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1. MENSAGEM DO PRESIDENTE 

O início do segundo trimestre, com a prestação de contas de 2021, trouxe ao Município 

de Águeda a confirmação de que continuamos a apresentar uma condição financeira 

respeitável, uma grande capacidade de endividamento e um resultado líquido muito 

positivo, mesmo após a perda de receita, na sequência das isenções e adiamentos de 

pagamentos, e não obstante o esforço financeiro feito no apoio regular e extraordinário 

às coletividades e estruturas associativas, a empresas e famílias para lidarem com os 

efeitos da pandemia. Os resultados obtidos são fruto de uma gestão rigorosa, cuidada 

e empenhada em fazer sempre mais e melhor pelo nosso concelho. 

O Município de Águeda obteve um resultado líquido positivo superior a 1,14 milhões de 

euros, sendo este montante, manifestamente positivo, considerando as obras que 

realizámos e a perda de receita (por isenção e adiamento de pagamentos), assim 

como o aumento dos apoios concedidos às diversas instituições. Este resultado é ainda 

mais expressivo se considerarmos a aplicação em 2021 dos valores mínimos para os 

impostos IRS e IMI, medida que se revela essencial para apoiar as famílias e as empresas 

do concelho. 

Tudo isto é resultado de muito trabalho, de rigor orçamental e de uma boa gestão das 

contas do Município e é esta a premissa que norteia a atuação deste executivo 

municipal, com capacidade e viabilidade financeira, com visão, com competências 

técnicas e, sobretudo, com a vontade de fazer bem e de fazer melhor, por cada um 

daqueles que, de alguma forma, usufrui daquilo que Águeda tem para oferecer. 

Continuamos assim a nossa forte aposta na melhoria das infraestruturas viárias do 

concelho, existentes ou a construir, onde destacamos, novamente, a garantia de 

financiamento a projetos estruturantes para o nosso Concelho como a ligação viária do 

PEC ao IC2 e Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda, que se encontra em fase de conclusão do 

procedimento para adjudicação do projeto de execução. Não menos importante, de 

referir também as obras de Reabilitação da ex-EN 333 entre Águeda e A-dos-Ferreiros 

que se encontram a decorrer, suportadas integralmente pela Câmara Municipal de 

Águeda, nesta importante via regional, que é de jurisdição Municipal desde 1996. 
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Ao nível das empreitadas, destacamos a execução de Intervenções Estruturais para o 

Controlo de Cheias em Águeda – 2ª Fase, as obras de Loteamento Municipal no Parque 

Empresarial do Casarão, o Mercado Municipal, que se encontra em fase de conclusão 

da montagem do mercado provisório, com conclusão prevista para o final do mês de 

junho. 

A requalificação dos rios e ribeiras que está em curso, recorrendo a técnicas de 

engenharia natural é uma aposta que se tem revelado um sucesso e um modelo de 

boas práticas para outros municípios. Destacamos neste âmbito a construção de 

passadiço e ponte na Ribeira do Ameal, que em breve nos permitirá acompanhar de 

perto a pequena Ribeira do Ameal, no seu percurso final, até ao Botaréu, onde se 

encontra com o nosso Rio Águeda. 

Na área da saúde, continuam em curso importantes intervenções, nomeadamente no 

Hospital e Centro de Saúde de Águeda.  

Continuamos a trabalhar afincadamente para realizar todos estes projetos e muitos 

outros, de vários quadrantes, que irão capacitar ainda mais o nosso concelho, 

destacando-o na área económica, ambiental, cultural, desportiva, social e turística, e 

contribuindo de forma indelével para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos 

que escolhem Águeda para viver e trabalhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Somos apenas o que somos, para quem somos, nas 

pequenas coisas que nos fazem grandes, todos os dias.” 

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, que deve 

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 3.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 

2022, diz respeito aos meses de abril e maio 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 da CIRA; 

Presença na Assembleia Intermunicipal do Conselho Intermunicipal da CIRA; 

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; 

Presença em Reuniões na CCDRC - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro, em Aveiro; 

Viagem Turística na linha da Beira Baixa, Estação Ferroviária do Entroncamento, no âmbito do 

Projeto Railfest - Iniciativa dos  Municípios  do Entroncamento, de Águeda e de Vila Velha de 

Rodão, com a parceria do Museu Nacional Ferroviário e do Município de Castelo Branco; 

Apresentação do Mundial de Motocross MXGP 2022, no Parque Empresarial do Casarão; 

Etapa do Campeonato do Mundo de Motocross MXGP 2022, organizado pelo Águeda Action 

Club – ACTIB, no Crossódromo Internacional do Casarão em Águeda; 

Evento V TRAIL BELABELA, em Belazaima do Chão; 

Cerimónia de assinatura de 65 contratos de subsídio ao arrendamento; 

 



 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  3/2022 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

12      

 

Reunião do Conselho Municipal de Juventude; 

Cerimónia de Entrega de Prémios - Prova de Pit Bikes e Mini Motas, na Associação de Moradores 

do Raivo; 

Entrega de prémios no âmbito da final da 2.ª Etapa da 29.ª Volta a Portugal do Futuro - 2.º 

Grande Prémio CMTV, na Av. 25 de Abril em Águeda; 

“Gala Os Soberanos” promovido pelo Jornal Soberania do Povo, no Auditório do CAA; 

Jantar Comemorativo do 22.º Aniversário do ZAIMATT, em Belazaima do Chão; 

Inauguração da Exposição "A Alma Precisa de Beleza"; no Centro de Artes de Águeda; 

Assinatura do Protocolo de Colaboração com a União de Freguesias de Barrô e Aguada de 

Baixo; 

Assinatura do Protocolo de Colaboração com a União de Freguesias de Belazaima do Chão, 

Castanheira do Vouga e Agadão. 

Participação no Ciclo de Tertúlias “Rio de Conversas”, na Casa dos Rios, do Parque da Boiça, 

Valongo do Vouga; 

Ciclo de Concertos das Bandas Filarmónicas de Águeda - Banda Alvarense e Banda Nova de 

Fermentelos, em Aguada de Cima, inserido na Festa das Almas da Areosa; 

Concerto do Orfeão de Águeda, “Orfeão Canta Abril – Sem cultura não há Liberdade”,  no 

Centro de Artes de Águeda; 

Sessão Solene 48.º Aniversário do 25 de Abril, no Centro de Artes de Águeda; 

Inauguração do Ateliê Ana Paula Oliveira - Cake Designer, em Valongo do Vouga; 

Conferência de imprensa sobre os 5 anos de inauguração do CAA + visita guiada, no Centro de 

Artes de Águeda; 

XIX Capítulo integrada no programa da Festa das Almas Santas da Areosa e do Leitão; 

Apresentação Oficial da Equipa de Pilotos 2022, em Cavadas, Vale Domingos; 

Concerto do Dia da Mãe, no Salão da ACR Banda Nova de Fermentelos; 

Visita à União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão; 

Assinatura do Protocolo de Colaboração com a Junta de Freguesia de Aguada de Cima; 

Lançamento Livro 50 Anos da CCDRC, nas instalações da CCDRC; 
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Presença no Evento “Estás em Barrô… Mexe-te 2022”, em Barrô; 

Concerto de lançamento do novo álbum “Supernova” da associação Fanfarra Káustika, no 

Projecto Jovem, em Fermentelos; 

Presença na Feira dos Saberes & Sabores - Bela Vista, no IVV, em Águeda; 

Comemoração do 94.º Aniversário de Elevação de Fermentelos a Vila, em Fermentelos; 

Concerto e almoço comemorativo do 97.º Aniversário da Orquestra 12 de Abril, em Travassô; 

Visita do Município de Sernancelhe ao Município de Águeda, no Centro de Artes de Águeda; 

Assinatura de Protocolos com o Grupo Desportivo e Cultural de Recardães e com a ATAC – 

Águeda Trail Aventura Clube, na Sala de Reuniões da Presidência; 

Reunião com a Ministra da Saúde, em Lisboa; 

Caminhada contra o Cancro, no Parque de Lazer de Óis da Ribeira; 

2ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda, no Centro de Artes de Águeda; 

Concerto de Homenagem ao Maestro João Neves, na Banda Nova de Fermentelos; 

XXXIX Festival de Grupos Musicais Seniores, no Centro de Artes de Águeda; 

Assinatura do protocolo de Gestão partilhada do Museu Ferroviário, com a Junta de Freguesia 

de Macinhata do Vouga; 

Participação no Seminário - Cidades 2030: Inteligentes, Neutras e Verdes, no Salão Nobre da 

Câmara Municipal; 

Cerimónia Oficial de Abertura da 12.ª Edição da ExpoFlorestal 2022, em Albergaria-a-Velha; 

Abertura do Fermentelos Fest 2022, em Fermentelos; 

Visita à Feira Internacional IFAT, em Munique, Alemanha. 
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VICE-PRESIDENTE 
EDSON SANTOS 

Apresentação do Mundial de Motocross MXGP 2022, no Parque Empresarial do Casarão; 

Espetáculo "LOWLANDS" de Hélder Seabra da Companhia Instável, no Theatro Circo em Braga; 

Etapa do Campeonato do Mundo de Motocross MXGP 2022, organizado pelo Águeda Action 

Club – ACTIB, no Crossódromo Internacional do Casarão em Águeda; 

Receção de técnicos da Câmara Municipal de Espinho no âmbito de uma visita aos serviços da 

autarquia, na Câmara Municipal de Águeda; 

Mostra OuTonalidades d'Orfeu; 

Entrega de prémios no âmbito da final da 2ª Etapa da 29ª Volta a Portugal do Futuro - 2.º Grande 

Prémio CMTV, na Av. 25 de Abril em Águeda; 

“Gala Os Soberanos” promovido pelo Jornal Soberania do Povo, no Auditório do CAA; 

Inauguração da Exposição "A Alma Precisa de Beleza" do fotógrafo Horácio Graça, Sala Estúdio 

do CAA; 

Cerimónia entrega de medalhas - Infantis e Base - Campeonato Nacional de Ginástica Aeróbica 

- organizada pela Federação Portuguesa de Ginástica em parceria com a All4Gym - Associação 

Gímnica de Águeda, no pavilhão do GICA; 

Concerto "Canto a Vozes" no âmbito do Projeto 5 Município, 5 Culturas e 5 Sentidos, em Aguada 

de Cima (inserida na Festa das Almas da Areosa); 

Ciclo Filarmónico: Banda Alvarense + Banda Nova de Fermentelos, em Aguada de Cima (inserida na 

Festa das Almas da Areosa); 



 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  3/2022 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

15      

VICE-PRESIDENTE 
EDSON SANTOS 

46.º Aniversário da nossa instituição BARC-Associação Recreativa e Cultural da Borralha, no 

Restaurante "O Cardoso" na Borralha; 

Conferência de Imprensa no âmbito do 5.º aniversário do CAA, no Café Concerto do CAA. 

Talentos AgitÁgueda '22, no Auditório CAA; 

Concerto de lançamento do novo álbum “Supernova” da associação Fanfarra Káustika, no 

Projecto Jovem em Fermentelos; 

Receção de boas vindas visita de um grupo de estudantes e docentes do Instituto Politécnico 

de Castelo Branco, Auditório do CAA; 

Receção ao Município de Sernancelhe no âmbito de visita ao Município de Águeda, no CAA; 

Assinatura de Contrato-Programa entre o Município de Águeda e o Grupo Desportivo e Cultural 

de Recardães, com o objeto “Atribuição de apoio financeiro para a organização da prova 

“Bairrada Ultra Marathon 150””, na Câmara Municipal de Águeda; 

Evento “Estás em Barrô Mexe-te 2022”, em Barrô; 

Cerimónia de entrega de prémios do evento de Karate "Liga Soshinkai – 3.ª Jornada" promovida 

pela AK Águeda – Associação Karate de Águeda, no Pavilhão da LAAC, em Aguada de Cima; 

Teatro Só “Sorriso” no âmbito da 13.º edição do Festival i! (14+15 maio), na Casa do Adro; 

Participação no evento internacional promovido pelo projeto Interreg Europe - CISMOB - 

Cooperative information platform for low carbon and sustainable mobility, organizado em 

conjunto com o parceiro da Suécia (eGOVlab), em Estocolmo na Suécia; 

31.ª edição do projeto “Escolíadas Glicínias Plaza”, no Auditório CAA; 

Cerimónia de entrega de Prémios do "Campeonato Nacional de Enduro" (dias 21 e 22 de maio 

de 2022), no Crossódromo Municipal de Águeda; 

Sessão de apresentação de novos colaboradores da autarquia, no Salão Nobre da Autarquia; 

Seminário “Cidades 2030: Inteligentes, Neutras e Verdes”, no Salão Nobre da Autarquia; 

Abertura - Fermentelos Fest 2022; 

Comemorações do 27.º Aniversário da HFA, no Parque de Merendas Pateira de Espinhel. 
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VEREADORA 
MARLENE GAIO 

 

Apresentação do Mundial de Motocross MXGP 2022, no Parque Empresarial do Casarão; 

Cerimónia de Entrega de Prémios do Quadro de Mérito 2020/2021 e de diplomas de 2019/2020 

e de 2020/2021, integrado nas comemorações do 95º aniversário da ESMC; 

Apresentação do livro “No Coração da Mãe”, promovida pelo Rotary Club de Águeda; 

Etapa do Campeonato do Mundo de Motocross MXGP 2022, organizado pelo Águeda Action 

Club – ACTIB, no Crossódromo Internacional do Casarão em Águeda; 

Representação do Município numa entrevista no âmbito da certificação pelo EQUASS – 

European Quality in Social Services à Casa de Repouso Dr. António Breda e Lea Breda; 

Cerimónia de assinatura de 65 contratos de subsídio ao arrendamento; 

Visita às instalações da Escola Básica Fernando Caldeira; 

Reunião do Núcleo Executivo da Rede Social de Águeda;  

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Águeda; 

Presença na abertura da Feira dos Profissionais, dinamizada pela Fápágueda; 

Reunião extraordinária do Conselho Municipal de Juventude; 

Cerimónia de entrega de prémios aos finalistas Prova de Pit Bikes e Mini Motas na Associação do 

Raivo; 

XIV Jornadas Educativas do Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga; 

Concerto "Canto a Vozes" no âmbito do Projeto 5 Município, 5 Culturas e 5 Sentidos, em Aguada 

de Cima (inserida na Festa das Almas da Areosa); 
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VEREADORA 
MARLENE GAIO 
 

Ciclo Filarmónico: Banda Alvarense + Banda Nova de Fermentelos, em Aguada de Cima 

(inserida na Festa das Almas da Areosa); 

Conferência de Imprensa dos 5 anos do Centro de Artes de Águeda; 

Sessão de abertura da semana da Europa, na Escola Secundária Adolfo Portela; 

Visita às instalações da Santa Casa da Misericórdia de Águeda e Casa da Criança, Lar Conde 

de Sucena (Águeda); 

Presença no espetáculo “Anormal Open Night”, na Escola Secundária Marques de Castilho, no 

âmbito do Dia Aberto do Agrupamento de Escolas Águeda Sul; 

Presença na Feira dos Saberes e Sabores, no IVV, e, Águeda; 

Evento “Estás em Barrô… Mexe-te 2022”, em Barrô; 

Entrega de prémio ao 4.º ano da EB Prof. Artur Nunes Vidal, no Concurso "As Olimpíadas da 

Cidadania e do Património", promovido pela CIRA, no Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro; 

Conselho Municipal de Juventude; 

Lançamento do livro “Bocados de mim” da autora Daniela Mendes, na BMMA; 

44.º Aniversário do Lions Clube de Águeda; 

31ª edição do projeto “Escolíadas Glicínias Plaza”, no Auditório CAA; 

XXXIX Festival de Grupos Musicais Séniores, promovido pela Academia Portuguesa de Cultura e 

Solidariedade de Águeda (APCSA), no CAA; 

Presença na abertura oficial da Festa da Criança, em Oliveira do Bairro; 

Lançamento do livro "Poengalengas", de Dénis Conceição, na BMMA; 

Presença no almoço de aniversário do Centro Cultural de Barrô; 

Presença no convívio de encerramento do Torneio dos Quarentões Espinhel 2022, e entrega dos 

troféus, no Parque da Pateira de Espinhel; 

Sessão Solene de atribuição de Prémios Escolares CMA, no Centro de Artes de Águeda .  
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VEREADOR 
VASCO OLIVEIRA 

 

Apresentação do Mundial de Motocross MXGP 2022, no Parque Empresarial do Casarão; 

Evento do V TRAIL BELA BELA, em Belazaima do Chão; 

Etapa do Campeonato do Mundo de Motocross MXGP 2022, organizado pelo Águeda Action 

Club – ACTIB, no Crossódromo Internacional do Casarão em Águeda; 

Receção de técnicos da Câmara Municipal de Espinho no âmbito de uma visita aos serviços da 

autarquia, na Câmara Municipal de Águeda; 

Mostra OuTonalidades d'Orfeu; 

Comemoração do 22.º aniversário do ZAIMATT, em Belazaima do Chão; 

“Gala Os Soberanos” promovida pelo Jornal Soberania do Povo, no Auditório do CAA; 

Concerto do Orfeão de Águeda, «Orfeão Canta Abril – Sem cultura não há Liberdade», no 

Centro de Artes de Águeda; 

Sessão Solene Comemorativa do 48.º Aniversário do 25.º de Abril, no auditório do Centro de Artes 

de Águeda; 

Conferência de Imprensa no âmbito do 5.º aniversário do CAA, no Café Concerto do CAA; 

Cerimónia de entrega de cinco talhões das Hortas d`Águeda a novos hortelões, no Salão Nobre 

do Município; 

Inauguração da Exposição "A Alma Precisa de Beleza" do fotógrafo Horácio Graça, Sala Estúdio 

do CAA; 

Comemoração do 45.º, 46.º e 47.º Aniversário da empresa Unimadeiras, em Albergaria-a-Velha; 
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VEREADOR 
VASCO OLIVEIRA 
 

Receção da visita da delegação da Junta de Freguesia de Machico, Madeira, a Águeda, para 

conhecer o modo de funcionamento da Unidade Local de Proteção Civil (ULPC) de Belazaima 

do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão; 

Receção ao Município de Sernancelhe no âmbito de visita ao Município de Águeda, no CAA; 

Evento “Estás em Barrô… Mexe-te 2022”, em Barrô; 

Receção da Equipa de Juvenis da Associação Desportiva de Travassô, Campeã da Taça Distrital 

de Futsal e Atletas da Equipa All4Gym que foram medalhados no Campeonato de Mundo de 

Ginástica Aeróbica, no Salão Nobre do Município; 

Cerimónia de entrega de Prémios do "Campeonato Nacional de Enduro", no Crossódromo 

Municipal de Águeda; 

Sessão de apresentação de novos colaboradores da autarquia, no Salão Nobre da Autarquia; 

Seminário “Cidades 2030: Inteligentes, Neutras e Verdes”, no Salão Nobre da Autarquia; 

Abertura do Evento Fermentelos Fest 2022; 

Visita à feira IFAT 2022, o maior salão a nível mundial de tecnologias ambientais, em Munique. 
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4. LINHAS 

ESTRATÉGICAS 

4.1. 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 AGUEDA SMART CITY 

• No período em causa, não houve integração de novos indicadores e parâmetros. 

PLUMA 

• Concluída migração do código-fonte para .Net 6; 

• Adicionado Widget que devolve as validações em falta do SmartTime; 

• Adicionada área com listagem de notas de encomenda(em testes); 

• Corrigidos bugs resultantes da migração para .Net 6 devido a breaking changes em alguns 

componentes da framework; 

• Otimizações em algumas funções de cálculo de médias;
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• Adicionada página com lista de chamadas a ocorrer em tempo real (em testes); 

• Adicionada página com lista estática das extensões telefónicas(em teste); 

• Criado Widget com contagem de chamadas a ocorrer em tempo real; 

• Substituição de um dos valores na fórmula de cálculo utilizada nos widgets de execução 

orçamental; 

• Adicionado widget com os pedidos do utilizador no GLPI; 

• Componente de mapas atualizado com várias “base layers” e listagem de pontos em 

TreeView; 

• Correções no posicionamento dos marcadores nos mapas; 

• Implementado IDisposable em todos os componentes e páginas da aplicação. 

Ainda destacar, no que se refere às Tecnologias de Informação, a gestão e suporte diário a todos 

os equipamentos e rede informática do município e de alguns eventos e reuniões que diariamente 

decorrem nos edifícios municipais.  

No que diz respeito à plataforma da plataforma covid19 (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 maio de 2022, o Município disponibilizava 162 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: 

• Atualização de conjuntos de dados: 

o Rua Dr Mateus Barbas dos Anjos 

o Rua dos Industriais 

o Estação Hidrométrica de Alhandra 

o Contentores RSU 

o Ecopontos 

A 31 de maio 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. O portal de dados abertos teve nos dois meses em análise: 

• 927 visitantes únicos, de média, por mês; 

• 186 downloads, de média, por mês.  

http://ckan.sig.cm-agueda.pt/
https://dados.gov.pt/pt/
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4.1.1. PROJETOS COFINANCIADOS 

No que concerne ao reforço do papel de Águeda como uma Smart City, destaque para o 

acompanhamento Técnico/Administrativo do seguinte projeto cofinanciado: 

▪ Candidaturas aprovadas: 

Foi assinado Termo de Aceitação respeitante à candidatura CENTRO-09-1406-

FEDER-000099 “Sistema de Gestão e Informação para Soluções Inovadoras de 

Experimentais de Transporte de Águeda”, no âmbito de qual está prevista a 

implementação de uma plataforma agregadora de dados nas áreas da 

mobilidade e do ambiente, enquanto instrumento de apoio à gestão dos 

transportes na área do Município de Águeda. Complementarmente, prevê a 

instalação de sistemas de monitorização e gestão de estacionamento, expansão 

do sistema BeAgueda para as Freguesias e a Monitorização e Atualização da 

Estratégia de Mobilidade Sustentável para o Concelho de Águeda. 

Investimento elegível aprovado: 382.691,51€ 

FEDER aprovado: 325.287,78€ (85%) 

4.2. PLANEAMENTO TERRITORIAL 

E REQUALIFICAÇÃO URBANA 

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

do PDM de Águeda. Neste âmbito e ao abrigo do artigo 87.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial – RJIGT, no seguimento da ponderação dos pareceres emitidos pelas 

entidades no âmbito da conferência procedimental, decorreram no mês de abril e maio as 

reuniões de concertação com as entidades que emitiram parecer ao Plano, faltando apenas as 

reuniões com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e com a 

Agência Portuguesa do Ambiente, para fecho do processo. Após concluída esta fase de 

concertação a Câmara Municipal irá proceder à abertura do período de discussão pública da 

proposta de alteração do plano. 

Cumulativamente, importa também salientar o PIMTRA e o acompanhamento da atualização que 

se encontra a ser efetuado ao mesmo, mas apenas o nível da mobilidade suave, com especial 

incidência para a bicicleta, e que prevê a definição de uma estratégia conjunta e global para a 

região com base neste modo de transporte. Destacamos aqui, no que se refere à Autoridade de 
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Transportes, os pareceres emitidos em termos de acompanhamento do PIMTRA, assim como do 

preenchimento dos dados a submeter à AMT em termos de Transporte Escolar e de infraestruturas 

de transporte, táxis e estacionamento. 

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): 

▪ 106 procedimentos de projetos de arquitetura; 

▪ 54 procedimentos de projetos de especialidade; 

▪ 45 procedimentos de autorização de utilização; 

▪ 7 informações prévias; 

▪ 4 procedimentos de operação de loteamento; 

▪ 7 certidões de destaque; 

▪ 3 procedimento de autorização de alteração de utilização; 

▪ 36 alvarás de licença de construção. 

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

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

Prévias de instalação de estabelecimentos industriais do tipo 3. 

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

estabelecida pela Lei n.º 62/2018, deu entrada 1 procedimento registo de Comunicação Prévia com 

Prazo no Balcão do Empreendedor. 

O serviço participou em vistoria de conformidade ao estabelecimento Industrial JÚLIO PEREIRA GOMES 

E FILHOS E TUPAI, nos termos do previsto nas alíneas a) e c), do n.º1, do artigo 36.º do Decreto-Lei 

n.º169/2012, de 1 de agosto - SIR, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º73/2015, de 11 de maio, 

NSIR. 

Relativamente ao período compreendido entre abril e maio de 2022, apresenta-se o ponto de 

situação dos projetos e obras em curso com vista à requalificação urbana da cidade bem como 

os trabalhos desenvolvidos neste período: 

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: processo remetido para o 

SV-Notariado no dia 8 de junho de 2022, a fim de ser elaborada e aprovada a minuta do 

contrato, juntamente com a adjudicação. Prestação de serviços adjudicada na reunião 

extraordinária do executivo municipal de dia 13/06/2022. 
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Procedimentos de contratação pública, para execução de empreitadas: 

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

contrato administrativo de obra pública celebrado no dia 11 de abril de 2022; aguarda o 

visto do Tribunal de Contas; 

• Requalificação da Zona Envolvente à Escola e Igreja Matriz da Borralha: contrato 

administrativo de obra pública celebrado no dia 13 de junho de 2022; 

• Ampliação e Requalificação da EB1 das Chãs: a decisão de adjudicação foi formalizada  

na plataforma eletrónica acinGov no dia 7 de junho de 2022; a entrega dos documentos 

de habilitação deverá ser efetuada até ao dia 15 de junho de 2022 e a apresentação da 

caução até ao dia 24 de junho de 2022; 

• Repavimentação das Ruas da Aguieira - Rua das Figuras Populares e Ponte, Rua das 

Figueiras, Caminho de Ferro e Visconde de Aguieira: foi formalizada a revogação da 

decisão de contratar no dia 2 de maio de 2022, por falta de propostas válidas. 

Projetos em curso e em fase de conclusão: 

• Projeto de Execução do Viaduto sobre a EN1 e de Adequação do Eixo Rodoviário de 

Acesso ao Parque Empresarial: o projeto encontra-se em fase de desenvolvimento; já foi 

analisado o estudo prévio e decorrem as alterações solicitadas; 

• Requalificação do Auditório Exterior de Fermentelos: o projeto já foi entregue; 

• Estudo para acesso em rampa ao cemitério de Belazaima do Vouga: estudo remetido à 

União de freguesias para validação a  2 de maio; 

• Estudo para tratamento em do pavimento entre as campas no cemitério de S. Pedro: em 

fase de levantamento topográfico; 

• Remodelação da Carreira de Tiro de Águeda: em fase de elaboração do projeto de 

execução (especialidades); 

• Construção de Estacionamento na Rua dos Industriais: foi elaborado o estudo prévio; 

• Requalificação do Largo N. Sr.ª da Graça em Assequins: foi elaborado o estudo prévio e o 

projeto de execução de arquitetura. 

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; 
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• Reabilitação do Espaço Público Envolvente à Habitação Social do Centro – R. Fundação 

Dionísio Pinheiro e R. Eng. Carlos Rodrigues: foram realizados os trabalhos de pavimentação 

da via com massas betuminosas, estão em curso os trabalhos de reperfilamento de tampas 

e pinturas rodoviárias; 

• 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: a 

empreitada encontra-se concluída, tendo-se procedido a vistoria para efeitos de receção 

provisória, onde se verificou a necessidade de algumas correções; 

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

Águeda e Execução de Intervenções prioritárias – 1ª Fase: a obra encontra-se 

parcialmente suspensa devido aos constrangimentos no fornecimento de componentes 

elétricos para execução do quadro elétrico que alimenta a estação elevatória. Os 

restantes trabalhos da obra encontram-se concluídos; 

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

Casarão e o Parque Empresarial do Casarão:  relativamente a esta empreitada o 

empreiteiro já efetuou as correções solicitadas pela E- Redes. Aguarda-se o envio pela E-

REDES do auto de entrega. 

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

de Cima:  a obra encontra-se concluída,   a ligação  definitiva de energia elétrica vai 

ocorrer no dia 14/06/2022, para realização de ensaios  e para posterior agendamento de 

receção provisória da obra; 

• Reabilitação de Espaços Públicos da Baixa da Cidade – R. Celestino Neto e Av. 25 de Abril: 

estão em curso os procedimentos para início da empreitada; 

• Retificações no Centro Educativo de Fermentelos: 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; 

• Pavimentação da Rua da Canada: os trabalhos encontram-se concluídos, a vistoria para 

efeitos de receção provisória está agendada para o dia 23 de junho de 2022; 

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

aguardar a entrega do PSS pelo adjudicatário; 
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• Reabilitação do Mercado Municipal: montagem do mercado provisório quase concluída, 

encontra-se em execução o reboco dos muretes das bancadas e os trabalhos de ligação 

dos cabos elétricos. Prevê-se que os trabalhos estejam concluídos no próximo dia 24 de 

junho de 2022; 

• Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão – Fase 2: decorrem os trabalhos 

de construção dos muros de gabiões na zona envolvente ao lago, e aterro no tardoz dos 

muros;  Estão a decorrer os trabalhos de escavação para a construção do lago e foram 

iniciados os trabalhos de instalação da rede de eletricidade e iluminação pública. 

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

concluídos, e os documentos finais já foram entregues, a vistoria para receção provisória 

está agendada para o dia 23 de junho de 2022. 

• Construção da Ecopista do Vouga: os trabalhos de execução dos elementos de madeira 

na zona entre o PK 1+000 e o PK 0+000 estão em fase de conclusão; 

• Requalificação da Zona Central da Mourisca do Vouga: encontram-se aplicadas as 

infraestruturas elétricas e de telecomunicações na Rua do Barril, Rua da Liberdade e Rua 

25 de Abril. A drenagem da água pluvial encontra-se aplicada somente na Rua do Barril e 

nas inserções à rotunda do Barril. Encontram-se executados os trabalhos de requalificação 

ao nível dos passeios e zonas ajardinadas na Rua do Barril e nas inserções à rotunda. De 

momento decorre a remoção dos passeios na Rua 25 de Abril e implantação de lancil de 

acordo com o projeto de execução; 

• Remodelação do Centro de Saúde de Águeda: A fase 1 da empreitada está concluída e 

já se encontram a funcionar alguns serviços do Centro de Saúde no novo edifício. No dia 

06 de junho de 2022 foi retirada a cobertura de fibrocimento do edifício da Fase 3 e já 

iniciaram os trabalhos na cobertura do edifício  com a construção de muretes para fixação 

da estrutura de suporte do telhado. Encontra-se em montagem os andaimes nas fachadas 

do edifício da Fase 3. Relativamente aos trabalhos na Fase 2, na parte do edifício a ampliar 

encontra-se em execução a cofragem para a laje da cobertura; 

• Construção de Muros de Suporte em Arruamentos na Borralha: os trabalhos encontram-se 

concluídos, a vistoria para efeitos de receção provisória está agendada para o dia 23 de 

junho 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; 
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• Pavimentações em Belazaima do Chão e Agadão: foi efetuada a vistoria para receção 

provisória  no dia 10 de fevereiro de 2022, aguarda-se correção de algumas anomalias 

detetadas nos pavimentos por parte da Entidade Executante; 

• Pavimentação de Várias Ruas na União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira: Obra 

concluída. Foi efetuada a receção provisória da obra no dia 02 de junho de 2022., onde 

se verificou a necessidade de algumas correções; 

• Pavimentação da Travessa da Central Elétrica em Barrô: os trabalhos foram reiniciados, 

aguardando a sua finalização; 

• Restauro da Igreja da Trofa: os trabalhos deram início em 18 de janeiro de 2022, os trabalhos 

de restauro dos túmulos, bem como recuperação das portas e janelas em madeira 

encontram-se concluídas. Os trabalhos relativos a execução de rebocos no interior e  no 

exterior, as pinturas nas paredes interiores e exteriores, os trabalhos de restauro das pedras 

exteriores encontrar-se concluídas; os trabalhos na cobertura encontram-se concluídos; os 

trabalhos de pinturas interiores e exteriores encontram-se concluídas, encontram-se a 

decorrer os trabalhos de restauro das pinturas existentes no arco triunfal. Prevê-se a 

conclusão dos trabalhos até final do corrente mês; 

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

Aguieira e Rio Marnel, no Concelho de Águeda: Obra concluída. Está marcada a vistoria 

para a receção provisória para o dia 30 de junho de 2022; 

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

Aguada de Cima: os trabalhos encontram-se concluídos, a vistoria para efeitos de receção 

provisória foi realizada no dia  21 de abril de 2022; 

• Adaptação do Edifício da Incubadora Cultural a Unidade de Saúde Familiar: os trabalhos 

encontram-se em fase de conclusão; 

• Repavimentação de Vias do Concelho – 1ª Fase: os trabalhos relativos à empreitada 

deverão início no  dia 19 de abril de 2022; execução de trabalhos preparatórios com a 

execução de lancil Rua Dionisio Vidal Coelho, substituição das grelhas na rua Conselheiro 

Afonso Melo, limpeza de valetas e execução de valetas de cimento nas ruas Pinheiro 

Manso, Rua do Carrascal e Rua da Ribeira e limpeza valetas e execução de aqueduto na 

Rua da Mata; 

• Estrada Águeda até Á-dos-Ferreiros (EN333): foram iniciados os trabalhos preparatórios 

para a pavimentação da via em 17 de maio de 2022. Foi executada a pavimentação da 

via até ao entroncamento da Maçoida;                                                                 



 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  3/2022 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

29      

• Construção de Passadiço e Ponte na Ribeira do Ameal: Obra concluída. A aguardar 

documentos para se marcar a vistoria para a receção provisória da obra; 

• Requalificação do Largo da Estação Ferroviária de Águeda: estão em curso os 

procedimentos para início da empreitada; 

• Construção de Pistas em Tartan no Estádio Municipal: estão em curso os procedimentos 

para início da empreitada. 

4.2.1. 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 início: 

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

▪ Candidaturas aprovadas: 

Foi assinado Termo de Aceitação respeitante à candidatura POAT-01-6177-FEDER-

000382 “Meios e Ações de Divulgação de projetos e investimentos realizados com 

os apoios dos FEEI – Portugal 2020”: 

Investimento Elegível aprovado: 25.000,00€ 

FEDER aprovado: 20.000,00€ (80%) 

▪ Candidaturas submetidas: 

PRR - Elaboração e submissão de candidatura ao PRR no âmbito do Aviso de 

Concurso n.º 1/C03-i02/2021 para os investimentos RE-C03-i02: Acessibilidades 360º 

– Programa de Intervenção nas Vias Públicas (PIVP) para a “Requalificação da 

envolvente à Estação Ferroviária de Águeda”, com os seguintes valores propostos: 

Investimento elegível: 276.096,75€ 

Fundo:  276.096,75€ (100%) 
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4.3. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

E TURÍSTICO DO CONCELHO 

4.3.1. INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E INDÚSTRIA 

No âmbito do Gabinete de Apoio ao Empresário, e para além do normal acompanhamento ao 

tecido empresarial local, durante o período em apreço foram preparadas e desenvolvidas duas 

visitas de acompanhamento de grupos económicos estrangeiros a pedido, e articulação, com o 

AICEP com vista a verificar a possibilidade de instalação das mesmas em Águeda. Nestas visitas 

foi apresentado o concelho de Águeda, mais concretamente, o Parque Empresarial do Casarão 

– Águeda (PEC-Águeda) e discutidas as condições para implementação destes investimentos no 

território Aguedense. 

Por outro lado, e no âmbito do projeto Digital Labs, promovido pela AIDA – Câmara de Comércio 

e Indústria do Distrito de Aveiro e que tem prevista a realização de 60 ações de capacitação para 

empresas divididas pelos vários municípios da Região de Aveiro, foram já desenvolvidas 5 sessões 

em Águeda, 3 delas nos meses de abril e maio, estando previstas mais 2 sessões em Águeda para 

finalização do projeto (em junho e julho), totalizando 7 sessões no concelho. 

Cumulativamente, deu-se início ao procedimentos para a preparação para o desenvolvimento 

em Águeda do 1.º Congresso Nacional da Metalomecânica, uma iniciativa promovida pela AIDA, 

no âmbito do projeto METAL4FUTURE com vista à sua realização ainda em 2022, sendo que a 

escolha de Águeda resultou da expressão empresarial na área temática do mesmo, tendo este 

projeto previstas algumas ações preparatórias nomeadamente um workshop sob o tema 

“Economia Circular”, que irá ser realizado no dia 21 de junho no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho. 

Já no que se refere ao PRR e no que diz respeito à execução da candidatura PE+Competitivo 

aprovada no âmbito das áreas de acolhimento empresarial de nova geração do Plano de 

Recuperação e Resiliência (PRR), foram desenvolvidos, durante este período, os procedimentos 

de contratação pública necessários ao desenvolvimento dos projetos nas 5 tipologias de 

investimento, no sentido de ser possível no próximo ano iniciar a implementação das ações no 

terreno. 
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Quanto à atividade da Incubadora de Empresas, manteve-se o apoio genérico aos projetos 

incubados, as partilhas de oportunidades de candidaturas, participações, formações, entre 

outros. No período de abril e maio estão estiveram incubados 11 projetos. Ainda ao nível do 

empreendedorismo, foram desenvolvidos trabalhos relativos ao cronograma geral das ações 

previstas no âmbito do financiamento comunitário do projeto da INOV@IERA, a ser implementado 

pela CIRA em parceria com as diversas incubadoras da rede da Incubadora de Empresas da 

Região de Aveiro (IERA) e que terão uma execução prevista até ao mês de junho de 2023. 

4.3.2. TURISMO SUSTENTÁVEL 

Águeda é um dos destinos mais sustentáveis do mundo! Tendo em atenção as preocupações 

ambientais e a sustentabilidade do território, bem como a necessária valorização e promoção do 

concelho, foi elaborada uma nova linha de merchandising, alinhada com estes princípios e 

estratégia, que estará disponível no Posto de Turismo de Águeda já a partir do mês de junho.  

O Turismo Acessível é uma das temáticas que tem vindo a ganhar cada vez mais destaque nos 

objetivos deste setor. O município de Águeda tem já uma vasta oferta inserida na Tour 4 All, 

plataforma sobre acessibilidades em Turismo com recursos validados por especialistas, 

nomeadamente Edifício Municipal, Biblioteca Municipal Manuel Alegre, Piscinas Municipais, 

Centro de Artes de Águeda, Posto de Turismo, Parque de lazer de Espinhel e Óis da Ribeira, 

algumas unidades de alojamento e restauração. Para além dos espaços acessíveis referidos, há 

ainda a destacar Percursos Pedestres adaptados, a informação turística em braille, vídeos 

promocionais legendados. No sentido de dar continuidade ao turismo para todos em Águeda o 

serviço está a desenvolver várias propostas a implementar no decorrer do ano, articulando 

diversas reuniões com entidades ligadas a esta temática. 

O Turismo de Natureza continua a ser uma aposta do município, neste sentido está a ser 

desenvolvido um novo trilho pedestre em colaboração com entidades locais, PR14 – Trilho da 

Alombada, que irá integrar a rede de percursos do nosso concelho. Foram efetuadas as saídas de 

campo necessárias, encontrando-se em elaboração o processo para o correspondente registo e 

homologação na Federação Portuguesa de Campismo e Caravanismo. Ainda no segmento de 

turismo de natureza, o serviço organizou a programação do Dia dos Moinhos, uma comemoração 

conjunta entre cinco municípios, já pelo segundo ano, que fazem parte da Rota de Moinhos de 

Portugal, Portuguese Mills (Águeda, Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga e Nelas). Para a 

programação de Águeda, o município contou com a parceria de alguns privados, 

nomeadamente, os proprietários do moinho do Vale das Senhoras em Paradela, a proprietária da 
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moinhola em Macieira de Alcôba e a associação Cultural e Recreativa de Eventos dos Amigos do 

Casal. Fizeram ainda parte da programação iniciativas desenvolvidas pelo Centro de Marcha e 

Corrida de Águeda bem como da Biblioteca Municipal Manuel Alegre. A comemoração em 

Águeda decorreu de 7 a 10 de abril, a qual foi promovida junto do alojamento do concelho. No 

primeiro dia destas comemorações, o grupo de trabalhos reuniu-se, visitando a atividade que 

decorria no Moinho do Vale das Senhoras, em Paradela. 

Está a ser preparada toda a logística e programação para a realização da 7.ª Edição das 

Jornadas Internacionais de Turismo, a decorrer nos dias 15 e 16 de julho, no Centro de Artes de 

Águeda. A conferência integrada na programação do AgitÁgueda art festival, será realizada em 

formato híbrido (aliando o presencial e o online). Esta edição será realizada em parceria com a 

Cidade de Rio Grande do Sul – Brasil, Cidade Geminada com Águeda há mais de 25 anos, dando 

ainda mais destaque a este evento que será promovido em simultâneo em Portugal e no Brasil. É 

com a dinâmica crescente vivenciada nos eventos organizados pelo município de Águeda, que 

se dá continuidade ao galardão “Chapéu de Ouro”, através da 2ª edição, a ser entregue na 

sessão de encerramento das Jornadas Internacionais de Turismo. O galardão pretende, mais uma 

vez, distinguir com relevância, aqueles que, pelo trabalho desenvolvido, contribuíram para o 

desenvolvimento do setor turístico. Assim, o serviço organizou a reunião com os representantes das 

entidades referenciadas no regulamento, com vista à seleção da entidade ou pessoa a atribuir o 

galardão “Chapéu de Ouro”. Após esta seleção, será redigida proposta a executivo. 

No âmbito da promoção do concelho, a aposta da promoção do concelho recai sobre o formato 

online, acompanhando a tendência atual, na qual os conteúdos divulgados na página web do 

Município, e outras entidades relevantes, são sujeitos a atualizações sempre que se verifique 

necessário. Nos dias 2 e 3 de abril, decorreu o Mundial de Motocross – MXGP Portugal no 

Crossódromo Internacional de Águeda, no qual o Município colocou no respetivo recinto uma 

lona promocional com a imagem da Rua Luís de Camões, decorada com os guarda-chuvas 

coloridos, e o logótipo do VisitÁgueda. Evidenciando a aposta que também tem sido efetuada 

nesta área, o Clube Autocaravanista Saloio com sede em Mafra, realizou o seu 39º passeio, entre 

os dias 22 e 25 de abril, pretendendo visitar o concelho de Águeda tendo articulado com o serviço, 

toda a logística da visita e correspondente acompanhamento.  

Ainda no âmbito da promoção do concelho, o Município prestou apoio na organização do 

evento Macinhata em Festa, a decorrer de 9 a 12 de junho, junto ao Largo da Estação em 

Macinhata do Vouga. Foram disponibilizados entre outros, guarda-chuvas coloridos e a lona 

promocional com a imagem da Rua Luís de Camões e o logótipo VisitÁgueda, tendo ainda sido 
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programadas algumas atividades em conjunto como a tertúlia do Rio e promovida a descida do 

rio, a realizar no dia 10 de junho. 

No âmbito da Bolsa de Promotores, os membros desta iniciativa foram convocados para uma 

ação de formação e informação, que decorreu no dia 20 de maio, na qual foram abordadas as 

temáticas acerca do apoio no Comboio Histórico do Vouga, do apoio em atividades a decorrer 

durante o festival AgitÁgueda e foi entregue e abordada a informação turística sobre Águeda. 

Após este momento, foi criado um grupo na aplicação Whatsapp com o propósito de articular 

todas as questões necessárias, como por exemplo a solicitação das disponibilidades dos 

promotores e esclarecimento de dúvidas ou outras questões que possam surgir. A primeira 

atividade a ser mencionada no respetivo grupo foi o Comboio Histórico do Vouga, pois, dado que 

o projeto iria iniciar em junho, verificou-se a necessidade de organizar a escala de serviço para os 

sábados em que a atividade teria lugar. 

O serviço encontra-se a desenvolver candidaturas ao ECOXXI e Green Destinations. 

Relativamente à candidatura a Município ECOXXI 2022, direcionada para o Turismo Sustentável, 

foram recolhidos dados acerca do desempenho turístico do Município, da valorização do 

património natural e cultural e das iniciativas no setor do Turismo. O Green Destinations visa 

distinguir as boas práticas em diversas áreas, e para esta edição está a ser elaborada uma 

candidatura acerca da Pateira de Fermentelos, as preocupações ambientais com esta zona e a 

acessibilidade para quem visita. Foi também efetuada a candidatura ao Prémio Nacional do 

Turismo 2022, na categoria Turismo Autêntico, com a o “Agitágueda – Art Festival”. 

A publicação semanal do VisitÁgueda continua a ser efetuada, todos os sábados. Ao longo destes 

dois meses, a rubrica semanal obedeceu a uma programação prévia dos conteúdos a divulgar, 

tendo em atenção os diversos acontecimentos de destaque que aconteceram no nosso 

concelho. A página de Instagram contou um total de 10 publicações, com um total de 269 likes, 

simultaneamente divulgadas no facebook do Município de Águeda, com um total de 691 likes e 

115 partilhas, e com um total de 16 instastories. 
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4.3.3. 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 a submissão do pedido de pagamento para os terrenos elegíveis nos termos 

da candidatura aprovada, o qual foi validado e pago; 

▪ Candidaturas submetidas: 

PRR 

Apoio à elaboração e submissão de candidatura ao PRR no âmbito do Aviso n.º 

1/C16-i02/2022 – Manifestação de Interesse para o Desenvolvimento de Projetos no 

âmbito dos Bairros Comerciais Digitais, que propõe um conjunto de investimentos 

tecnológicos e de intervenções físicas no espaço público, numa área que abrange 

a Av. Dr. Eugénio Ribeiro, Praça do Município, Rua Eng.º Júlio Portela, Rua Fernando 

Caldeira, Praça Conde de Águeda, Rua Luís de Camões, Praça da República, Rua 

Vasco da Gama, Rua Jornal Soberania do Povo, Rua Celestino Neto, Largo 1.º de 

Maio Rua do Rio Grande (até ao Mercado Municipal) e Av. 25 de Abril (até ao 

Mercado Municipal). 

Investimento: 1.290.399,00€ 

Taxa de Financiamento: 100% 

4.4. EXCELÊNCIA DA EDUCAÇÃO E 

JUVENTUDE 

4.4.1. EDUCAÇÃO 

No que concerne à educação, importa destacar o trabalho desenvolvido ao nível do 

fornecimento das refeições escolares tendo em conta o processo de descentralização de 

competências (Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro) e a passagem, a partir do dia 1 de 

setembro de 2022, de todo o sistema de fornecimento de refeições (2/3º CEB e secundário) para 
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o município. Atualmente, as refeições do pré-escolar e 1º ciclo são já da responsabilidade da 

autarquia, sendo que no que diz respeito ao 2º, 3º Ciclo e Secundário, estas eram assegurados, no 

corrente ano letivo, através dos refeitórios concessionados pela DGEstE, com exceção de EB2,3 

de Valongo do Vouga e da Escola Secundária Adolfo Portela que efetuam gestão direta das 

refeições.  

Neste sentido, foram desenvolvidas diversas ações, nomeadamente: 

▪ A verificação do estado dos refeitórios e dos equipamentos existentes com vista à sua 

melhoria, através de visitas efetuadas em parceria com a DGEstE, a autarquia e os 

estabelecimentos de ensino envolvidos (ES Marques Castilho, EB Fernando Caldeira e ainda 

as EB2,3 de Fermentelos e Aguada de Cima); 

▪ O lançamento de procedimento concursal (concurso público) com vista ao fornecimento 

por parte da autarquia das refeições até aqui confecionadas nos refeitórios citados no 

ponto anterior, com a apresentação de propostas prevista para o mês de junho (17 de 

junho); 

▪ A uniformização do sistema de controlo e faturação de refeições (incluindo também 

controlo de acessos, papelaria e buffet) de todos os estabelecimentos de ensino do 

concelho, tendo em conta as regras a cumprir em termos de Autoridade Tributária. 

Ainda a este nível, importa referir que no período em causa foram servidas 17144 refeições a 

crianças do EPE e 51813 a crianças do 1.º CEB. Já no que se refere aos restantes serviços fornecidos 

pela autarquia, importa referir a frequência nas Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 

na educação pré-escolar e nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º ciclo, de 362 

crianças e 1045 alunos, respetivamente. 

No que concerne ao Programa de Regime Escolar, foram entregues durante estes dois meses 

28980 pacotes de leite e 13931 peças de fruta aos alunos do EPE e 1.º CEB. Já no que respeita ao 

transporte escolar comparticipado pelo município, usufruíram do mesmo cerca de 1008 alunos do 

ensino básico ao ensino secundário. 

Ainda ao nível dos serviços de apoio à comunidade escolar, em abril foi lançado procedimento 

para aquisição de serviços de organização e dinamização do Projeto “Águeda – Férias em 

movimento”, programa destinado a crianças e jovens residentes no concelho e com idades 

compreendidas entre os 6 e os 14 anos, que terá lugar de 4 a 29 de julho. A 11 de maio iniciou-se 

a 1.ª fase do processo de candidatura ao programa com a solicitação dos dados de acesso à 

plataforma, sendo que nos dias 24, 25 e 26 de maio decorreram as inscrições online. 
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Por outro lado, durante o mês de abril e de maio, foram desenvolvidos um conjunto de 

procedimentos com vista à definição da rede escolar para o ano letivo 2022/2023 tendo, de forma 

genérica, sido atendidas pela DGEstE as solicitações da autarquia e dos agrupamentos de escolas 

e ENA de Águeda, resultando num aumento do número de turmas no concelho. Ao nível do ensino 

profissional, foi realizada no dia 6 de maio, no auditório da CIRA, a reunião de concertação da 

rede de cursos profissionais da Região de Aveiro, sendo que foram aceites todas as propostas da 

Escola Secundária Marques Castilho e da Escola Secundaria Adolfo Portela. 

Ainda ao nível da CIRA, e nomeadamente do projeto EDUC@RA, a autarquia de Águeda, 

continuou a desenvolver, conjuntamente com a autarquia de Aveiro, Estarreja e Ovar, o 

Observatório de Educação da Região de Aveiro, que se prevê entrar em funcionamento ainda 

em 2022. 

Na última semana de maio, teve lugar no CAA, a Cerimónia de Entrega dos Prémios Escolares, 

relativos ao ano letivo 2020/2021, na qual foram entregues dez prémios, no montante total de 

4.250,00€, aos melhores alunos do 3.º ciclo e Secundário do ensino regular dos Agrupamentos de 

Escolas/Escola não Agrupada, bem como do Ensino Superior (licenciatura) e Formação Profissional 

(cursos IEFP), e que contou com a presença de alunos, pais e encarregados de educação num 

ambiente de grande solenidade e alegria. 

No que se refere ao ALL, continuaram as ser desenvolvidas as atividades e workshops de 

fabricação digital com os estabelecimentos de ensino do concelho, assim com os jovens do 

projeto de mediação intercultural.  

4.4.2. JUVENTUDE 

Já no que se refere à juventude, e sendo o ano de 2022 o ano Europeu da Juventude, estão a ser 

preparadas diversas atividades pelo Centro de Juventude de Águeda para assinalar o mesmo, 

envolvendo os jovens em iniciativas que promovam a sua participação e auto desenvolvimento. Para 

além das ações que se encontram a ser preparadas, destacam-se um conjunto de iniciativas/projetos 

que o Centro de Juventude de Águeda (CJA) e a Loja Europeia da Juventude, têm desenvolvido 

nestes dois meses, em especial o Emoaction: Emoção em Ação, com a continuidade das sessões de 

promoção de competências pessoais e emocionais continuaram a decorrer nos agrupamentos de 

escolas do município e têm sido aplicadas a alunos do pré-escolar ao 3.º ciclo do ensino básico. Estas 

sessões focaram-se maioritariamente nos pilares da inteligência emocional, autoconhecimento e 

autocontrolo. 
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Cumulativamente, foi aprovado o protocolo para a implementação do projeto INCUBA JÁ - 

Incubadora Juvenil de Águeda, que é uma a iniciativa co-financiada pelo POISE e pela Câmara 

Municipal de Águeda, e que terá uma duração de 18 meses, sendo um projeto de caracter inovador 

de estimulação do empreendedorismo social e juvenil. 

Nos meses em questão foram ainda realizados os trabalhos relativos ao projeto ACCESS UP, projeto 

coordenado pela organização Italiana ILMIOLAVORO em parceria com o CJA e a Câmara Municipal 

de Águeda e financiado pela Agência Nacional Italiana, o qual tem como foco reduzir  o abandono 

escolar e capacitar os jovens para o desenvolvimento da literacia. De entre as ações, decorreu a 

primeira reunião com as organizações intervenientes, na qual foi apresentado o plano do CJA para o 

desenvolvimento do jogo online educativo que irá permitir, de forma apelativa, que os jovens 

desenvolvam a sua compreensão escrita e digital, estando prevista uma reunião global com todos os 

parceiros em Itália no mês de junho.  

De referir ainda a presença no evento FNAJ “Rede de Municípios Amigos da Juventude”, onde o CJA 

esteve em representação do Município de Águeda, e onde estiveram presentes cerca de 150 

municípios. Esta rede pretende ser um espaço de sinergias e apoio aos jovens, não só através da 

disseminação de oportunidades, mas numa rede cooperativa para a criação das mesmas, estando 

a autarquia a preparar a candidatura ao Selo de Município Amigo da Juventude. 

Ainda no que se refere à Juventude, foram ainda desenvolvidas durante o período a que se refere a 

presente informação, duas sessões plenárias do Conselho Municipal da Juventude, nos dias 8 de abril 

de 20 de maio respetivamente, com especial enfoque nesta última, que visou dar início ao 

desenvolvimento do Plano de Atividades deste órgão (e que terá continuidade a 15 de junho), assim 

como do Plano Municipal da Juventude. 

4.5. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E 

COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

4.5.1. 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 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) 



 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  3/2022 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

38      

2030. Estas ações foram desenvolvidas pelo projeto Laboratórios Vivos para a Descarbonização e pelo 

projeto LIFE para cerca de 549 alunos celebrando o Dia Mundial da Biodiversidade e o Dia Mundial da 

Energia. O município de Águeda também esteve presente em vários Eco Conselhos, nomeadamente 

na EB de Recardães e EB de Valongo do Vouga. 

 O Município de Águeda também apoiou diversas eco-escolas com material para as hortas das 

escolas e para dinamização da atividade “O Mar Começa Aqui”.  No âmbito da exposição 

itinerante “O meu ambiente, uma tela”, a mesma esteve presente na sede do agrupamento da Escola 

de Valongo do Vouga, Escola Secundária Adolfo Portela e Instituto Duarte Lemos, expondo todos os 

trabalhos realizados pelas escolas de Águeda, subordinados a esta temática. Ainda dentro desta 

temática e alusiva à Agenda 21 Local, organizou-se e dinamizou-se um conjunto de ações para o 

programa do mês do ambiente e sustentabilidade, com o apoio de diversas parcerias.  

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. 

Recentemente, foram introduzidas algumas melhorias no sistema e colocadas algumas limitações no 

uso das bicicletas elétricas. Até à data, existem 2055 utilizadores registados, tendo sido percorridos 

163.000 km de viagem em bicicleta e equivalendo a uma poupança de 17,16 Ton CO2. 

Ainda dentro do tema da mobilidade, está em aprovação o Plano de Promoção da Acessibilidade 

para Águeda, que será orientado para o desenvolvimento de um Programa Operativo de promoção 

da acessibilidade, tendo o mesmo sido aprovado em Executivo Municipal. 

É ainda no âmbito da promoção da eficiência energética, nomeadamente através da monitorização 

dos consumos energéticos (edifícios e IP de Valongo do Vouga), microgeração, entre outros. Neste 

seguimento, importa referir a energia gerada pelos painéis de produção (micro produção e UPAC`s) 

e que em abril tiveram uma produção de 22228 kW.h e em maio uma produção dekW.h.  

Decorrente dos resultados comparativos da produção de energia, procedeu-se à análise e 

verificação de notas de crédito referentes a esta produção. Durante os meses de abril e maio foram 

reportadas 67 avarias de iluminação pública (21 em abril e 46 em maio).  

Ainda no âmbito da eficiência energética na iluminação pública, e decorrente da mudança para 

led no projeto FLEXIP, procedeu-se à monitorização e comparação dos resultados obtidos, com os 

períodos homólogos, tendo-se registado poupanças médias que rondam em alguns IP, 50 % na 

energia consumida. Deu-se continuidade à verificação e análise de pedidos para novas luminárias de 

iluminação pública. Procedeu-se à reparação das recolhas de dados dos contadores de água e gás 

que não comunicavam e a monitorização dos consumos energéticos, conducentes à deteção de 

fugas como as detetadas p.ex. na Biblioteca Municipal Manuel Alegre.  



 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  3/2022 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

39      

É inquestionável o trabalho que o Município tem promovido na reabilitação de valorização de linhas 

de água. Neste ponto, foi apresentado e divulgado o Ciclo de Tertúlias “Rio de Conversas” que 

decorrerá entre abril de 2022 e fevereiro de 2023 e que tem como objetivo dinamizar as memórias 

associadas aos cursos de água do concelho, bem como a partilha  de histórias e tradições pela 

população, ligadas ao rio. Este ciclo contará com cinco tertúlias programadas em diversos pontos do 

concelho: Marnel (abril 2022), Vouga (junho 2022), Águeda (setembro 2022), Alfusqueiro (novembro 

2022) e Cértima (fevereiro 2023). A primeira tertúlia, direcionada ao Rio Marnel, teve lugar a 22 de abril 

na Casa dos Rios no Parque da Boiça, em Valongo do Vouga, onde estiveram presentes cerca de 25 

participantes. Nesta, além da presença da Câmara Municipal de Águeda e Junta de Freguesia de 

Valongo do Vouga, esteve também representada a Agência Portuguesa do Ambiente (João Alberty) 

e do Doutor Pedro Teiga da E-Rio.  

O Município organizou no dia 7 de maio a segunda edição do Curso de Iniciação à Observação de 

Aves na Pateira de Fermentelos, face o sucesso alcançado na primeira edição, em dezembro de 2021. 

A 2.ª edição, que foi novamente dinamizada pelo Dr. Ricardo Brandão, técnico do CERVAS (Centro 

de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens), contou com 28 participantes que ao 

longo do dia observaram 60 espécies nas margens de Espinhel, Óis da Ribeira e Fermentelos. Registar 

a colaboração da UF de Recardães e Espinhel, UF de Travassô e Óis da Ribeira e JF de Fermentelos, 

para a concretização da atividade.  

Preparação, organização e dinamização do Mês do Ambiente, entre 20 de maio e 30 de junho que 

conta com a comemoração de dias temáticos como “Dia Mundial dos Peixes Migradores”, “Dia 

Mundial da Bicicleta” e “Dia Mundial do Ambiente”. Diversas foram as escolas do concelho que 

durante estes dias temáticos promoveram atividades com os seus alunos, bem como a registar o 

agendamento de distintas iniciativas com dinamização a cargo do Laboratório Vivo para a 

Descarbonização – Águeda Sm@rt City Lab. 

Ainda neste âmbito, foi realizado o Seminário "Cidades 2030: Inteligentes, Neutras e Verdes", que 

decorreu no dia 27 de maio no Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda e que contou com 

cerca de 100 inscritos. Durante a manhã decorreu um Workshop dedicado a oportunidades de 

financiamento, em diversos programas nacionais e internacionais e de tarde a Conferência com a 

apresentação de boas práticas a nível nacional. Este contou ainda com a presença de 14 

oradores/moderadores, especialistas nas diversas áreas.   

Neste âmbito, está a ser promovida a elaboração do Mapa de Ruído Municipal (MRM), Estado do 

Ambiente Acústico (EAA) e Plano Municipal de Redução de Ruído (PMRR) do concelho de Águeda e 

foi também apresentada proposta ao Fundo Ambiental para o correspondente financiamento. 
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4.5.2. 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!”. No âmbito do programa Eco-Escolas e no âmbito de outras solicitações no referido período, 

foram realizadas pela equipa de dinamização da sede do Laboratório 19 ações, que abrangeram 

mais de 400 alunos. 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, 

workshops online e 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 segundo projeto-piloto (com a duração de 5 meses) nos meses de abril e maio 

foram registados 934 utilizadores. Desde o início da sua implementação (17 de setembro de 2021) e 

até 31 de maio de 2022 este meio de transporte elétrico, já foi utilizado por 2.329 pessoas. 

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 5.042 clientes/sessões, 41.366 garrafas de plástico (PET), 35.804 garrafas de vidro e 

6.951 latas, num total de 84.121 embalagens, correspondendo a 395.818 pontos atribuídos. Para o 

período em causa foram registados 823 clientes/sessões, depositadas 8.233 garrafas de plástico (PET), 

10.128 garrafas de vidro e 1.242 latas, num total de 19.603 embalagens, correspondendo a 95.550 

pontos atribuídos. Desde a sua implementação até ao momento foram comunicados à ERSUC 12.440 

kg de vidro e 4.680 kg de plástico/metal (latas) revertendo para a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Águeda cerca de 1.537,28€. Foram elaboradas as informações referentes às 

transferências do valor dos vales para os estabelecimentos do comércio local aderentes à iniciativa, 

realizada a reposição de stocks referentes aos benefícios na sede do Laboratório Vivo para a 

Descarbonização e no Posto de Turismo.  



 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  3/2022 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

41      

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 –  19.960 kg.  

Relativamente à operação 1.10. Implementação de sistema inteligente de gestão de iluminação 

pública no PT 150, para o período em questão (abril e maio de 2022) e comparando com o ano de 

2018, em que a medida ainda não estava implementada, houve uma poupança de 246,45 kWh, o 

equivalente a cerca de 493,29€.  

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 3.298,45 kWh de energia, o que 

equivale a um rendimento de cerca de 396,45€, correspondendo a uma economia de CO2 total de 

1.754,49 Kg. Ainda no que se refere à operação 1.11., nomeadamente aos dois painéis multimédia de 

exterior (Tomi), no período em questão nos seguintes painéis foram registados os dados apresentados 

infra: 

▪ Painel Praça do Município: 15964 toques | 128 fotos | fluxo de pessoas – 91282; 

▪ Painel da Rua Luís de Camões: 7731 toques | 58 fotos | Fluxo de pessoas – 81236.  

Encontra-se em teste o sistema inteligente de gestão de estacionamento, referente à operação 1.3., 

estando em análise algumas questões técnicas com o parque da ESTGA, e o acesso à plataforma 

que gere a contagem de lugares vagos nos painéis informativos. Importa referir que o parque da P3 

tem uma utilização média mensal de cerca de 82%.  

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 segunda reunião presencial que decorreu em Loulé (nos dias 5 e 6 de maio), onde 

foi realizada uma sessão de trabalho dos parceiros do projeto, com o resumo das atividades já 

desenvolvidas e próximos passos, seguida de uma visita técnica ao Jardim das Comunidades e 

Infraquinta.  

No âmbito do projeto CISMOB, que nesta 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 elaboração da apresentação sobre SMARTA 2 – projeto 

demonstrador de Águeda, tendo esta sido realizada na Universidade de Estocolmo, no dia 18 maio 

de 2022. Ainda no âmbito deste projeto, está prevista a participação da VeloCity 2022, encontrando-
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se igualmente em preparação a reunião do projeto que decorrerá em Bucareste no final do mês de 

junho. 

No que diz respeito à conservação da natureza e promoção da biodiversidade, importa salientar que 

o comportamento agressivo das espécies da flora exótica invasora (EEI), condiciona a ocorrência da 

vegetação ripícola natural, degradando o estado de conservação ecológico das linhas de água. 

Foram acompanhados os trabalhos desenvolvidos para controlo de EEI e Restauro de Habitats de 

margens ripícolas nos cerca de 25km de margens beneficiados pelas ações do projeto LIFE Águeda, 

com realização de reuniões de gestão e acompanhamento no terreno, no sentido de preparar as 

seguintes intervenções de controlo, nomeadamente a remoção dos exemplares secos por ação de 

descasque (acácias), bem como intervenções de remoção pontual de invasoras aquáticas e 

erradicação de novos focos de invasão detetados. São espécies-alvo destas ações: diversas do 

género acácia, cana, robínia, espanta-lobos e tintureira. 

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

práticas em reabilitação de habitats, foi efetuado o acompanhamento das ações já implementadas 

de florestação para melhoria dos ecossistemas ripícolas. Ações de retancha terão lugar no próximo 

outono. 

A execução de reposição/restauro da margem fluvial, em cerca de 90 m na margem direita rio 

Águeda na zona dos campos de Assequins/ Ameal foi reforçada pela colocação de mais estacaria 

viva na proximidade da linha de água para adensamento da vegetação espontânea autóctone, com 

recurso a exemplares endógenos, de forma a prevenir o efeito erosivo e aproximar a vegetação 

daquele que é o habitat nativo dos nossos rios: o amial ripícola.  

Ainda no âmbito da renaturalização da morfologia das linhas de água, salienta-se o início dos 

trabalhos para reposição do continuum fluvial em mais de 25km dos rios Águeda e Alfusqueiro. 

Atualmente em curso os trabalhos para remoção de obstáculos existentes no rio pela construção dos 

dispositivos de transposição, ou passagens para peixes, que permitem o restauro da continuidade 

fluvial ao longo de mais de 40 km de linhas de água do concelho. Em curso atualmente as 

intervenções nos Moinhos da Vermelha onde será colocado um dispositivo piloto, especificamente 

desenhado para o local pela Aqualogus (parceiro do projeto LIFE Águeda). Foi consolidado o muro 

do açude para captação de água na Redonda, o qual se encontrava em avançado estado de 

degradação e oferecia riscos à segurança das pessoas que utilizavam rio no espaço próximo ao 

parque fluvial da Redonda, a decorrer as intervenções para instalação da rampa que servirá de 

passagem naturalizada para a ictiofauna. No total encontra-se prevista a instalação de 3 passagens 

para peixes permanentes, bem como 2 temporárias (que servirão os parques fluviais de Bolfiar e da 

Redonda), todas elas localizadas nos rios Águeda e Alfusqueiro. 
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4.5.3. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

No âmbito das ações de sensibilização para o ambiente e sustentabilidade, foi dada continuidade 

às ações do programa “Rio de todos”. Esta iniciativa 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, de forma a vencer uma competição amigável. A dinâmica conta com 

três momentos: uma 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. 

Foram realizadas neste período as sessões remanescentes destinadas à Escola Artur Nunes Vidal, 

tendo fechado desta forma a edição deste ano, envolvendo cerca de 900 alunos. Estas ações 

foram desenvolvidas em articulação com o programa Eco-Escolas.  

Ainda com este enquadramento foram realizadas 3 saídas de estudo para alunos da escola 

Fernando Caldeira para dar a conhecer as intervenções para melhoria dos habitats ripícolas, 

realizadas nas margens do rio Águeda e a ciência que fundamenta estas intervenções, estiveram 

envolvidos 66 participantes. 

No dia 21 de maio foi assinalado o dia mundial das migrações dos peixes, com realização de uma 

caminhada interpretativa no percurso pedestre adaptado pelo projeto LIFE Águeda, bem como 

visitação orientada ao parque fluvial da Redonda. 

Foi finalizada a 3.ª edição do programa de sensibilização ambiental “O Rio vai à Escola”, 

desenvolvido no contexto do projeto LIFE Águeda em colaboração com o Fluviário de Mora o 

qual se destina às escolas da CIRA. As sessões decorreram nos dias 20 de abril na sede do 

Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga e na Escola Básica de Gafanha do Carmo Centro 

(Ílhavo) e no dia 18 de maio na Escola Básica José Ferreira Pinto Bastos (Ílhavo) e na Escola Básica 

da Gafanha da Encarnação Norte (Ílhavo), tendo envolvido um total de mais de 140 participantes 

(alunos e professores) nestas sessões. Foi, assim, possível divulgar este ano letivo as intervenções 

que estão a ser executadas para melhoria ambiental dos rios aguedenses junto de cerca de 300 

participantes de 7 escolas de 4 concelhos da CIRA.  

Foi realizado a 7 de abril de 2022 a reunião de vistoria do projeto LIFE Águeda, tendo sido 

executadas as partes financeira e técnica via plataforma ZOOM. 

Ainda no âmbito das ações conducentes a uma melhoria do estado ecológico das linhas de água 

do concelho, foi dada continuidade aos trabalhos de acompanhamento das intervenções para 

reabilitação e valorização da Ribeira do Ameal (Ecogaleria de Águeda), Ribeira da Aguieira e Rio 
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Marnel, no Concelho de Águeda, na execução das tarefas da equipa de fiscalização desta 

empreitada, com particular foco no aspeto da renaturalização da vegetação envolvente à linha 

de água. Tratando-se de uma Eco-Galeria, marginal à ribeira do Ameal foram instaladas amostras 

de técnicas de base natural, tal como faxinas vivas, entrançado, muros vivos, estacaria, entre 

outros, para fins pedagógicos.  

Encontra-se patente nas piscinas municipais a campanha de sensibilização ambiental para a 

eficiência hídrica nas piscinas municipais mediante a colocação de um conjunto de 15 apelativos 

cartazes. 

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 

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. 

A legislação aplicável para os poluentes monitorizados é o DL n.º102/2010 de 23 de setembro, que 

veio ser alterado pelos DL n.º43/2015 de 27 de março e pelo DL 47/2017 de 10 de maio. 

No referente ao ruído, os valores limite do quadro legal vigente são estabelecidos pelo DL 292/2000 

de 14 de novembro, com as alterações introduzidas pelos DL 76/2002 de 26 de março, DL 259 / 

2002 de 23 de novembro e 293 / 2003 de 19 de novembro, bem como o DL 146 / 2006 de 31 de 

julho e o DL 9/2007 que veio introduzir o Regulamento Geral de Ruído. 

Nos meses de abril e maio de 2022 foram efetuados trabalhos para a necessária manutenção da 

rede de sensores ambientais. Na página “Ar e Ruído” do site do Município, foram publicados 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. 

Relativamente ao ozono, cabe referir que no mês de Maio não foram registadas excedências ao 

limiar de informação horário (180 μg/m3), tendo sido, no entanto, ultrapassado o valor máximo 

diário das médias octo-horárias (120 μg/m3) em vários dias. Os valores máximos horários da 

concentração de ozono foram elevados tendo sido atingidas concentrações típicas da primavera 

associadas à radiação solar intensa e a temperaturas elevadas. 
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Os valores de pressão sonora registados pelos sonómetros localizados nas Escolas Secundária 

Marques de Castilho e 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. 

A estação de monitorização do ruído localizada na Escola Fernando Caldeira mostra um 

ambiente acústico pouco afetado por fontes antropogénicas. O valor do indicador de ruído 

diurno é afetado pelo ruído associado à utilização/funcionamento da própria escola. Verificou-se 

que o valor do indicador de ruído noturno foi igual ao indicado para zonas sensíveis e o indicador 

de ruído diurno-entardecer-noturno foi ligeiramente superior ao indicado para zonas sensíveis. 

A estação de monitorização do ruído localizada na Escola Marques Castilho indica um ambiente 

acústico afetado pela proximidade das vias de tráfego do centro da cidade, sendo os valores dos 

indicadores de ruído superiores aos indicados para zonas sensíveis. À semelhança do ocorrido na 

estação localizada na Escola Fernando Caldeira também se verifica que o valor do indicador de 

ruído diurno é afetado pelo ruído associado à utilização/funcionamento da própria escola. 

A estação de monitorização do ruído localizada no Largo 1.º de Maio indica um ambiente 

acústico muito afetado pela proximidade da estrada nacional N333, sendo os valores dos 

indicadores de ruído superiores aos indicados para zonas mistas. Salienta-se que o local de 

medição não caracteriza um recetor sensível. 

4.5.4. 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.  

Jardins e Espaços Verdes 

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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Gestão de Resíduos e Limpeza Urbana 

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 implementado o serviço de recolha de 

recicláveis por saco nas escolas, como medida de melhoria da otimização dos recursos 

disponíveis. 

Relativamente à gestão dos resíduos, destacamos o seguinte: 

▪ Início de contrato com prestador de serviços Luságua, resultante do concurso público do 

agrupamento de entidades de Águeda, Estarreja, Murtosa e Sever do Vouga; 

▪ Atualização de georreferenciação de todos os contentores de RSU e Ecopontos do 

concelho; 

▪ Acompanhamento e reforço do circuito de recolha porta-a-porta, com melhoria contínua 

dos circuitos e locais de recolha, com diferentes periodicidades, todos os dias da semana, 

à exceção do domingo; 

▪ Monitorização dos serviços, recolha e encaminhamento de RSU e recicláveis; 

▪ Manutenção do serviço de recolhas volumosas (monos/verdes); 

▪ Recolha de verdes ao domicílio no núcleo urbano; 

▪ Manutenção de contentores, limpeza e remoção de lixeiras clandestinas, limpeza/recolha 

de RSU’s na feira semanal, manutenção de papeleiras e limpeza das ruas da cidade; 

No parque do Covão continuamos com a triagem e separação dos resíduos e posterior 

encaminhamento para os devidos destinos de reciclagem e no Centro de compostagem - 

manutenção e limpeza do espaço  e encaminhamento dos resíduos verdes para valorização 

ambiental 

Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor 

▪ Apoio ao evento da Feira do Mundo Rural, em Travassô: licenciamento do evento, 

procedimentos administrativos e sanitários com as explorações pecuárias presentes, 

organização do sector animal na feira; 

▪ Elaboração de 95 candidaturas aos subsídios agrícolas com previsão de captar cerca de 

180.000,00€ de apoios diretos às explorações agropecuárias do concelho; 

▪ Atendimento presencial, por telefone e via e-mail para responder às necessidades dos 

munícipes no âmbito do GMAA. 
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Saúde e Bem Estar Animal 

Continua-se a promover as adoções dos caninos e as campanhas em curso sobre a esterilização 

dos animais adotados no canil municipal. 

No âmbito da campanha em curso CED - Captura, Esterilização e Devolução, foram esterilizadas, 

desde o início da campanha, 60 fêmeas e 40 machos no total.  

Promove-se ainda o acompanhamento das colónias de felídeos existentes em Águeda e das  

Campanha de Sensibilização sobre os Dejetos Caninos na via Pública e de Vacinação antirrábica  

Na parceria com A4 continuamos a entregar material reciclável ao abrigo do Protocolo com A4 - 

Associação dos Amigos dos Animais de Águeda, tendo sido entregues no ano de 2021 26,34 

toneladas de material reciclável no âmbito deste protocolo (15,48Ton de cartão + 9,3Ton de 

plástico + 1,56Ton de vidro) e resultado num proveito económico para a A4 em 2021 de 4.093,32€ 

e estando no presente momento em 2022 no valor de 1.468,80€. Oferta de ração para apoio aos 

animais em acompanhamento pela Associação A4. 

4.5.5. 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 registo, destacam-se os seguintes trabalhos de 

acompanhamento Técnico/Administrativo: 

▪ Operações cofinanciadas em fase de reprogramação: 

POSEUR - Recolha de elementos e elaboração da documentação necessária à 

submissão de reprogramação temporal, física e financeira POSEUR-02-1810-FC-

000481 “Intervenções Estruturais para o Controlo de Cheias em Águeda”, que 

permita acomodar a totalidade da execução física e financeira desta operação, 

em sintonia com a contratação em curso para a segunda fase da intervenção. 

▪ Operações cofinanciadas em fase de execução: 

Projeto LIFE Águeda, acompanhamento Técnico/Administrativo e Financeiro do 

projeto, com a compilação de documentos, participação em reuniões de trabalho 

de acompanhamento da sua execução financeira e envio do 7.º Reporte 

Financeiro do projeto. 
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4.6. ÁGUEDA COMO REFERÊNCIA CULTURAL 

Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Águeda tem vindo a adotar uma política de intervenção 

ativa na área cultural, através da dinamização de iniciativas, projetos e ações que visem o 

desenvolvimento cultural de Águeda, seja através de iniciativas municipais ou de apoio a ações 

dos agentes locais, com o intuito máximo de assegurar a difusão dos valores culturais do Município 

e da defesa do seu património cultural. 

4.6.1. 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 de Solidariedade Social cujo prazo de candidaturas aos apoios camarários 

terminou a 31 de março. 

Foram rececionados 493 pedidos de apoio no total, dos quais 318 referem-se à área cultural e 175 

à área social, distribuídas como se segue: 

▪ Plano Anual de Atividades = 244 

▪ Escolas Artísticas = 27 

▪ Aquisição e/ou manutenção de instrumentos, trajes/fardamento e acessórios musicais = 22 

▪ Aquisição de viaturas e/ou terrenos = 1 

▪ Apoio para a concretização de obras de Construção ou de Conservação = 15 

▪ Apoio a publicações = 4 

▪ Apoio extraordinário = 4 

▪ Apoio a projetos artísticos em nome individual = 1 

▪ Medida A - Apoio à construção ou beneficiação de instalações = 59 

▪ Medida A1 - Apoio à aquisição de equipamentos = 63 

▪ Medida B - Apoio ao Desenvolvimento e Financiamento de Projetos e Atividades = 35 

▪ Medida C - Apoio à Formação = 9 

▪ Medida D - Apoio ao desenvolvimento de atividades, de outras organizações de 

solidariedade social = 4 

▪ Medida E - Apoio logístico = 3 

▪ Medida F - Apoio a publicações = 1 

▪ Medida G - Apoio extraordinário = 1 
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4.6.2. PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

No âmbito da programação cultural municipal, destacam-se os preparativos para a realização 

da 15.ª edição do AgitÁgueda 2022, nomeadamente através da realização das primeiras reuniões 

de trabalho com os diferentes serviços camarários, entidades associativas, serviços de segurança, 

entre outros. No período em análise, decorreram ainda os prazos para a manifestação de interesse 

em apoiar e patrocinar o evento, bem como o prazo para candidaturas para espaços de 

associações, bares e vendedores ambulantes. Foram rececionadas 17 candidaturas para 

espaços de bares, 58 candidaturas para espaços de associações e 27 candidaturas para espaços 

de vendedores ambulantes. 

No dia 1 de maio, decorreu mais uma edição dos Talentos AgitÁgueda, no Centro de Artes de 

Águeda, onde três bandas emergentes disputaram, juntamente com três artistas selecionados no 

âmbito do projeto #OneStep4MusicFest, o acesso para atuarem no Festival Super Bock em Stock. 

O #OneStep4MusicFest é uma iniciativa da Big Appetite 4 Music, e conta com a parceria e o apoio 

da Música no Coração, empresa promotora do Festival Super Bock em Stock e de outros grandes 

festivais de música. Desta primeira fase deste concurso, foram selecionadas três bandas que 

juntar-se-ão aos três artistas resultantes do #OneStep4MusicFest para disputar a final, no palco do 

Festival AgitÁgueda, nos dias 4, 11 e 18 de julho. 

No contexto das residências artísticas, a parceria com a Associação Improvise & Organize resultou 

na dinamização de micro-residências artísticas e programas relacionados com o novo-circo, No 

período em análise, dá-se destaque à  residência artística do Duo Ka'ygua (Argentina), que 

decorreu de 6 a 20 de maio, no ex-Instituto do Vinho e da Vinha e focada na temática do novo 

circo. O resultado final traduziu-se numa performance intitulada “Pintórica”, tendo-se registada a 

presença de mais de 30 pessoas. 

Por seu turno, deu-se continuidade ao Programa HORTA, que procura promover o “cultivo” da 

atividade criativa através de uma partilha entre os artistas de vários países em residência em 

Águeda e os alunos. Este programa, nesta fase envolvendo os alunos de 8.º ano da Escola 

Secundária Adolfo Portela (ESAP), iniciou em abril e prolongar-se-á até junho. Decorreu até à data 

um primeiro momento focado na temática da dança aérea (de 19 a 21 de abril, com o artista 

Ron van Roosmalen) e num segundo momento focado na Arte Contemporânea UP CYCLING (de 

9 a 11 de maio com a artista Xu Moru). 

Em paralelo, decorreu a segunda edição do programa Órbita, que se tornou um marco 

importante nas vivências e referências de todos os envolvidos. De 9 a 16 de abril, na Casa da Alta 

Vila, Salão de Chá, IVV e Parque Alta Vila, 9 artistas vivenciaram 8 dias intensos de partilhas 



 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  3/2022 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

50      

multidisciplinares e debatas basilares sobre a renovação, a sustentabilidade, a resistência, a 

necessidade de rede e qual a urgência da criação artística. A residência começou com as duas 

tutorias externas, uma de Paulina Almeida, que promoveu uma conversa sobre o envolvimento 

pessoal do artista na sua pesquisa e dirigiu o grupo num exercício de colagem e escrita que 

pertencerá ao Livro do Futuro, um projeto do AgitLAB; a outra tutoria foi de Joana Couto e Beatriz 

Sarmento e focou-se na delicadeza, necessidade e coerência da nossa forma de comunicação 

com o outro. 

Todo este trabalho associativo ganha expressão na concretização de programas municipais 

como o projeto “CULTUR’ÁGUEDA”, uma iniciativa cultural que pretende levar espetáculos 

artísticos às freguesias, garantindo o acesso e fruição cultural por parte de toda a população 

concelhia. No período em análise, ocorreram os seguintes espetáculos: 

▪ Banda Filarmónica Alvarense e Banda Nova de Fermentelos que atuaram nas Festas das 

Almas Sta. da Areosa no dia 24 de abril, numa parceria com a União de Bandas de Águeda 

▪ Banda Castanheirense que atuou na Trofa no dia 15 de maio, numa parceria com a União 

de Bandas de Águeda 

▪ Orquestra Filarmónica 12 de Abril que atuou na IPSS Os Pioneiros no dia 22 de maio, numa 

parceria com a União de Bandas de Águeda 

▪ Artista Gerardo Rodrigues que atuou na Casa do Povo de Valongo de Vouga, no dia 29 

de abril. 

A programação municipal descentralizada não fica completa sem uma referência às iniciativas 

promovidas pelas Juntas de Freguesia. Em abril e maio, decorreram as seguintes iniciativas: 

▪ “V Trail Bela Bela” no dia 3 de abril, promovido pela União de Freguesias de Belazaima do 

Chão, Castanheira do Vouga e Agadão e que contou com o apoio da Autarquia 3.600,00€ 

Ainda neste enquadramento, e no período em análise, foram rececionados os seguintes pedidos 

de apoio: 

▪ Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga referente à organização do “Macinhata em 

Festa” nos dias 9 a 12 de junho e que contou com o apoio da Autarquia no valor de 

2.254,80€; 

▪ União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo referente à organização do evento “Estás 

em Barrô… Mexe-te” nos dias 6 a 8 e 13 a 15 de maio, que contou com o apoio da 

Autarquia no valor de 3.600,00€; 
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▪ Junta de Freguesia de Fermentelos referente à organização do “Fermentelos Fest” de 27 

de maio a 5 de junho e que contou com o apoio da Autarquia no valor de 3.600,00€ 

▪ União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira referente à organização da “Feira do 

Mundo Rural” nos dias 16 a 19 de junho e que contou com o apoio da Autarquia no valor 

de 3.600,00€. 

Na continuidade desta linha de parcerias em redes, é de se referir o trabalho sustentado e 

dinamismo com que a d’Orfeu Associação Cultural tem vindo a impregnar as suas atividades e, 

consequentemente, Águeda. Destaque para o Festival i,  que aconteceu nos dias 14 a 15 de maio 

e que dinamizou diferentes espaços da cidade, num total de oito espetáculos para o público 

familiar e infantil e para o Outonalidades, que decorreu nos dias 8 e 9 de abril. No caso deste 

último, a programação englobou ainda o Encontro Forum of Worldwide Music Festivals (de 7 a 9 

de abril), onde os diretores/programadores de festivais de ‘world music’ de cerca de quinze países 

tiveram oportunidade de partilhar experiências e boas práticas. 

Ainda no período em análise, importa também destacar a continuidade do trabalho em rede no 

âmbito dos  três projetos de promoção da cultura no Concelho, que se traduzem num investimento 

global de 900 mil euros, financiado a 100 por centro pelos respetivos programadas de incentivo: 

▪ O projeto "3 Territórios, 1 Rio que nos une" é liderado pelo Município de Águeda e tem uma 

duração de 12 meses e um investimento de 297.900,00 euros, preconizando um plano de 

programação cultural em rede, desenvolvido em parceria com Albergaria-a-Velha e Sever 

do Vouga, intervindo de forma articulada e supramunicipal. No período em análise, 

destaque para a realização de uma das iniciativas de promoção gastronómica, que 

ocorreu nos dias 23 e 24 abril, para a divulgação quer do peixe da Pateira como do Leitão 

da Bairrada, assim como dos doces tradicionais do Concelho, naturalmente 

acompanhados do bem conhecido espumante e vinho da Bairrada, contando para esse 

efeito com a colaboração das confrarias locais: Confraria das Almas da Areosa e do 

Leitão, Confraria da Pateira de Fermentelos e Confraria dos Sabores do Botaréu.  

▪ O projeto “5 Municípios. 5 Culturas. 5 Sentidos." (1ª edição) resulta de uma colaboração 

que junta os Municípios de Águeda, Idanha-a-Nova, Óbidos, São Pedro do Sul e Lousã para 

o desenvolvimento de um programa de ação, composto por um conjunto variado de 

iniciativas que se complementam e são destinadas a promover a dinamização da 

atividade cultural em estreita articulação com a valorização do património distintivo do 

território, procurando desta forma o incremento da captação de fluxos turísticos para os 

Municípios e para a Região Centro. No período em análise, decorreu a realização três 

iniciativas: 
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o o espetáculo protagonizado pelo grupo “Canto a Vozes” no dia 24 de abril, um 

grupo feminino de canto a três vozes, uma prática associada à região Centro e a 

algumas zonas do Norte do país que se encontra em risco de desaparecimento. 

Surge de um projeto candidatado em 2020 ao Programa Cultural Em Rede - o 

"Cultura Entre Pontes", elaborado pelos municípios de Sever do Vouga, Vouzela, 

Oliveira de Frades e São Pedro do Sul.  

o o espetáculo protagonizado pelo “Quinteto ALMA” (grupo que faz parte da 

Orquestra Sem Fronteiras) no dia 9 de maio, no Centro de Artes de Águeda. Este 

grupo é composto por jovens músicos naturais do interior de Portugal, cujo percurso 

académico se realiza e realizou em algumas das melhores instituições portuguesas 

e europeias. Tratam-se de cinco jovens que acreditam, tal como a Orquestra Sem 

Fronteiras, que é possível contribuir para o ecossistema cultural no interior do país, e 

que a música pode desempenhar um papel de destaque nessa missão. 

o a residência artística do “Circoreto”, que decorreu entre 22 a 24 de maio e que vai 

de encontro à identidade do território, nomeadamente o Parque da Alta Vila e o 

coreto centenário que aí se encontra. Esta proposta para a realização de uma 

residência artística, reflete precisamente sobre esta temática já que é inspirada 

nestes espaços, outrora centro da atividade cultural dos lugares e vai de encontro 

aos objetivos da candidatura. A apresentação pública final para a comunidade 

teve lugar no último dia. 

▪ O projeto “5 Municípios. 5 Culturas. 5 Sentidos." (2ª edição) resulta de uma colaboração 

que junta os Municípios de Águeda, Idanha-a-Nova, Óbidos, São Pedro do Sul e Seia, no 

mesmo âmbito, sendo que no período em análise decorreram as reuniões de 

coordenação entre o consórcio abordando alguns assuntos, nomeadamente o ponto de 

situação da “Iniciativa 1 – Intercâmbio de Culturas e Sentidos” que se destina a promover 

quatro espetáculos por Município e ainda, a  “Iniciativa 2 – Coprodução artística” com as 

reuniões de trabalho com a empresa responsável pelo espetáculo em cada município. 

Todas estas ações articuladas contribuem para uma grande dinâmica cultural, 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. 
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4.6.3. BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE 

No âmbito do seu Plano de Promoção do Livro e da Leitura, nos meses de abril e maio 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. 

Destaque também para a continuidade da ação de proximidade do Serviço Educativo com as 

escolas do 1º ciclo e os jardins de infância da rede pública e privada, através do projeto “Histórias 

Giratórias”, em modo presencial na sala do conto da BMMA, com a história: "O Rap da Bicharada" 

da autora Nilde Grave. Ao longo do período em análise foram realizadas quatro sessões que 

contaram com a presença de 109  participantes do pré-escolar e alunos do 1.º ciclo. 

Ainda com o objetivo de cativar as crianças para o livro e para a leitura, o Serviço Educativo deu 

continuidade ao projeto “A Biblioteca vai à Escola”, com a dinamização de sessões de histórias 

para todas as crianças do jardim de infância e do 1º ciclo dos agrupamentos de Águeda e 

Águeda Sul. Foram realizadas 22 sessões onde participaram 655 alunos. 

No respeitante a visitas à Biblioteca Municipal enquanto equipamento cultural, é de se referenciar 

as seguintes visitas guiadas (por vezes complementadas com atividades):  

▪ Escola Secundária Marques de Castilho (turma de Educação Especial) - 25  alunos; 

▪ Bela Vista - 22 alunos.; 

▪ Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga - 6 turmas num total de 126 alunos, 

acrescido de 16 alunos da Polónia no âmbito do Programa Erasmus. 

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 "cedros, sementes e assobios", no dia 2 de maio, em que 

participaram 16 pessoas, sessão esta que será depois replicada em contexto biblioteca/escolar. 

Foi precisamente o que sucedeu com "Newton Gostava de Ler! enigmática", 16 sessões de leitura 

e uma atividade experimental realizadas nas escolas do concelho, num total de 317 participantes. 

Os alunos, após a sessão de leitura, projetaram e construíram um sistema de "aterragem", 

protegendo a sua sonda do embate com o solo. 

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 
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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.  

Destaque para o projeto "PORQUE HOJE É SÁBADO…", realizado mensalmente na Biblioteca 

Municipal, aos sábados de manhã num total de  196 participantes. 

No âmbito das comemorações do Dia Municipal do Livro, e à semelhança dos anos anteriores, 

decorreu, em Estarreja, a Fase Distrital do Concurso Intermunicipal de Leitura. O Município de 

Águeda foi representado por um aluno por cada ciclo de ensino. No período da manhã prestaram 

provas os alunos do 1.o e 2.o ciclos, João Almeida e Margarida Pereira e no período da tarde os 

alunos do 3.o ciclo e Ensino Secundário, Mariana Rosa e Sara Oliveira. A tarde acabou em festa 

para o Município de Águeda que arrecadou dois primeiros lugares e um segundo lugar. 

No mês de maio, nos dias 20 e 21 de maio, decorreram, 3 sessões da atividade "Ver para crer" 

dirigida a alunos do 3º ciclo ao secundário e dinamizada pela mediadora de leitura Andreia Brites. 

Momentos de aprendizagem e partilha sobre leituras e o prazer de ler e que contou com um total 

de 47 participantes. A mesma formadora, promoveu ainda uma formação para pais "O melhor 

livro para o meu filho" e que contou com 7 participantes. 

A BMMA promoveu, na escola básica Artur Nunes Vidal, Oficinas de Escrita Criativa dirigidas a 

todos os alunos do 2º ciclo, com o objetivo de motivar os alunos para a leitura e para a escrita 

através do recurso a elementos facilitadores e uma abordagem criativa com base no livro 

“Coração de pássaro” de Mar Benegas e Rachel Caiano. 

No âmbito das Jornadas Educativas do Agrupamento de Valongo do Vouga, foram dinamizadas 

3 sessões de formação, a 22 de abril, intituladas "Palavras que Contam" para cerca de 120 

professores, e ainda uma oficina “Era uma vez… Histórias à espera de serem contadas”, realizada 

a 4 de maio dirigida a 12 Educadores de Infância.  

No que se refere às apresentações de livros, e no período em análise, ocorreram as seguintes: 

▪ "No coração da mãe" de Maria da Conceição Vicente, ilustrado por Gabriela Sotto Mayor, 

no dia 2 de abril (Dia Internacional do Livro Infantil), promovida pelo Rotary Club de 

Águeda onde estiveram presentes 88 participantes; 

▪ "Bocados de Mim", de Daniela Mendes no dia 21 de maio onde estiveram presentes 70 

participantes; 

▪ "Poengalengas" de Dénis Conceição no dia 28 de maio onde estiveram presentes 95 

participantes. 
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De salientar ainda que, no âmbito do Mês da prevenção dos maus tratos na infância, e em 

colaboração com a CPCJ, decorreram na BMMA 3 sessões da atividade “Laço Azul” nas escolas 

de Travassô, Barrô e Fermentelos, tendo-se registado a participação de  63 pessoas.  

Destaque também para o projeto “Cresce a Ler" nas IPSS, neste período a ocorrer n’O Mágico e 

Centro Social e Paroquial da Borralha dirigido a todos os bebés. 

No que se refere às exposições, esteve patente durante o mês de maio na BMMA, a Exposição de 

Ilustração – “TRABALHO”, que foi o tema do 11º Encontro Internacional de Ilustração de S. João da 

Madeira. Esta exposição de ilustração é o resultado do desafio lançado a vários concorrentes, os 

quais responderam com grande criatividade e inovação. 

Foram ainda assegurados pela Autarquia 4 serviços de transportes ocasionais em abril e 6 em 

maio neste contexto.  

De salientar 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 encontros do Clube de Leitura da BMMA 

e  sessões de Pilates Clínico, estas últimas inseridas no programa CLDS-4G , o qual tem como 

objetivo promover a inclusão social numa ação integrada de diversos agentes e recursos 

localmente disponíveis.  

4.6.4. CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA 

No que refere ao Centro de Artes de Águeda (CAA), a apresentação da Orquestra Municipal de 

Águeda marcou o início da programação de abril. O concerto, decorrente do habitual estágio 

promovido pela União de Bandas de Águeda (UBA) em parceira com a Autarquia Aguedense, foi 

orientado pelo Maestro Délio Gonçalves, Capitão de Fragata e Chefe da Banda Armada da 

Marinha Portuguesa, e contou com a participação de cinco bandas do concelho e com o 

Conservatório de Música de Águeda.  

A sessão do mesmo mês do ciclo musical “Quinta às 7” foi protagonizada pelo portuense Aníbal 

Zola, que neste concerto apresentou o seu terceiro disco aos espetadores presentes, “Quem sai 

aos seus”.  

A 22 de abril e sob o olhar de 141 pessoas, a cantora Mimi Froes inaugurou a noite a interpretar as 

suas novas canções, fortemente marcadas por um humanismo latente e intimista, e os Best Youth 

encerraram-na. A dupla, composta por Ed Rocha e Catarina Salinas, apresentou o seu mais 

recente trabalho e revisitou os sucessos anteriores.  
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Na véspera do Dia da Liberdade, o Orfeão de Águeda partilhou o palco com os cantautores 

Ricardo Neves e Sérgio Pericão e juntos interpretaram canções que fazem parte da nossa 

memória coletiva e que ficarão para sempre associadas a um dos momentos mais marcantes da 

História de Portugal – o Dia 25 de Abril de 1974. Esta sessão contou com 201 pessoas na plateia.  

No Dia Mundial da Dança (30 de abril), a Vórtice Dance Company trouxe ao CAA a sua mais 

recente criação “Jouska”. Este espetáculo, que alia a dança contemporânea ao videomapping 

para explorar a ideia de libertação do “eu”, foi aplaudido por 63 espetadores.  

No mês do seu quinto aniversário, o CAA programou um conjunto de espetáculos de diferentes 

linguagens artísticas que decorreram ao longo do mês de maio. A Companhia Teatro Nacional 21 

inaugurou a programação comemorativa com a apresentação da peça de teatro “Orlando”, 

em coprodução com o CAA. Esta criação parte da obra homónima de Virginia Woolf e do 

massacre que teve lugar na cidade de Orlando (2016) para explorar, de forma contemporânea, 

as questões que envolvem a identidade de género. Nesta sessão estiveram presentes 116 

espetadores. 

No sábado, 7 de maio, a Praça da Chaminé do CAA foi palco de um espetáculo protagonizado 

pela  cantora Daniela Costa e pelo pianista Fernando Rodrigues, onde 60 pessoas puderam ouvir 

grandes êxitos da música jazz, blues, bossa nova, entre outros. No dia seguinte a sala estúdio 

recebeu o teatro de marionetas “No Conto da Raposa”, que teve interpretação em Língua 

Gestual Portuguesa. O espetáculo, ao estilo do tradicional, alterna entre o contador de histórias e 

o teatro de fantoches, celebrando os saberes antigos da cultura popular. 

“A Grande Orquestra das Mãos de Barro”, uma criação da d´Orfeu Associação Cultural, foi 

apresentada no palco do CAA a 13 de maio. Este projeto “parte do barro como matéria-prima e 

do som como matéria-mãe” e teve a participação de 168 espetadores. 

O fim-de-semana seguinte, dias 14 e 15, foi dedicado ao humor com a apresentação dos 

espetáculos “Vamos Todos Morrer ao Vivo” e “Cantando Ninguém Acredita”, respetivamente. O 

primeiro, com participação de Ana Markl, Tiago Ribeiro e Hugo van der Ding, foi aplaudido por 

334 pessoas e o segundo, que marca a estreia de César Mourão na música, contou com 459 

participantes.  

O músico Diogo Piçarra também celebrou o aniversário do CAA, num concerto que esgotou a 

lotação do auditório, intitulado “Vem Cantar Comigo”. Para encerrar o período comemorativo, a 

companhia francesa Don Davel apresentou “Le Fumiste”, um espetáculo de teatro de objetos, 
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circo e magia que homenageia as memórias de infância e outros momentos da vida e que 

ofereceu fantasia e emoção à plateia de 88 pessoas.  

No âmbito da programação do Projeto Educativo e Mediação de Públicos, o CAA promoveu, no 

dia 20 de abril, a apresentação do concerto “Mais Alto!”, para os alunos dos 1º e 2º ciclos do 

ensino básico. O espetáculo, integrado nas Comemorações Oficiais dos 50 anos do 25 de Abril, 

celebra o poder da música através de temas históricos e marcantes de artistas como José Mário 

Branco, Caetano Veloso, Xutos e Pontapés ou B Fachada. O objetivo da sessão passou por 

sensibilizar as 530 presentes crianças para a importância da democracia.  

Interpretado e encenado por Elsa Galvão e escrito por Sérgio Godinho, o espetáculo “O Pequeno 

Livro dos Medos” foi a escolha do Projeto Educativo para o mês de maio. Tal como o livro que lhe 

serve de inspiração, este espetáculo "mostra-nos que o medo faz parte de nós, como os ossos, os 

pulmões, a coragem, o riso ou as lágrimas". Esta sessão contou com 473 alunos provenientes das 

escolas do concelho. No dia anterior, a atriz fez a leitura interpretada na EB 1 de Valongo do 

Vouga para as crianças do 4º ano do ensino básico.  

No que refere ao seu segmento expositivo, a sala estúdio do CAA recebeu a exposição “A Alma 

Precisa de Beleza”, do fotógrafo aguedense Horácio Graça. O acervo, que esteve patente até 15 

de maio e que recebeu 243 visitantes, exaltou a beleza a beleza da Pateira e do Vale do Cértima, 

enaltecendo também a fauna e flora que compõem um dos ecossistemas mais ricos da região.  

Importa ainda referir que a exposição “Escaparate”, da artista Maria Melo, esteve patente até 29 

de maio e contou com 541 visitantes nos meses de abril e maio, num total de 20 visitas orientadas.  

Foram ainda assegurados pela Autarquia 8 serviços de transportes ocasionais em abril e 1 em 

maio neste contexto.  

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 16 comunicações referentes a espetáculos 

realizados no Centro de Artes de Águeda.  
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4.6.5. 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; 

4.7. QUALIDADE DE VIDA E APOIO 

SOCIAL À POPULAÇÃO 

4.7.1. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA / CÍVICA 

No âmbito do Orçamento Participativo de Portugal e do projeto ExplorAPPateira foi feita a 

atualização de diversos separadores no site https://explorappateira.pt/a-pateira/, bem como a 

preparação de elementos para design de dois painéis interpretativos a colocar no Observatório 

de Avifauna instalado no Cepo Mouro em Fermentelos, sendo um destes direcionado para a 

avifauna da Pateira de Fermentelos.   

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. 

  

https://explorappateira.pt/a-pateira/
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4.7.2. APOIO E INCLUSÃO SOCIAL 

Decorridos sensivelmente 4 meses desde a chegada e acolhimento no concelho de Águeda, dos 

primeiros agregados familiares oriundos do conflito na Ucrânia verificou-se, nos meses de abril e 

maio, um fluxo crescente de chegada de famílias refugiadas (ainda que com alguns agregados 

a voltar à Ucrânia). Aos 38 agregados familiares acolhidos até ao final de maio, somaram-se 20 

novos agregados, sobretudo compostos por mulheres e crianças, correspondendo a um total de 

mais de 152 pessoas acolhidas no município. 

A estas famílias tem vindo a ser prestado o necessário e urgente apoio social através do Centro 

Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), que nos seus atendimentos diários efetua os 

pedidos de proteção temporária na plataforma do SEF e identifica as necessidades de 

alojamento, trabalho, saúde, formação, alimentação, vestuário, transportes, vacinação de 

animais de companhia, matrículas nas escolas, legalização de veículos ucranianos, trocas de 

cartas de condução, dando o devido seguimento a todas as situações e questões apresentadas. 

Das diversas ações de acolhimento e integração destacam-se no período:  

▪ O transporte e acompanhamento por técnica do CLAIM,  das famílias ucranianas com 

menores a cargo ao SEF Aveiro para regularização do poder parental. Este transporte foi 

garantido pela autarquia, permitindo a regularização de 21 menores; 

▪ A realização de 36 visitas a alojamentos, para integração na Bolsa de alojamento 

voluntário do município com vista ao “Porta de Entrada” - Programa de Apoio ao 

alojamento urgente. Foi comunicado ao IHRU o número de fogos disponíveis para com 

vista à celebração do Protocolo de Cooperação Institucional Tripartido entre o IHRU, o 

ACM e o Município que será alvo de assinatura em junho de 2022; 

▪ A preparação dos imóveis de Aguada de Cima (7 habitações das quais o IHRU, I.P. é 

proprietário e que ficarão, por um período mínimo de 18 meses, à guarda do município), 

para acolhimento de refugiados com a instalação de contadores de água/eletricidade, 

limpeza, aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos de cozinha e casa de 

banho, que irão alojar 9 agregados; 

▪ O agendamento com a Unidade de Saúde Pública de Águeda das inscrições dos 

agregados Ucranianos no SNS (27 agregados, um total de 64 pessoas); 

▪ A organização de turmas de curso de português. A 1ª turma Iniciou no dia 26 de abril em 

horário pós-laboral com um total de 19 formandos, encontra-se prestes a iniciar uma 

segunda turma; 
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▪ A preparação de um 4.º camião (em colaboração com o Município de Albergaria-a-

Velha) para envio de bens de 1ª necessidade para a Ucrânia. 

No que se refere ao apoio às comunidades migrantes que não Ucranianas foram realizados, no 

âmbito da ação do CLAIM, 18 atendimentos para apoio nas mais diversas áreas. 

Relativamente à atividade corrente em termos de ação social, importa referir: 

▪ Um total de 85 atendimentos, referentes a diversas situações de carência, desde o apoio 

habitacional ao apoio social, tendo sido efetuada a devida articulação as IPSS com 

resposta de Atendimento/Acompanhamento para seguimento de situações identificadas; 

▪ A sessão solene, a 5 de abril, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, de 

assinatura dos protocolos do Subsídio ao Arrendamento (1ª fase). Foram assinados, pelos 

beneficiários e senhorios, 63 protocolos. Em abril, foram ainda rececionadas 3 novas 

candidaturas ao subsídio ao arrendamento, em regime excecional, por parte de munícipes 

com estatuto de vítima de violência doméstica, assim como 3 candidaturas, em regime de 

apoio ao pagamento de rendas em divida, por munícipes com dificuldades económicas 

devido a desemprego e precariedade no trabalho. De referir ainda, o terminus a 31 de 

maio, do prazo de candidaturas relativo à segunda fase de atribuição do Subsídio ao 

Arrendamento, sendo que foram rececionadas 15 candidaturas no decorrer deste 

período; 

▪ As reuniões com o ACM e com os parceiros dos projetos Projeto de Mediação Intercultural 

de Águeda “Igualdade na Diversidade”, com vista à conclusão do mesmo, estando a ser 

preparado o Seminário Final do Projeto que se realizará a 14 de julho de 2022; 

▪ As reuniões do projeto “Parque Botânico de Vale Domingos - Aldeia de Inovação Social”, 

para reporte e balanço do trabalho desenvolvido no Parque Botânico, bem como das 

iniciativas a implementar, complementadas com as reuniões realizadas ao abrigo do 

projeto dos “Bairros Saudáveis”, do qual a autarquia é parceira; 

▪ O apoio à realização da Feira de Saberes e Sabores, que se realizou no mês de maio, quer 

do ponto de vista de apoio financeiro, quer ao nível logístico, que juntou diversas IPSS do 

concelho e o publico em geral no espaço do IVV, após 2 anos de interregno devido à 

pandemia da COVID-19; 

▪ A reprogramação do Plano Municipal para a Igualdade e Não-Violência, com vista à sua 

submissão ao POISE para conclusão até junho de 2023; 
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▪ A preparação da candidatura, no âmbito do Observatório das Autarquias Familiarmente 

Responsáveis, ao galardão de Autarquia Familiarmente Responsável, no qual, o Município 

tem sido anualmente distinguido. 

Cumulativamente, e do ponto de vista institucional, a autarquia marcou presença em 3 reuniões 

do Núcleo Local de Inserção Social de Águeda, órgão que coordena o acompanhamento aos 

beneficiários de Rendimento Social de Inserção do concelho. 

Ao nível da Rede Social, durante este período, foi feita difusão regular de informação variada junto 

dos parceiros de CLAS (45 divulgações) e foram efetuados os devidos esclarecimentos solicitados 

pelo PRR, tendo em conta os pareceres emitidos pelo CLAS relativamente às candidaturas 

apresentadas pelas IPSS de Águeda ao Aviso para a Requalificação e Alargamento da Rede 

de Equipamentos e Respostas Sociais. 

No que toca à CPCJ, importa destacar o desenvolvimento de um conjunto de ações de melhoria 

ao nível dos equipamentos de uso contínuo (ex: trituradora), assim como a realização de trabalhos 

de preparação da melhoria de toda a rede informática da CPCJ, incluindo ações com vista à 

proteção de bases de dados e de cumprimento do RGPD. 

Ainda a este nível, importa destacar a presença no dia 13 de maio da autarquia, conjuntamente 

com a CPCJ no SEMINÁRIO FINAL DO PROJETO ADÉLIA - PARENTALIDADE POSITIVA, na Fundação 

Oriente a 13 de maio, onde a autarquia esteve presente para apresentar o trabalho desenvolvido 

a este nível, tendo inclusivamente sido exposto um poster com a metodologia inovadora adotada, 

com base dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Por último, de referir a continuidade do trabalho ao nível da saúde mental e apoio terapêutico ao 

nível da terapia da fala, ao nível do 1.º ciclo e do pré-escolar, com a presença dos técnicos do 

GAPSI nos agrupamentos de escolas em coordenação com as equipas presentes nos mesmos e 

com os parceiros da autarquia, num total de mais de uma centena de crianças em 

acompanhamento direto. 
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4.7.3. PROJETOS COFINANCIADOS 

No Reforço da qualidade de vida e o apoio social à população, destaque-se o 

acompanhamento Técnico/Administrativo dos projetos:  

▪ Operações cofinanciadas em fase de execução: 

POISE 

Elaboração de documentação e submissão de esclarecimentos aos reportes de 

execução e pedidos de pagamento submetidos no âmbito do projeto POISE-03-4233-

FSE-000014 “Mediadores Municipais e Interculturais de Águeda e respeitantes aos anos 

de 2019, 2020 e 2021, designadamente no que respeita à documentação/informação 

facultada pelos parceiros do projeto. 

POAT 

Submissão de pedido de pagamento – Saldo Final da operação FSUE-02-999-FSUE-

000010 “Custos decorrentes do combate à pandemia da doença COVID 19 do 

Município de Águeda”, que engloba 90 procedimentos de contratação pública e 90 

documentos de despesa e respetivos documentos de quitação. 

4.8. 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, onde os 

trabalhos se encontram em fase de conclusão. Relativamente à Remodelação de Edifício e Espaços 

Exteriores para Unidade de Saúde Familiar de Aguada de Cima, a obra encontra-se concluída e a 

ligação  definitiva de energia elétrica vai ocorrer no dia 14/06/2022, para realização de ensaios  e para 

posterior agendamento de receção provisória da obra; 

 

Relativamente às empreitadas das remodelações de infraestruturas da saúde, destacamos a 

Remodelação do Centro de Saúde de Águeda, cuja fase 1 está já concluída e já se encontram a 

funcionar alguns serviços do Centro de Saúde no novo edifício. No dia 06 de junho de 2022 foi retirada 

a cobertura de fibrocimento do edifício da Fase 3 e já iniciaram os trabalhos na cobertura do edifício  
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com a construção de muretes para fixação da estrutura de suporte do telhado. Encontra-se em 

montagem os andaimes nas fachadas do edifício da Fase 3. Relativamente aos trabalhos na Fase 2, 

na parte do edifício a ampliar encontra-se em execução a cofragem para a laje da cobertura. 

4.8.1. PROJETOS COFINANCIADOS 

Trabalhos de acompanhamento Técnico/Administrativo de: 

▪ Operações cofinanciadas em fase de execução: 

CENTRO-05-4842-FEDER-000321 “Requalificação do Centro de Saúde” – 

acompanhamento técnico; 

▪ Candidaturas Aprovadas: 

CENTRO-05-4842-FEDER-000357 “Unidade de Saúde de Aguada de Cima”: Assinado 

o Termo de Aceitação da candidatura; 

Investimento elegível: 465.234,00€ 

Fundo:  395.448,90€ (85%) 

4.9. DESPORTO PARA TODOS 

No âmbito da concretização da política desportiva municipal, as associações desempenham um 

papel crucial na promoção e dinamização da atividade desportiva em todo o concelho, facto 

que é reconhecido por todos, e por esse motivo a estratégia municipal, ao apoiar regularmente 

a atividade destas coletividades, tem como objetivo principal o de aumentar o número de 

praticantes de desporto, seja ao nível federativo, amador ou recreativo. 

4.9.1. ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 

No que diz respeito ao Associativismo Desportivo (F2) nos termos do Código Regulamentar do 

Município de Águeda, destaca-se a atribuição de apoios financeiros às associações desportivas 

e atletas individuais para a época 2021/2022. Neste enquadramento, e no âmbito do período em 

análise, foram aprovados os seguintes apoios: 
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▪ Atleta individual: 1.428,00€ para a participação no Campeonato da Europa de Veteranos 

de Estrada, em Itália; 

▪ Grupo Desportivo e Cultural de Recardães: 7.000,00€ para a organização do Bairrada Ultra 

Marathon 150; 

• Associação de Ciclismo da Beira Litoral: 3.000,00€ para a “22.ª edição do Troféu Alves 

Barbosa”; 

• União Desportiva Mourisquense: 930,00€ para aquisição de um Desfibrilhador e respetiva 

formação de operacionais. 

O desenvolvimento desportivo concelhio é possível somente graças ao empenho das associações e 

atletas e, neste contexto, no período em análise, deu-se destaque ao KSA - Karaté Shotokan de 

Águeda, pelo resultado que a sua atleta Vanessa Costa alcançou, no âmbito da Liga Soshinkai de 

Karaté, realizado em Águeda a 14 de maio de 2022. 

Também a Associação Desportiva Valonguense teve o seu reconhecimento pelos resultados obtidos, 

sendo campeões da 1º Divisão Distrital, na época desportiva 2021/2022. Estas conquistas refletem o 

empenho e a atenção que as associações e atletas dedicam, todos os dias, ao desporto, sendo, pois 

os parceiros essenciais da Autarquia na contínua promoção e desenvolvimento desportivo em 

Águeda. 

4.9.2. 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). No 

período em análise, ocorreu a primeira iniciativa do projeto “Caminhar pela Natureza”, a 15 de maio, 

que surge no âmbito da dinamização dos percursos pedestres através do Centro de Marcha e Corrida 

de Águeda, com o intuito de promover a atividade física aliada à natureza. A primeira etapa realizou-

se em Óis da Ribeira com o trilho da Pateira ao Águeda (PR1) e contou com cerca 1000 pessoas, esta 

atividade teve um carácter solidário para a Liga Portuguesa Contra o Cancro, onde foram angariados 

cerca de 5.000,00€. 

Relativamente ao Troféu de Trail Terras de Águeda, projeto organizado Centro Municipal de 

Marcha e Corrida (CMMC), decorreu no dia 3 de abril a 3.º etapa “Trail Bela Bela”, em Belazaima 

do Chão, onde participaram mais de 1000 pessoas. Por seu turno, no dia 24 de abril, realizou-se a 

4º etapa “Trilhos do Vouga”, em Macinhata do Vouga, onde estiveram presentes cerca de 300 

pessoas, e no dia 29 ocorreu a 5º etapa “Trail Margens da Pateira”, em Fermentelos, onde 
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participaram mais de 400 pessoas. Salienta-se ainda que todas as organizações registaram este 

ano um número record de participantes, facto que comprova o impacto positivo destas iniciativas 

na comunidade no âmbito da promoção da prática desportiva.  

Considerando ainda o contexto dos projetos desportivos municipais direcionados para a 

comunidade, e numa forte aposta no Desporto Escolar (objetivo 1, subalínea b. do Plano Municipal de 

Desporto) é de se referenciar a retoma do projeto Pedal In Águeda a 19 de abril (início do 3.º Período 

letivo), com duas iniciativas o “Ciclismo nas Escolas” e o “Bicicleta Vai à Escola”.  O “Ciclismo nas 

Escolas” decorre no Águeda Bike Park, tem como objetivo promover a aprendizagem do ciclismo 

para alunos do 3º Ciclo do Agrupamento de Escolas Águeda Sul e Escola Secundária Adolfo Portela, 

sendo que até à data já usufruíram desta oportunidade cerca de 300 alunos, totalizando cerca de 

1000 utilizações. O projeto “Bicicleta Vai à Escola” decorreu nas várias escolas do Agrupamento de 

Escolas de Águeda, e tem como objetivo promover a aprendizagem do ciclismo para alunos do 3º 

ano do 1º ciclo, tendo participado nesta atividade cerca de 200 alunos. 

Igualmente enquadrado no projeto Pedal In Águeda, e a pedido de vários munícipes que 

participaram na 1ª edição em 2020, destaca-se o reinício da iniciativa “Águeda Bike 4 kids”, no dia 7 

de maio. Com o intuito de estimular e incentivar à utilização regular da bicicleta, os técnicos da 

Autarquia ensinaram crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 11 anos, a andar de 

bicicleta, bem como a melhorar as suas competências (no caso dos que já sabem andar). Com vagas 

limitados, esta atividade teve lotação esgotada, tendo participado cerca de 30 alunos divididos por 

turmas de 10 alunos por nível.  

Esta foi mais uma iniciativa que contou com a parceria do Clube FullRacing e Clube Desportivo 

Águeda Bike Friends, demonstrando que a bicicleta é um meio de transporte alternativo ao 

convencional, incentivando e fomentando o gosto pela prática desportiva entre os mais jovens, 

sensibilizando-os para os benefícios da atividade física e para uma mobilidade cada vez mais 

sustentável. 

Por seu turno, destaque também para o projeto “Bike Ativa”, em parceria com Clube Desportivo 

Águeda Bike Friends, que tem como objetivo primordial assegurar a dinamização e promoção da 

Rede de Trilhos Cicláveis existente no concelho de Águeda. Até à data, foram realizadas 7 sessões, 

registando-se uma média de 15 participantes por sessão. 

Ainda no enquadramento da aposta no Desporto Escolar é de se referenciar a atividade regular 

do Centro de Formação Desportiva de Desportos Náutico do Agrupamento de Escolas Águeda Sul, 

desde a sua criação em 2017. Durante o período em questão, ocorreram cerca de 1500 

utilizações. 
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Relativamente ao projeto desportivo “Natação e Canoagem na Escola” – projeto dinamizado no 

âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular dirigido às crianças do 4º ano do 

Agrupamento de Escolas de Águeda - durante o mês de abril, as sessões ainda decorreram na 

piscina tendo-se registado 117 utilizações. No mês de maio, tiveram início as aulas de canoagem 

que decorreram no Centro de Atividades Náuticas Bério Marques, tendo-se verificado 502 

utilizações. Foram ainda assegurados pela Autarquia 20 serviços de transportes ocasionais em abril 

e 56 em maio neste contexto.  

No âmbito dos desportos motorizados, decorreu no dia 2 e 3 de abril o Campeonato do Mundo de 

Motocross no Crossódromo Internacional do Casarão, organizados pelo ACTIB - Águeda Action 

Club, onde a imprensa estrangeira fala numa organização de excelência e  numa participação 

massiva de espetadores. 

Nos dias 21 e 22 maio, realizou-se o Campeonato Nacional de Enduro e Mini-Enduro, organizado 

pelo ACTIB - Águeda Action Club contou com cerca de 300 pilotos. Foram dois dias de 

competição numa das regiões com maior tradição na modalidade e de onde são oriundos muitos 

dos nomes importantes da história da modalidade, como Rui Lemos ou Jorge Silva, sem esquecer 

a centenária Macal que durante tantos anos se destacou no pelotão das competitivas 50cc. 

Ainda no âmbito da organização de provas desportivas, salienta-se a 29ª Volta a Portugal do 

Futuro – 2º Grande Prémio CM TV, no dia 8 de abril, que percorreu 140 km que ligaram a cidade 

da Lousã a Águeda, tendo contado com a participação de 110 jovens ciclistas dos escalões Sub-

23. 

Por seu turno, nos dias 23 e 24 de abril, teve lugar, no Pavilhão Multiusos do GICA, o Campeonato 

Nacional de Ginástica Aeróbica. O evento, que teve o apoio da Autarquia, foi uma organização 

da Associação Gímnica de Águeda em parceria com a Federação de Ginástica de Portugal. 

Durante os dois dias de provas estiveram presentes 16 clubes abrangendo cerca de 300 atletas de 

vários aos escalões: infantis, Divisão Base (Iniciados, Juvenis, Juniores e Seniores), 1ª Divisão 

(Iniciados, Juvenis, Juniores, Seniores) e Elites (Juniores Elite e Seniores Elite). 

No contexto do trabalho em rede, é de referenciar as parcerias com o tecido associativo que se 

afiguram como parceiros fundamentais para a implementação dos diferentes projetos 

desportivos. Assim, neste âmbito, de 4 a 11 de maio decorreu a 1ª edição do Festival de Orientação 

cuja organização foi do Clube de Aventura da Bairrada. Esta iniciativa que teve como principal 

objetivo divulgar e promover a modalidade de Orientação junto da população escolar, realizou-

se em vários locais do concelho (Parque da Alta Vila, para alunos/as das Escolas Secundárias 

Adolfo Portela e Marques de Castilho, na EB de Valongo do Vouga, na EB de Aguada de Cima e 
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na EB Prof. Nunes Vidal, em Fermentelos) tendo abrangido 1030 alunos/as do 2º, 3º CEB e ensino 

secundário. 

De igual forma, a estratégia de trabalho em rede do Município ganhou consolidação, com 

destaque para o projeto do DIRTT - Developing Intereuropean Resources Trail Builder Training, que 

continua com as reuniões periódicas online, tendo-se realizado até à data mais de 60 reuniões 

online. No período em análise, realizou-se uma sessão teste, com intuito de averiguar a 

praticabilidade dos conteúdos que estão a ser desenvolvidos no projeto e quais as necessidades 

sentidas por aqueles que vão utilizar estas informações no dia-a-dia. Esta sessão teve a 

participação dos técnicos da Autarquia, do Clube Desportivo Águeda Bike Friends e a entidade 

responsável pela manutenção do Águeda Bike Park.  

Relativamente às Piscinas Municipais de Águeda, durante o período em questão , foram utilizadas 

por cerca de 7600 alunos/utentes. Deste valor realçamos, no âmbito da cedência de espaço à 

Escola Secundária Marques de Castilho, para desenvolvimento da atividade curricular de 

natação dos respetivos alunos, verificaram-se 178 utilizações. Em Regime Livre, os serviços 

registaram 92 novas inscrições e 941 utilizações, das quais 496 foram em horário low cost. 

No dia 04 de abril, a Piscina Municipal de Águeda acolheu, no âmbito do Desporto Escolar, o 

Encontro de Natação Adaptada no qual participaram cerca de 60 alunos pertencentes à EB 

Fernando Caldeira, à Escola Secundária Adolfo Portela, à Escola Secundária da Gafanha da 

Nazaré e à EB Rio Novo do Príncipe, de Cacia. 

4.10. GESTÃO FLORESTAL E 

ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO CIVIL 

4.10.1. GESTÃO FLORESTAL 

No âmbito da Gestão Florestal, enquadrado no Gabinete Técnico Florestal, destacam-se as 

seguintes atividades: 

▪ Apoio aos munícipes, JF/UF a informar e fomentar uma correta Gestão de combustíveis, na 

escolha de espécies florestais para (re) arborizações; 

▪ Apoio à Fiscalização na gestão de combustíveis em terrenos privados e emissão dos 

respetivos pareceres; 
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▪ Elaboração de processos para abate e/ou poda de sobreiros; 

▪ Análise, decisão e emissão de pareceres de projetos de (re) arborização (RJAAR’s); 

▪ Registo de queimas e queimadas na plataforma do ICNF; 

▪ Emissão de pareceres de Fogo-de-Artifício; 

▪ Monitorização do PMDFCI; 

▪ Elaboração do Plano Operacional Municipal para 2022 (informação geográfica e escrita) 

e apresentação na Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais (CMGIFR); 

▪ Presença nas reuniões técnicas quinzenais da Comissão Sub-Regional de Gestão Integrada 

de Fogos Rurais (CSRGIFR), para análise, discussão e seleção das fichas de projeto para 

aprovação nas Reuniões Regionais de GIFR (CRGIFR); 

▪ Atualização da plataforma SGIF (Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais) 

relativamente aos Reservatórios de Defesa da Floresta Contra Incêndios (RDFCI) 

operacionais no concelho; 

▪ Candidatura – ECOXXI 2022 – análise e preenchimento do Indicador 13 “Gestão e 

Conservação da Floresta”; 

▪ Análise e Elaboração da informação geográfica no âmbito das Candidaturas 

“Condomínio de Aldeia” – Programa Integrado de apoio às aldeias localizadas em 

Territórios de Floresta, com elaboração de 4 projetos para as aldeias do Moitedo em e por 

Valongo do Vouga, Lourizela, Vale d'Égua, Carvalhal na UFPMA pelo Município, Serra de 

Cima, Alvarim e Felgueira em e pela UFBCA, e em Ventoso, Cabeço de Cão e Sernada na 

e pela UFPMA; 

▪ Análise e envio de contributos sobre diversa legislação florestal, projetos de Decretos-Lei, 

Planeamento e gestão florestal; 

▪ Análise de processos de Edificação em espaço rural; 

▪ Planeamento e acompanhamento dos trabalhos das equipas de sapadores florestais; 

▪ Continuação do processo de RAD sobre gestão de combustíveis. 

No que se refere à gestão de combustíveis, o trabalho desenvolvido pelos sapadores florestais é 

fulcral, tendo sido cumpridas as seguintes ações: 

▪ Verificação, manutenção/reparação e gestão de combustíveis em redor dos Reservatórios 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios artificiais enquadrados na 

▪ Rede de Pontos de água do concelho; 

▪ Gestão de combustíveis em redor dos 2 postos de vigia (Tarelha e Falgoselhe); 
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▪ Intervenção e regularização de plataformas, e gestão de combustíveis (corte de árvores 

invasoras e de mato) nas bermas de caminhos e estradões florestais; 

▪ Gestão de combustíveis nas estradas Préstimo-Lourizela e Lourizela-Vale de Égua; 

▪ Serviço Público na vertente de silvicultura preventiva, na estrada de Cabeço de Cão - 

Lourizela (FGC de 10m), Limpeza da plataforma do estradão de Rio de Maças – Cabeço 

de Cão e gestão de combustíveis da Rede Primária na estrada Cabeço de Cão-Salgueiro; 

▪ Limpeza e manutenção de FGC em Terrenos Municipais, em redor de edifícios e nas zonas 

industriais (PEC); 

▪ Limpeza de bermas e passeios na EN 1, para a passagem de peregrinos de Fátima;  

▪ Pedido de orçamentos a empresas e elaboração de procedimento para aquisição de EPI’s 

de acordo com o novo Manual de Equipamento de Equipas de Sapadores Florestais 

(ICNF). 

4.10.2. 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; 

▪ Preparação e acompanhamento da Operação Fátima 2022; 

▪ Pista do Casarão - preparação do DECIR 2022; 

▪ Preparação do Programa "Aldeia Segura Pessoas Seguras" no lugar da Cadaveira - 

Valongo do Vouga. 

Para além destas atividades, o Serviço Municipal de Proteção Civil trata de variados tipos 

processos relacionados com reclamações e outras solicitações / alertas de munícipes. 
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Também, e no âmbito da sua atividade normal e quando necessário articula-se com várias 

entidades, nomeadamente: 

▪ Juntas de Freguesias; 

▪ Bombeiros; 

▪ GNR – Guarda Nacional Republicana; 

▪ UEPS – Unidade de Emergência de Proteção e Socorro - GNR 

▪ CDOS – Centro Distrital de Operações e Socorro; 

▪ CODU – Centro de Orientação de Doentes Urgentes - IMEN 

▪ ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil; 

▪ Altice / outras operadoras; 

▪ Lusitaniagás; 

▪ IP - Infraestruturas de Portugal; 

▪ EDP Distribuição; 

▪ ADRA – Águas da Região de Aveiro; 

▪ CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro; 

▪ Câmaras Municipais/Serviços Municipais de Proteção Civil confinantes. 

Para além destas atividades, o Serviço Municipal de Proteção Civil trata de variados tipos 

processos relacionados com reclamações e outras solicitações / alertas de munícipes. 

4.10.3. PROJETOS COFINANCIADOS 

No âmbito da gestão florestal e reforço da atuação da proteção civil e segurança das pessoas, 

importa destacar os trabalhos de acompanhamento Técnico/Administrativo de: 

▪ Candidaturas submetidas: 

PRR 

Elaboração e submissão de Candidatura ao Aviso n.º 2/C08-i01/2022 – Condomínio 

de Aldeia: Programa Integrado de Apoio às Aldeias Localizadas em Territórios de 

Floresta, para o investimento RE-C08-i01: Transformação da Paisagem dos Territórios 

de Floresta Vulneráveis; para os Condomínios das Aldeias de Lourizela, Vale de Égua 

e Carvalhal; 

Apoio às Juntas de Freguesia de Valongo do Vouga, Préstimo e Macieira de Alcôba 

e Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão na elaboração e 

submissão das respetivas candidaturas ao mesmo Aviso de Concurso. 
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4.11. EXCELÊNCIA DOS 

SERVIÇOS DA AUTARQUIA 

4.11.1. QUALIDADE E SEGURANÇA 

A Autarquia monitoriza, controla e mede o desempenho dos seus processos, tendo como meta crucial 

o cumprimento da sua estratégia e objetivos, através do seu Sistema de Gestão (SG) – Qualidade e 

Segurança da Informação, de modo a evidenciar a melhoria contínua do SG. No período em apreço, 

destacam-se as seguintes ações, entre outras: 

▪ Compilação de dados para a Revisão pela Gestão, incluindo a análise de informação do 

desempenho global do SG, de modo a poder analisar criticamente os resultados da avaliação 

do desempenho do sistema, a sua eficácia, adequabilidade e o alinhamento com a 

estratégia; 

▪ Preparação e realização de auditoria interna aos processos da Autarquia, no âmbito do 

Sistema de Gestão da Qualidade, do Sistema de Gestão da Segurança da Informação, 

Regulamento Geral de Proteção de Dados e Cibersegurança, com o objetivo de avaliar o 

grau de eficácia, adequação e implementação das políticas, procedimentos e instruções de 

trabalho, assim como, para avaliar a eficácia dos processos em alcançar os objetivos 

traçados, permitindo a identificação de oportunidades de melhoria; 

▪ Análise/Revisão de procedimentos/processos e documentos do Sistema de Gestão, para 

atualização das práticas à realidade da Autarquia e aos normativos e legislação aplicável; 

▪ Elaboração de relatório, sobre as reclamações/queixas/sugestões apresentadas no ano 2021, 

incluindo recolha de informação associada por tipologia e por área; 

▪ Levantamento de dados para a revisão do documento de avaliação de riscos e 

oportunidades, e respetivas vulnerabilidades, no que diz respeito aos ativos no âmbito do 

Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI); 

▪ Recolha e análise de dados referentes à monitorização e medição do desempenho dos 

processos e conformidade dos serviços (Indicadores de desempenho – Balanced Score Card); 

▪ Elaboração do relatório sobre a avaliação de empreitadas/empreiteiros, referente às 

empreitadas encerradas em 2021. 
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Ainda ao nível da Segurança da Informação, recolha de dados para a preparação da revisão na 

sequência do procedimento de controlo de acessos dos/as utilizadores/as, ao nível das 

Tecnologias da Informação, com o objetivo de controlar e assegurar que os acessos existentes se 

encontram prévia e devidamente autorizados. 

Ao nível do Plano de gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) e, na 

sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 09 de dezembro – Regime Geral da 

Prevenção da Corrupção (RGPC) e as suas implicações para os Municípios e, tendo-se iniciado a 

avaliação exaustiva do diploma em vigor e da documentação existente na CMA, no intuito de 

planear as ações necessárias ao cumprimento da legislação em causa, foi necessário analisar 

profundamente a Lei N.º 93/2021, de 20 de dezembro, que estabelece o Regime Geral de 

Proteção de Denunciantes de Infrações (RGPDI), transpondo a Diretiva (UE) 2019/1937) do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2019, relativo às pessoas que denunciem 

violações do direito da União. 

Relativamente ao 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), e, após uma 

análise exaustiva da legislação em causa, estamos a preparar o plano de implementação das 

ações a desenvolver/implementar, no sentido de concretizar a adequação da Autarquia às novas 

exigências legais. 

4.11.2. 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 abril e maio: 

• 30 notas de imprensa; 

• 130 publicações de notícias e eventos nas redes sociais; 

• 42 coberturas fotográficas de eventos. 
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Em relação às faces municipais da rede de Mupis presente na cidade, foram colocados 86 novos 

mupis. De mencionar que a rede de Mupis é uma forma de comunicação direta com o Munícipe 

ou visitante que diariamente utiliza as ruas da cidade, quer de transporte quer de forma pedonal. 

Ao nível do Águeda.TV, foram efetuados reportagens e vídeos de eventos ocorridos no concelho, 

assim como realizadas várias peças de design e transmissões em direto (facebook e youtube) de 

eventos com destaque no município que incluem, por exemplo, as Assembleias Municipais. 

Em abril e maio foram realizadas: 

• 20 reportagens num total de 32 vídeos; 

• 4 transmissões em direto; 

• 67 peças de design, 

num total de 298 tarefas registadas no ano de 2022. 

4.11.3. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

Infraestrutura de Dados Espaciais de Águeda – IDEÁgueda 

A Infraestrutura de Dados Espaciais de Águeda – IDEÁgueda é um conjunto de componentes, 

cuja face visível é o Portal SIG https://sig.cm-agueda.pt/. 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: 

Informação Geográfica: 

▪ Disponibilização de informação geográfica, nova ou atualizada, no portal de dados 

abertos e serviços webSIG do município sob os seguintes temas: 

http://glpi.net/
http://glpi.net/
http://glpi.net/
https://sig.cm-agueda.pt/
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− Endereçamento; 

− Serviços de utilidade pública e do estado; 

− Cartografia histórica; 

− Edificado 

− Cadastro 

▪ Quanto à Mobilidade e Monitorização do tráfego na cidade, mantêm-se as ações de 

divulgação à comunidade dos 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 deu-se resposta aos cidadãos considerando o seu direito de 

pronuncia por escrito às notificações de projeto de declaração de prédio devoluto para 

efeitos de majoração de IMI. SIOU - Contributos para o preenchimento dos inquéritos Q3 e 

Q4 afetos ao INE – Instituto Nacional de Estatística. 

Serviços de Utilidade Pública e do Estado: 

▪ Atualização da rede de iluminação pública; 

▪ Atualização da rede de gás natural. 

Unidades Administrativas: 

▪ Desenvolvimento de Procedimento de Delimitação Administrativa – Troço 7751 (Águeda - 

Albergaria-A-Velha) 

https://sig.cm-agueda.pt/
https://ckan.sig.cm-agueda.pt/dataset/rua-dr-mateus-barbas-dos-anjos-2
https://ckan.sig.cm-agueda.pt/dataset/rua-dr-mateus-barbas-dos-anjos-2
https://trafego.sig.cm-agueda.pt/
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− Levantamento de campo; 

− Consulta de fontes de dados alfanuméricos; 

− Cadastro em bruto das propriedades na envolvente ao troço administrativo. 

BUPi - Balcão Único do Prédio 

Quanto ao Cadastro simplificado, de 1 de abril a 31 de maio de 2022 o Balcão de Águeda iniciou 1047 

RGG – Representações Gráficas Georreferenciadas e finalizou 1026. 

A 31 de maio de 2022 o BUPi de Águeda tinha iniciado 3185 RGG e concluído 3115, com 3281 matrizes 

georreferenciadas. 

 

Imagem 1 – estatísticas Cadastro Simplificado – Número de processos [julho 2021 – maio 2022] 

Serviços WebSIG 

▪ Desenvolvimento do serviço visitÁgueda (em progresso); 

▪ Reestruturação dos gráficos dinâmicos referentes aos ecopontos e contentores RSU face a 

novos parâmetros; 

▪ Atualização do serviço Cadastro de Infraestruturas com inclusão de dados da rede de gás 

natural (apenas para consumo interno) https://web.sig.cm-agueda.pt/#infraestruturas2. 

https://web.sig.cm-agueda.pt/#infraestruturas2
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Planeamento Territorial e Requalificação Urbana 

▪ Suporte à Alteração do Plano Diretor Municipal de Águeda. 

− Trabalhos de revisão sobre o uso do solo; 

− Trabalhos sobre Base de Dados; 

− Procedimentos de topologia; 

− Aplicação de simbologias. 

Desenvolvimento Económico e Turístico do Concelho 

▪ Desenvolvimento de WebSIG integrado, com nuclearização no turismo, cultura e 

atividades económicas 

− Excelência da educação e juventude; 

− Sustentabilidade ambiental e combate às alterações climáticas; 

− Águeda como referência cultural; 

− Qualidade de vida e apoio social à população; 

− Qualificação das infraestruturas da saúde do concelho; 

− Desporto para todos; 

− Gestão florestal e atuação da proteção civil.
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OUTRAS 

INFORMAÇÕES 
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5. OUTRAS 

INFORMAÇÕES 

5.1. 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, destacam-se os 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. Destes já foram concluídos 16 procedimentos dos quais 

foram preenchidos 25 postos de trabalho. 

Toda a informação sobre recrutamento de pessoal pode ser consultada na página da autarquia no 

seguinte link https://www.cm-agueda.pt/pages/689. 

5.2. NFORMAÇÃO JURÍDICA 

No âmbito da atuação dos Serviços Jurídicos da autarquia, referência para os pareceres internos 

desenvolvidos a pedido de diversos serviços, totalizando 39 pareceres emitidos no período, para a 

representação judicial da autarquia em 10 processos nos tribunais administrativos e nos julgados em 

paz, bem como nos processos de contraordenação instaurados contra o Município.  

Destacamos a intervenção e apoio em processos de aquisição de bens e serviços (tramitação 

procedimental e execução dos contratos) e o início do procedimento com vista à 12.ª alteração ao 

Código Regulamentar do Município de Águeda. Também relevante, o acompanhamento de todos os 

demais processos judiciais em curso, em articulação com o(s) mandatário(s) da autarquia e a 

intervenção em procedimentos de recrutamento de pessoal (cfr. anexo II).

https://www.cm-agueda.pt/pages/689
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5.3. INFORMAÇÃO FINANCEIRA 

Neste período e no que respeita à contratação pública e contabilidade, além da emissão de 

informações e pareceres nas mais diversas áreas, destacamos a intervenção e apoio em vários 

procedimentos concursais de recrutamento, de contratação pública (tramitação procedimental e 

execução dos contratos) e elaboração de minutas de protocolos e acordos de cooperação. 

Relativamente à contratação pública, no período em referência, encontravam-se em curso os 

seguintes procedimentos: 

Mês de abril/2022: 

▪ Concursos Públicos: 10 (dez) a decorrer; 1 (um) concluído e 0 (zero) revogados; 

▪ Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 22 (vinte e dois) a decorrer, 14 (catorze) concluídos e 

1 (um) revogado; 

▪ Consultas Prévias: 9 (nove) a decorrer, 6 (seis) concluídos e 0 (zero) revogados; 

▪ Ajustes Diretos Simplificados: 253 (duzentos e cinquenta e três). 

Mês de maio/2022: 

▪ Concursos Públicos: 15 (quinze) a decorrer; 2 (dois) concluídos e 0 (zero) revogados; 

▪ Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 26 (vinte e seis) a decorrer, 8 (oito) concluídos e 1 (um) 

revogado; 

▪ Consultas Prévias: 4 (quatro) a decorrer, 3 (três) concluídos e 0 (zero) revogados; 

▪ Ajustes Diretos Simplificados: 262 (duzentos e sessenta e dois). 

5.3.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

 Abril 2022 Maio 2022 

Receita Executada 8.416.111,99 € 10.307.878,18 € 

Despesa Executada 8.312.735,95 €  10.651.008,03 € 

Execução das Grandes Opções do Plano Orçamental 4.695.457,80 € 6.200.864,86 € 

Capacidade de Endividamento   

Dívidas a Fornecedores  654.449,80 € 1.037.491,05 € 

Dívidas a Empreiteiros 652.240,19 € 589.499,37 € 
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6. EQUIPAMENTOS 

MUNICIPAIS 

6.1. PAÇOS DO CONCELHO 

6.1.1. 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 Abril 2022 Maio 2022 

GAM 1210 1523 

Obras Particulares 699 840 

 

Fonte: i4c - i4c (cm-agueda.pt) https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/3/7
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6.1.2. 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) Abril 2022 Maio 2022 

CÂMARA MUNICIPAL 575 599 

EB AGADÃO 528 573 

JI MOURISCA DO VOUGA 568 591 

 1671 1763 

 

Fonte: i4c - i4c (cm-agueda.pt) https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/1/29 

6.1.3. ESPAÇO MULTIGERACIONAL DE ÁGUEDA 

6.1.3.1. INCUBADORA DE EMPRESAS DE ÁGUEDA 

Forma incubados 11 projetos no período de abril e maio de 2022. 

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

No que se refere ao ALL, continuaram as ser desenvolvidas as atividades e workshops de fabricação 

digital com os estabelecimentos de ensino do concelho, assim com os jovens do projeto de mediação 

intercultural.  

6.1.4. CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA 

 Abril 2022 Maio 2022 

Espetáculos/eventos promovidos pelo CAA e autarquia 

n.º de espetáculos 4 10 

n.º de espetadores 534 1949 

Espetáculos/eventos correspondentes a cedências e alugueres 

n.º de espetáculos 2 2 

n.º de espetadores 410 942 

Projeto Educativo 

n.º de participantes 730 714 

Exposições Patentes 

n.º de visitantes 51 48 
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6.1.5. BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE 

 Abril 2022 Maio 2022 

Novos leitores e empréstimos ao domicílio 

n.º de novos leitores 80 39 

n.º de empréstimos domiciliários 2532 1753 

n.º de empréstimos/consultas presenciais 398 509 

Serviço Educativo 

n.º de participantes nas atividades  1181 883 
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6.1.6. 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 Abril 2022 Maio 2022 

n.º de atendimentos de turistas portugueses 327 498 

n.º de atendimentos turistas estrangeiros 278 396 

TOTAL 605 894 
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6.1.7. PISCINAS MUNICIPAIS DE ÁGUEDA 

Atendimentos Abril 2022 Maio 2022 

n.º de atletas do Clube Sport e Algés de Águeda 434 514 

n.º de alunos da Escola Municipal de Natação 2414 2787 

n.º de utilizações em regime livre 414 527 

n.º de utilizações na “Natação Adaptada” 133 124 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Abril 2022 Maio 2022

Piscina Municipal de Águeda

n.º de atletas do Clube Sport e Algés de Águeda n.º de alunos da Escola Municipal de Natação

n.º de alunos da Escola Municipal de Natação2 n.º de utilizações na “Natação Adaptada"



 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  3/2022 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

87      

  

ANEXOS 
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7. ANEXOS 

 

 

 

 

 

ANEXO I | EMPREITADAS EM CURSO 
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Designação da empreitada em curso no período Montantes * 

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 

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 (trabalhos suspensos de acordo com a Direção 

da Escola, estando previsto o seu reinício no final do corrente ano letivo) 
€54.925,58 

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 

Reabilitação do Mercado Municipal €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 

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 

*Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
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Designação da empreitada em curso no período Montantes * 

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 (em fase de receção provisória) 
€144.523,00 

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

Cima (obra recebida provisoriamente no dia 21 de abril de 2022) 
€28.450,00 

Restauro da Igreja da Trofa €194.970,92 

Adaptação do Edifício da Incubadora Cultural a Unidade de Saúde Familiar €143.751,03 

Repavimentação de Vias do Concelho – 1ª Fase €495.977,50 

Estrada Águeda até Á-dos-Ferreiros (EN333) €450.315,20 

Construção de Passadiço e Ponte na Ribeira do Ameal (em fase de receção provisória) €29.535,60 

Requalificação do Largo da Estação Ferroviária de Águeda (estão em curso os procedimentos 

para início dos trabalhos) 
€534.518,11 

Construção de Pistas em Tartan no Estádio Municipal (estão em curso os procedimentos para início 

dos trabalhos) 
€24.210,92 

*Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
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ANEXO II | INFORMAÇÃO JURÍDICA
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GABINETE JURÍDICO 

09/06/2022 

 

 

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: € 14.965,00 

- Contestação 

- Alegações 

 

 

 Proc. Adm. 

614/19.5T9AG

D 

  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 – 

Empreeendimentos 

Imobiliários, Lda. 

- Ministério Público notifica 

arquivamento do processo 

(15/06/2021) 

 

 

JULGADOS DE PAZ 

 

N.º PROCESSO 
DEMANDANTES DEMANDADOS ASSUNTO 

 

Ministério 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 
001542/08.5EA

CBR 
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 
NUICO000887/1

2.4EACBR 
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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N.º PROCESSO 
AUTUANTE INFRACÇÃO  

Interno Auto 

5/2013 
Auto  2 

76264622 
GNR 

Circulação de máquina 

sem sinal de perigo retro 

refletor 

- 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 

10/201

3 

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 incorreto 

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.00

010.2015 

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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N.º PROCESSO 
AUTUANTE INFRACÇÃO  

Interno Auto 

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 

001610/15.7EA

CBR 

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.EA

CBR 

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) 

1/2022 226754/2022 PSP 
Excesso velocidade 

veículo 67-MJ-36 
- Notificação 21/03/2022 
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