obra “Os Lusíadas” de Luís 

de Camões e ordenadas tendo em conta os X Cantos da obra. Gina Marrinhas nasceu em 

1950, em Macinhata do Vouga, concelho de Águeda, distrito de Aveiro, sendo que esta 

exposição foi visitada por 150 crianças e jovens. 

A Biblioteca Municipal retomou também o projeto “Histórias Giratórias” em modo presencial, com 

o conto “A Maior Flor do Mundo” de José Saramago, iniciando assim a comemoração do 

centenário do seu nascimento. Esta comemoração decorrerá até novembro de 2022 com outras 

atividades. Ao longo deste período contámos com a presença de 138 alunos do 1.º ciclo. 

No âmbito do projeto “Sextas na BMMA – O leitor partilha”, decorreram duas partilhas com a 

comunidade, realizadas por jovens leitores, nomeadamente as culturas peruana e brasileira. Estas 

sessões contaram com a presença de 22 participantes. 

De referir ainda o início do Projeto “Newton gostava de Ler”, uma parceria entre a Câmara 

Municipal de Águeda, Rede de Bibliotecas de Águeda e Fábrica Centro de Ciência Viva – Aveiro. 

Este é um projeto que tem como objetivos: promover o gosto pela leitura de livros de ciência; 

promover a cultura em geral e a cultura científica e tecnológica; possibilitar momentos de 

experimentação e promover a colaboração entre entidades de ensino não-formal das ciências e 

entidades de ensino formal com o intuito de criar um programa anual de leitura de livros de ciência 

com realização de pequenas atividades experimentais, na biblioteca escolar, envolvendo 

materiais de baixo custo e replicação simples. 

No âmbito da Carteira de Itinerâncias da Rede de Bibliotecas da CIRA, a BMMA realizou no dia 9 

de outubro, na Biblioteca Municipal de Aveiro a sua atividade “Cresce a Ler” dirigida a famíl ias 

com bebés (0 aos 36 meses). 
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A Biblioteca Municipal recebeu ainda a visita de 2 técnicos de juventude europeus, em contexto 

Jobshadowing, no âmbito do projeto Youthland 19.27 (CJA) com o objetivo de contactar, explorar 

e sistematizar práticas desenvolvidas no Município, numa atitude crítica e empreendedora da 

sociedade, para o desenvolvimento de novas políticas de juventude. 

A BMMA realizou também uma visita guiada a um grupo de 5 formandos do Centro de Formação 

Profissional, criando uma relação de proximidade mais efetiva e afetiva com os seus utilizadores. 

De referir ainda que a Biblioteca Municipal, enquanto espaço público ao serviço da comunidade 

acolhe atividades de diversas instituições/grupos, mediante solicitação prévia. A título meramente 

exemplificativo ocorrem regularmente: reuniões do Núcleo Local de Inserção, e sessões de Pilates 

Clínico, inseridas no programa CLDS-4G que tem como objetivo promover a inclusão social numa 

ação integrada de diversos agentes e recursos localmente disponíveis. 

Ainda no período em análise, importa também 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." 

Ainda no período em análise, importa também destacar o início dos trabalhos associados aos 

projetos de programação cultural em rede dos quais Águeda faz parte (num financiamento a 100 

por centro pelos respetivos programadas de incentivo): o projeto “Rail Fest” e o projeto “5 

Municípios. 5 Culturas. 5 Sentidos." 

Destaca-se a apresentação em conferência de imprensa do projeto "5 Municípios. 5 Culturas. 5 

Sentidos” que decorreu no Salão Nobre dos Paços de Concelho de Águeda a 24 de novembro e 

que contou com os Vereadores do Pelouro da Cultura das Câmaras de Águeda, Idanha-a-Nova, 

Seia, S. Pedro do Sul e Óbidos, para além da comunicação social. No âmbito do “intercâmbio de 

culturas e sentidos” serão apresentados 20 espetáculos que vão entrar em itinerância pelos 

Municípios de Águeda, Idanha-a-Nova, Óbidos, São Pedro do Sul e Seia. Será ainda realizada uma 

coprodução artística entre a comunidade destes 5 Municípios e uma reputada companhia 

nacional que levará 5 espetáculos a este vasto território, 1 por cada Município, pela valorização 

do património material e imaterial. 

Por seu turno, e no âmbito do projeto “Rail Fest”, destaca-se a realização em Águeda do 

espetáculo da Orquestra Filarmónica 12 Abril com a Ala dos Namorados no dia 17 de outubro, 

também inserido na programação da Feira das Lambarices. É de referir ainda o términus, a 30 de 

setembro, da exposição itinerante “Comboio de Ferro - Mauritânia” de Daniel Rodrigues, que 

esteve patente no Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga desde agosto. Esta exposição reuniu 

imagens do fotojornalista Daniel Rodrigues, sobre a sua viagem no maior comboio do mundo 

(Mauritânia). 
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5.7. QUALIDADE DE VIDA E APOIO 

SOCIAL À POPULAÇÃO 

5.7.1. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA / CÍVICA 

Relativamente ao Orçamento Participativo de Portugal, nomeadamente o projeto vencedor – 

ExplorAPPateira – deu-se continuidade à implementação de várias valências, nomeadamente, o 

desenvolvimento de um guia do campo, implementação de um site / APP, instalação de um 

observatório na Pateira de Fermentelos, bem como um documentário alusivo a este tema. 

O projeto LIFE ÁGUEDA está enquadrado nesta linha de ação da autarquia, e visa o 

restabelecimento da continuidade fluvial dos rios Águeda e Alfusqueiro, conforme anteriormente 

referido. 

5.7.2. APOIO E INCLUSÃO SOCIAL 

No que diz respeito à área social, importa começar por referir que, pelo 12º ano consecutivo, a 

Autarquia foi galardoada com a Bandeira Verde referente ao prémio do Observatório das 

Autarquias Familiarmente Responsáveis, cuja sessão pública de entrega se realizou no dia 25 de 

novembro, em Coimbra, o que mostra, de forma clara, a continuidade das políticas sociais do 

município ao longo da última década. 

Para tal distinção, contribuem, também, um conjunto de projetos que têm vindo a ser 

desenvolvidos, como: 

▪ O projeto “Igualdade na Diversidade” que visa, de forma genérica, a mediação e 

intervenção sobre a comunidade cigana do concelho de Águeda, com vista a uma 

melhor integração da mesma. Durante este período, o consórcio manteve as reuniões 

semanais e, a Equipa de Mediadores, o trabalho de mediação escolar e comunitária, bem 

como procedeu à preparação do início do ano escolar. Por outro lado, foi retomada a 

atividade “Trabalho de Competências Sociais e Pessoais”, com as “Oficinas em Fabrico 

Digital” junto da Escola EB 2,3 de Aguada de Cima, Escola Básica de Aguada de Baixo e 

Escola Secundária Marques Castilho, assim como foi efetuado o planeamento e 

preparação da itinerância pelos AE da Exposição “À Descoberta da Igualdade” e a 

preparação das palestras de dezembro alusivas a temas relacionados com as tradições e 

a cultura do povo cigano; Foi atualizada a proposta de reprogramação das atividades do 

projeto a submeter ao ACM, fruto dos impedimentos advindos do contexto pandémico.  
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Ainda no âmbito deste projeto, a 10 de novembro, os 4 elementos da Equipa de Mediação 

participaram no “III Encontro de Equipas de Mediação”, cujo objetivo foi a partilha de 

experiências e de boas práticas, desenvolvidas pelas diferentes equipas, com vista a uma 

melhoria no processo diário de mediação intercultural. 

▪ O projeto “Parque Botânico de Vale Domingos - Aldeia de Inovação Social”, onde se deu 

continuidade às reuniões mensais de reporte e balanço do trabalho desenvolvido no 

Parque Botânico, bem como informação sobre as iniciativas a implementar. 

▪ O projeto CLDS 4G “Ser Pioneiro”, sendo que no âmbito da Atividade 10 “Academia 

Sénior”, decorreu a 12.ª oficina, que consistiu numa sessão assistida por animais, 

dinamizada por Alexandre Pires, contando com a participação de 21 idosos das 3 

freguesias. No âmbito da Atividade 8 “Passeios Seniores”, a 29 de setembro, foi realizado o 

segundo passeio com a população sénior das 3 freguesias abrangidas pelo projeto. Este 

passeio consistiu na visualização da peça de teatro “Velhos são os trapos”, no Centro de 

Artes de Águeda. 

Ainda a este nível, no passado dia 1 de outubro, os idosos das 3 freguesias juntaram-se para 

participar no Dia Municipal do Idoso, no âmbito da atividade 15. Os séniores tiveram 

oportunidade de participar numa aula de Pilates, assistiram também à atuação da Tuna 

Universitária de Aveiro e, por fim, assistiram à atuação do Coro CLDS e da Orquestra Sénior. 

Cumulativamente, destaque para as Aulas de Pilates, inseridas na Atividade 10 “Academia 

Sénior”, que têm contado com uma periocidade semanal. Às terças-feiras, as aulas 

decorrem na Biblioteca Municipal Manuel Alegre e na Junta de Freguesia da Borralha. Às 

quartas-feiras, as aulas têm lugar no Clube Macinhatense, bem como na Sala de Convívio 

de Valongo do Vouga. Estas aulas têm contado com um total de 46 participantes 

distribuídos pelas 3 freguesias abrangidas pelo projeto. 

▪ O projeto “Migração Legal – Os Pioneiros”, que tem como objetivo a integração de 

Migrantes de Marrocos e Índia no concelho de Águeda, com sua inserção em contexto 

de trabalho, onde foi realizada a reunião de arranque do projeto no dia 2 de novembro, 

com vista à formalização da cooperação da autarquia no âmbito da candidatura 

aprovada. 

▪ O projeto de “Vacinação Contra a Gripe Sazonal 2021-2022”, cujo protocolo foi aprovado 

em reunião de Executivo de 18 de novembro. Este protocolo traduz-se numa parceira entre 

a ANF/APF e o Município de Águeda, com vista à comparticipação do serviço de 

administração das vacinas contra a gripe sazonal, por forma a proteger os grupos 

prioritários definidos pela Direção Geral de Saúde, designadamente a população com 

menos de 65 anos de idade, com patologias crónicas.  
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Para além destes projetos, importa ainda referir o projeto “PIM - Preparação Individualizada da 

Medicação”, onde, foram sendo desenvolvidos contactos com os munícipes com vista à 

formalização do apoio e ainda o Banco Local de Voluntário, com a entrada de mais três 

voluntários para o mesmo. 

Paralelamente, desenvolveram-se um conjunto de atividades de cariz regular, em termos de 

intervenção social, nomeadamente atendimentos sociais relacionados com o Subsídio ao 

Arrendamento, Apoio à Melhoria das Condições Habitacionais, Habitação Municipal, entre outras, 

sendo de desarcar a receção de 10 candidaturas para o ano de 2022 para o subsídio ao 

arrendamento e ainda as 10 visitas domiciliárias realizadas com vista à Melhoria das Condições 

Habitacionais de munícipes do concelho. 

De referir, ainda, o Apoio Extraordinário conferido à CERCIAG para recuperação do pavimento 

de acesso à instituição, tendo presente a importância do trabalho que esta presta à população, 

nomeadamente o seu papel na resposta às necessidades das pessoas com deficiência e/ou 

incapacidade. Ainda ao nível habitacional, continuaram a ser desenvolvidos os trabalhos 

referentes à Estratégia Local de Habitação. 

Destaque também neste período, para os apoios ao nível escolar, coincidentes com o arranque 

do ano letivo 2021/2022, com a realização de 28 atendimentos e elaboração de 19 informações 

socioeconómicas relativas a pedidos de apoio em termos de ação social escolar (fora da 

intervenção direta prevista na legislação em vigor), assim como, de um apoio extraordinário para 

transporte de uma estudante da Universidade de Aveiro, com incapacidade de 85%, ao abrigo 

do previsto no Código Regulamentar do Município de Águeda. 

Por outro lado, e como sucede todos os anos, foram preparados os elementos necessários ao 

lançamento do processo de candidatura às Bolsas de Estudo para o Ensino Superior e ao Apoio 

Para Pagamento de Propinas (2021/2022), tendo sido efetuados 44 atendimentos relativos a 

pedidos de esclarecimento acerca das candidaturas para atribuição das bolsas e apoio a 

pagamento de propinas. 

No que concerne às representações noutras instituições concelhias da área social, durante o 

período em questão a autarquia participou em 5 reuniões do Núcleo Local de Inserção Social de 

Águeda, assim como deu continuidade semanalmente, à sua presença na CPCJ, assegurando, 

igualmente, o apoio ao funcionamento da mesma, designadamente, na sua vertente 

logística e financeira. Ao nível da Rede Social, durante este período, foi realizada a difusão 

regular de informação variada junto dos parceiros de CLAS. 
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Por outro lado, e no que se refere aos planos estratégicos na área social, deu-se continuidade à 

elaboração do Diagnóstico Social, encontra-se na fase de definição dos indicadores, o mesmo 

sucedendo com o Plano Municipal para a Igualdade e Não-Violência, o qual se encontra em fase 

de Diagnóstico Preliminar. 

Por fim, e no que diz respeito aos processos de Descentralização de Competências na Ação 

Social, foi dada continuidade ao funcionamento do CLAIM, onde foram realizadas foram 

realizados 22 atendimentos migrantes para resolução de questões relacionadas com a sua 

legalização. Foi ainda aprovada a implementação do GAE – Gabinete de Apoio ao Emigrante, 

dando cumprimento ao previsto no decreto-lei nº 104/2018 de 29 de novembro. 

Cumulativamente, e na sequência da deliberação da não assunção de competências pela 

Câmara Municipal de Águeda da ação social para o ano de 2021, ao abrigo do decreto-lei nº 

55/2020, foi também proposta a não assunção de competências por parte da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro, para o ano de 2021. 

5.8. QUALIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 

DE SAÚDE DO CONCELHO 

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 de Águeda, 

tendo sido entregue, no dia 15 de novembro, o projeto de execução das especialidades, 

encontrando-se em fase de preparação para abertura de procedimento de empreitada. 

Relativamente às empreitadas das remodelações de infraestruturas da saúde, destaca-se a 

Remodelação do Edifício e Espaços Exteriores do Centro de Saúde de Águeda, tendo sido iniciada 

a obra no dia 19 de outubro. Entretanto, foram executados trabalhos inerentes à preparação do 

terreno, bem como a remoção da parte da cobertura em fibrocimento. Nesta linha, e em 

conformidade com a Fase 1 do projeto, realizaram-se trabalhos de demolição de interiores e 

abertura de vãos novos no corpo do edifício. Neste momento, decorre a execução de trabalhos 

nas vigas de fundação bem como trabalhos de alvenarias ao nível da compartimentação interior. 

Importa destacar também a Remodelação do Edifício e Espaços Exteriores para a Unidade de 

Saúde Familiar de Aguada de Cima, obra que se encontra concluída, aguardando-se apenas a 

ligação às redes de abastecimento público de água e instalações elétricas, para realização de 

ensaios finais e o arranque de equipamentos, visando-se, posteriormente, um agendamento de 

vistoria. Neste momento, está também em curso a requalificação do Serviço de Urgência do 

Hospital Conde Sucena, que conta com investimento da Câmara para a sua execução. 
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5.9. DESPORTO PARA TODOS 

A ação da Câmara Municipal de Águeda nos últimos anos tem sido pautada pelos princípios 

estratégicos e orientadores do Plano Municipal de Desporto (2016-2022) que tem como objetivo 

primordial “aumentar o número de praticantes desportivos no concelho, quer a nível federativo, 

quer ao nível amador ou recreativo, aumentando a consciência da população em geral para os 

benefícios do desporto enquanto elemento chave para a saúde, bem-estar e qualidade de vida”. 

Para a concretização deste objetivo e a implementação da política desportiva municipal, em 

muito contribui o papel das coletividades desportivas, que tem auxiliado para colocar Águeda 

num patamar desportivo de referência nacional. 

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 adiantamentos de verbas a 7 

coletividades para os custos associados aos praticantes e agentes desportivos na época de 

2021/2022, no valor de 35.216,14€. 

No seguimento dos apoios para a realização de obras que assegurem as melhores condições para 

a prática desportiva por parte dos clubes aguedenses, destaca-se a atribuição de um apoio 

financeiro ao Recreio Desportivo de Águeda para obras no Complexo Desportivo do Estádio 

Municipal, nomeadamente a substituição do sistema de iluminação por tecnologia LED, no valor 

de 34.731,78€. 

Salienta-se ainda a atribuição de um apoio financeiro ao clube Ride by Natur para a organização 

da prova “Friendship Tour”, no valor de 2.750,00€ 

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, 

inseridos na plataforma do Associativismo por 13 clubes e 12 atletas individuais. 

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 40 treinos semanais presenciais. 
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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, sendo atividades que 

permitem a toda a população criar hábitos de uma vida saudável, através da prática desportiva 

e proporcionando diferentes experiências. No período em análise decorreram as seguintes 

atividades: 

▪ “Manhãs no Parque” = a 5 de setembro no Parque de Alta-Vila em que participaram 

aproximadamente 100 pessoas; 

▪ “Caminhar pela Natureza” a 19 de setembro, pelo Trilho de Lourizela- PR 10, em que 

participaram aproximadamente 300 pessoas; a 17 de outubro, pelo Trilho do Vale Serrano- 

PR 11, em Agadão, que contou com a colaboração do Centro Social de Agadão, tendo 

participado cerca de 260 participantes; a 17 de outubro, pelo Trilho dos Moinhos- PR 13, 

em Aguada de Cima, que contou ainda com a colaboração da secção de Trail da LAAC, 

tendo participado cerca de 350 pessoas. 

No dia 5 de setembro, decorreu também o Grande Prémio Agitágueda, evento organizado pelo 

clube Águeda Bike Friends em parceria com a Associação Ciclismo da Beira Litoral e com o apoio 

da Câmara Municipal de Águeda, na vertente do ciclismo de estrada, na categoria de Juniores. 

A partida da prova foi efetuada no Águeda Bike Park e a chegada teve lugar na Avenida 25 de 

Abril, num percurso de 105 quilómetros. Em prova estiveram cerca de 100 corredores do escalão 

juniores, em representação de 13 equipas. O júnior Lucas Lopes, da equipa Póvoa Cycling 

Academy, conquistou o 1º Grande Prémio AgitÁgueda de Ciclismo. 

No dia 18 de setembro teve lugar a 6.ª edição do Bairrada UltraMarathon, uma das ultramaratonas 

com mais participantes em Portugal. Os cerca de 600 atletas inscritos nesta prova de referência 

do calendário velocipédico nacional, puderam desfrutar dos trilhos que a organização preparou 

criteriosamente. Um traçado que se estendeu pela região serrana do Município de Águeda, 

passando pelo Município de Sever do Vouga, em direção ao Município de Vouzela, levando os 

bettistas a conhecer algumas das mais belas paisagens dos três concelhos. 

Nos dias 18 e 19 de setembro, decorreu no Crossódromo Internacional de Águeda o Campeonato 

Nacional de Motocross, por força de imposições por parte das autoridades de saúde locais a 

prova não teve público a assistir ao vivo, mas contou com transmissão online no canal Youtube 

FMP MotoTV. 

Destaque também para o passeio ciclo turístico "Unir as Margens", no âmbito da Semana Europeia 

da Mobilidade, que ocorreu a 19 de setembro. Esta atividade foi uma coorganização da Quercus 

com a Câmara Municipal de Águeda, e que contou com a colaboração dos clubes Sporting 

Clube de Paradela e Águeda Bike Friends, tendo participado cerca de 70 pessoas. 
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No dia 25 de setembro, decorreu no largo 1º de maio, o Friendship Tour, evento consiste na 

realização de uma maratona de cycling de 4h, e que contou com cerca de 400 participantes. 

O 4ºTriatlo da Cidade de Águeda 2021, que decorreu no dia 26 de setembro, foi uma organização 

do Desportivo Atlético de Recardães, em parceria com a Câmara Municipal de Águeda, com o 

apoio técnico da Delegação Norte da Federação de Triatlo de Portugal. Do evento fizeram parte 

as provas TRIATLO DE ÁGUEDA Sprint e DUATLO DEÁGUEDA Sprint. Contou com presença de mais 

200 atletas de norte a sul do país. 

O “Campeonato Nacional Sprint e a Taça de Sprint Agitágueda”, organizado pelo Clube de 

Atividades da Bairrada e pela Federação Portuguesa de Orientação, decorreu a 23 de outubro, 

sendo que nas duas etapas participaram 307 atletas oriundos de vários locais do país. 

Numa lógica de promoção do desporto de lazert, e contando com o apoio da Câmara Municipal, 

a primeira edição do Pateira Sunset em Kayak e Sup, organizado pela secção de canoagem da 

ARCOR realizou-se no dia 6 de novembro de 2021, pelas 17:30h na Pateira de Óis da ribeira, no 

qual marcaram presença cerca de 70 pessoas. 

No dia 20 de novembro, realizou a 2º edição do Rally Portoflex Nocturno, organizado pelo Classic 

Clube de Portugal, contou como parceiros os municípios de Águeda e Albergaria e as freguesias 

de Valongo do Vouga e Talhadas. É uma competição de Regularidade Histórica noturna que 

integra o CPRH – Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica na qual participaram 40 

viaturas e 80 pilotos. 

Ainda na lógica da atividade desportiva direcionada para a população em geral, e com o intuito 

de permitir que toda a população experimente as modalidades aquáticas, como a canoagem e 

o sup paddle, decorreu no mês de setembro as Atividades Náuticas no Rio Águeda, de terça a 

sexta, contabilizando um total de cerca de 100 utilizações. 

Considerando ainda o contexto dos projetos desportivos municipais direcionados para a 

comunidade, e numa forte aposta no Desporto Escolar (objetivo 1, subalínea b. do Plano Municipal 

de Desporto) é de se referenciar o projeto Pedal In Águeda, com a iniciativa “Ciclismo nas Escolas” 

que iniciou em setembro e decorrerá até 30 de junho, com as atividades a serem desenvolvidas 

no Águeda Bike Park. Esta iniciativa tem como objetivo promover a aprendizagem do ciclismo 

para alunos do 3º Ciclo do Agrupamento de Escolas Águeda Sul, sendo que até à data já 

usufruíram desta oportunidade cerca de 100 alunos. 

Ainda no enquadramento da aposta no Desporto Escolar é de se referenciar a atividade regular 

do Centro de Formação Desportiva de Desportos Náuticos do Agrupamento de Escolas Águeda 

Sul, desde a sua criação em 2017, agora com um polo em Fermentelos. Durante o período em 

questão, ocorreram cerca de 7 treinos, beneficiando 300 alunos. 
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Destaque também para a realização, nos dias 13 e 14 de outubro de 2021, no cais dos judeus, o 

Open Day do Centro de Formação Desportiva de Desportos Náuticos do Agrupamento de Escolas 

de Águeda, participaram neste evento todas as escolas do concelho. 

É de se referenciar ainda a 1ª edição do projeto “Natação e Canoagem na Escola”, com início a 

20 de setembro, que visa desenvolver o gosto pelas modalidades de natação e canoagem 

proporcionando a familiarização e a adaptação das crianças ao meio aquático, com vista ao 

desenvolvimento de competências que permitam dar a resposta mais adequada (noção de 

saber estar na água) bem como permitir o contacto com a modalidade de Canoagem com a 

abordagem das técnicas elementares/básicas. 

O projeto é dirigido aos alunos do 4.º ano, a frequentar as Atividades de Enriquecimento Curricular, 

nas escolas pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Águeda abrangendo assim 110 alunos 

que, semanalmente, frequentam uma aula de natação (adaptação ao meio aquático) e, que 

posteriormente, frequentarão aulas dedicadas à modalidade de canoagem. 

No mês de setembro, e na continuidade deste trabalho de parceria com o tecido associativo 

local, o Clube de Atividades da Bairrada reiniciou o projeto desportivo “Orienta-te por Águeda” 

tendo desenvolvido diversas iniciativas junto da comunidade escolar, designadamente, na Escola 

Básica Professor Artur Nunes Vidal, em Fermentelos e no IDL – Instituto Duarte Lemos, abrangendo 

cerca de 150 alunos, do 1.º e 2.º CEB. 

Por último, o destaque vai para a estratégia autárquica de desenvolvimento desportivo dedicada 

às pessoas com deficiência (seja ela motora, psíquica ou outra), por forma a suprir as carências 

existentes e a dar respostas que possam efetivamente ajudar a construir uma sociedade equitativa 

e com “soluções” desportivas para todos. Neste enquadramento, é de se referenciar a parceria 

com a ARCOR- Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira, tendo reiniciado no dia 1 de 

setembro as suas atividades de canoagem adaptada. 

No âmbito do Desporto Adaptado, a CERCIAG, em colaboração com a Câmara Municipal de 

Águeda, dinamizou entre os dias 13 e 22 de setembro, a 19.ª edição do evento CERCIAG EM 

MOVIMENTO, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, que este ano tem como lema 

“Mova-se de forma sustentável. Seja saudável”. Devido a todos os constrangimentos decorrentes 

da pandemia, este ano o evento foi realizado num formato completamente diferente do habitual. 

De forma a garantir a segurança de todos, o mesmo decorreu durante 7 dias, com diversas 

atividades especificamente direcionadas a cada tipologia de participantes que nos tem 

acompanhado ao longo dos anos. Entre 13 e 17 de setembro a CERCIAG esteve presente em 

diversas Instituições do Concelho, a dinamizar a iniciativa "Mini-CERCIAG EM MOVIMENTO – Brincar 

Saudável e Sustentável", que envolveu mais de 230 Crianças. Nos dias 21 e 22 de setembro, no 

Estádio Municipal de Águeda, a CERCIAG promoveu a dinamização de cerca de 40 atividades 
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desportivas, artísticas, de aventura e de sensibilização ambiental, desta vez dirigidas 

especificamente aos Clientes da organização. 

Ainda no contexto do trabalho em rede, é de se referenciar o projeto Developing Intereuropean 

Resources Trail Builder Training (DIRTT), que continua com as reuniões periódicas online, tendo-se 

realizado até à data mais de 50 reuniões online. No entanto, destaca-se a realização da 1ª reunião 

transacional do projeto após a pandemia, que decorreu em Slettestrand, na Dinamarca, de 26 a 

29 de outubro. De entre os vários pontos da ordem de trabalho, é de se referenciar a preparação 

da primeira ação piloto para a implementação do programa educacional deste projeto e que irá 

ocorrer em Águeda de 24 a 29 de janeiro de 2022. 

No âmbito do “Ciclo de Formação para Movimento Associativo - 2021”, dirigido a Associações e 

Clubes Desportivos decorreram nos dias 24 de setembro e 7 de outubro, no Salão Nobre da 

Câmara Municipal, as formações “Gestão Associativa: boas práticas e estratégias de 

desenvolvimento” e “Coaching e motivação de equipas desportivas”. As iniciativas contaram, no 

total, com a participação de 54 elementos, pertencentes a várias associações e clubes 

concelhios. 

Relativamente às Piscinas Municipais de Águeda, durante o mês setembro, foram realizadas as 

renovações de matrícula para a Escola Municipal de Natação, para todos os alunos a partir dos 

12 meses. De 01 a 09 de setembro, foram realizadas as renovações de matrícula, tendo-se 

registado um total de: 

▪ 70 matrículas para os seniores 

▪ 46 matrículas para adultos 

▪ 40 matrículas para bebés 

▪ 286 matrículas para os restantes alunos 

A Escola Municipal de Natação iniciou as suas atividades a partir do dia 03 de outubro, registando 

até ao momento 5.283 utilizações. 

No âmbito da programação desportiva, decorreu ainda, a 29 de setembro (Dia Mundial do 

Coração), nas Piscinas Municipais, a iniciativa “Cuida do Teu Coração”. Esta iniciativa tem como 

objetivo o incentivo da prática regular de atividade física e desportiva junto da população, 

concretamente, na população adulta e sénior enquanto instrumento essencial para o incremento 

da melhoria da qualidade de vida, saúde e lazer de todos os cidadãos, bem como da sua cultura 

desportiva. Foram realizadas 3 aulas de Hidromovimento para seniores, assim como a decoração 

do espaço alusivo ao tema. Ainda associada a esta iniciativa decorreu uma caminhada 

dinamizada pelo Centro Municipal de Marcha e Corrida na qual participaram cerca de 50 

participantes. 
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No âmbito da parceria celebrada com o Clube Sport Algés e Águeda XXI, foram abertas novas 

inscrições para aulas de natação de aprendizagem para crianças. As aulas iniciaram em 

novembro e decorrem aos sábados durante o período da manhã, tendo-se registando um total 

de 56 novas matrículas. Desta forma, o Clube contribui para uma redução significativa da lista de 

espera que existente para aulas de natação. 

Ainda neste âmbito, a Piscina Municipal de Águeda acolheu, no mês de outubro, grupos de 

crianças e jovens pertencentes a várias entidades e instituições do concelho, nomeadamente, 

pertencentes a “Os Pioneiros” (6 utentes); da Escola Secundária Adolfo Portela (10 utentes) e da 

Escola Básica Fernando Caldeira (14 utentes) que integram o Projeto “Dá-me Asas” e ainda da 

Escola Secundária Marques de Castilho com o grupo de “Educação Inclusiva” (8 utentes). No mês 

de novembro, iniciaram a frequência da Piscina Municipal utentes da Cerciag (14 utentes). 

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 execução do Estudo de Mercado “Procura Desportiva no 

Concelho de Águeda”. Este estudo, com amostra definida em 651 munícipes, com idade superior 

a 18 anos, consiste na realização de um Inquérito junto da população concelhia, tendo por 

finalidade obter informação sobre a prática desportiva no Concelho de Águeda, 

nomeadamente, registar os motivos que levam à prática ou não prática desportiva, quais as 

modalidades/atividades mais praticadas, com que frequência e regularidade e recolha de 

opinião do munícipe sobre as instalações desportivas existentes. 

5.10. GESTÃO FLORESTAL E 

ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO CIVIL 

No âmbito da Gestão Florestal, enquadrado no Gabinete Técnico Florestal, destaca-se a 

elaboração do relatório final da candidatura ao “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas 

– 2021”, do IPDJ. 

No corrente diário, elaboraram-se relatórios para abate e/ou poda de sobreiros, emitiram-se 

pareceres e análises de projetos de (re)arborização, existiu o registo de queimas e queimadas na 

plataforma, emitiram-se pareceres de mobilização de solo e de Fogo-de-Artifício, elaborou-se o 

relatório trimestral da equipa de Sapadores Florestais sobre os trabalhos executados, bem como 

a elaboração dos Pedidos de Pagamento ao Fundo Florestal Permanente (FFP). 
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Ainda esteve reunida a Comissão Municipal de Defesa das Florestas de Águeda para emissão de 

parecer sobre Edificação em Solo rural, tendo sido elaborado o processo para análise, 

preparação e gestão da reunião. 

No que se refere à gestão de combustíveis, o trabalho desenvolvido pelos sapadores florestais é 

fulcral, tendo sido cumpridas as seguintes ações: 

• Intervenção e regularização de plataformas e gestão de combustíveis nas bermas 

de caminhos/estradões florestais; 

• Gestão de combustíveis na FGC em redor da “Aldeia Segura” em Alcafaz; 

• Limpeza e manutenção de FGC em Terrenos Municipais em redor de edifícios e nas zonas 

industriais (PEC); 

• Serviço Público no perímetro florestal do Préstimo, na vertente da silvicultura preventiva. 

• Realização de 3 UFCD do RFSF: 

1. UFCD 10004 - Operação com motosserra em segurança; 

2. UFCD 5376 - Equipamentos e veículos de sapadores florestais; 

3. UFCD 3124 - Constituição, funcionamento, conservação dos equipamentos 

motomanuais.  

Conjuntamente, existe um apoio contínuo aos munícipes e às Freguesias/Uniões de Freguesias na 

Gestão de combustíveis, na escolha de espécies, (re)arborizações e apoio à fiscalização na 

gestão de combustíveis em terrenos privados e emissão dos respetivos pareceres. 

Ainda existiu a análise e decisão das unidades de formação de curta duração (UFCD) do 

Referencial de Formação de Sapador Florestal (RFSF) inserido no Catálogo Nacional de 

Qualificações, que conferem as competências necessárias ao exercício das suas funções. 

Ao nível da atividade da Proteção Civil, e para o período em referência, destaca-se em especial 

o seguinte: 

▪ No âmbito da Pandemia Covid-19 a Proteção Civil continua em permanência na linha da 

frente no apoio / cooperação e acompanhamento com vista a minimizar os efeitos desta 

pandemia; 

▪ Contacto permanente com o Delegado de Saúde, Centro de Saúde, Forças de 

Segurança, Bombeiros, Juntas e Uniões das Freguesias e Instituições; 

▪ Coordenação / distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a Instituições; 

▪ Continuação da execução do Plano de Ação no combate à Vespa Asiática, verificação 

/ validação / desativação de ninhos de vespas. 
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▪ Acompanhamento e articulação com os vários Agentes de Proteção Civil no âmbito do 

DECIR - 2021 - Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais 2021. 

Devido às condições meteorológicas adversas que se tem feito sentir nomeadamente em 

determinados períodos de forte precipitação e que se refletiram no nosso município através de 

cheias/inundações/quedas de árvores/deslizamento e movimentação de massas, o Serviço 

Municipal de Proteção Civil de forma empenhada e em prontidão procedeu à supervisão e 

tratamento das várias ocorrências. Decorrente das várias ocorrências houve a necessidade de 

efetuar o corte de estradas inundadas, recorrendo a sinalização temporária para interdição ao 

trânsito. 

De referir ainda a monitorização permanente dos caudais dos rios (Águeda, Alfusqueiro, Vouga e 

Cértima) e seu desenvolvimento. 

Também, e no âmbito da sua atividade normal e porque é necessário a articulação com várias 

entidades, destaca-se Freguesias/Uniões de Freguesias, Bombeiros, GNR – Guarda Nacional 

Republicana, UEPS – Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, CDOS – Centro Distrital de 

Operações e Socorro, CODU – Centro de Orientação de Doentes Urgentes – IMEN, ANEPC – 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Altice/outros operadores, Lusitaniagás, IP - 

Infraestruturas de Portugal, EDP Distribuição, ADRA – Águas da Região de Aveiro, CIRA – 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e Câmaras Municipais / Serviços Municipais de 

Proteção Civil confinantes. 

Para além destas atividades, o Serviço Municipal de Proteção Civil trata de variados tipos 

processos relacionados com reclamações e outras solicitações / alertas de munícipes. 

Durante o período em questão, continuou a ser desenvolvido o Plano Municipal de Segurança, 

que tem em vista aperfeiçoar o sistema de segurança pública de Águeda, através de propostas 

que integrem políticas de segurança, políticas sociais e ações comunitárias, de forma a 

reprimir/prevenir o crime e reduzir a impunidade, aumentando a segurança e a tranquilidade dos 

cidadãos. Neste âmbito, foi também redesenhada a proposta de regulamento do Conselho 

Municipal de Segurança, com vista a ser aprovada em sede de Assembleia Municipal. 
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5.11. EXCELÊNCIA DOS 

SERVIÇOS DA AUTARQUIA 

A Autarquia, através do seu Sistema de Gestão (SG) – Qualidade e Segurança da Informação, 

monitoriza, avalia 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 correspondente 

melhoria contínua. No período em apreço, são de destacar as ações seguintes, entre outras: 

▪ Execução de ações e respetivo acompanhamento e avaliação da eficácia, na sequência 

das auditorias de 3.ª parte, realizadas pela APCER, ao SG – Qualidade e Segurança da 

Informação, nomeadamente, das não conformidades e oportunidades de melhoria 

identificadas pela Equipa Auditora; 

▪ Análise do Manual do SG, de modo a avaliar a necessidade de revisão do mesmo, 

adequando-o à realidade autárquica; 

▪ Análise/Revisão de procedimentos do Sistema de Gestão, para atualização das práticas à 

realidade da Autarquia e aos normativos e legislação aplicável; 

▪ Verificação/revisão de documentos do Sistema de Gestão – Qualidade e Segurança da 

Informação; 

▪ 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; 

▪ Revisão do Manual de Acolhimento a funcionários/as, novos conteúdos e melhoramento 

de outros; 

▪ Revisão dos processos/Competências Organizacionais, atividades macro e respetivos/as 

responsáveis, decorrente do novo Executivo Municipal, para o quadriénio 2021/2025. 

Ao nível da Segurança da Informação, encontra-se em revisão a listagem de controlo de acessos 

dos/as utilizadores/as, ao nível das Tecnologias da Informação – aplicações, sistemas, plataformas 

da CMA, com o objetivo de controlar e assegurar que os acessos existentes se encontram prévia 

e devidamente autorizados. 

Participação em reuniões, análise e discussão de assuntos relacionados com o processo da RAD, 

assim como análise de diversos documentos e procedimentos, no que diz respeito ao processo de 

Reengenharia de Processos. 

Cumulativamente, foram preparados os novos modelos de requerimentos para submissão online, 

no âmbito da RAD, assim como a análise de circuitos work-flow para os novos processos. 
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Ainda a respeito do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), para além da análise de 

informação específica sobre dados pessoais, estamos em fase de 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. 

Análise e avaliação, ao nível do Plano de gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

(PGRCIC), com a identificação de novos riscos e medidas implementadas e/ou a implementar, 

de modo a prevenir/mitigar a ocorrência dos riscos, com o intuito de darmos continuidade à 

elaboração do Relatório de Execução do PGRCIC. 

Participação/colaboração em reuniões do projeto “Selos Digitais”, com a tutela do Governo, cujo 

objetivo macro é “Incrementar a maturidade digital das organizações em Portugal”, nas vertentes 

“Acessibilidade Digital” e “Confidencialidade & Proteção de dados”. 

Também e, na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 65/2021, de 30 de julho, que 

regulamenta a Lei n.º 46/2018, de 13 de agosto – Regime Jurídico da Segurança no Ciberespaço, 

Cibersegurança, objetivando a implementação de medidas destinadas a garantir um elevado 

nível de segurança das redes e da informação, encontramo-nos a analisar profundamente a 

legislação em causa, de modo a avaliar e planear as ações/obrigações do Município à 

concretização da adequação organizacional às exigências legais. 

De salientar ainda a participação na criação da Associação de Trabalhadores do Município de 

Águeda – ATMA. 

No que se refere às Tecnologias de Informação, para além da gestão e suporte diário a todos os 

equipamentos e rede informática do município e de alguns eventos e reuniões que decorreram 

nos edifícios municipais. A nível das escolas foi efetuada a manutenção anual dos equipamentos 

ativos e efetuado a atualização dos equipamentos Wifi e respetivo reforço de cobertura. 

Ao nível da Comunicação, para além da articulação com os meios de comunicação social locais 

e nacionais para divulgação de notícias e eventos relacionados com a atividade municipal, foram 

igualmente efetuadas as tarefas de gestão e monitorização da presença da CM Águeda nas 

redes sociais, planos de comunicação, notas de imprensa e as coberturas jornalísticas e 

fotográficas dos acontecimentos municipais.   

Assim, foram remetidas à comunicação social, nos meses de setembro, outubro e novembro, um 

total de 18 notas de imprensa, efetuadas 90 publicações de notícias e eventos nas redes sociais e 

40 coberturas fotográficas de eventos. 
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Em relação às faces municipais da rede de Mupis presente na cidade, foram colocados 70 novos 

mupis. De mencionar que a rede de Mupis é uma forma de comunicação direta com o Munícipe 

ou visitante que diariamente utiliza as ruas da cidade, quer de transporte quer de forma pedonal. 

Ao nível do Águeda.TV, foram efetuados reportagens e vídeos de eventos ocorridos no concelho, 

assim como realizadas várias peças de design e transmissões em direto (facebook e youtube) de 

eventos com destaque no município que incluem, por exemplo, as Assembleias Municipais. 

Em setembro, outubro e novembro foram realizadas 30 reportagens num total de 27 vídeos, 6 

transmissões em direto, 104 peças de design, num total de 811 tarefas registadas este ano.
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6. OUTRAS 

INFORMAÇÕES 

6.1. INFORMAÇÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 

Relativamente à Gestão de Recursos Humanos e para além do tratamento e registo de situações 

dentro do regular funcionamento do serviço, destaca-se o início da aplicação dos métodos de 

seleção relativos aos procedimentos de recrutamento de pessoal com vista à ocupação de 35 novos 

postos de trabalho, previstos e não ocupados do Mapa de Pessoal aprovado para o ano de 2021. 

Toda a informação sobre recrutamento de pessoal pode ser consultada na página da autarquia no 

seguinte link – https://www.cm-agueda.pt/municipio/recursos-humanos/procedimentos-concursais 

Relativamente à pandemia COVID-19, continuaram a ser aplicadas medidas de salvaguarda da 

saúde e segurança dos trabalhadores, nomeadamente acompanhamento da sua situação de saúde, 

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. 

Foram ainda iniciadas as ações para a elaboração dos documentos de gestão nomeadamente Mapa 

de Pessoal para o ano de 2022 e respetivo Orçamento. 

6.2. INFORMAÇÃO JURÍDICA 

No âmbito da atuação do Jurídico da autarquia, referência para os pareceres internos desenvolvidos 

a pedido de diversos serviços, totalizando 60 pareceres emitidos no período, 15 processos nos tribunais 

administrativos e julgados em paz em que a autarquia é assegurada pelo gabinete jurídico, assim 

como a representação do município e acompanhamento de processos de contraordenação e 

judiciais em curso, em articulação com o(s) mandatário(s) da autarquia (ver anexo II). 

https://www.cm-agueda.pt/municipio/recursos-humanos/procedimentos-concursais
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6.3. INFORMAÇÃO FINANCEIRA 

No que respeita à contratação pública e contabilidade, para além das tarefas inerentes ao serviço, o 

destaque será para os procedimentos de final e a preparação do orçamento para o ano de 2022. 

Na Unidade Técnica Administrativa o destaque será do serviço jurídico, com a tomada de posse dos 

novos órgãos autárquicos existiu a preparação de minutas de propostas e de despachos de 

competências. 

Relativamente à contratação pública, no período em referência, encontravam-se em curso os 

seguintes procedimentos: 

Mês de setembro/2021: 

▪ Concursos Públicos: 7 (sete) a decorrer; 1 (um) concluído e 0 (zero) revogados; 

▪ Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 14 (catorze) a decorrer, 8 (oito) concluídos e 1 (um) 

revogado; 

▪ Consultas Prévias: 6 (seis) a decorrer, 3 (três) concluídos e 0 (zero) revogados; 

▪ Ajustes Diretos Simplificados: 212 (duzentos e doze). 

Mês de outubro/2021: 

▪ Concursos Públicos: 6 (seis) a decorrer; 1 (um) concluído e 0 (zero) revogados; 

▪ Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 4 (quatro) a decorrer, 2 (dois) concluídos e 0 (zero) 

revogados; 

▪ Consultas Prévias: 3 (três) a decorrer, 0 (zero) concluídos e 0 (zero) revogados; 

▪ Ajustes Diretos Simplificados: 98 (noventa e oito). 

Mês de novembro/2021: 

▪ Concursos Públicos: 6 (seis) a decorrer; 0 (zero) concluídos e 1 (um) revogado; 

▪ Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 16 (dezasseis) a decorrer, 13 (trezo) concluídos e 0 (zero) 

revogados; 

▪ Consultas Prévias: 5 (cinco) a decorrer, 4 (quatro) concluídos e 0 (zero) revogados; 

▪ Ajustes Diretos Simplificados: 238 (duzentos e trinta e oito). 
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6.3.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

 

 Setembro Outubro Novembro 

Receita Executada 23.143.029,22 € 24.788.355,71 € 27.189.833,53 € 

Despesa Executada 21.576.127,10 € 23.432.437,38 € 26.610.801,70 € 

Execução das Grandes 

Opções do Plano 

Orçamental 

11.151.612,56 € 12.114.270,74 € 14.009.673,85 € 

Capacidade de 

Endividamento 
   

Dívidas a Fornecedores 1.390.630,77 € 1.036.378,14 € 874.299,72 € 

Dívidas a Empreiteiros 345.744,77 € 425.479,28 € 1.103.528,40 € 
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7. EQUIPAMENTOS 

MUNICIPAIS 

7.1. PAÇOS DO CONCELHO 

7.1.1. 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. 

n.º de atendimentos Setembro Outubro Novembro 

GAM 896 790 885 

Obras Particulares 585 581 673 

 

Fonte: i4c - i4c (cm-agueda.pt) https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/3/7 
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7.1.2. 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. 

(kWh) Setembro Outubro Novembro 

CÂMARA MUNICIPAL 495 471 304 

EB AGADÃO 476 455 314 

JI MOURISCA DO VOUGA 493 471 311 

 1464 1397 929 

 

Fonte: i4c - i4c (cm-agueda.pt) https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/1/29 

7.1.3. ESPAÇO MULTIGERACIONAL DE ÁGUEDA 

7.1.3.1. INCUBADORA DE EMPRESAS DE ÁGUEDA 

Forma incubados 14 projetos no período de setembro, outubro e novembro. 

Para mais dados sobre a IE Águeda, consultar: https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/7/37 
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7.1.3.2. 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. 

n.º participantes Setembro Outubro Novembro 

 43 51 63 

 

7.1.4. CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA 

 Setembro Outubro Novembro 

Espetáculos/eventos promovidos pelo CAA e autarquia 

n.º de espetáculos 4 4 4 

n.º de espetadores 721 998 1235 

Espetáculos/eventos correspondentes a cedências e alugueres 

n.º de espetáculos 1 11 6 

n.º de espetadores 216 1265 1075 

Espetáculos/atividades promovidos pelo Projeto Educativo 

n.º de espetadores 299 316 342 

Exposições Patentes 

n.º de visitantes 154 179 224 
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7.1.5. BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE 

 Setembro Outubro Novembro 

Novos leitores e empréstimos ao domicílio 

n.º de novos leitores 30 133 65 

n.º de empréstimos domiciliários 608 1525 1443 

Serviço Educativo 

n.º de atividades 1 24 28 

n.º de participantes 38 488 488 
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7.1.6. 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 

Atendimentos Setembro Outubro Novembro* 

n.º de atendimentos de turistas portugueses 1299 577 
5978 

n.º de atendimentos turistas estrangeiros 271 202 

TOTAL 1571 779 5978 

*Importa referir que no mês de novembro, não foi feita a distinção entre atendimentos de turistas 

portugueses e estrangeiros. 

 

7.1.7. PISCINAS MUNICIPAIS DE ÁGUEDA 

Atendimentos Setembro Outubro Novembro 

n.º de atletas do Clube Sport e Algés de Águeda 438 314 287 

n.º de alunos da Escola Municipal de Natação 564 2486 2797 

n.º de utilizações em regime livre 386 265 229 
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ANEXOS 
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8. ANEXOS 

 

 

 

 

 

ANEXO I | EMPREITADAS EM CURSO 
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