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1. MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Somos conhecidos e amplamente reconhecidos, na região e no país, como um 

Município inovador, criativo, empreendedor, mais familiarmente responsável, com boas 

práticas nas áreas do ambiente, educação e muitas outras que têm sido apontadas 

como modelo para outros municípios. 

É disso mesmo exemplo a mais recente distinção, de Município do Ano, atribuída pela 

UM-Cidades, da Universidade do Minho, que muito nos orgulha. É evidência clara de 

como Águeda se posiciona a nível nacional e como consegue, com as suas ideias e 

projetos vanguardistas, destacar-se entre os seus pares.  

Distinções, prémios e reconhecimento público que, não só nos coloca na esfera do que 

de melhor se faz em Portugal, como canaliza para o nosso concelho todas as atenções. 

Isto é competitividade, que se repercute a vários níveis, desde o social ao económico, 

passando pelo cultural e naturalmente o turístico. E que tem um efeito anímico muito 

grande, no orgulho de sermos aguedenses.  

Águeda tem, nos últimos meses, sido alvo da atenção de milhares de pessoas pelo Natal 

e pela aposta num conceito de animação e dinamização que orgulha os aguedenses 

e atrai visitantes de todo o país e até estrangeiros, com a decoração e iluminações 

natalícias e para verem o Maior e Menor Pai Natal do Mundo. 

Numa altura em que, ao mesmo tempo, encerramos um ano civil com uma atividade 

municipal intensa e iniciamos um novo ciclo autárquico, é importante referir as linhas 

mestras do que defendemos para os próximos quatro anos e quais os projetos que nos 

propomos concretizar. 

Iniciaram as obras do Centro de Saúde de Águeda e do Hospital de Águeda, duas 

intervenções muito relevantes para a prestação de cuidados à população, a primeira 

é um investimento de 1,3 milhões de euros do Município e a segunda conta com uma 

comparticipação financeira muito relevante da Câmara. Ainda na área da Saúde, a 

Unidade Familiar de Aguada de Cima está concluída, aguardamos a colocação do 

equipamento e mobiliário por parte da ARS e está em bom andamento a construção a 

Unidade de Saúde de Travassô.  
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Mantemos uma aposta forte e diferenciada na reabilitação dos nossos rios e ribeiras, 

com intervenções em curso nos Rios Águeda, Alfusqueiro e Marnel e nas ribeiras da 

Aguieira e Ameal.  

Para este mandato, um dos nossos grandes focos vai ser a Habitação, com uma aposta 

estratégica que terá reflexos na qualidade de vida dos aguedenses. No sentido de 

apoiar os que se querem fixar no nosso concelho, estamos a elaborar a Estratégia Local 

de Habitação, promovendo a reabilitação do parque habitacional devoluto, criando 

incentivos à recuperação do edificado e implementando medidas de apoio ao 

arrendamento.  

A ligação Águeda/Aveiro, a ligação do PEC ao IC2, a Estrada Águeda até Á-dos-

Ferreiros (EN333), a execução das intervenções estruturais para o aumento da 

capacidade de resposta às cheias, na baixa de Águeda, ou a regeneração urbana na 

cidade e freguesias são algumas das obras que estão a ser concretizadas. 

 

 

 

“Gosto de acreditar naquilo que sei e de conhecer aquilo 

em que acredito. Sei que as boas obras, nascem dos que 

acreditam e não perdem a vontade de construiRua” 

O Presidente, 

Câmara Municipal de Águeda 

 

Jorge Almeida  
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2. INTRODUÇÃO 

 

 

 

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 1.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 

2022, diz respeito aos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, sendo que este 

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

Plano e Orçamento de 2022. 

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 

 

PRESIDENTE 
JORGE ALMEIDA 
 

Presença nas reuniões do Conselho Intermunicipal e na Assembleia Intermunicipal da CIRA 

– Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro; 

Presença nas reuniões do Órgão de Gestão e na Assembleia Geral da Adices; 

Presença na Assembleia Geral e nas reuniões ordinárias do Conselho Diretivo da AMCV – 

Associação de Município do Carvoeiro-Vouga; 

Cerimónia de Entrega do Prémio Autarquias do Ano 2021, Teatro Municipal Baltazar Dias – 

Funchal; 

Entrevista ao jornal finlandês "Helsingin Sanomat", na Câmara Municipal de Águeda; 

XXV Congresso Nacional da ANMP, Aveiro, Parque de Feiras e Exposições de Aveiro; 

Encontro no âmbito da comemoração do 84.º Aniversário da Restauração da Diocese de 

Aveiro, na Casa Diocesana de Albergaria;  
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Cerimónia do Hastear das Bandeiras ECO XXI 2021 e Autarquias Mais Familiarmente 

Responsáveis 2021, na Câmara Municipal de Águeda; 

Presença na Reunião do Conselho Regional da CCDR Centro, no auditório da CCDRC, em 

Coimbra; 

Presença na Inauguração da Exposição "Ruralidades" do artista Jorge Bacelar, no Centro 

de Artes de Águeda; 

Presença nas Comemorações do 87. º Aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Águeda, no Quartel Sede da AHBVA; 

Assinatura do Protocolo de Cooperação para a Administração de Vacinas contra a Gripe - 

Contingente SNS - com a ANF e AFP, na Câmara Municipal de Águeda; 

Presença na apresentação do livro “AUTOBIOGRAFIA”, do autor Aurélio Ferreira, na 

Fundação Almeida Roque; 

Presença na cerimónia de entrega de Certificados e Placas às Entidades Formadoras 

Certificadas na época 2020/2021, na Aldeia do Futebol da Associação Futebol de Aveiro; 

Reunião para a criação dos Grupos de Trabalhos no âmbito do PROJETO “ALDEIAS DE 

PORTUGAL”, da ADICES, no Edifício da Câmara Municipal; 

Reunião sobre Cuidados Paliativos, com Pedro Almeida, Diretor Executivo da ACES - 

Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Vouga, na Câmara Municipal de Águeda; 

Presença na 2.ª Edição da Opereta “A Filha do Ferreiro”, apresentada pelo Grupo Folclórico 

da Região do Vouga e a Orquestra Típica de Águeda, no Centro de Artes de Águeda; 

Assinatura de adenda ao Contrato-Programa n.º 329/21, para atribuição de apoio 

financeiro para Construção da Cobertura dos Campos Padel, na Câmara Municipal de 

Águeda; 

Receção do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Quelimane – Zambézia, 

Moçambique, Professor Doutor Manuel de Araújo, e visita pelas obras do Concelho de 

Águeda e obras de reabilitação das ribeiras da Aguieira e Ameal; 

Presença na Cerimónia simbólica de Comemoração dos 103.º Aniversário do Combate das 

Barreiras, promovida pela ANATA – Associação dos Naturais e Amigos de Águeda, no Largo 

António Faria Gomes; 

Presença no Arranque da Empreitada - ÁGUAS RESIDUAIS DA AGUIEIRA/OUTEIRO/ MOURISCA 

DO VOUGA (PAR-063) – ÁGUEDA;  
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VICE-PRESIDENTE 
EDSON SANTOS 

 

Assinatura formal de protocolo entre o Município de Águeda, a Associação Cultural e 

Recreativa de Vale Domingos e o Instituto Português da Juventude, no âmbito da proposta 

vencedora do Orçamento Participativo Portugal 2018 “Exemplo de Aldeia Didática e 

Divertida!”, na Câmara Municipal de Águeda; 

Assinatura formal de protocolo entre o Município de Águeda, a Associação Cultural e 

Recreativa de Vale Domingos e o Instituto Português da Juventude, no âmbito da proposta 

vencedora do Orçamento Participativo Portugal 2018 “Desporto para Todos”, na Câmara 

Municipal de Águeda; 

Conferência de Imprensa do Projeto do Ciclo "Concertos de Inverno" 2021, no Salão Nobre 

da Câmara Municipal de Águeda;  

Concerto da Banda Alvarense e Mimos Dixie Band, no Auditório CAA; 

Concerto do Tiago Bettencourt - 2019 Rumo ao eclipse, no Auditório do CAA;  

Cerimónia do Hastear das Bandeiras ECO XXI 2021 e Autarquias Mais Familiarmente 

Responsáveis 2021, na Câmara Municipal de Águeda; 

Receção de boas vindas no âmbito da reunião da comissão de acompanhamento do 

projeto LIFE Águeda, na Câmara Municipal de Águeda; 
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5.º Encontro Anual com as Autoridades de Transporte, organizado pela Autoridade da 

Mobilidade e Dos Transportes (AMT), via online; 

Arranque do “Projeto Tenho um Amigo” através de uma reunião teste, entre Águeda e a 

Câmara Municipal do Sal, na EB Fernando Caldeira ou CMA através do link; 

Primeira reunião ordinária do Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Carvoeiro 

– Vouga (AMC-Vouga), no mandato de 2021-2025, na sede da AMC-Vouga; 

Reunião ordinária da Assembleia Intermunicipal da AMC-Vouga, do último trimestre de 2021, 

na sede da AMC-Vouga; 

Visita a eventos dos Reis/Paradas, de modo a adquirir novas ideias no âmbito de atividades 

turística para o concelho de Águeda, em Madrid;  

Entrega de prémios no âmbito da 5ª Taça de Portugal de Ciclocross, no Águeda Bike Park;  

Conferência de Imprensa no âmbito da candidatura de fundos comunitários aprovada do 

Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para implementar a área de acolhimento 

Empresarial de Nova Geração o na Câmara Municipal de Águeda; 

Participação na ação piloto "Train-the-Trainer", no âmbito do projeto DiRTT - Developing 

Intereuropean Resources Trail Builder Training, no CAA;  

Cerimónia simbólica das comemorações dos 103 anos do “Combate das Barreiras”, 

organizado pela Associação dos Naturais de Águeda (ANATA), na Praça António Faria 

Gomes em Águeda; 

Ação de sensibilização no âmbito da atualização do Plano de Promoção e Acessibilidade 

em parceria com a mpt® (mobilidade e planeamento do território, lda.), com o tema 

“Acessibilidade e Mobilidade para Todos - DL 163/2006”, na Sala Polivalente da Biblioteca 

Municipal; 

Visita do Teatro Nacional D. Maria II, no Centro de Artes de Águeda;  

Sessão informativa e de networking no âmbito do novo programa de Financiamento 

Erasmus + Sport Info Day 2022 Organising Team, via online; 

Receção do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Quelimane – Zambézia, 

Moçambique, Professor Doutor Manuel de Araújo, e visita pelas obras do Concelho de 

Águeda e obras de reabilitação das ribeiras da Aguieira e Ameal. 
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VEREADORA 
MARLENE GAIO 

 

Presença online nas I Jornadas de Empregabilidade Inclusiva, realizadas no âmbito do Dia 

Internacional da Pessoa com Deficiência, promovidas pela CERCIAG em colaboração com 

o INR – Instituto Nacional para a Reabilitação; 

Presença no 1.º Simpósio de Inovação Social de Águeda, no auditório do Centro de Artes 

de Águeda; 

Presença na Palestra Mediação Intercultural “A importância das tradições ciganas”, no 

âmbito do Ciclo de Conversas sobre o Povo Cigano, no Café Concerto do Centro de Artes 

de Águeda; 

Cerimónia do Hastear das Bandeiras ECO XXI 2021 e Autarquias Mais Familiarmente 

Responsáveis 2021, na Câmara Municipal de Águeda; 

Curso de Formação Inicial para Eleitos Locais - Fundação FEFAL; 

Visita às Instalações do Centro Social Arco-Íris, no lugar de Paradela, da União das Freguesias 

de Recardães e Espinhel; 

Receção do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Quelimane – Zambézia, 

Moçambique, Professor Doutor Manuel de Araújo, e visita pelas obras do Concelho de 

Águeda e obras de reabilitação das ribeiras da Aguieira e Ameal.  
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VEREADOR 
VASCO OLIVEIRA 

 

Cerimónia do Hastear das Bandeiras ECO XXI 2021 e Autarquias Mais Familiarmente 

Responsáveis 2021, na Câmara Municipal de Águeda; 

Reunião ordinária da Assembleia Intermunicipal da AMC-Vouga, na sede da Associação, 

em Albergaria-a-Velha; 

Visita às empresas Abimota e Miranda & Irmão, Lda, da Presidente da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Dra. Isabel Damasceno e 

do Vice-Presidente, Prof. Eduardo Anselmo; 

Sessão de sensibilização no âmbito do Plano de Promoção das Acessibilidades "Ação 1 - 

Acessibilidade e Mobilidade para Todos - DL 163/2006", na sala polivalente da Biblioteca 

Municipal; 

Visita do Presidente da Câmara Municipal de Quelimane – Moçambique, Professor Doutor 

Manuel de Araújo, ao Município de Águeda; 

Cerimónia de arranque da empreitada de Águas Residuais da Aguieira/Outeiro/Mourisca 

do Vouga, uma obra realizada pela AdRA – Águas da Região de Aveiro, no Largo da 

Capela de Á-dos-Ferreiros, no Préstimo. 
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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, de 1 de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022 o Balcão de Águeda 

iniciou 502 RGG – Representações Gráficas Georreferenciadas e finalizou 547 e a 31 de janeiro de 

2022 o BUPi de Águeda tinha iniciado 1580 RGG e concluído 1458, no total. 

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

de mais destacar, durante este período, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), 

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. Destaque também 

aqui para a candidatura ao Aviso n.º 02/C7-i01/2021 - Reconversão de Áreas de Acolhimento 

Empresarial Existentes para uma Dimensão Mais Resiliente, Mais Verde e Mais Digital, onde Águeda 

se classifica em 1.º lugar a nível nacional e regional (82 pontos em 100), tendo sido a candidatura 

com maior valor de Investimento Elegível e a conceder a nível nacional (20 054 955,31€) e única 

candidatura abrangendo as 5 tipologias de investimento a nível nacional, prevendo-se a 

execução de todos os investimentos até 2024. 
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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. Salientamos 

também aqui que o número de visitantes, turistas portugueses e estrangeiros, durante o mês 

de dezembro de 2021, foi de cerca de 14.000. 
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5. LINHAS 

ESTRATÉGICAS 

5.1. O PAPEL DE ÁGUEDA 

COMO UMA SMART CITY 

O empenho e o esforço do Municipio de Águeda na procura constante do seu reconhecimento 

enquanto uma cidade Smart City, reflete-se no desenvolvimento contínuo e aposta em novas 

ferramentas e instrumentos que permitam conduzir Águeda a um nível de referência e de 

excelência, enquanto cidade cada vez mais inteligente e sustentável e com fortes repercussões 

na qualidade de vida dos nossos cidadãos. 

É desta forma e com este foco que continuamos a atualizar e a dinamizar as plataformas do 

município, Agueda Smart City Platform e PLUMA, com a inclusão de novos indicadores e 

parâmetros, sendo que, no período a que se refere esta informação, destacamos de seguida os 

desenvolvimentos mais significativos neste âmbito: 

PLATAFORMA SMARTCITIES 

• Retiradas referencias ao serviço da GesFrota; 

• Atualização dos modelos das bases de dados para resolver um erro que começou a 

aparecer devido a alterações feitas nas bases de dados. 

PLUMA 

• Adicionada vista de Satélite aos mapas; 

• Atualização dos modelos das aplicações da medidata;  

• Revisão de alguns serviços devido a alterações nos modelos da medidata; 

• Início de desenvolvimento de fichas de processos; 

▪ Adicionados dados relativos a receitas aos gráficos de taxas por tipo de receita com 

escolha entre mês ou ano;  

▪ Atualizado web-service responsável pelas notificações; 
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▪ Retiradas referencias ao serviço da GesFrota; 

▪ Adicionados modelos da plataforma EPaper para integração no Pluma; 

▪ Integração das contagens de entradas de processos pela plataforma EPaper no gráfico 

na área Obras; 

▪ Otimizações nos widgets de execução orçamental na página inicial; 

▪ Download da listagem de rúbricas subscritas adicionado na área de rúbricas; 

▪ Correções na importação de rubricas para o planeamento orçamental; 

▪ Adicionada vista com compromissos por divisão; 

▪ Adicionados indicadores para tempo medio de resolução de ocorrências em dias; 

▪ Correção na criação do ficheiro para download em ocorrências; 

▪ Pequenas correções nos templates de email para tentar aumentar a compatibilidade com 

os clientes de email; 

▪ Adicionada área de pesquisa de fichas de processos. 

No que diz respeito à plataforma da plataforma COVID-19 (http://covid19.cm-agueda.pt) onde 

está a ser centralizada toda a informação relativamente à pandemia tais como, o plano de 

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

esta tem sido atualizada sempre com informação relevante, até à data a plataforma conta já 

com cerca de 297 inserções de conteúdo no site. 

Por fim, importa salientar que, a 31 de janeiro de 2022, o Município disponibilizava 161 conjuntos 

de dados no portal de dados abertos da autarquia http://ckan.sig.cm-agueda.pt/ tendo sido 

também disponibilizados novos conjuntos de dados nesse período, como por exemplo: 

• Áreas ardidas 2012-2021: https://ckan.sig.cm-agueda.pt/dataset/areas-ardidas 

O conjunto de dados Áreas Ardidas observa os últimos 10 anos de incêndios. Poderá, para 

cada conjunto de dados, não existir à data de publicação informação quanto ao último 

ano. Para além do território referente ao Município de Águeda, disponibilizam-se dados 

numa zona de enquadramento de 20km lineares, para melhor perceção da extensão do 

fogo. 

A 31 de janeiro de 2022, Águeda era a 6.ª organização que mais 

dados disponibilizava no Portal de Dados Abertos da Administração 

Pública (https://dados.gov.pt/pt/), sendo a 3.ª Câmara Municipal a 

disponibilizar mais dados, a seguir a Lisboa e Oeiras.  

O portal de dados abertos teve nos dois meses em análise: 

• 1698 visitantes únicos, de média, por mês; 

• 173 downloads, de média, por mês. 

http://covid19.cm-agueda.pt/
http://ckan.sig.cm-agueda.pt/
https://ckan.sig.cm-agueda.pt/dataset/areas-ardidas
https://dados.gov.pt/pt/
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5.2. PLANEAMENTO TERRITORIAL 

E REQUALIFICAÇÃO URBANA 

Neste período, foi dada continuidade aos trabalhos de alteração da 2.ª Alteração à 1.ª Revisão 

do Plano Diretor Municipal (PDM) de Águeda. No seguimento da aprovação da proposta de 

alteração do PDM pelo Executivo Municipal, a 18 de novembro de 2021, foi realizada, no dia 17 

de janeiro de 2022, a Conferência Procedimental (CP) com vista à emissão de parecer final por 

parte das entidades representativas dos interesses a ponderar (de acordo com o artigo 86.º, em 

articulação com o artigo 119.º, do Regime Jurídico do Instrumentos de Gestão Territorial – RJIGT). 

A Conferência Procedimental envolveu quinze entidades, tendo cinco emitiram parecer favorável 

e dez solicitado alterações à proposta. No âmbito do artigo 87.º do RJIGT, encontram-se a ser 

ponderados os pareceres das entidades e a serem promovidas as reuniões de concertação, as 

quais têm como objetivo a obtenção de uma solução concertada relativamente às alterações 

solicitadas. 

Quanto à 1.ª Alteração à Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do PEC- Águeda, esteve 

esta em discussão pública entre os dias 5 de janeiro e 01 de fevereiro de 2022, conforme publicado 

em Diário da República, 2.ª série, n.º 9, de 27 de dezembro de 2021, não tendo sido apresentada, 

neste âmbito, qualquer reclamação ou sugestão, pelo que o processo seguirá a tramitação legal 

aplicável com vista à sua aprovação final. 

No âmbito do Planeamento Territorial/Instrumentos de Gestão Territorial e seu acompanhamento 

foi ainda aprovado, em Reunião de Assembleia Municipal de 29 de novembro e 6 de dezembro 

de 2021, o Pedido de Reconhecimento de Interesse Público (PRIP), ao abrigo do artigo 17.º do 

Regulamento do PDM de Águeda - SOSOARES – CAIXILHARIAS E VIDRO S.A | Instalações em 

Fermentelos. 

Já no que se refere à gestão urbanística, foram submetidos na Plataforma de Atendimento online 

os seguintes procedimentos urbanísticos (realizados nos termos do previsto no RJUE): 

▪ 74 procedimentos de projetos de arquitetura; 

▪ 25 procedimentos de projetos de especialidade; 

▪ 25 procedimentos de autorização de utilização; 

▪ 7 informações prévias; 

▪ 3 procedimentos de operação de loteamento; 
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▪ 7 certidões de destaque; 

▪ 25 procedimentos de autorização de alteração de utilização; 

▪ 27 alvarás de licença de construção. 

No âmbito do previsto no Decreto-Lei n.º169/2012 de 1 de agosto, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º73/2015, de 11 de maio, foram registadas e analisadas 2 Meras Comunicações 

Prévias de instalação de estabelecimentos industriais do tipo 3. 

O serviço participou em vistoria para efeitos do previsto no Regime Geral da Gestão de Resíduos, 

estabelecido no n.º 2 do artigo 73.º do Anexo I ao Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, 

na sua atual redação, na empresa Portary – Gestão de Resíduos, S.A. (NIPC 503878286), localizada 

em Raso de Oronhe, Ap.3175, Águeda.  

Importa referir também a conclusão da frequência do 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. 

Relativamente 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: o prazo para a entrega das 

propostas termina no dia 19 de fevereiro de 2022; 

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

Rodoviário de Acesso ao Parque Empresarial: o prazo de entrega das propostas termina no 

dia 17 de fevereiro de 2022; 

▪ Projeto de Remodelação da Carreira de Tiro de Águeda: está em fase de elaboração; 

▪ Projeto de elaboração do prolongamento da Rua da Canada: está em fase de 

elaboração. 

Procedimentos de contratação pública, para execução de empreitadas: 

▪ Estrada Águeda até Á-dos-Ferreiros (EN333): o contrato administrativo de obra pública foi 

celebrado no dia 10 de fevereiro de 2022;                                                                 

▪ Repavimentação de Vias do Concelho – 1.ª Fase: a decisão de adjudicação foi 

formalizada na plataforma eletrónica acinGov no dia 8 de fevereiro de 2022; a entrega 
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dos documentos de habilitação deverá ser efetuada até ao dia 15 de fevereiro de 2022 e 

a apresentação da caução até ao dia 23 de fevereiro de 2022; 

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

fase de análise das propostas; 

▪ Readaptação do Edifício da Antiga Incubadora Cultural a Unidade de Saúde Familiar de 

Águeda:  aguarda o respetivo compromisso financeiro; 

▪ Requalificação do Largo da Estação Ferroviária de Águeda: em fase de preparação para 

abertura do procedimento na plataforma acinGov; 

▪ Requalificação da Zona Envolvente à Escola e Igreja Matriz da Borralha: em fase de 

preparação para abertura do procedimento na plataforma acinGov; 

▪ Centro de Interpretação do Rio: em fase de preparação para abertura do procedimento 

na plataforma acinGov. 

Projetos em curso e em fase de conclusão: 

▪ Projeto de execução de vias do concelho: o projeto de execução está concluído; 

▪ Requalificação do Auditório Exterior de Fermentelos: o projeto encontra-se em fase de 

desenvolvimento; 

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

e Igreja Matriz da Borralha: o projeto de execução foi concluído. 

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: a obra encontra-se concluída, 

tendo sido recebida provisoriamente no dia 7 de dezembro de 2021; 

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

Dionísio Pinheiro e RUA Eng. Carlos Rodrigues: na Rua Eng.º Carlos Rodrigues foram 

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

aplicação de lajetas pitonadas e executados os trabalhos de calcetamento em pedrinha 

de calcário nos passeios, foram ainda executados trabalhos da rede de drenagem de 

águas pluviais com a execução de novos sumidouros. Na Rua Fundação Dionísio Pinheiro 

foi levantado o revestimento da passadeira em lajetas de granito e executada a 

passadeira em cubos de granito e de calcário. Foi aplicada a sinalização vertical. A 

empreitada encontra-se suspensa até que a AdRA proceda à intervenção que pretende 

levar a efeito no entroncamento da Rua Fundação Dionísio Pinheiro com a Rua Eng.º Carlos 
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Rodrigues, permitindo assim concluir a empreitada; 

▪ 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; 

▪ Requalificação da Rua Prior João Gomes dos Santos e Rua António Dias Marques - 

Macinhata do Vouga:  vistoria geral para efeitos de receção provisória agendada para o 

dia 10 de março de 2022; 

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

Águeda e Execução de Intervenções prioritárias – 1ª Fase: foi efetuada parte da 

implementação do coletor DN800mm junto à Caixa Geral de Depósitos, encontrando-se a 

decorrer a execução do troço final (junto ao estacionamento localizado no início da Rua 

Luís de Camões). Foi efetuada a requalificação dos lancis e do pavimento do passeio em 

calçada, adjacente à zona de vala, no Largo 1.º de maio.  

Foram finalizados trabalhos no interior do edifício (reboco interior e pintura interior) e a 

cobertura com aplicação de placas isotérmicas e membranas de impermeabilização. No 

interior do estaleiro decorrem trabalhos de remoção e transporte de materiais, preparação 

dos passeios à requalificação do seu pavimento e lancis, aplicação das tampas das caixas 

de acesso à estação elevatória (com enchimento de betão nas zonas de armaduras 

envolventes e regularização do pavimento envolvente à cota do pavimento final), 

aplicação de lancis na envolvente do edifício elétrico e foram executadas as ligações de 

drenagem de água pluvial das sarjetas executadas, ao novo coletor implementado; 

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

Casarão e o Parque Empresarial do Casarão: realizou-se no dia 3 de fevereiro de 2022 

vistoria para efeitos de receção provisória. A obra não foi recebida provisoriamente uma 

vez que o empreiteiro ainda não efetuou as correções solicitadas pela E-Redes; 

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

de Cima:  a obra encontra-se concluída, e continua a aguardar a ligação às redes de 

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

arranque de equipamentos, tendo em vista 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; os trabalhos da 

presente empreitada têm de aguardar a conclusão dos trabalhos da empreitada que 

decorre na Praça 1.º de maio, para reduzir os constrangimentos de trânsito no local; 
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▪ Retificações no Centro Educativo de Fermentelos: os trabalhos iniciaram no dia 13 de julho 

de 2021. Os trabalhos relativos a rede de saneamento, pinturas de paredes interiores 

encontra-se concluídas, os trabalhos relativos ao tratamento de pavimentos interiores e 

paredes exteriores foram suspensos de acordo com a Direção da Escola estando previsto 

o seu reinício no final do corrente ano letivo; 

▪ Requalificação da Zona do Centro de Barrô: a obra encontra-se concluída, tendo sido 

recebida provisoriamente no dia 6 de janeiro de 2022; 

▪ Pavimentação da Rua da Canada: os trabalhos encontram-se concluídos, aguarda-se a 

entrega de telas finais e agendamento de vistoria para efeitos de receção provisória; 

▪ Requalificação de Espaços Exteriores do Centro Cívico de Arrancada do Vouga: a 

aguardar entrega do PSS pelo adjudicatário; 

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

concluída, tendo sido recebida provisoriamente no dia 16 de dezembro de 2021; 

▪ Reabilitação do Mercado Municipal: o início dos trabalhos continua a aguardar a entrega 

do PSS pelo adjudicatário; 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 – Fase 2: as infraestruturas da 

rede de águas pluviais, rede de águas residuais domésticas, rede de incêndio estão 

praticamente concluídas, faltando apenas efetuar os acabamentos. Estão a decorrer os 

trabalhos de construção dos muros de gabiões na zona envolvente ao lago; iniciaram-se 

os trabalhos de construção da Rua A com a execução do fundo de caixa, ensaios de 

compactação de baridade in-situ, e colocação da camada de sub-base em agregado 

britado de granulometria extensa. Estão a decorrer os trabalhos de construção da rede de 

gás; e da rede de eletricidade; 

▪ Construção de Passeio e Espaços Verdes na Rua da Indústria (Covão): os trabalhos da 

empreitada terminaram no mês de janeiro; aguarda-se a marcação de vistoria para efeitos 

de receção provisória; 

▪ Repavimentações em Raso do Salgueiró, Brunhido e Paço Picadas: os trabalhos da 

empreitada terminaram no mês de janeiro; aguarda-se a marcação de vistoria para efeitos 

de receção provisória; 

▪ Construção da Ecopista do Vouga: a obra teve início no dia 12 de janeiro. Decorrem os 

trabalhos de limpeza e desmatação da plataforma do PK 0+000 ao PK 3+084; 

▪ Requalificação da Zona Central da Mourisca do Vouga:  após a definição de zonas de 
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passeio e de espaços de circulação na 1.ª e 2.ª fase, decorrem trabalhos na 3.ª fase da 

obra – Rua do Barril. Foram aplicadas as infraestruturas de telecomunicações, de baixa 

tensão e de iluminação pública. Procedeu-se à remoção do material das zonas de 

intervenção e foram aplicados os lancis delimitadores dos passeios em ambos os lados da 

via, em zonas ajardinadas e o lancil guia delimitador da faixa de rodagem e zona de 

estacionamento. De momento encontra-se a decorrer a aplicação das ligações da rede 

de telecomunicações às fachadas (transição da rede aérea para rede subterrânea), bem 

como a abertura de caixa em cada uma das zonas definidas (passeio, jardim e 

estacionamento) para colocação de tout-venant. Estão ainda a ser executados os 

trabalhos preparatórios à execução da drenagem de água pluvial; 

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

concluída a estrutura de betão armado da ampliação do edifício integrada na fase 1.  

Encontra-se em fase final de aplicação do painel sandwich na cobertura a as alvenarias 

interiores e exteriores. Foram iniciados os trabalhos de infraestruturas elétricas, ited e 

instalações mecânicas e de avac;  

▪ Construção de Muros de Suporte em Arruamentos na Borralha: os muros na Rua do Conde 

e na Rua do Cabo encontram - se concluídos; o muro na Rua da Machuqueira foi suspenso, 

uma vez que se aguarda a mudança de poste de eletricidade; 

▪ Requalificação dos Escritórios do Instituto da Vinha e do Vinho: os trabalhos encontram-se 

concluídos, a obra foi recebida provisoriamente no dia 13 de janeiro de 2022;  

▪ Repavimentação de Vias em Gravanço, Castanheira do Vouga e Falgoselhe: o contrato 

foi assinado a 9 de agosto de 2021. A consignação foi realizada a 2 de setembro de 2021, 

e está-se a aguardar a entrega do PSS para início dos trabalhos; 

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

obra encontra-se concluída, tendo sido recebida provisoriamente no dia 9 de dezembro 

de 2021; 

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

a vistoria geral para efeitos de receção provisória foi agendada para o dia 10 de fevereiro 

de 2022; 

▪ Repavimentações de Vias na Maçoida, Assequins e Recardães: a obra encontra-se 

concluída, tendo sido recebida provisoriamente no dia 9 de dezembro de 2021; 

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

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

resíduos e compilação técnica, para agendar a vistoria para a receção provisória; 

▪ Pavimentação da Travessa da Central Elétrica em Barrô: os trabalhos encontram-se 
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suspensos, estando previsto o seu reinício no mês de fevereiro; 

▪ Restauro da Igreja da Trofa: os trabalhos deram início em 18 de janeiro de 2022, estando a 

decorrer trabalhos de restauro das pedras interiores e exteriores, bem como demolição dos 

rebocos degradados exteriores e interiores, limpeza de paredes e tetos com biocida; 

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

Aguieira e Rio Marnel, no Concelho de Águeda: os trabalhos iniciaram a 13 de dezembro 

de 2021. A obra esteve suspensa de 04 a 17 de janeiro de 2022, porque devido às chuvas 

o caudal das ribeiras aumentou consideravelmente e os terrenos à sua volta ficaram 

encharcados e tivemos de aguardar as condições necessárias para retomar os trabalhos. 

Os trabalhos reiniciaram a 18 de janeiro de 2022 e neste momento já se encontram alguns 

trabalhos praticamente concluídos, nomeadamente o corte seletivo e poda de formação 

de vegetação arbustiva autóctone; a contenção de elementos de vegetação exótica no 

leito e margens (mimosa, eucalipto, cana); contenção e limpeza da arbustiva espontânea 

Silva; limpeza e remoção de resíduos domésticos; estacaria viva de espécies autóctones 

da região; 

▪ Repavimentação da Rua do Alto e Pavimentação da Travessa do Posto Médico, em 

Aguada de Cima: os trabalhos encontram-se finalizados e aguarda entrega de telas finais 

e agendamento de vistoria para efeitos de receção provisória. 

5.2.1. PROJETOS COFINANCIADOS 

No âmbito da promoção do Planeamento Territorial e a Requalificação Urbana, destaque para o 

acompanhamento Técnico/Administrativo dos seguintes projetos cofinanciados: 

▪ Operações em fase de encerramento:  

CENTRO-09-2316-FEDER-000062 “Construção de Ciclovias e Acessos Pedonais – 

Fecho da Rede Ciclável do Centro”, com esclarecimentos no âmbito da submissão 

do pedido de pagamento de saldo final da operação. 

▪ Operações em fase de reprogramação:  

CENTRO-09-1406-FEDER-000014 “Construção de Ciclovias e Vias Pedonais a 

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

Ameal”, com a elaboração e submissão de reprogramação temporal e financeira, 

que permita acomodar a totalidade da execução física e financeira da obra. 

▪ Operações em fase de início:  

CENTRO-09-2316-FEDER-000155 “Reabilitação do Mercado Municipal”. 
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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. 

Cumulativamente, foi aprovado na Assembleia Municipal de 27 de dezembro de 2021 a 3.ª 

Alteração ao Regulamento do PEC - Águeda, tendo sido desenvolvido os necessários trâmites para 

a publicação do mesmo, o que veio a suceder no Diário da República, 2.ª série, n.º 9, de 13 de 

janeiro de 2022 - Regulamento n.º 13/2022. Simultaneamente continuou a desenvolver-se o 

regulamento de incentivos fiscais a aplicar para o concelho de Águeda, e que virá a ser 

submetido à Assembleia Municipal, para aprovação, em princípio, no primeiro semestre de 2022. 

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), perante a publicação em 22 de 

novembro de 2021 do Aviso n.º 02/C7-i01/2021, foi submetida a respetiva candidatura no dia 02 

de dezembro de 2021 às Áreas de Acolhimento Empresarial de Nova Geração. Efetuada a 

avaliação da candidatura, verificou-se a candidatura de Águeda classificada em 1.º lugar a nível 

nacional e regional (82 pontos em 100), tendo sido a candidatura com maior valor de Investimento 

Elegível e a conceder a nível nacional (20 054 955,31€) e única candidatura abrangendo as 5 

tipologias de investimento a nível nacional, prevendo-se a execução de todos os investimentos 

até 2024. 

No que ao apoio ao tecido empresarial local se refere, em janeiro de 2022 a Autarquia de Águeda 

associou-se com a AIDA – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro na promoção de 

uma série de sessões de capacitação para empresas dentro do programa Digital Labs, que 

abordarão várias temáticas em torno da exportação digital. Dentro das 60 sessões que decorrerão 

durante 15 semanas distribuídas pelos vários municípios da região de Aveiro, decorrerão 5 destas 

em Águeda, entre março e junho do presente ano. 

Quanto à atividade da Incubadora de Empresas, decorreram até dezembro de 2021 os apoios 

especializados nas áreas de design de comunicação, de contabilidade e fiscalidade e de 

inovação, realçando-se a finalização do Plano de Capacitação programado para 2021, com 103 
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horas de formação ministradas numa variedade de temáticas que contribuíram para a 

capacitação dos empreendedores atualmente em incubação. 

Neste contexto, manteve-se o apoio genérico aos projetos, as partilhas de oportunidades de 

candidaturas, participações, formação, entre outros, tendo sido admitida uma nova empresa em 

janeiro de 2022 da área da comunicação, design e multimédia estando, neste momento, 

incubadas 13 empresas. 

Salientar ainda as normas elaboradas para o Lançamento do Concurso das mentes 

Empreendedoras, por forma a estimular o empreendedorismo de base local, as quais, a seu tempo 

serão apresentadas publicamente. 

No dia 28 de janeiro de 2022, realizou-se, na Incubadora de Empresas, uma sessão sobre o 

Programa Qualifica, promovida pelo Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda, com 

o intuito de apresentar e esclarecer o âmbito do mesmo, que promove o Reconhecimento, a 

Validação e a Certificação de Competências (RVCC) aos níveis escolar ou profissional.  

Por último, destaque para a seleção, conjuntamente com o IEFP, das áreas e saídas Profissionais 

Prioritárias para 2022/2023, em termos de Formação Profissional. 

5.3.2. TURISMO SUSTENTÁVEL 

A promoção do concelho faz-se também pelos prémios e reconhecimento alcançados. Neste 

contexto, Águeda foi “a grande vencedora do prémio Município do Ano 2021”, numa iniciativa 

promovida pela plataforma UM-Cidades, da Universidade do Minho. O projeto AgitÁgueda Art 

Festival valeu ao município aguedense duas distinções, a principal e a da categoria “Centro – 

mais de 20 mil habitantes”, recebidas na cidade do Funchal, no passado dezembro. 

O serviço de turismo mantém-se adaptado à realidade dos dias de hoje, delineando estratégias 

que têm como base a promoção do território salvaguardando a segurança dos turistas, assim 

como dos residentes. No dia 13 de novembro deu-se início ao evento “Águeda é Natal”, que se 

estendeu até ao dia 09 de janeiro de 2022. Águeda captou uma vez mais a atenção dos principais 

meios de comunicação, incluindo canais de televisão nacionais, que deram visibilidade ao evento 

e contribuíram para uma maior afluência de visitantes. O Maior Pai Natal do Mundo regressou ao 

Largo 1.º de Maio, acompanhado pelo 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 e a orgulhar os Aguedenses.  

  

https://www.agitagueda.com/
https://www.agitagueda.com/
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O Pai Natal Mais Pequeno, em exposição no Posto de Turismo, recebeu a visita de cerca de 23 mil 

pessoas, mantendo-se sempre as orientações da DGS para segurança dos visitantes e dos 

residentes. Também o regresso da animação de rua (com limitações) fez a delícia não só das 

crianças, mas também dos adultos.  

“Águeda é Natal” apresentou ainda outra novidade: uma “Viagem encantada” que levou a 

magia do Natal às escolas do 1.º ciclo do ensino básico do nosso concelho. Ao todo foram 14 

espetáculos, com magia, música e malabaristas, em que as cerca de 1600 crianças envolvidas 

tiveram a oportunidade de ver a chegada do Pai Natal num grande trenó e receber um pequeno 

presente. A alegria e entusiasmo das crianças, demonstrada nestes espetáculos, refletiu o sucesso 

desta iniciativa. 

Ainda no âmbito da promoção do concelho, durante a época natalícia, foi desenvolvido um novo 

Mapa Turístico, que sinaliza todas as decorações, iluminações decorativas e atrações presentes 

na cidade de Águeda, durante esta época. O serviço desenvolveu ainda um outdoor, aplicado 

à saída da estação da CP, e que promove o concelho de Águeda nas suas diversas valências.  

Num balanço global, e não obstante todas as limitações e dificuldades impostas pela COVID-19, 

esta edição surpreendeu pelo elevado número de visitantes, e um retorno positivo para o 

concelho. Águeda posicionou-se entre os melhores destinos turísticos de Natal a nível nacional, 

onde o número de pessoas que se deslocaram à cidade, a afluência ao comércio tradicional, e 

a pernoita no alojamento local, contribuíram também para o desenvolvimento económico e para 

a promoção do comércio tradicional do concelho. 

Em dezembro de 2021, finalizou-se o projeto Campanha “Compre em Águeda”, que teve por 

objetivo o incentivo à compra no comércio local, e o apoio às famílias com vista à 

sustentabilidade da economia no território, decorrente da situação provocada pela Pandemia 

de COVID-19. Foram transferidos para o comércio local 47 900,00 € dos 48 000,00 € atribuídos nos 

dois sorteios. Da análise das respostas ao inquérito de satisfação realizado às lojas aderentes, 

conclui-se que 80% dos inquiridos classifica a campanha como excelente. O inquérito solicita 

ainda que indiquem “quais as iniciativas e ações que gostariam de ver desenvolvidas para apoio 

ao comércio tradicional”, em que 88% das respostas dá uma maior pontuação a uma nova 

“Campanha Compre em Águeda”, o que reflete a importância deste projeto na comunidade, 

para combate às dificuldades transversais que se impuseram com a pandemia.  

Está a ser finalizado o relatório final do projeto, onde serão elencados todos os dados obtidos junto 

dos 116 estabelecimentos aderentes. 
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À semelhança do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela DV-AS, a publicação semanal 

do VisitÁgueda continuou a ser realizada, obedecendo a uma programação prévia dos temas a 

promover. Durante o evento de Natal, deu-se especial atenção a esta época festiva, efetuando 

publicações promocionais das decorações presentes no concelho de Águeda e partilhando 

stories da animação a decorrer, em tempo real. Mais uma vez, verificou-se um forte acolhimento 

destes “postais digitais”, que receberam cerca de 2000 likes (distribuídos pelas 8 publicações), 

tendo uma das publicações tido mais de 715 likes.  

Águeda é um destino verde e sustentável, onde o Turismo de Natureza tem sido cada vez mais 

procurado, pela calma e tranquilidade que transmite bem como pela segurança de passear ao 

ar livre. Neste campo Águeda destaca-se pelas múltiplas paisagens onde, a vasta rede de 

Percursos Pedestres, leva os visitantes a descobrir recantos e paisagens únicas! Não obstante, esta 

rede requer manutenção regular, estando-se a efetuar o levantamento do estado dos trilhos e a 

atualizar os contratos de manutenção que foram celebrados com Uniões/Juntas de Freguesia e 

Associações em 2021. Está ainda em curso a reestruturação de alguns traçados. 

5.3.3. PROJETOS COFINANCIADOS 

Na promoção do Desenvolvimento Económico e Turístico do Concelho, destaque para o 

acompanhamento Técnico/Administrativo dos seguintes projetos cofinanciados: 

▪ Operações em fase de execução:  

CENTRO-02-0853-FEDER-000022 “Ampliação do Parque Empresarial do Casarão”, 

com acompanhamento da prestação de serviços de emissão de Declaração de 

Perito Avaliador, incluindo Relatórios de Avaliação, para parcelas de terrenos 

adquiridas para execução da ampliação do PEC e obrigatórias à submissão de 

pedido de pagamento para os terrenos elegíveis nos termos da candidatura 

aprovada; 

▪ Operações submetidas/aprovadas:  

Candidatura PE+Competitivo submetida ao abrigo do Aviso do PPR - Aviso N.º 

02/C7-i01/2021 – Áreas de Acolhimento Empresarial de Nova Geração (apoio à 

reconversão de Áreas de Acolhimento Empresarial Existentes para uma dimensão 

mais Resiliente, mais Verde e mais Digital), com resposta, em fase de audiência 

prévia, ao relatório preliminar e à decisão definitiva. Esta candidatura aguarda 

assinatura do Termo de Aceitação. 
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5.4. EXCELÊNCIA DA EDUCAÇÃO E 

JUVENTUDE 

5.4.1. EDUCAÇÃO 

No período em questão, o sistema educativo local foi mais uma vez afetado pela pandemia da 

COVID-19, com os estabelecimentos de ensino a verem o seu calendário escolar ser alterado, por 

forma a salvaguardar ao máximo a saúde pública após as festas de fim de ano, o que obrigou, 

também a uma adaptação da autarquia em termos de gestão dos serviços prestados e a uma 

paragem letiva, maior do que o normal. 

Ainda assim, e durante o período em questão, registou-se uma frequência mensal de 1204 alunos 

nas AEC´s (1.º ciclo), sendo que ao nível das refeições escolares, foram fornecidas 29.616 refeições 

para o 1.º ciclo e 8.611 refeições para o pré-escolar, e ao nível do regime escolar foram distribuídas 

cerca de 21.141 peças de fruta e requisitados 55.215 pacotes de leite branco, sem lactose e 

bebida de aveia. 

Ao nível das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), registo para a frequência de 

cerca de 339 crianças. Já ao nível do transporte escolar realizado pelo município, o valor 

manteve-se estável relativamente ao período anterior, estando abrangidos pelo mesmo, cerca 

de 971 alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário. 

Ao nível educativo, e durante o período, destaque para a realização de reuniões com a DGEstE, 

no sentido de discutir a transferência de competências ao abrigo do Decreto-Lei n.º 21/2019 e que 

entrará obrigatoriamente em vigor a partir de 1 de abril de 2022. Neste campo, Águeda tem já 

desde 2015, as competências descentralizadas ao abrigo do Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências n.º 549/2015, sendo necessário uniformizar agora o mesmo com o 

constante na legislação em vigor. A este nível, destaque para o facto de se prever que a partir de 

setembro de 2022, a gestão de todas as cantinas e refeitórios passe a ser municipal e não 

concessionada pelo DGEstE, o que vai permitir uma maior e melhor intervenção a este nível pela 

autarquia. 

Ainda ao nível da descentralização de competências, foram preparados durante este período, os 

procedimentos para aquisição de material de economato e limpeza dos edifícios escolares, assim 

como se iniciou um novo modelo de gestão e reparação dos edifícios escolares, com a 

contratação de uma empresa externa para diminuir os tempos de intervenção.  

Por outro lado, no período foram analisadas, em parceria com a CIRA e com o Agrupamento de 
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Escolas Águeda Sul e a Escola Secundário Adolfo Portela, as propostas para o Mapa de 

Relevâncias SANQ (ano letivo 2022/23) para a região de Aveiro, proposta esta que foi submetida 

ANQEP. 

Ao nível da educação não formal, nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022 mantiveram-

se, semanalmente, as Oficinas de Fabricação Digital (Modelação 2D & 3D, Robótica e 

Programação em mBlock), que contaram com a participação semanal de 53 e 66 jovens, 

respetivamente. A estas oficinas juntam-se as sessões semanais de formação 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. Para além da 

intervenção ao nível educativo, os serviços de fabricação digital mantiveram-se em normal 

funcionamento, quer através da prestação de serviços para a comunidade, quer através da 

prestação de serviços internos à autarquia. 

5.4.2. JUVENTUDE 

Já ao nível da Juventude, o Centro de Juventude de Águeda (CJA) e a Loja Europeia da 

Juventude, no período em questão, desenvolveram diversas atividades/projetos, que foram 

divulgados nos meios de comunicação social, sendo de destacar: 

▪ O 1.º Simpósio de Inovação Social de Águeda que decorreu no dia 9 de dezembro de 

2021, no Centro de Artes de Águeda. O mesmo focou-se em duas iniciativas de Inovação 

Social: o VOGUI e o EmoAction-Emoção em Ação com o objetivo de disseminar o trabalho 

e os resultados das duas iniciativas junto de crianças e jovens, não só a nível local, mas 

nacional. Contou com a presença de ilustres oradores convidados, nomeadamente João 

Vilaça, representante da Agência Nacional Erasmus + Juventude, Desporto e Corpo 

Europeu de Solidariedade, e da Dra. Alexandra Neves, representante da Portugal 

Inovação Social, no painel “Como atingir o sonho: financiamento em Portugal e na 

Europa”. O simpósio foi fundamentalmente dirigido a organizações, autarquias e técnicos 

de juventude e ação social. 

▪ A Quarta Reunião Transnacional do ProjetoSDG LABS, onde o Centro de Juventude de 

Águeda recebeu os parceiros estonianos e italianos, no âmbito do projeto Sustainable 

Development Goals LABS, apoiado e financiado pela Agência Nacional Erasmus+ 

Educação e Formação1, onde foi realizado o balanço dos resultados do projeto. 

▪ As SESSÕES INTERVENÇÃO LOCAL-STEP1, inseridas no projeto KA2 Step 1, financiado pela 

 
1 Este é um projeto de educação, capacitação e formação de adultos, com baixos níveis de competências, articulando 

o tema da responsabilidade social perante os ODS 
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Agência Nacional Eramus + Juventude, Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade, onde 

o Centro de Juventude promoveu junto dos jovens da Escola Secundária Adolfo Portela, 2 

sessões para incitação da prática de voluntariado local junto de stakeholders locais de 

forma a promover a participação comunitária e sentimento de voluntariado nos jovens 

participantes. 

▪ A 3.º REUNIÃO CONSELHO ALARGADO VOGUI, realizada no dia 16 de dezembro, como 

evento de encerramento da iniciativa VOGUI, e que teve como objetivo transmitir aos 

membros de conselho alargado representantes de 9 associações, organizações e 

parceiros locais dos resultados as metas atingidas no decorrer do último ano da iniciativa. 

Contemplou também a intervenção dos mesmos para guia e expertise dos presentes sobre 

a estratégia a adotar para o futuro da iniciativa. 

Cumulativamente, e ao nível da juventude, deu-se início ao processo de instalação do Conselho 

Municipal de Juventude, tendo mesmo sucedido relativamente ao Conselho Municipal de 

Educação, prevendo-se que os representantes dos dois órgãos possam definidos durante o mês 

de fevereiro de 2022. 

5.4.3. PROJETOS COFINANCIADOS 

Na promoção do Desenvolvimento Económico e Turístico do Concelho, destaque para o 

acompanhamento Técnico/Administrativo dos seguintes projetos cofinanciados: 

▪ Operações em fase de execução:  

CENTRO-03-5673-FEDER-000279 “Remoção e substituição da cobertura em 

fibrocimento da Escola básica de Assequins”, com esclarecimentos no âmbito da 

submissão do pedido de pagamento de saldo final da operação. 

▪ Candidaturas Submetidas: 

CENTRO-03-5673-FEDER-000372 “Ampliação e Requalificação da E.B.1 das Chãs”, 

com esclarecimentos prestados à CIRA no âmbito da análise à candidatura 

submetida. Esta candidatura encontra-se admitida, aguardando notificação da 

decisão. 
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5.5. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E 

COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

5.5.1. SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

Relativamente ao Programa de Sensibilização Ambiental e Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável e Ciência de Águeda, o Município de Águeda celebrou alguns dias temáticos, 

organizando e dinamizando atividades que procuram mobilizar a comunidade para um 

desenvolvimento mais sustentável e alinha nos ODS 2030. Neste contexto, teve início a exposição 

itinerante “O meu ambiente, uma tela”, que leva às sedes dos agrupamentos das escolas todos 

os trabalhos realizados pelas escolas de Águeda, subordinados a esta temática. Decorre ainda a 

iniciativa “Tenho um amigo”, um projeto que aproxima as crianças e comunidades de Águeda e 

do Município do Sal (Cabo Verde). A turma do 6.º I e 6.ºJ partilham entre si conversas, atividades, 

aspetos culturais, músicas e até receitas da gastronomia local. 

Em relação ao programa Eco-Escolas, foram entregues os prémios e bandeiras verdes atribuídos 

às 14 Eco-Escolas de Águeda! Com o arranque dos trabalhos, têm decorrido diversos Eco- 

Concelhos, nos quais o serviço tem marcado presença.  

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 segundo 

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 três 

momentos: palestra para divulgação de conhecimentos técnico-científicos a que acresce um 

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. Neste 

contexto, foi iniciado uma segunda fase de sessões destinadas a todos os 5.º e 6.º anos de 

escolaridade da Escola Básica Fernando Caldeira. O programa visa um total de 42 sessões 

destinadas a cerca de 840 alunos do segundo ciclo. Foram já realizadas 12 sessões para 230 

alunos. 

Foram retomadas as ações do programa “O Rio vai à Escola”, no âmbito do projeto LIFE Águeda, 

desenvolvido em colaboração com o Fluviário de Mora, e que procura sensibilizar escolas e 

municípios da Comunidade Intermunicipal de Aveiro para os princípios do projeto. As primeiras 
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sessões de 2022 decorreram no dia 19 de janeiro, na escola Básica e Secundária de Sever do 

Vouga, tendo abrangido 40 alunos do 3º ciclo. 

Foi realizado um curso de observação de aves invernantes na Lagoa da Pateira de Fermentelos no 

dia 18 de dezembro. Dinamizado pelo dr. Ricardo Brandão, técnico do CERVAS (Centro de 

Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens), o curso esgotou as inscrições 

disponíveis.  

Além do acompanhamento pelas técnicas da DV-AS, foi também importante a colaboração da 

UF de Recardães e Espinhel, bem como da JF de Fermentelos dado que a sessão prática foi 

desenvolvida em três pontos marginais à lagoa da Pateira de Fermentelos: Parque de lazer de 

Espinhel, parque de lazer de Óis da Ribeira e no Largo do Emigrante / Cepo Mouro em Fermentelos. 

Foram registadas, ao longo do dia, cerca de 70 espécies da avifauna. Dada a elevada procura 

desta atividade, ficou programada a realização de uma nova sessão para a Primavera de 2022. 

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, bem como inovações sobretudo ao nível da aplicação. 

São cada vez mais os utilizadores e km percorridos nas bicicletas elétricas de Águeda, surgindo 

pedidos para alargar a rede a outras freguesias. Verifica-se, aliás, uma utilização crescente das 

beÁgueda para deslocações entre a cidade e as freguesias e vice-versa. Ainda dentro do tema 

da mobilidade, está em desenvolvimento o Plano de Promoção da Acessibilidade para Águeda, 

que será orientado para o desenvolvimento de um Programa Operativo de promoção da 

acessibilidade, tendo sido dinamizadas duas sessões de sensibilização. 

No âmbito do projeto CISMOB, que nesta quinta fase aborda a forma como a crise da COVID-19 

afeta a questão da mobilidade e a adaptação das políticas de desenvolvimento regional para 

melhor enfrentar os atuais desafios, importa referir a participação no Evento Interregional de 

Intercâmbio de Experiências, que decorreu online de 26 a 28 de janeiro, e que incluiu a segunda 

reunião dos parceiros do projeto, onde foram abordados os objetivos, a calendarização das 

atividades e boas práticas no âmbito do projeto.  

A preservação do ambiente e a sua adequada gestão são competências do município. Neste 

contexto, um conjunto complexo e diversificado de ações é desenvolvido de forma a promover 

a melhoria das condições de vida dos habitantes do concelho, intrinsecamente ligada ao 

equilíbrio do ambiente e à conservação dos recursos e património natural. A valorização destas 

medidas passa também pela divulgação junto da população e visitantes para sensibilizar e 

promover sinergias que permitam maximizar os esforços e investimentos realizados. 

O concelho está sulcado por inúmeras linhas de água temporárias e permanentes que 

caraterizam o território e marcaram a maneira de ser das gentes do concelho. A manutenção das 
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boas condições de preservação de rios e ribeiras, bem como a reabilitação dos habitats ripícolas, 

vem aproximar os habitantes destes espaços únicos na paisagem, facultando ainda os recursos 

para um melhor e mais sustentável aproveitamento económico. 

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. Tem sido dada 

continuidade à partilha das dicas de sustentabilidade nos jornais locais.  

Quanto à operação 1.1. Implementação de shuttle urbano elétrico, o MobeÁgueda – Transporte 

a Pedido de Águeda, no período em questão teve 364 utilizadores. Desde o início da sua 

implementação e até à data este meio de transporte elétrico, já teve cerca de 800 utilizadores.  

No que se refere à operação 1.4. Implementação de soluções para carregamento de veículos 

elétricos “Car Charging & Go”, os dois postos (duplos) adquiridos no âmbito do referido projeto 

encontram-se operacionais. Desde a disponibilização ao público os postos afetos ao projeto 

tiveram cerca de 180 carregamentos, o que corresponde a uma poupança de CO2 (kgCO2eq) 

de 1.595,80 kg. 

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 resolução de algumas 

anomalias e envio de novas embalagens para a base de dados.  

Desde a sua colocação ao serviço, até à data, já foram registados: 

▪ 3 461 clientes/sessões; 

▪ depositadas 25 897 garrafas de plástico (PET); 

▪ 18 601 garrafas de vidro; 

▪ 3 895 latas. 

Perfazendo um total de 48 483 embalagens, correspondendo a 224 782 pontos atribuídos.  
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Para o período em causa foram registados: 

▪  782 clientes/sessões; 

▪ depositadas 6 469 garrafas de plástico (PET); 

▪ 5 527 garrafas de vidro; 

▪ 983 latas. 

Perfazendo um total de 12 979 embalagens, correspondendo a 62 929 pontos atribuídos. 

Até 31 de janeiro foram entregues como benefícios, na troca de pontos da máquina: 

▪ 17 sacos ecológicos; 

▪ 57 Kits de ecoponto; 

▪ 35 redutores de caudal; 

▪ 28 garrafas reutilizáveis; 

▪ 124 entradas nas Piscinas Municipais de Águeda; 

▪ 14 entradas no Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga; 

▪ 219 vales de 1€, a descontar nos estabelecimentos de comércio aderentes; 

▪ 1 bilhete para um dos eventos do Centro de Artes de Águeda; 

▪ 20 compostores domésticos; 

No período em questão foram comunicados à ERSUC 1220 kg de vidro, revertendo o valor 

correspondente para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda. 

Ainda dentro da mesma operação encontra-se, numa localização nas imediações do Mercado 

Municipal, um compactador de 20 m3 de papel/cartão, para o período em causa foram 

recolhidos e comunicados à ERSUC – 15.060 kg.  

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, para o período em questão foram produzidos 1.917,19 kWh de 

energia, o que equivale a um rendimento de cerca de 230,43€. 

Encontra-se em teste o sistema inteligente de gestão de estacionamento, referente à operação 

1.3., estando em análise e resolução uma anomalia com as contagens de lugares vagos no 

parque da P3 e algumas questões técnicas com o parque da ESTGA. Importa referir que o parque 

da P3 tem uma utilização diária superior a 10 vezes a sua capacidade, cerca de 1000 viaturas.  

No âmbito do projeto em rede CApt2 (Circularidade da Água – por todos e para todos), orientada 

em particular para o tema prioritário Ciclo Urbano da Água e complementarmente para os temas 

transversais Descarbonização, Transição Digital e Equidade e inclusão social, importa referir a 

participação na reunião final da Fase 1 do referido projeto, que decorreu em Oeiras, e onde foi 

apresentada a boa prática de Águeda denominada de “Resíduos com Valor!”, onde se premeia 
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o depósito de resíduos diferenciados (garrafas de plástico e vidro e latas), dando diversos 

benefícios aos cidadãos, destacando os redutores de caudal, que reduzem o consumo de água 

nas habitações. Boa prática que se encontra a ser seguida pelo Município de Oeiras. Decorrente 

do projeto e visita técnica realizada a Águeda pelo coordenador e perito de rede, foi também 

realizado o preenchimento de um inquérito para cidades participantes, instrumento importante 

para a elaboração do estudo base sobre Águeda, documento entretanto finalizado e já enviado 

para a DGT. O projeto avança para a 2.ª fase de desenvolvimento que arrancará no próximo mês, 

no Município de Lagoa. 

5.5.3. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

O Município de Águeda continua a apostar na eficiência energética e hídrica com vista ao 

aumento da sustentabilidade. A autarquia tem implementado um sistema de monitorização e 

deteção remota de consumos de água e energia anómalos. No que diz respeito ao consumo de 

água, e comparando com 2020, verifica-se uma redução do consumo de água nos edifícios 

Municipais (ver tabelas I4C). A exceção recai sobre as piscinas municipais e centros escolares, e 

cujos consumos baixaram em 2020, dado ao encerramento durante um período de tempo em 

2020 devido à pandemia COVID-19. São ainda reportadas as avarias da iluminação pública, bem 

como verificados e analisados os pedidos de novas luminárias de iluminação pública.  

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. 

Nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022 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, correspondentes a este período.  

Os registos existentes permitem verificar que as leituras efetuadas pelos sensores se encontram 

dentro dos valores definidos e limiares permitidos pela legislação vigente para os parâmetros 

analisados, considerando-se, por conseguinte, boa a qualidade ambiental do concelho.  

De referir que foi excedido um total de 3 vezes o Valor limite diário para proteção da saúde 

humana de partículas PM10, dois registos efetuados pela estação localizada na escola Marques 
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de Castilho e uma pela estação da escola Fernando Caldeira. O aumento de partículas está 

relacionado, na época invernal, com o funcionamento de lareiras domésticas. Os valores 

registados estão dentro dos parâmetros legais permitidos, uma vez que não foram ultrapassadas 

mais de 35 vezes os valores limiares estabelecidos nestas estações. 

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. Neste 

ponto é importante referir que o Município irá proceder à atualização do Mapa do Ruído e 

consequente elaboração do Plano de Redução do Ruído. 

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.  

Os serviços de gestão de resíduos continuam a aumentar a rede de pontos de recolha de 

recicláveis e a otimizar os circuitos de recolha, tendo-se verificado um aumento de 91 toneladas 

face ao mesmo período do ano anterior. Para este aumento contribui o serviço de recolha porta-

a-porta nas empresas e entidades de ensino e saúde, e a triagem efetuada aos resíduos 

depositados nos pontos de receção, como o parque do Covão e o ponto de recolha no Mercado 

Municipal. 

No geral, em 2021 a quantidade de resíduos indiferenciados per capita desceu ligeiramente, fruto 

do desvio dos recicláveis encaminhados para valorização, havendo um aumento de 

1,3kg/habitante/ano de recicláveis. Cada habitante do concelho de Águeda produziu em média 

418 kg de resíduos em 2021, muito próximo da meta estabelecida pelas diretivas europeias de 410 

kg, e em melhor posição do que a média nacional que está próxima de 510 kg. 

Quanto à manutenção dos jardins e espaços públicos, nestes meses, deu-se continuidade aos 

trabalhos de gestão diária e à produção de plantas para consumo próprio e oferta nos viveiros 

municipais. Ao nível dos trabalhos de Limpeza e Ajardinamento, procedeu-se à manutenção do 

viveiro de plantas instalado no Casaínho, para posterior manutenção dos jardins e rotundas 

municipais, à limpeza das ruas da cidade, limpeza das papeleiras e aos trabalhos de manutenção 

dos espaços verdes.  

De referir também a manutenção das Hortas Comunitárias de Águeda e o Acolhimento de 

colaboradores da CERCIAG, Centro de Formação Profissional e Centro de Reinserção Social 
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Quanto à limpeza urbana, verificou-se a continuação dos trabalhos de triagem de resíduos, para 

a melhoria da implementação das boas práticas de reciclagem, dos trabalhos de limpeza de ruas 

e espaço público e de recolha de recicláveis em empresas - Porta a Porta. 

5.5.5. PROJETOS COFINANCIADOS 

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 de 

acompanhamento Técnico/Administrativo: 

▪ Operações cofinanciadas em fase de reprogramação:  

POSEUR-02-1810-FC-000481 “Intervenções Estruturais para o Controlo de Cheias em 

Águeda”, com reporte de indicadores e recolha de elementos para elaboração e 

submissão de reprogramação temporal, física e financeira, que permita acomodar 

a totalidade da execução física e financeira desta operação. 

▪ Operações cofinanciadas em fase de execução: 

Projeto CISMOB - Cooperative information platform for low carbon and sustainable 

mobility, cofinanciado pelo programa INTERREG EUROPE - Participação no “Main 

Interregional Exchange of Experience Event” organizado pela Universidade de 

Aveiro que decorreu nos dias 26, 27 e 28 de janeiro em formato online, incluindo 

reunião de coordenação com esclarecimentos sobre a execução financeira da 

participação do Município de Águeda no projeto; 

Projeto LIFE Águeda, cofinanciado pelo programa LIFE - compilação de 

documentos e participação em reuniões de trabalho de acompanhamento da sua 

execução financeira. 

5.6. ÁGUEDA COMO REFERÊNCIA CULTURAL 

No âmbito do sector cultural, a ação da Autarquia Aguedense tem vindo a manifestar-se através 

de iniciativas municipais ou de apoio a ações dos agentes locais, bem como ações de apoio ao 

associativismo, no âmbito da difusão dos valores culturais do Município e da defesa do seu 

património cultural. 
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5.6.1. ASSOCIATIVISMO CULTURAL, RECREATIVO E JUVENIL 

É precisamente no enquadramento deste objetivo primordial que a atividade associativa tem mais 

peso, sendo de realçar a aposta clara nestas áreas e, nesse sentido, dá-se destaque, no âmbito 

do Código Regulamentar do Município de Águeda – Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil 

(F1)  e Associativismo Social (F3), tendo-se procedido, no período em análise, à transferência de 

verbas associadas aos apoios atribuídos em 2021 na sequência da análise dos comprovativos de 

despesa apresentados pelas coletividades, nomeadamente: 3.776,65 € no caso das culturais e 

7.613,10 € no caso das sociais.  

De igual forma, e no período em análise, deu-se início ao período de candidatura aos apoios 

camarários para 2022 no âmbito do Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil (F1) e 

Associativismo Social (F3), sendo o términus do prazo a 31 de março. 

Ainda neste contexto de parcerias associativas, salienta-se a colaboração com a União de 

Bandas de Águeda (UBA) no âmbito da promoção dos "Concertos de Inverno", com o intuito de 

levar 15 atuações protagonizadas pelas bandas filarmónicas às 11 freguesias do concelho, num 

investimento da Autarquia de 60 mil euros. No dia 3 de dezembro de 2021, decorreu no Salão 

Nobre a apresentação à imprensa deste projeto, cujo grande desafio será promover esta área 

cultural em todo o território concelhio e difundir o trabalho que tem vindo a ser levado a cabo 

pelas bandas filarmónicas aguedenses.  

Paralelamente, salienta-se o papel do Grupo Folclórico da Região do Vouga no desenvolvimento 

cultural, recreativo e juvenil do Concelho que se traduz numa parceria inestimável para a 

promoção e dinamização do Museu Etnográfico da Região do Vouga, expoente máximo da 

cultura e tradições da Região do Vouga, tendo sido estabelecida nova parceria de cooperação 

neste âmbito mediante aprovação de um apoio financeiro no valor de 3.500,00€ à referida 

coletividade. 

Esta aposta no movimento associativo local tem contribuído para a dinamização, 

competitividade e projeção do território aguedense além-fronteiras, assim como a aposta no 

programa de residências artísticas que favorece a criação cultural, com enfoque na comunidade 

e cultura locais. Neste contexto, entre 5 e 29 de janeiro, o projeto Apneia, de Leonardo Calvino e 

Joana Couto, foi desenvolvido até ao culminar na realização de um vídeo promocional a 29 de 

janeiro. Esta residência foi dedicada à escrita e à concretização cenográfica e coreográfica. 

Neste contexto do trabalho em rede, a estratégia do Município ganhou consolidação, com 

destaque para o projeto "5 Municípios. 5 Culturas. 5 Sentidos – 2.ª edição", que durante o período 

em análise, e no âmbito da realização das reuniões com os parceiros, viu emergir o esboço para 
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a criação de uma coprodução artística entre os 5 Municípios, intercâmbio de espetáculos, bem 

como a definição de grupos/artistas a contratar. 

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. 

5.6.2. BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE 

No âmbito do seu Plano de Promoção do Livro e da Leitura, nos meses de dezembro de 2021 e 

janeiro de 2022, os serviços da Biblioteca Municipal Manuel Alegre continuaram a sua missão de 

promoção da educação, da cultura, da informação e do lazer em torno do livro e da leitura, de 

modo gratuito, contribuindo para o crescimento cultural e melhoria da qualidade de vida dos 

munícipes, através da realização de diversas atividades/projetos. 

Destaca-se o projeto "PORQUE HOJE É SÁBADO…", realizado mensalmente na Biblioteca Municipal, 

nas seguintes datas: 

• 4 de dezembro - “Um Sábado com Ciência: 3,2,1 – Vamos Lançar a Sonda na Biblioteca”, 

uma atividade implementada a partir do Projeto “Newton gostava de Ler”, uma parceria 

entre a Câmara Municipal de Águeda, a Rede de Bibliotecas de Águeda e a Fábrica 

Centro de Ciência Viva – Aveiro. Nesta sessão “baixo do céu estreloso”, as famílias ouviram 

falar de planetas, constelações, satélites e projetaram um sistema de aterragem para uma 

“sonda-ovo” de última geração. Depois 3, 2, 1… lançaram a sonda na biblioteca.  Esta 

atividade contou com a participação de 15 pessoas. 

• 11 de dezembro - Atelier de Natal na Biblioteca Municipal. Dando destaque a esta época 

festiva as famílias foram convidadas a escutar um conto e a realizar, a partir de materiais 

naturais e reciclados, decorações natalícias.  Esta atividade contou com a participação 

de 18 pessoas. 

• 17 e 18 de dezembro - “O Ninho” – Espetáculo de Marionetas pela Partículas Elementares. 

Espetáculo que convida à valorização das coisas simples. Inspirado num dos poemas mais 

singelos do escritor português Miguel Torga, que em poucas linhas revela que um segredo 

bem guardado pode fortalecer uma amizade verdadeira. Este espetáculo é poesia visual 

pura. Com um enredo minimalista, a narrativa faz-se de um acaso; a curiosidade de um 

menino, despertada por uma mera coincidência e que desencadeia o início de uma teia 

de afetos.  Um espetáculo que deixou crianças e adultos com uma vontade imensa de 

soltar a imaginação. Realizado em dois formatos: dia 17 de dezembro, em versão online, 
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para escolas e dia 18 de dezembro, presencial, na sala polivalente da BMMA, para famílias 

e público em geral, contando com a participação de 23 salas/turmas de JI/1.º Ciclo, num 

total de 460 participantes no dia 17, e 33 participantes no dia 18. 

Destaque também para o projeto “Histórias Giratórias”, em modo presencial, com o conto “A 

Maior Flor do Mundo” de José Saramago, inserido nas atividades de comemoração do centenário 

do seu nascimento, que decorrerão até novembro de 2022. Ao longo deste período em análise 

foi registada a presença de 57 alunos do 1.º ciclo em duas sessões que ocorreram no início de 

dezembro. 

Ainda durante este período, é importante destacar as seguintes exposições que estiveram 

patentes na BMMA: 

• Exposição “História do Fado” - No ano das comemorações dos 10 anos da elevação do 

Fado à categoria de Património Cultural e Imaterial da Humanidade pela UNESCO, a 

Biblioteca Municipal Manuel Alegre promoveu a exposição “História do Fado”, composta 

por 20 cartazes, com texto e imagens que permitem criar uma narrativa histórica sobre esta 

expressão artística. A mostra resultou de uma parceria entre o Camões, I.P., o Museu do 

Fado e a EGEAC, e tem origem na classificação pela UNESCO do Fado como Património 

Imaterial da Humanidade, em 2011. Esta exposição esteve patente de 27 de novembro a 

31 de dezembro; 

• Exposição “José Saramago: 20 anos Prémio Nobel” - No âmbito das comemorações do 

centenário do nascimento de José Saramago, a Biblioteca Municipal Manuel Alegre tem 

patente ao público a exposição "José Saramago: 20 anos Prémio Nobel", e até 31 de 

março de 2022, realizada em 2018 pela Fundação José Saramago e Camões - Instituto da 

Cooperação e da Língua. Esta exposição sobre a atribuição do Nobel da Literatura a José 

Saramago em 1998 é realmente importante neste ano em que se comemora o Centenário 

do Nascimento do único autor em língua portuguesa a receber tal distinção. Composta 

por 22 painéis (em português e inglês) com fotografias de Estelle Valente, textos de Ricardo 

Viel e ilustrações de Gonçalo Viana, traçam em conjunto um panorama da atribuição do 

máximo galardão das Letras ao autor de "Memorial do Convento", "Jangada de Pedra", 

"Ensaio sobre a cegueira" ou "Todos os Nomes", entre muitos outros; 

Para o público adulto, enquadrado no programa “Sextas na BMMA”, o Serviço Educativo 

promoveu em dezembro uma nova sessão de “O LEITOR PARTILHA", sobre a cultura venezuelana. 

Esta sessão, que ocorreu no dia 17 de dezembro, contou com a presença de 7 participantes. 

No âmbito 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, realizou-se 

mais uma sessão de formação, no dia 10 de janeiro, em que participaram 13 pessoas, sessão esta 
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que será depois replicada em contexto biblioteca/escolar. Recorde-se que 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, no espaço biblioteca, envolvendo materiais de baixo custo 

e replicação simples. 

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 apresentação de livros 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. 

5.6.3. CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA 

No caso do Centro de Artes de Águeda (CAA), a cantora e compositora Filipa Marinho, conhecida 

no meio artístico pelo seu apelido, inaugurou a programação do último mês de 2021. Incluído no 

ciclo “Quinta às 7”, o concerto de indie folk teve lugar no café-concerto, no dia 2 de dezembro 

de 2021, e contou com 14 espetadores. Ainda no mesmo mês, o cantor aveirense Rui Oliveira 

protagonizou o ciclo no dia 16, interpretando autores consagrados da língua portuguesa, como 

Ary dos Santos, Natália Correia ou Miguel Torga, e encantando os 39 presentes. 

No dia seguinte, 243 pessoas reuniram-se no auditório do CAA para assistirem a um espetáculo 

inédito de homenagem ao aguedense Manuel Alegre. “Um Só Dia” celebrou os 85 anos do poeta 

e juntou grandes nomes da música portuguesa, tal como Jorge Palma, Camané ou Cristina 

Branco, entre outros. Nesta apresentação, Joana Alegre, responsável pela curadoria do 

espetáculo, revelou ainda temas inéditos musicados a partir da poesia do pai. 

Ainda no que refere à música, a Banda Alvarense e os Mimos Dixie Band reuniram-se, a 4 de 

dezembro, no palco do CAA para um concerto único, aplaudido por 238 espetadores. Uma 

semana depois, Tiago Bettencourt apresentava o seu mais recente álbum, “Rumo ao Eclipse”, num 

espetáculo que contou com 496 participantes. A escrita do famoso músico, pautada pela 

honestidade e transparência, é um apelo ao mais íntimo de nós, “fazendo-nos parar e olhar para 

o mundo de outra forma”. 

No que toca ao seu segmento expositivo, o CAA inaugurou a exposição “Ruralidades” no dia 18 

de dezembro. Este acervo reúne algumas das melhores fotografias do premiado fotógrafo e 

também veterinário Jorge Bacelar. Com ligações profundas ao concelho de Águeda, o artista 
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inspira-se no trabalho de campo que desenvolve e transforma os agricultores e os seus animais nos 

grandes protagonistas das suas fotografias.  

Na noite do mesmo dia, a Orquestra 12 de Abril aventurou-se pela primeira vez no fado e 

acompanhou um dos mais aclamados e reconhecidos embaixadores deste estilo, Camané.  Na 

estreia deste espetáculo único estiveram presentes 341 espetadores. 

O Centro de Artes de Águeda, através da Embaixada do Chile e da Glocalmusic, cooperativa 

nacional com delegação em Águeda, promoveu um concerto pedagógico protagonizado pelo 

chileno Mauro Lamas, no dia 10 de janeiro de 2022, e que teve a participação de 40 alunos 

provenientes do Conservatório de Música de Águeda. Compositor, intérprete e investigador, o 

artista dirige e participa em diferentes projetos pedagógicos ligados à música. 

A sessão de janeiro do ciclo “Quinta às 7” ficou a cargo de LINCE, o alter-ego artístico de Sofia 

Ribeiro, que trouxe ao café-concerto o seu primeiro disco, “Hop To Gold”. Este trabalho reforça a 

matriz na música criada pela artista e percorre as sonoridades clássicas de um piano, através de 

ritmos e registos contemporâneos. 

O já tradicional “Concerto de Ano Novo e Reis” foi conduzido pela Orquestra Filarmonia das Beiras, 

no dia 15 de janeiro. Neste espetáculo, as 176 pessoas presentes na plateia puderam ouvir Valsas, 

Polcas e Marchas da família Strauss e obras de outros compositores. 

No âmbito da 25.ª edição de “OuTonalidades - circuito português de música ao vivo”, promovida 

pela d`Orfeu Associação Cultural, o café-concerto do CAA recebeu, a 28 de janeiro, a trompetista 

catalã Alba Careta, acompanhada pela sua banda. Esta sessão contou com 35 pessoas na 

plateia. 

5.6.4. OUTROS EVENTOS CULTURAIS 

Na continuidade desta linha de programação cultural municipal, e inserido na dinamização 

cultural e turística do concelho de Águeda no evento "Águeda É Natal", decorreram nos dias 4, 

12, 18 e 19 de dezembro animações com mascotes e espetáculos de rua, nomeadamente os 

espetáculos "Talvez", "Chic" e "Banda Mecânica". 

De igual forma, e durante o mês de dezembro, a Autarquia Aguedense cooperou com a 

produtora Universe Calling, na produção de uma película cinematográfica que consiste numa 

sátira à sociedade portuguesa atual, em género de comédia leve e divertida, que descreve de 

uma forma abrangente várias classes e etnias de Portugal. Esta realização cinematográfica foi 

filmada em diversos espaços, sendo que o foco principal da ação foi gravado em vários locais 



 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  1/2022 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

46      

dentro da própria cidade, prevendo-se a estreia internacional desta película para o final do 

primeiro trimestre de 2022. 

Por último, e no seguimento da transferência de competências para os municípios na área da 

Cultura, a Autarquia passou a receber as meras comunicações prévias de espetáculos de 

natureza artística que sejam promovidos no concelho, nos termos do previsto no Decreto-Lei n.º 

22/2019, de 30 de janeiro, tendo sido rececionadas seis comunicações referentes a espetáculos 

realizados no Centro de Artes de Águeda. 

5.6.5. PROJETOS COFINANCIADOS 

Na promoção de Águeda como referência cultural, destaque para os seguintes trabalhos de 

acompanhamento Técnico/Administrativo: 

▪ Operações cofinanciadas em fase de execução:  

CENTRO-07-2114-FEDER-000012 “5 Municípios, 5 Culturas, 5 Sentidos” - gestão de 

pedidos de pagamento;  

CENTRO-07-2114-FEDER-000245 “3 Territórios, 1 rio que nos une” - gestão de pedidos 

de pagamento;  

CENTRO-07-2114-FEDER-000287 “Rail Fest” - gestão de pedidos de pagamento; 

CENTRO-07-2114-FEDER-000267 “5 Municípios, 5 Culturas, 5 Sentidos (2.0)” - gestão 

de pedidos de pagamento; 

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, as filmagens que 

culminarão na realização de um documentário sobre a pateira. 

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. 
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5.7.2. APOIO E INCLUSÃO SOCIAL 

Ao nível do apoio social direto à população, nos meses de dezembro 2021 e janeiro 2022 foram 

efetuados 42 atendimentos presenciais, relacionados com diversos assuntos, nomeadamente Subsídio 

ao Arrendamento, Apoio a Melhoria das Condições Habitacionais, Habitação Municipal, para além 

de visitas domiciliárias a famílias em situação de precariedade social. Neste âmbito, a autarquia 

marcou presença em 5 reuniões do Núcleo Local de Inserção Social de Águeda, órgão que coordena 

o acompanhamento aos beneficiários de Rendimento Social de Inserção do concelho, sendo que, 

em breve (no máximo até ao final de 2022), será o município, ao abrigo das competências a delegar 

pelo Governo, que efetuará a gestão deste tipo de apoio social. 

Ao nível da descentralização de competências, importa realçar a análise financeira aos Mapas de 

Montantes publicados, assim como as reuniões efetuadas com o ISS, IP, no sentido de desenvolver 

diversas ações tendentes à transferência de competências e à criação da Comissão de 

Acompanhamento que terá como funções: 

• Planear e estabelecer a articulação necessária para a transferência dos processos de 

atendimento e acompanhamento social a indivíduos e famílias em situação de 

vulnerabilidade ou exclusão social e ao acompanhamento dos contratos de inserção dos 

beneficiários do RSI; 

• Operacionalizar o acesso ao sistema de informação específico, no cumprimento integral das 

normas do sistema e garantindo a segurança e a confidencialidade dos dados; 

• Elaborar o regulamento interno de SAAS a aprovar pela câmara municipal;  

• Definir a forma de articulação entre o ISS, IP ou a instituição por este contratualizada e a 

Câmara Municipal de forma a garantir a adequada articulação bem como a continuidade 

do acompanhamento dos indivíduos ou famílias. 

Por outro lado, deu-se continuidade à gestão do Parque Habitacional Municipal, assim como à 

atribuição do subsídio ao arrendamento, sendo de destacar a apresentação durante este período de 

74 candidaturas ao subsídio ao arrendamento (para o ano de 2022), tendo sido efetuada a respetiva 

avaliação, verificando-se que cerca de 66 candidaturas apresentam condições para apoio nesta 

área. Ainda na área habitacional, deu-se continuidade aos trabalhos referentes à Estratégia Local de 

Habitação, efetuando as necessárias adaptações solicitadas pelo IRHU. 

Deu-se, igualmente, continuidade à análise dos apoios em termos de Ação Social Escolar, quer em 

termos de elaboração de análises socioeconómicas para famílias carências para apoio ao nível das 

refeições escolares e transporte escolar (cerca de 10), como se deu continuidade ao processo das 
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Bolsas de Estudo ao Ensino Superior e ao Apoio a propinas 8 que registam um aumento no presente 

ano letivo e cujo processo de seleção se encontra a decorrer). 

Ao nível de projetos, no que respeita ao projeto de Mediação Municipal e Intercultural de Águeda 

“Igualdade na Diversidade”, o consórcio manteve as reuniões semanais e a Equipa de Mediadores 

manteve o trabalho de mediação escolar e comunitária. Ainda no âmbito deste projeto, a 11 de 

dezembro realizou-se o Encontro de Jovens Ciganos e a 22 de dezembro o Encontro de Mulheres 

Ciganas. 

A exposição itinerante “À Descoberta da Igualdade”, esteve presente no Agrupamento de Escolas 

de Valongo do Vouga, tendo em janeiro transitado para a Escola Secundária Marques Castilho, como 

previsto. Esta exposição resultou de uma mostra de trabalhos realizados por alunos de etnia cigana, 

do 2.º e 3.º Ciclo, dos Agrupamentos de Escolas de Águeda (AEA) e de Águeda Sul (AEAS), que 

frequentaram as Oficinas de Fabricação Digital do ALL, no ano letivo transato. 

Ainda ao nível da intervenção com a comunidade cigana, no que se refere ao projeto “Parque 

Botânico de Vale Domingos - Aldeia de Inovação Social”, deu-se continuidade às reuniões mensais 

(reporte e balanço do trabalho desenvolvido bem como informação sobre as iniciativas a 

implementar). Efetuou-se a inauguração da iluminação de inverno no próprio parque, a construção 

de árvores de natal com material reciclado (rodas de bicicletas) e a plantação de novas espécies.  

Enquanto Investidor Social, a autarquia para além do apoio ao projeto sob diferentes formas, mantém 

um acompanhamento de proximidade, estando a par do trabalho que tem vindo a ser realizado bem 

como daquele que se encontra previsto. 

No que se refere ao apoio às comunidades migrantes foram realizados, no âmbito da ação do CLAIM, 

27 atendimentos para apoio nas mais diversas áreas, assim como se realização reuniões no sentido de 

implementar no terreno o “Migração Legal – Os Pioneiros”, do qual o município é Investidor Social, no 

sentido de reestruturação do mesmo no sentido de o tornar mais eficaz em termos de captação de 

mão-de-obra estrangeira para trabalhar em Águeda, tendo estado a ser desenvolvidos contactos 

com o CEF pela entidade promotora para agilizar o mesmo. 

A este nível, destaque ainda para a assinatura do Protocolo Integrar-Valoriza, o qual foi criado pelo 

Governo através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2021, de 9 de julho, e que tem como 

objetivo reforçar as políticas de acolhimento e a integração de pessoas imigrantes, pretendendo 

fomentar o trabalho em rede, reforçando as respostas de integração em cada território abrangido, 

nomeadamente ao nível social, laboral, habitacional, educacional, da saúde, entre outros. 

Na área da saúde, destaque para a continuidade do apoio à vacinação da Gripe sazonal. Assim, foi 

assinado, em janeiro de 2022, o Protocolo para Vacinação Contra a Gripe Sazonal 2021-2022, com a 

Associação Nacional de Farmácias (ANF) e a Associação de Farmácias Portuguesas (AFP). Esta 
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proposta de colaboração traduz-se na comparticipação, por parte do Município, do serviço de 

administração das vacinas contra a gripe sazonal, com vista a proteger os grupos prioritários definidos 

pela DGS, designadamente a população com menos de 65 anos de idade e com patologias 

crónicas, garantindo desta forma a proteção a esta população mais vulnerável e a salvaguarda da 

saúde pública local.   

Já ao nível da saúde mental e apoio terapêutico ao nível do 1.º ciclo, destaque para o trabalho do 

GAPSI, o qual continuou a efetuar apoio nos agrupamentos de escolas em coordenação com as 

equipas presentes nos mesmos e com os parceiros da autarquia. Este trabalho contemplou um 

acompanhamento direto de cerca de 50 crianças com intervenção psicológica e com o respetivo 

atendimento a Encarregados de Educação e escolas do 1.º CEB. 

No âmbito da terapia da fala, as terapeutas da fala contratadas pela autarquia 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. 

Relativamente ao Projeto “Grão a Grão”, as terapeutas da fala continuaram as intervenções 

individuais diretas e as ações de estimulação realizadas em grupo com alunos em acompanhamento 

nos diferentes agrupamentos de escolas, a nível do pré-escolar e 1.º CEB. 

Por outro lado, e em articulação com a equipa multidisciplinar de apoio socio-educativo da Atividade 

Portal SemBarreiras.ORG do Programa Educ@RA, foram organizados Grupos de Partilha, que 

decorreram até ao final do mês de janeiro de 2022, cujo objetivo foi apresentar à discussão casos 

práticos que requeiram orientação especializada na área da Terapia da Fala.  

Ao nível da CPCJ, foi dada continuidade ao trabalho realizado regularmente no âmbito das funções 

inerentes ao cargo, bem como assegurada a gestão do apoio ao funcionamento da mesma, 

designadamente, na sua vertente logística e financeira, assim como foi efetuado o 

acompanhamento da Rede Social, com a regular distribuição de informação aos parceiros e a 

preparação das eleições do novo núcleo executivo. 

5.7.3. PROJETOS COFINANCIADOS 

No Reforço da qualidade de vida e o apoio social à população, destaque para 

acompanhamento Técnico/Administrativo do projeto POISE-03-4233-FSE-000014 “Mediadores 

Municipais e Interculturais de Águeda”, com a submissão de esclarecimentos a 2 pedidos de 

pagamento em fase de análise. 
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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. 

Relativamente às empreitadas das remodelações de infraestruturas da saúde, destaca-se a 

continuação da empreitada de Remodelação do Edifício e Espaços Exteriores do Centro de Saúde 

de Águeda, onde foi concluída a estrutura de betão armado da ampliação do edifício integrada na 

fase 1.  Encontra-se em fase final de aplicação do painel sandwich na cobertura a as alvenarias 

interiores e exteriores. Foram iniciados os trabalhos de infraestruturas elétricas, ited e instalações 

mecânicas e de avac. 

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, e continua a aguardar a ligação às 

redes de abastecimento público de água e energia elétrica, para realização de ensaios finais e 

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

receção provisória da obra; 

Está também em curso a requalificação do Serviço de Urgência do Hospital Conde Sucena, e a 

construção a Unidade de Saúde de Travassô, com conclusão prevista para abril de 2022. Ambas 

contam com o apoio financeiro da Câmara Municipal, na sua totalidade, para a sua execução. 

5.8.1. PROJETOS COFINANCIADOS 

Trabalhos de acompanhamento Técnico/Administrativo de: 

▪ Operações cofinanciadas em fase de execução: 

CENTRO-05-4842-FEDER-000321 “Requalificação do Centro de Saúde” – elaboração 

e submissão do primeiro pedido de pagamento; 

▪ Candidaturas Submetidas: 

CENTRO-05-4842-FEDER-000357 “Unidade de Saúde de Aguada de Cima”, com 

esclarecimentos prestados à CIRA no âmbito da análise à candidatura submetida. 

Esta candidatura em fase de análise. 
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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. 

5.9.1. ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 

No âmbito do Código Regulamentar do Município de Águeda – Associativismo Desportivo (F2), no 

período em observação, foram rececionadas 239 candidaturas a apoios por parte das Associações 

Desportivas e 48 candidaturas de Atletas Individuais, distribuídas como se segue: 

• Praticantes Desportivos = 59; 

• Praticantes Desportivos (Desporto Adaptado) = 2; 

• Agentes Desportivos = 26; 

• Investimento social na área desportiva = 21; 

• Aquisição de materiais/equipamentos desportivos = 32; 

• Deslocações para participação em atividades desportivas = 23; 

• Participação em atividades de carácter pontual (âmbito nacional ou regional) = 19; 

• Participação em atividades de carácter pontual (âmbito internacional) = 8; 

• Organização de atividades de carácter pontual (âmbito nacional/local) = 5; 

• Aquisição de viaturas e/ou terrenos = 5; 

• Construção, Conservação e/ou Beneficiação de instalações = 14; 

• Apoio logístico e extraordinário = 15; 

• Apoio a publicações = 2; 

• Prémio de Mérito Desportivo Coletivo = 8; 

• Atletas Individuais = 29; 
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• Prémio de Mérito Desportivo Individual = 19. 

É de salientar o registo na plataforma de 2 novas associações e de 16 novos atletas individuais, 

bem como candidaturas referentes a 3 novas modalidades desportivas (bilhar, halterofilismo e 

powerlifting). 

Neste período, foi também efetuada uma transferência de verba no valor global de 12.350,24€ e 

referente aos apoios atribuídos na época anterior a 4 associações e 3 atletas individuais, no âmbito 

do Associativismo Desportivo (F1). 

5.9.2. PROJETOS DESPORTIVOS 

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 21 treinos semanais presenciais. 

De igual forma, e ainda no âmbito do CMMC, destaca-se o programa desportivo “Caminhar pela 

Natureza”, que proporciona diferentes experiências a toda a população por se realizar nos 

diferentes percursos pedestres do concelho, permitindo criar hábitos de uma vida saudável, 

através da prática desportiva. No período em análise, a atividade decorreu pelo Trilho das Terras 

de Granito - PR4, em que participaram cerca de 250 pessoas e que marcou o encerramento do 

programa desportivo, no ano de 2021. Foi também realizada uma recolha de livros infantis e 

brinquedos e roupa de criança, entregue no Banco Escolar. 

O Passeio do Maior Pai Natal do Mundo decorreu no dia 12 de dezembro, com o intuito de realizar 

um passeio para descobrir todas as iluminações da cidade. O passeio realizou-se a caminhar, 

correr ou de bicicleta, este último acompanhado pelo Clube Desportivo Águeda Bike Friends. Teve 

início na Praça do Município e terminou no Largo 1º de Maio.  Nesta iniciativa participaram 

aproximadamente 150 pessoas. 

Destacam-se todas as atividades realizadas durante o ano de 2021 pelo CMMC, que no seu 

conjunto contaram com mais de 2500 participantes. 

Considerando ainda o contexto dos projetos desportivos municipais direcionados para a 

comunidade, e numa forte aposta no Desporto Escolar (objetivo 1, subalínea b. do Plano Municipal 

de Desporto), é de se referenciar a atividade regular do Centro de Formação Desportiva sendo 

que, durante o período em questão, participaram nas atividades de canoagem 307 alunos. 

Destaca-se também o projeto “Natação e Canoagem na Escola”, que conta com 110 alunos do 

Agrupamento de Escolas de Águeda e que pertencem ao 4º ano, a frequentar as atividades de 

enriquecimento curricular, que, semanalmente, frequentam uma aula de natação (adaptação 
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ao meio aquático) nas Piscinas Municipais. No período em análise, foram lecionadas 12 aulas, 

tendo sido assegurados pela Autarquia 18 serviços de transportes ocasionais em dezembro e 26 

em janeiro neste contexto. Por último, é de se referir o Clube de BTT da Escola Secundária Marques 

de Castilho (ESMC), cujos alunos usufruíram do Águeda Bike Park, com a realização de uma aula 

por semana, registando-se um total de 5 aulas durante o período em análise. 

O Águeda Bike Park foi também palco, no dia 16 de janeiro, da Taça de Portugal de Ciclocross, 

organizada pelo Clube Desportivo Águeda Bike Friends. A prova foi decisiva para conhecer o 

campeão nacional da modalidade e contou com 220 atletas. Com este tipo de provas, 

evidencia-se a forte aposta por parte do município no ciclismo e nas suas modalidades. 

No contexto do trabalho em rede, é de se referenciar o evento que decorreu de dia 24 a 29 de 

janeiro do projeto Developing Intereuropean Resources Trail Builder Training (DIRTT). Neste encontro 

participaram cerca de 40 pessoas de vários países, nomeadamente Suécia, Suíça, Dinamarca, 

Hungria, Escócia, Noruega, Inglaterra e Itália. 

O evento consistiu em duas partes distintas: reuniões com os vários parceiros do projeto, para dar 

seguimento às tarefas previstas e projetar os passos seguintes e “Train the trainer” (“Treine o 

treinador”, em tradução livre), com atividades mais práticas, designadamente na Pista de Downhill 

do Ventoso (União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba), iniciativa esta que contou, 

pela primeira vez, com duas mulheres entre os participantes, atendendo a um mercado de 

trabalho predominantemente dominado pelo género masculino. 

Relativamente às Piscinas Municipais de Águeda, durante os meses em questão, foram registadas 

3934 utilizações pelos alunos inscritos na Escola de Natação, e 652 utilizações do regime livre, dos 

quais 267 foram registadas em horário low cost. 

No âmbito da parceria celebrada com o Clube Sport Algés e Águeda XXI, além das 6 turmas já 

iniciadas ao sábado, com alunos entre os 5 e os 12 anos de idade para aprendizagem em Aulas 

de Natação, foram abertas novas inscrições para bebés com 4 anos, registando 10 novos alunos 

e contribuindo desta forma para uma redução significativa da lista de espera existente. Foram 

registadas um total de 224 utilizações. 

No âmbito da natação adaptada, a Piscina Municipal de Águeda acolheu, no mês de dezembro, 

diversos grupos de crianças, jovens e adultos pertencentes a várias entidades, nomeadamente, 

“Os Pioneiros” (6 utentes); da Escola Secundária Adolfo Portela (10 utentes), da Escola Básica 

Fernando Caldeira (12 utentes) que integram o Projeto “Dá-me Asas” e alunos da Escola 

Secundária Marques de Castilho de educação inclusiva – “Super Peixinhos” (12 alunos). Em janeiro, 

verificou-se um aumento do número de alunos da natação adaptada com a inclusão de 5 utentes 

da Casa de Acolhimento do Centro Social e Paroquial de Recardães e 6 atletas de 
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Paracanoagem da ARCOR. Durante este período, verificaram-se 208 utilizações pelos 

alunos/atletas no projeto de natação adaptada.  

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”. No âmbito deste estudo, foram recolhidos 722 questionários junto da 

população concelhia com idade superior a 18 anos e cujos dados preliminares indicam que 37% 

da população do concelho pratica atividade física e desporto e que 15% da população é 

potencial praticante. 

5.10. GESTÃO FLORESTAL E 

ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO CIVIL 

5.10.1. GESTÃO FLORESTAL 

No âmbito da Gestão Florestal, enquadrado no Gabinete Técnico Florestal, destacam-se as 

seguintes atividades: 

• Acompanhamento do PMDFCI 2021-2030; 

• Planeamento semanal das duas equipas de sapadores florestais (eSF);  

• Vistoria/acompanhamento dos trabalhos em execução/executados pelas eSF; 

• Apoio aos munícipes e JF/UF na Gestão de combustíveis, e escolha de espécies;  

• Apoio à Fiscalização na gestão de combustíveis em terrenos privados e emissão dos 

respetivos pareceres; 

• Elaboração de relatórios para abate e/ou poda de sobreiros; 

• Análise, decisão e emissão de pareceres de projetos de (re) arborização; 

• Registo de queimas e queimadas na plataforma do ICNF; 

• Emissão de pareceres de mobilização de solo e de Fogo- de-Artifício; 

• Elaboração do relatório trimestral da equipa de Sapadores Florestais sobre os trabalhos 

executados, e elaboração dos Pedidos de Pagamento ao Fundo Florestal Permanente 

(FFP); 
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• 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; 

• Elaboração de relatório final da candidatura ao “Voluntariado Jovem para a Natureza e 

Florestas – 2021 (IPDJ); 

• Reunião da CMDF de Águeda para emissão de parecer sobre Edificação em Solo rural - 

elaboração do processo para análise, preparação e gestão da reunião; 

• Elaboração da candidatura ao Apoio ao Funcionamento do GTF;  

• Participação nas reuniões do GTFI da CIRA, e elaboração de informação solicitada; 

• Análise e elaboração de pareceres para as propostas de legislação da ANMP; 

• Análise de legislação florestal que entrou em vigor, e elaboração de informação técnica; 

• Apoio na elaboração de questões para a prova do Concurso de Técnico Florestal da CMA; 

• Análise de propostas, e elaboração de informação técnica de beneficiação de estradões 

e/ou execução de FGC pelo Conselho Diretivo de Baldios do Préstimo e do Conselho 

Diretivo de Baldios de Macinhata do Vouga. 

No que se refere à gestão de combustíveis, o trabalho desenvolvido pelos sapadores florestais é 

fulcral, tendo sido cumpridas as seguintes ações: 

• Limpeza e manutenção de Terrenos Municipais. 

• Gestão de combustíveis nos terrenos municipais. 

• Limpeza, desmatação e corte de árvores em Estradões Municipais. 

• Elaboração de Relatório Trimestral para envio ao ICNF. 

• Execução do serviço público (ICNF). 

• Gestão de combustíveis nos terrenos do Parque Empresarial do Casarão. 

• Intervenção e beneficiação das plataformas e gestão de combustíveis nas bermas de 

caminhos/estradões florestais que atravessam manchas florestais, e de acesso aos 

Reservatórios de Água de DFCI; 

• Gestão de combustíveis na Aldeia Segura de Alcafaz. 

• Gestão de combustíveis em estradões florestais. 

• Manutenção e Beneficiação dos Reservatórios de DFCI artificias. 

• Manutenção e beneficiação de estradões e aceiros 

• Formação técnica 

• Vigilância armada em alerta 
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• 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); 

• Execução do Serviço Público no Perímetro Florestal do Préstimo, na vertente da silvicultura 

preventiva. 

• Realização de 3 UFCD do RFSF: 

− UFCD 10004 – “Operação com motosserra em segurança”; 

− UFCD 5376 – “Equipamentos e veículos de sapadores florestais”; 

− UFCD 3124 – “Constituição, funcionamento, conservação dos equipamentos moto 

manuais”. 

5.10.2. PROTEÇÃO CIVIL 

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; 

• Continua em contacto permanente com o Delegado 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. 

Para além destas atividades, o Serviço Municipal de Proteção Civil trata de variados tipos 

processos relacionados com reclamações e outras solicitações / alertas de munícipes. 

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. 
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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. 

5.11. EXCELÊNCIA DOS 

SERVIÇOS DA AUTARQUIA 

5.11.1. QUALIDADE E SEGURANÇA 

A monitorização e medição do desempenho dos processos existentes no Município, é uma tarefa 

crucial para avaliar a melhoria contínua do Sistema de Gestão (SG) – Qualidade e Segurança da 

Informação. Nesse sentido, destacam-se para o período de análise, as seguintes ações, entre outras: 

• 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, estamos neste momento a realizar uma nova revisão da 

listagem de controlo de acessos dos/as utilizadores/as, ao nível das Tecnologias da Informação – 
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aplicações, sistemas, plataformas da CMA, com o objetivo de controlar e assegurar que os 

acessos existentes se encontram prévia e devidamente autorizados. 

Ainda no que diz respeito ao 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. Nesta sequência, encontramo-nos a realizar um levantamento 

de informação necessária, para iniciarmos a preparação do Regulamento Municipal. 

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, relativamente a 2021. 

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”. 

Já a respeito da entrada em vigor do Regime Jurídico da Segurança no Ciberespaço, 

Cibersegurança (Decreto-Lei n.º 65/2021, de 30 de julho, que regulamenta a Lei n.º 46/2018, de 13 

de agosto), após um primeiro momento de análise da legislação em causa, para avaliarmos e 

planearmos as ações/obrigações do Município à concretização da adequação organizacional 

às exigências legais, procedemos à identificação das pessoas com competências para exercer 

as funções de Responsável da Cibersegurança e Ponto de Contacto com o Centro Nacional de 

Cibersegurança (CNCS). 

Adicionalmente, tivemos vários momentos de análise e desenvolvimento de diversos 

documentos/impressos/ requerimentos e procedimentos, no âmbito da RAD, no que diz respeito 

ao processo de Reengenharia de Processos e dos Formulários interativos, assim como a análise de 

circuitos work-flow para os novos processos. 

Análise, para aplicação/operacionalização, do modelo “SIGEX – Sistema de Gestão visando a 

Excelência em Autarquias”, baseado nas principais orientações do Modelo Europeu da 

Excelência, concebido e é gerido pela EFQM – European Foundation for Quality Management, 

em particular na Edição de 2020. 

O SIGEX introduz um modelo de gestão que, a partir dos objetivos estratégicos definidos pelo 

Executivo Municipal, os vai desdobrar pelas diversas Unidades Orgânicas, até ao nível dos 

objetivos individuais dos trabalhadores (alinhamento com o SIADAP), identifica as ações 

necessárias para concretizar os objetivos estratégicos e operacionais e concretiza um sistema de 
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monitorização e de reporte que, responsabilizando dirigentes e restantes trabalhadores/as, vai 

permitir que a Autarquia alcance ou supere os objetivos que são relevantes para os/as munícipes, 

o território e outras partes interessadas. 

5.11.2. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

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.  

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 dezembro e janeiro: 

• 13 notas de imprensa; 

• 64 publicações de notícias e eventos nas redes sociais; 

• 12 coberturas fotográficas de eventos.  

Em relação às faces municipais da rede de Mupis presente na cidade, foram colocados 50 novos 

mupis. De mencionar que a rede de Mupis é uma forma de comunicação direta com o Munícipe 

ou visitante que diariamente utiliza as ruas da cidade, quer de transporte quer de forma pedonal.  

Ao nível do Águeda.TV, foram efetuadas diversas 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 dezembro e janeiro foram realizadas: 

• 10 reportagens num total de 8 vídeos; 

• 6 transmissões em direto; 

• 45 peças de design 

num total de 906 tarefas registadas no ano 2021, e 50 tarefas já no ano 2022. 
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5.11.3. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

Infraestrutura de Dados Espaciais de Águeda – IDEÁgueda  

A Infraestrutura de Dados Espaciais de Águeda – IDEÁgueda é um conjunto de componentes do 

Portal SIG. Tecnologicamente, a IDEÁgueda funciona por computação em nuvem, com 

alojamento no território nacional. Está suportada por tecnologia livre e de código aberto em linha 

com a utilização padrões geoespaciais. A IDEÁgueda é um espaço de conhecimento geográfico 

sobre o município de Águeda, onde a informação geográfica é disponibilizada de forma 

contextualizada em serviços websig, em conteúdos descarregáveis ou pelo portal de dados 

abertos, para que potencie valor quer no ensino como no empreendedorismo privado. Iniciativas 

como a oficina de dados abertos, realizada anualmente, a colaboração bidirecional com o 

OpenStreetMap, são alguns dos exemplos da relação com a comunidade. É uma infraestrutura 

em progresso que almeja a prestação de informação conectada e a prestação de serviços de 

excelência para a gestão municipal e para o cidadão. 

No período em referência, podemos aferir, no âmbito da gestão da Infraestrutura de Dados 

Espaciais, as seguintes tarefas: 

• Trabalhos em base de dados, sobre a implementação da diretiva europeia INSPIRE, no 

tema Rede de Transportes, mais precisamente no vetor Transportes Rodoviários; 

• Desenvolvimento de webSIG para gestão da Proteção Civil. Versão Beta em preparação 

para análise da Organização. 

Quanto à Mobilidade e Monitorização do tráfego na cidade, foram desenvolvidas ações de 

divulgação à comunidade dos novos produtos e serviços obtidos pelos dois radares fixos instalados 

dentro da cidade: 

• Estatísticas dinâmicas e flexíveis https://sig.cm-agueda.pt/ >> Estatísticas >>> Radares 

• Dados abertos https://ckan.sig.cm-agueda.pt/dataset/rua-dr-mateus-barbas-dos-anjos-2 

• Serviço webSIG Tráfego https://trafego.sig.cm-agueda.pt/ 

Quanto ao edificado procedeu-se ao levantamento de campo do estado do edificado, 

indicando para majoração de IMI os prédios que se encontrem no estado degradado, em ruína 

e/ou devoluto (DL 159/2006 de 8 de agosto) e à atualização do edificado, características e 

elementos associados. 

  

https://sig.cm-agueda.pt/
https://ckan.sig.cm-agueda.pt/dataset/rua-dr-mateus-barbas-dos-anjos-2
https://trafego.sig.cm-agueda.pt/
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BUPi - Balcão Único do Prédio 

Quanto ao Cadastro simplificado, de 1 de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022 o Balcão de 

Águeda iniciou 502 RGG – Representações Gráficas Georreferenciadas e finalizou 547. A 31 de 

janeiro de 2022 o BUPi de Águeda tinha iniciado 1580 RGG e concluído 1458. 

 

Serviços WebSIG 

Em 2021, este serviço bateu o recorde de plantas emitidas num ano, traduzindo-se em 10.988. Este 

número confirma as dinâmicas sobre o território, nomeadamente em matérias de edificação, 

endereçamento, e atividades florestais. 

Plano Diretor Municipal - Atualizado o serviço com substituição das áreas ardidas nos últimos 10 

anos (https://web.sig.cm-agueda.pt/#pdm). 

PMDFCI 2021-2030 - Atualizado o serviço com substituição das áreas ardidas nos últimos 10 anos 

(https://web.sig.cm-agueda.pt/#PMDFCI2021_2030). 

 

https://web.sig.cm-agueda.pt/#pdm
https://web.sig.cm-agueda.pt/#PMDFCI2021_2030
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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 a 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 da Câmara Municipal de Águeda. Toda 

a informação sobre recrutamento de pessoal pode ser consultada na página da autarquia no seguinte 

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

Na sequência da atualização da Remuneração Mínima Mensal Garantida (RMMG) para os 705€ 

mensais, medida que se aplicou a 201 funcionários foi ainda promovida a atualização das 

remunerações da Administração Pública em 0,9% de acordo com o Decreto-Lei n.º 109-A/2021, de 7 

de dezembro, medidas estas que se traduzirão num aumento de cerca de 11.000€ em diferenças 

salariais. 

Relativamente à pandemia COVID-19, manteve-se a aplicação das medidas de salvaguarda da 

saúde e segurança dos trabalhadores, nomeadamente acompanhamento da sua situação de saúde, 

adaptação de postos de trabalho sempre que necessário, 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 finalizados os documentos de gestão nomeadamente Mapa de Pessoal para o ano de 

2022 e respetivo Orçamento que foram presentes à aprovação pelo executivo e pela Assembleia 

Municipal e que entraram em vigor a 1 de janeiro de 2022. 

  

https://www.cm-agueda.pt/pages/689
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6.2. INFORMAÇÃO JURÍDICA 

No âmbito da atuação do Jurídico da autarquia, referência para os pareceres internos desenvolvidos 

a pedido de diversos serviços, totalizando 38 pareceres emitidos no período, para a representação 

judicial da autarquia em 7 processos nos tribunais administrativos e nos julgados em paz, bem como 

nos processos de contraordenação instaurados contra o Município. Também relevante, o 

acompanhamento de todos os demais processos judiciais em curso, em articulação com o(s) 

mandatário(s) da autarquia (ver anexo II,) e, a intervenção em procedimentos de recrutamento de 

pessoal (cfr. anexo II). 

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 do início do ano e o início dos procedimentos de fecho de 

contas do ano 2021. 

Relativamente à contratação pública, no período em referência, encontravam-se em curso os 

seguintes procedimentos: 

Mês de dezembro/2021: 

▪ Concursos Públicos: 10 (dez) a decorrer; 1 (um) concluído e 0 (zero) revogados; 

▪ Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 21 (vinte e um) a decorrer, 7 (sete) concluídos e 0 (zero) 

revogados; 

▪ Consultas Prévias: 4 (quatro) a decorrer, 3 (três) concluídos e 0 (zero) revogados; 

▪ Ajustes Diretos Simplificados: 165 (cento e sessenta e cinco). 

Mês de janeiro/2022: 

▪ Concursos Públicos: 10 (dez) a decorrer; 4 (quatro) concluídos e 0 (zero) revogados; 

▪ Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 29 (vinte e nove) a decorrer, 18 (dezoito) concluídos e 

1 (um) revogado; 

▪ Consultas Prévias: 4 (quatro) a decorrer, 1 (um) concluído e 0 (zero) revogados; 

▪ Ajustes Diretos Simplificados: 138 (centro e trinta e oito). 
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6.3.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

 Dezembro 2021 Janeiro 2022 

Receita Executada 35.095.691,30 € 2.222.390,18 € 

Despesa Executada 31.325.760,52 € 1.710.417,59 € 

Execução das Grandes Opções do 

Plano Orçamental 
17.286.457,84 € 1.204.172,96 € 

Capacidade de Endividamento   

Dívidas a Fornecedores 923.299,95 € 659.003,63 € 

Dívidas a Empreiteiros 445.284,47 € 554.028,54 € 
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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 Dezembro 2021 Janeiro 2022 

GAM 995 932 

Obras Particulares 526 526 

 

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) Dezembro 2021 Janeiro 2022 

CÂMARA MUNICIPAL 358 380 

EB AGADÃO 385 433 

JI MOURISCA DO VOUGA 415 423 

 1 158 1 236 

 

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 13 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 

Participação semanal de 84 jovens nos workshops no ALL. Participação semanal de 27 jovens nas 

sessões de formação (Modelação 2D & 3D, Programação e Robótica) junto da EB2,3 de Aguada de 

Cima, Escola Secundária Marques de Castilho e EB1 de Aguada de Baixo. 14 voluntários do Serviço de 

Voluntariado Europeu estão a frequentar workshops de formação em Fabricação Digital e envolver-se 

na dinâmica do espaço durante a sua estada no Concelho de Águeda. 

7.1.4. CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA 

 Dezembro 2021 Janeiro 2022 

Espetáculos/eventos promovidos pelo CAA e autarquia 

n.º de espetáculos 7 3 

n.º de espetadores 1371 226 

Espetáculos/eventos correspondentes a cedências e alugueres 

n.º de espetáculos 4 3 

n.º de espetadores 142 126 

Exposições Patentes 

n.º de visitantes 259 335 
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7.1.5. BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE 

 Dezembro 2021 Janeiro 2022 

Novos leitores e empréstimos ao domicílio 

n.º de novos leitores 38 62 

n.º de empréstimos domiciliários 787 1090 

n.º de empréstimos/consultas presenciais 78 336 

Serviço Educativo 

n.º de atividades 7 1 

n.º de participantes 592 13 
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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 Dezembro 2021 Janeiro 2022 

n.º de atendimentos de turistas portugueses 14 703 2 304 

n.º de atendimentos turistas estrangeiros 0 50 

TOTAL 14 703 2 354 

*Importa referir que no mês de dezembro, não foi feita a distinção entre atendimentos de turistas 

portugueses e estrangeiros. 
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7.1.7. PISCINAS MUNICIPAIS DE ÁGUEDA 

Atendimentos Dezembro 2021 Janeiro 2022 

n.º de atletas do Clube Sport e Algés de Águeda 350 417 

n.º de alunos da Escola Municipal de Natação 1722 2212 

n.º de utilizações em regime livre 310 342 
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ANEXOS 
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8. ANEXOS 

 

 

 

 

 

ANEXO I | EMPREITADAS EM CURSO 
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Designação da empreitada em curso no período Montantes * 

Requalificação do Largo Senhora da Saúde – Fermentelos (obra recebida provisoriamente no dia 

7 de dezembro/21) 
€599.663,97 

Requalificação Urbana a Nascente – R. Manuel de Sousa Carneiro, R. António Brinco da Costa, R. 

António Ribeiro de Matos, R. Inspector João Neves dos Santos e R. da Paulicea (em fase de 

receção provisória) 

€708.980,94 

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

receção provisória) 
€369.661,18 

Reabilitação do Espaço Público Envolvente à Habitação Social do Centro – R. Fundação Dionísio 

Pinheiro e R. Eng. Carlos Rodrigues 
€239.634,13 

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

Vouga) (em fase de receção provisória) 
€126.920,00 

Construção de Infraestruturas previstas no Plano Geral de Drenagem da Cidade de Águeda e 

Execução de Intervenções prioritárias – 1ª Fase 
€1.414.353,50 

Construção da Via de Acesso ao Parque Empresarial do Casarão – Troço entre a Rua do Casarão 

e o Parque Empresarial do Casarão (em fase de receção provisória) 
€527.400,00 

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

Cima (Obra concluída. Aguarda a ligação às redes de abastecimento público de água e energia 

elétrica, para a realização de ensaios finais, e posteriormente a realização da vistoria para efeitos 

de receção provisória) 

€526.781,09 

Reabilitação de Espaços Públicos da Baixa da Cidade – R. Celestino Neto e Av. 25 de Abril (estão 

em curso os procedimentos para início dos trabalhos) 
€494.458,54 

Retificações no Centro Educativo de Fermentelos €54.925,58 

Requalificação da Zona do Centro de Barrô (obra recebida provisoriamente no dia 6 de 

janeiro/22) 
€210.735,80 

Pavimentação da Rua da Canada, freguesia de Aguada de Cima (em fase de receção 

provisória) 
€206.449,60 

Requalificação de Espaços Exteriores do Centro Cívico de Arrancada do Vouga (estão em curso 

os procedimentos para início dos trabalhos) 
€270.954,21 

Substituição da Caixilharia de Madeira da EB1 de Aguada de Baixo (obra recebida 

provisoriamente no dia 16 de dezembro/21) 
€28.850,00 

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

Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão – Fase 2 €2.704.964,57 

Construção de Passeio e Espaço Verdes na Rua da Indústria (Covão) (em fase de receção 

provisória) 
€33.626,83 

Construção da Ecopista do Vouga €157.846,56 

Remodelação do Centro de Saúde de Águeda €1.313.362,69 

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

Repavimentação de Ruas em Recardães, Borralha, Catraia de Assequins e Souto Rio (obra 

recebida provisoriamente no dia 9 de dezembro/21) 
€131.951,20 
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Designação da empreitada em curso no período Montantes * 

Requalificação da Zona Central da Mourisca do Vouga €423.829,12 

Pavimentações em Belazaima do Chão e Agadão (em fase de receção provisória) €61.870,75 

Repavimentação de Vias em Gravanço, Castanheira do Vouga e Falgoselhe (estão em curso os 

procedimentos para início dos trabalhos) 
€106.059,10 

Pavimentação de Várias Ruas na União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira (em fase de 

receção provisória) 
€149.632,59 

Requalificação dos Antigos Escritórios do Instituto da Vinha e do Vinho (obra recebida 

provisoriamente no dia 13 de janeiro/22) 
€17.782,06 

Repavimentação de Vias na Maçoida, Assequins e Recardães (obra recebida provisoriamente no 

dia 9 de dezembro/21) 
€149.627,75 

Repavimentação em Raso do Salgueiró, Brunhido e Paço Picadas (em fase de receção provisória) €149.600,00 

Pavimentação da Travessa da Central Elétrica em Barrô €29.645,30 

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

Marnel no Concelho de Águeda 
€144.523,00 

Repavimentação da Rua do Alto e Pavimentação da Travessa do Posto Médico, em Aguada de 

Cima (em fase de receção provisória) 
€28.450,00 

Restauro da Igreja da Trofa €194.970,92 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II | INFORMAÇÃO JURÍDICA 
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GABINETE JURÍDICO 

11/02/2022 

 

 

 

 

PROCESSOS JUDICIAIS 

 

Nº PROCESSO RECORRENTE 

AUTOR 

RECORRIDO 

RÉU 

ASSUNTO  

Interno Tribunal     

1/2003 372/02 

TAL 

RCA 

Vodafone Câmara 

Municipal 

Anulação ato 

ordenou retirada 

de antena 

- Notificação da 

remessa do processo 

ao TAC 

- Of. informar 

deferimento pedido 

lic. Em perímetro 

urbano e espaço 

florestal e 

indeferimento em 

espaço REN 

2/2003 609/03 

TAC 

Suspensão 

Eficácia 

 Câmara 

Municipal 

Suspensão 

eficácia 

deliberação 

CNRA 

Resposta 

1/2007 

 

 

244/07.4BEVIS STAL Município 

de Águeda 

reposicionamento 

na carreira 

Valor: € 14965,00 

- Contestação 

- Alegações 

 

 Proc. Adm. 

614/19.5T9AGD 

  Funcionamento 

de instalação 

fabril - Marta 

Tavares 

Unipessoal, Lda. 

- MP solicita 

informações 

Resposta enviada a 

21/01 e 09/02/2021 

 Proc. Adm. 

47/2019 M.P. 

TAF-Aveiro 

Srs. Vereadores 

Paulo Seara e 

Antero Almeida 

Município 

de Águeda 

Licenciamento 

de construção de 

edifício na Av. 25 

de Abril, Águeda, 

em nome de 

Euroágueda – 

Empreendimentos 

Imobiliários, Lda. 

- Ministério Público 

notifica arquivamento 

do processo 

(15/06/2021) 

 

 

JULGADO DE PAZ 

 

N.º PROCESSO DEMANDANTES DEMANDADOS ASSUNTO  

Mº Público     

82/2008 JPOB  CMA e outros Divisão prédio comum 

e usucapião 

- Resposta a 

11/06/2008 

97/2008 JPOB  CMA Faturas de água - Contestação 

08/07/2008 
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CONTRA-ORDENAÇÕES – INSTAURADAS CONTRA AUTARQUIA 

 

N.º PROCESSO 
AUTUANTE INFRACÇÃO  

Interno Auto 

1/07 08/07 IRAR 10º/5 DL 243/2001 – coima 

€ 249,48 a € 44.891,81 

- Defesa 08/02/2007 

2/07 694709-06 GNR 8º/nº5 Lei 13/2006 – coima 

€ 500,00 a € 1.500,00 

- Defesa 06/12/2007 

1/08 001542/08.5EACBR ASAE Mercado – falta rede água 

quente nos talhos 

- Defesa 18/08/2008 

2/08 26023474 GNR-BTAv Excesso velocidade 

57-ET-79 

- Pag coima mínimo 

20/08/2008 

Defesa apreensão 

veículo 21/08/2008 

1/09 0899893 GNR-BTAv 

ACT 

Falta horário trabalho e 

livrete controlo 

- ACT Centro Local 

Bx. Vouga pede 

envio cópia do NIF 

(req. 10886 de 

12/05/2009) 

- Enviada inf. 

pedida a 

15/06/2009 

1/2010 DSAJAL 180/10 CCDRC Depósito de 

veículos/sucata na Trofa 

- Defesa enviada a 

11/02/2010  

2/2010 NUICO0234/09.2.EACBR ASAE Parque Infantil Cais das 

Laranjeiras 

- Apresentada 

defesa  

3/2010 PCO-EJR-IDP,IP Nº 

3/10/AV 

IDP – Instituto 

do Desporto 

de Portugal, 

I.P. 

Parque Infantil Cais das 

Laranjeiras 

- Apresentada 

defesa a 31/08/2010 

4/2010 Nº 11014/2010 

Pº 300.05.26 

GNR – Aveiro 

ANSR 

Não identificação 

condutor  

- Apresentada 

defesa a 15/09/2010 

5/2010 Nº 11013/2010 

Pº300.05.26 

GNR – Aveiro 

ANSR 

Excesso de velocidade - Apresentada 

defesa a 15/09/2010 

2/2012 NUICO000887/12.4EACBR ASAE Parque Infantil Largo 1.º 

Maio 

- Apresentada 

defesa a 13/07/2012 

3/2012 Notificação 909712786 GNR 

Condução de veículo sem 

habilitação por funcionário 

Jorge Manuel Pereira 

Pinheiro 

- Apresentada 

defesa a 23/08/2012 

1/2013 
Auto 910636206 

EA 220010900 
GNR 

Circulação de pá 

carregadora na via 

pública sem matrícula 

- Apresentada 

defesa a 22/04/2013 

2/2013 Auto 0774414OG GNR 
Veículo com extintor 

exterior fora de prazo 

- IMT notifica para 

defesa ou 

pagamento 

voluntário  

- Defesa a  

21/10/2013 

3/2013 Auto 0774526 OG GNR Disco de tacógrafo 

- Auto de 

05/04/2013  

- Apresentada 

defesa a 01/05/2013 

4/2013 Processo 20536/2013 ERSAR 

Não comunicação do 

Programa de Controlo da 

Qualidade da água para 

2013 no prazo 

- Notificação pr 

defesa  

- Defesa a 

09/05/2013 
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5/2013 Auto 2 76264622 GNR 

Circulação de máquina 

sem sinal de perigo retro 

reflector 

- Notificação para 

pagamento coima 

ou apresentação 

de defesa 

- Enviada defesa 

7/2013 
Auto 912031921 

NP 202667/2013 
GNR 

Velocidade excessiva 

veículo 57-GI-24 na En 333, 

Piedade a 07/03/2013 

- Notificação para 

defesa 

 

8/2013 
Auto 912031930 NP 

521688/2013 
GNR 

Não identificação do 

condutor do veículo 57-GI-

24 que circulava em 

excesso de velocidade na 

En 333, Piedade a 

07/03/2013 

- Notificação para 

defesa 

- Defesa a 

11/01/2013 

10/2013 Proc. 21012/2013 ERSAR 

Não comunicação do 

Programa de Controlo da 

Qualidade da água para 

2012 no prazo 

- Notificação para 

defesa  

- Envio Defesa a 

18/12/2013 

2/2014 Auto 200016961470 GNR - IMT 

Realização de transporte 

público de passageiros, 

serviço ocasional, sem 

licenciamento do 

proprietário do veículo 

- Notificação para 

defesa (23/05/2014) 

- Envio Defesa 

(11/06/14) 

8/2014 
NP 654644/2014 

18/10/2014 
GNR 

Não identificação do 

condutor veículo 32-CD-71 

a 29/07/2014 

 

- Pedido de 

identificação do 

condutor 

(24/10/2014) 

- Respondido 

(11/11/2014) 

- Notificação para 

defesa (03/02/2015) 

- Enviada defesa 

(20/02/2015) 

2/2015 Auto 200004751570 
GNR 

IMT 

Realização de transporte 

de crianças, sem que 

estivesse licenciado para o 

efeito (veículo 43-44-PN) 

- Notificação para 

defesa (2/5/2015) 

- Envio Defesa 

(20/02/2015) 

3/2015 
Autos 047810-OG 

047809-OG 
GNR 

-Preenchimento incorrecto 

das folhas de itinerário 

veículo 53-14-RE 

03/05/2014 

-Realização transporte 

passageiros sem licença 

do IMTT 

- Envio dos autos. 

Inf. que se deve 

aguardar 

notificação do IMTT 

(16/06/2014) 

4/2015 
Proc. 

ARHC.DAAF.00010.2015 

Agência 

Portuguesa do 

Ambiente 

Reparação de represa no 

rio, em Agadão, em 2014, 

sem 

licenciamento/autorização 

- Notificação para 

defesa (06/02/2015) 

- Enviada defesa. 

(25/02/2015) 

- Notificação da 

retificação da 

acusação e de que 

foi concedido novo 

prazo para defesa 

(18-06-2015).  

- Enviada defesa 

formulada pelo Dr. 

Pontes Amaro a 30-

06-15  
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8/2015 Auto 2 7516942 1 

GNR 

Destacamento 

Territorial 

Anadia 

Condução de veículo – 

Dumper - não matriculado 

- Notificação para 

defesa (27-04-2015).  

- Enviada defesa a 

18-05-2015 

1/2016 
Processo NUICO 

001610/15.7EACBR 
ASAE 

Parque Infantil Largo 1º de 

Maio – inspeção a 

21/05/2015 - falta ou 

deficiente manutenção 

dos equipamentos e 

superfície de impacte 

- Notificação para 

defesa. Elaborada 

defesa e remetida 

Dr.ª Maria Moreira a 

18/01/2016 (req. 

35231/2015 de 

21/12/2015) 

5/2016 Auto 921540655 GNR 
Excesso velocidade 

veículo 80-PC-89 

- Notificação para 

defesa 

- Apresentado 

requerimento 

relativo a sanção 

acessória 

(14/10/2016) 

2/2019 
Auto 934508496 

 
GNR 

Manuseamento de 

aparelho radiotelefónico 

veículo 12-85-QQ 

- Notificação para 

pagamento ou 

defesa.  

- Paga a coima e 

apresentado 

requerimento 

relativo à sanção 

acessória a 

28/10/2019 

5/2019 
S/11635/CGI/19 

NUI/CO/001624/19.8CGI 
IGAMAOT 

incumprimento do dever 

de assegurar a gestão de 

RCD nos terrenos da 

antiga lixeira de Bolfiar 

- Recebido auto de 

notícia a 02/12/2019 

- Remetida defesa 

elaborada em 

colaboração com 

Dr Pontes Amaro a 

18/12/2019 

1/2020 
NUICO 

002212/19.4.EACBR 
ASAE 

Falta de manutenção do 

espaço de jogo e recreio 

no Parque Infantil das 

Barreiras 

- Notificação para 

defesa a 11/12/2019 

- Enviada defesa  

a 07/01/2020 

1/2021 81/2021 GNR 

Não execução da gestão 

de combustíveis na EN16 

Aveiro-Águeda-Macinhata 

do Vouga 

- Notificação para 

defesa a 13/09/2021 

- Elaborada defesa 

(13/10/2021) 
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