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1. MENSAGEM DO PRESIDENTE 

A consistência na atuação, nas obras realizadas, nos projetos em execução e na 

estratégia que temos definida para o nosso concelho, aliados a um rigor nas contas e 

na gestão municipal, fazem com que a nossa execução orçamental tenha resultados 

muito positivos. 

A taxa de execução do orçamento da receita atingiu os 90,17% e a da despesa foi de 

80,48%, valores muito acima dos conseguidos nos últimos anos. 

Estamos confiantes na nossa capacidade de trabalho e nos objetivos que pretendemos 

atingir, para promover ainda mais o desenvolvimento e progresso do nosso concelho e 

aumentar cada vez mais a qualidade de vida das nossas populações. 

Estamos a trabalhar afincadamente para concretizar o sonho de gerações, com a 

construção de uma nova da ligação rodoviária, em perfil de autoestrada entre Águeda 

e Aveiro. Esta via é muito importante para os Municípios de Aveiro e Águeda, que se 

uniram como parte da solução para conduzir este processo, e para a Região de Aveiro, 

nomeadamente em termos ambientais, de redução de custos e de tempos de 

deslocação para cidadãos e empresas, bem como para o aumento da segurança 

rodoviária nas áreas urbanas atravessadas pela antiga EN 230, e de promoção do 

desenvolvimento urbano e empresarial. 

O contrato, que formaliza o apoio de 40 milhões de euros para construir esta via, 

financiada em 100% pelo PRR, foi assinado, em junho, numa cerimónia com o ministro 

das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, que foi uma peça fundamental 

para que a ligação fosse contemplada nas opções de investimento do Governo. 

O projeto de execução já foi adjudicado e o processo está a decorrer para que, o mais 

rapidamente possível, se possa avançar com o concurso para a construção desta obra 

tão relevante para as pessoas e empresas do concelho e região. 

Neste segundo e terceiro trimestres do ano, saliento o 5.º aniversário do Centro de Artes 

de Águeda (CAA), um equipamento importante para a dinamização cultural do nosso 

concelho. Queremos implementar uma dinâmica ainda mais forte na afirmação da 

cultura, promovendo um projeto de descentralização cultural por todo o concelho.  
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E destaco também, por fim, o enorme sucesso da edição deste ano do AgitÁgueda, 

que em cada ano supera a edição anterior e todas as expectativas, num testemunho 

vivo de que, trabalho, dedicação e criatividade são as ferramentas principais para 

conseguir ter milhares de pessoas orgulhosas da nossa cidade e felizes por cá viverem 

ou por nos visitarem.  

Durante 23 dias Águeda transformou-se num palco gigante onde aconteceu de tudo 

um pouco, para vários tipos de públicos, desde concertos, espetáculos culturais, 

passando pela animação de rua, as atividades desportivas e lúdicas, sem esquecer as 

instalações artísticas, que atraíram à cidade milhares de visitantes, de todo o país e 

estrangeiro. 

Num ano marcado pela retoma dos eventos culturais, o AgitÁgueda centrou atenções 

desde a primeira hora, atraindo os holofotes mediáticos, locais e nacionais, que 

promoveram o festival cá e além-fronteiras. O evento mais colorido e aguardado do 

ano excedeu todas as expetativas, um feito notório, visível e altamente recompensador 

que culmina na alegria das pessoas e a na forma como foram vividos estes dias 

extraordinários em Águeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 

2022, diz respeito aos meses de junho, julho e agosto 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; 

Comemorações do Feriado Municipal de Águeda 2022, no Parque Municipal do Souto Rio; 

Receção de Comité Francês de Organização das Jornadas Mundiais da Juventude 2023, no Salão 

Nobre dos Paços do Conselho; 

Lançamento da 1.º placa do projeto “O Mar Começa Aqui”, na Rua Comandante Pinho e Freitas; 

Sessão de Assinatura do Contrato de Financiamento do "Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda", no Auditório 

do Centro de Artes de Águeda; 

Presença na Abertura do Evento "Macinhata em Festa 2022", no recinto do Museu Ferroviário de 

Macinhata do Vouga; 
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PRESIDENTE 
JORGE ALMEIDA 

Participação no Rio de Conversas, Rio Vouga – Ciclo de Tertúlias, em Macinhata do Vouga; 

Presença no Ciclo Filarmónico – Atuação da Banda Marcial, em Macinhata do Vouga; 

Participação no Percurso Águeda – Macinhata do Vouga, do Comboio Histórico; 

Presença nas Festas de São Sebastião, em Águeda; 

Presença na Chegada do 42.º Grande Prémio ABIMOTA, em Águeda; 

Final da Taça Distrital de Aveiro, no Estádio Municipal de Aveiro; 

Presença na Conferência Velo-City, em Ljubljana; 

Presença na Reunião do Plano de Recuperação e Resiliência da responsabilidade do MCT - 

Componente 7 - Infraestruturas, Área de Acolhimento Empresarial, no Palácio Foz, em Lisboa; 

Receção da Empresa Multinacional Alemã e da AICEP, no Salão Nobre dos Paços do Concelho; 

Presença na Gala Empresas Gazela 2021, no Mercado Municipal de Ovar; 

Entrevista para o Jornal Bom Dia; 

Apresentação da 15.º edição do evento “AgitÁgueda 2022” à imprensa, no Café Concerto do CAA; 

Apresentação da Estratégia Local de Habitação de Águeda (ELH), na Sala Polivalente da Biblioteca 

Municipal Manuel Alegre; 

Participação na 24.ª Grande Gala EPA 2022, no Teatro Aveirense; 

Presença na Visita do Secretário de Estado da Economia, Dr. João Neves, na Abimota; 

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

Futsal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho; 

Receção Atletas do All4Gym que foram medalhados no Campeonato de Mundo de Ginástica 

Aeróbica, no Salão Nobre dos Paços do Concelho; 

Presença no “Freguesia em Festa”, na Pateira de Espinhel; 

Cerimónia de comemoração do 80.º Aniversário da Casa do Povo de Valongo do Vouga (CPVV), no 

Salão Nobre da CPVV; 
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PRESIDENTE 
JORGE ALMEIDA 

Presença na Reunião do Plano de Recuperação e Resiliência da responsabilidade do MCT - 

Componente 7 - Infraestruturas, Ligações Transfronteiriças, Acessibilidades Rodoviárias e Missing link, no 

Palácio Foz, em Lisboa; 

Comemorações do 13.º aniversário de elevação de Valongo do Vouga a Vila, na Junta de Freguesia 

de Valongo do Vouga; 

Assinatura de Protocolos com a União de Freguesias de Recardães e Espinhel, União de Freguesias de 

Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, União de 

Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba, Freguesia de Fermentelos; 

Presença no Almoço VII Capítulo Solene da Confraria da Pateira, nas Margens da Pateira; 

Presença no Jantar de Gala do 32.º Aniversário da AAAUA - Associação de Antigos Alunos da 

Universidade de Aveiro, no Parque de Ciência e Inovação (PCI), em Ílhavo; 

Presença na Cerimónia de Entrega de Prémios do Pateira Cup Edição 2022, em Fermentelos; 

Participação na Cerimónia de Assinatura do Contrato de Financiamento entre a DGAL – Direção-

Geral das Autarquias Locais, a CCDRC – Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e a 

Associação Desportiva e Cultural de Jafafe, no Salão Nobre dos Paços do Concelho; 

Presença na Reunião do Conselho Consultivo da UA, na Universidade de Aveiro; 

Presença no Jantar Oficial dos Campeonatos Europeus de Ciclismo, no Velódromo de Sangalhos; 

Assinatura de Contrato-Programa n.º 170/22 entre o Município de Águeda e a ARCOR - Associação 

Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira, com o objeto “Aquisição e instalação de um Cais Flutuante 

para apoio a atividades de canoagem na Pateira”, na Câmara Municipal de Águeda; 

Comemorações do 13.º aniversário de elevação de Valongo do Vouga a Vila, na Junta de Freguesia 

de Valongo do Vouga; 

Assinatura do Contrato de Aquisição de serviços para elaboração do projeto de execução para 

construção do ERAA, nos Paços do Concelho em Aveiro; 

Presença no 30.º aniversário do Centro Social Paroquial Borralha, na Borralha; 

Presença nas Comemorações do “Dia da Freguesia” de Barrô e Aguada de Baixo; 
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PRESIDENTE 
JORGE ALMEIDA 

Cerimónia de Inauguração da Unidade de Centro de Saúde Local em Aguada de Cima, com a 

presença do Sr. Sr. Secretário de Estado, Dr. António Lacerda Sales, no Centro Cívico de Aguada de 

Cima; 

Presença na Reunião Descentralização, com a Sra. Ministra da Saúde e a Sra. Ministra da Coesão 

Territorial, em Aveiro; 

Comemorações do 25.º aniversário de elevação de Aguada de Cima a Vila, na Junta de Freguesia 

de Aguada de Cima; 

Cerimónia de Abertura nas VII Jornadas Internacionais de Turismo, no Auditório do Centro de Artes de 

Águeda; 

Entrega do Galardão Chapéu de Ouro no âmbito da VII Edição das Jornadas Internacionais de 

Turismo, no Centro de Artes de Águeda; 

Visita à Empresa SURTIP, na Zona Industrial de Águeda; 

Assinatura do Protocolo relativo ao Projeto "Entre o Chão e o Telhado" - Bairros Saudáveis, nos Paços 

do Concelho, em Águeda; 

Assinatura de Protocolos com as Associações Culturais e Recreativas do Concelho de Águeda, no 

âmbito dos apoios previstos no Código Regulamentar do Município de Águeda – Associativismo 

Cultural, Recreativo e Juvenil (F1), no Salão Nobre da Autarquia; 

Apresentação Oficial da 83.ª Volta a Portugal, Sala do Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa; 

Presença no 40.º Aniversário da ANICOLOR, na Quinta do Outeiro, em Aguada de Cima; 

Presença na Cerimónia Protocolar do 6.º GP ANICOLOR, na Avenida 25 de Abril, em Águeda; 

Presença no XVIII Open Cidade de Águeda, no Clube de Ténis de Águeda; 

Assinatura dos Contratos de Arrendamento para os refugiados ucranianos, no Salão Nobre da Câmara 

Municipal de Águeda; 

Presença no VII Capítulo da Confraria da Pateira, no Largo do Monumento do Emigrante, em 

Fermentelos; 
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PRESIDENTE 
JORGE ALMEIDA 

Presença na Inauguração Oficial das Novas Instalações do Serviço de Medicina Intensiva, Centro 

Hospitalar do Baixo Vouga, EPE, em Aveiro; 

Assinatura do Contrato de Comodato com a Fundação Almeida Roque, na Sala de Reuniões da 

Câmara Municipal de Águeda; 

Assinatura de Protocolo entre o Municipio de Águeda e a Junta de Freguesia de Fermentelos com o 

objeto “Interadministrativo de Delegação de Competências para manutenção da rede de percursos 

Pedestres de Águeda”, na Câmara Municipal de Águeda; 

Assinatura de Protocolo entre o Municipio de Águeda e a Junta de Freguesia de Valongo do Vouga 

com o objeto “Interadministrativo de Delegação de Competências para manutenção da rede de 

percursos Pedestres de Águeda”, na Câmara Municipal de Águeda; 

Lançamento do Livro "Cães Mudos" do autor Luís Cardoso, no Café Concerto do CAA; 

Assinatura de Protocolos com as Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de 

Águeda, no âmbito dos apoios previstos no Código Regulamentar do Município de Águeda – 

Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil (F1), no Salão Nobre da Autarquia; 

Inauguração da Requalificação do Largo do Carreira, em Arrancada do Vouga e do Largo do 

Carvalho, em Fermentões; 

Presença na Abertura do Mercado Provisório, no Largo 1.º de maio, em Águeda; 

Cerimónia de Inauguração das Obras de Restauro da Igreja da Trofa, na Trofa; 

Presença no XXVI Festival Nacional de Folclore, no Clube Macinhatense; 

Ciclo Filarmónico, da Banda Alvarense, no Auditório do Parque Souza Batista, em Arrancada do 

Vouga; 

Presença na 2.ª Edição Feira das Lambarices, no Parque Botânico de Vale Domingos; 

Receção da Embaixatriz de Israel, no âmbito do Festival Internacional de Dança, no Salão Nobre da 

Autarquia; 

Inauguração do Campo Relvado Sintético dos Leões de Oronhe, Oronhe; 

Visita Técnica à Freguesia de Recardães com o Senhor Presidente da União de Freguesias de 

Recardães e Espinhel; 
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PRESIDENTE 
JORGE ALMEIDA 

Presença na Partida da 5.ª Etapa da 83.ª Volta a Portugal, na Mealhada; 

Presença na Partida da 6.ª Etapa da 83.ª Volta a Portugal, em Águeda; 

Receção à equipa de ciclismo aguedense Glassdrive/Q8/Anicolor, que conquistou a 83.º Volta a 

Portugal em Bicicleta, no Salão Nobre da autarquia; 

Cerimónia de Receção e acompanhamento das Bandas de Música e Missa, Nossa Sr.ª da Saúde; 

Reunião do Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos – Estudo de Impacte 

Ambiental, com o Exmo. Senhor Ministro do Ambiente e Ação Climática, Dr. Duarte Cordeiro, em 

Lisboa; 

Apresentação do Grande Prémio de Ciclismo do Jornal de Notícias, em Vila Nova de Gaia; 

Ensaio Aberto da Banda Alvarense, na Rua Luís de Camões.



 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  4/2022 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

17      

VICE-PRESIDENTE 
EDSON SANTOS 

Participação na 10.º Edição IMBA EUROPE SUMMIT 2022 (International Mountain Bicycling 

Association), em Val di Sol (Itália); 

Comemorações do Feriado Municipal de Águeda 2022, no Parque Municipal do Souto Rio; 

Participação na reunião transacional no âmbito do projeto DiRTT - Developing Intereuropean 

Resources Trail Builder Training, em Tweed Valley na Escócia; 

Cerimónia de inauguração do campo relvado sintético recentemente instalado na Escola EB1 

de Paradela, numa obra executada pela Junta de Freguesia de Recardães e Espinhel, na Escola 

EB1 de Paradela; 

Comemorações do 13.º aniversário de elevação de Valongo do Vouga a Vila, na Junta de 

Freguesia de Valongo do Vouga; 

1.ª edição da Feira do Mundo Rural da União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, no 

Parque Nossa Senhora do Amparo, em Travassô; 

Concerto no âmbito do 106.º Aniversário Orfeão de Águeda, no CAA; 

Assinatura de Contrato-Programa n.º 170/22 entre o Município de Águeda e a ARCOR - 

Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira, com o objeto “Aquisição e instalação de 

um Cais Flutuante para apoio a atividades de canoagem na Pateira”, na Câmara Municipal de 

Águeda; 

Apresentação da 15.º edição do evento “AgitÁgueda 2022” à imprensa, no Café Concerto do 

CAA; 

Comemorações do “Dia da Freguesia” de Barrô e Aguada de Baixo; 
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VICE-PRESIDENTE 
EDSON SANTOS 
 

Atividade “Limpar Águeda” no âmbito do Mês do ambiente, em diversas juntas (Barrô + 

Macinhata + Préstimo + Travassô e Valongo); 

Entrega de prémios no âmbito do evento "Bairrada 150 - Ultra Maraton", organizado pelo Grupo 

desportivo de Recardães, no Largo 1.º Maio; 

Entrega de Prémios do Torneio Preto e Branco da União Desportiva Mourisquense, no Estádio 

Mourisquense; 

Apresentação do AgitÁgueda 2022, em Aveiro; 

Entrevista para a Rádio Voz de Vagos, no âmbito da 15.º edição do evento AgitÁgueda, via 

online; 

Entrevista para a Rádio Renascença - Programa “Ensaio Geral”, no âmbito da 15.º edição do 

evento AgitÁgueda, via online; 

Cerimónia de comemoração do 80.º Aniversário da Casa do Povo de Valongo do Vouga 

(CPVV), no Salão Nobre da CPVV; 

Entrevista para a Rádio Soberania, no âmbito da 15.º edição do evento AgitÁgueda, via online; 

Entrevista com a On Centro, no âmbito da 15.º edição do evento AgitÁgueda, via online; 

13.º Edição do FESTIM - d'Orfeu "Manchester Collective & Abel Selaocoe (Festival Internacional de 

Músicas do Mund), no Auditório CAA; 

VII Capítulo da Confraria da Pateira, no Largo do Monumento do Emigrante, em Fermentelos; 

Entrevista com a Rádio Comercial, no âmbito da 15.º edição do evento AgitÁgueda, no Largo 1.º 

de Maio; 

Entrevista com a CMTV, no âmbito da 15.º edição do evento AgitÁgueda, na Rua Luís de Camões; 

Entrevista com a SIC, no âmbito da 15.º edição do evento AgitÁgueda, na Rua Luís de Camões; 

Entrega de prémios no âmbito do evento PateiraCUP, organizado pelo Sporting Clube Fermentelos 

(SCF), no campo do SCF; 

Entrevista com a RTP 2 para o Jornal 2, no âmbito da 15.º edição do evento AgitÁgueda, via online; 

1.ª reunião com os membros da Comissão Municipal de Distinções Honoríficas, Chave de Honra e 

Toponímia, na Câmara Municipal de Águeda; 



 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  4/2022 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

19      

VICE-PRESIDENTE 
EDSON SANTOS 
 

Entrevista com o Porto Canal, no âmbito da 15.º edição do evento AgitÁgueda, na Rua Luís de 

Camões; 

Entrevista com a RTP 1 para o programa “Praça da Alegria “, no âmbito da 15.º edição do evento 

AgitÁgueda, no Largo 1.º de Maio; 

Festa do Peixe, na junto à Praça do Emigrante; 

Cerimónia de Inauguração da Unidade de Saúde de Aguada de Cima, no Centro Cívico de Aguada 

de Cima; 

Reunião do Júri na escolha do prémio artesanato da 6.ª edição do concurso o dos guarda-chuvas da 

JSA, na Av. Dr. Eugénio Ribeiro e Praça do Município; 

Entrevista com a Antena 1 para o programa “Portugal em Direto”, no âmbito da 15.ª edição do evento 

AgitÁgueda, via online; 

Receção ao Município de Leiria, no âmbito da partilha de experiências relativamente ao modelo de 

gestão, regulamento, estudo de viabilidade económica, entre outros temas, no âmbito do Parque 

Empresarial do Casarão, na Câmara Municipal de Águeda; 

Apresentação Pública da 2.ª Edição Feira das Lambarices, no Parque Botânico de Vale Domingos; 

Sessão de abertura da VII Edição das Jornadas Internacionais de Turismo, no Centro de Artes de 

Águeda; 

Moderador do painel VI da VII Edição das Jornadas Internacionais de Turismo, no Centro de Artes de 

Águeda, no Centro de Artes de Águeda; 

Entrega do Galardão Chapéu de Ouro no âmbito da VII Edição das Jornadas Internacionais de 

Turismo, no Centro de Artes de Águeda; 

Conferência RTCP (Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses) - “Atuar em Rede: Desafios e 

Estratégias”, via online; 

Entrevista em direto para a RTP, no âmbito da 15.º edição do evento AgitÁgueda, no Largo 1.º de 

Maio; 

Entrevista para a Rádio Soberania, no âmbito da 15.º edição do evento AgitÁgueda, via telefone; 

Entrevista em direto para a Rádio Província, no âmbito da 15.º edição do evento AgitÁgueda, via 

telefone; 
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VICE-PRESIDENTE 
EDSON SANTOS 
 

Assinatura de Protocolos com as Associações Culturais e Recreativas do Concelho de Águeda, no 

âmbito dos apoios previstos no Código Regulamentar do Município de Águeda – Associativismo 

Cultural, Recreativo e Juvenil (F1), no Salão Nobre da Autarquia; 

40.º Aniversário – ANICOLOR, na Quinta do Outeiro, Aguada de Cima, Águeda; 

6.º Grande Prémio Anicolor organizado pelo Sporting Clube Fermentelos, na Rua 25 de abril (beira dos 

Bombeiros); 

Assinatura de Protocolo n.º 258/22 entre o Municipio de Águeda e a Junta de Freguesia de Fermentelos 

com o objeto “Interadministrativo de Delegação de Competências para manutenção da rede de 

percursos Pedestres de Águeda”, na Câmara Municipal de Águeda; 

Assinatura de Protocolo n.º 255/22 entre o Municipio de Águeda e a Junta de Freguesia de Valongo 

do Vouga com o objeto “Interadministrativo de Delegação de Competências para manutenção da 

rede de percursos Pedestres de Águeda”, na Câmara Municipal de Águeda; 

Lançamento do Livro "Cães Mudos" do autor Luís Cardoso, no Café Concerto do CAA; 

2.ª Edição Feira das Lambarices, no Parque Botânico de Vale Domingos. 

Receção à Embaixatriz de Israel em Portugal e aos 5 Grupos que vão participar no Festival 

Internacional de Dança de Águeda, no Salão Nobre da autarquia; 

Festival Internacional de Dança de Águeda, no Largo 1.º de Maio; 

Receção à equipa de ciclismo aguedense Glassdrive/Q8/Anicolor, que conquistou a 83.º Volta a 

Portugal em Bicicleta, no Salão Nobre da autarquia; 

25.ª Feira de Teatro de Castilha e Leão 2022, na Cidade Rodrigo em Espanha; 

Ensaio Aberto da Banda Alvarense, na Rua Luís de Camões.
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VEREADORA 
MARLENE GAIO 
 

Abertura da sessão do projeto ACCESS_UP Project - “Active Cross-sectoral Cooperation for Educational 

and Social Success_UP, direcionada aos Professores, aos Pais e Encarregados de Educação, no Café 

Concerto do CAA; 

Presença na Inauguração da 27.ª edição da Festa do Leitão à Bairrada, em Águeda; 

Jantar de confraternização no Fermentelos Fest, em Fermentelos; 

Presença na Abertura Oficial IX Festival Pão de Portugal, em Albergaria-a-Velha; 

Presença na Sessão de Apresentação do projeto Aldeia Segura, na aldeia da Cadaveira; 

Comemorações do Feriado Municipal de Águeda 2022, no Parque Municipal do Souto do Rio; 

Acolhimento do Comité Francês de Organização das Jornadas Mundiais da Juventude 2023, no Salão 

Nobre da Câmara Municipal de Águeda; 

Presença no Sarau da Escola Secundária Adolfo Portela, no Centro de Artes de Águeda; 

Visita às Instalações da Escola Básica António Graça, em Barrô; 

Visita às Instalações da Escola Básica de Aguada de Cima; 

Sessão de assinatura do contrato de financiamento do "Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda", no Salão 

Nobre da Câmara Municipal de Águeda; 

Presença no Dia do Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga;  

Presença da Abertura do Evento "Macinhata em Festa 2022"; 

Presença no 42º Grande Prémio ABIMOTA, no Largo 1.º de Maio, em Águeda; 
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VEREADORA 
MARLENE GAIO 
 

Receção ao Centro Cultural de Barrô pela Super Taça Distrital, no Salão Nobre da Câmara Municipal 

de Águeda; 

Intervenção no Painel da ESTGA "Ciclo de Conversas sobre...Responsabilidade Social", no auditório da 

Escola Superior de Gestão de Águeda; 

Conselho Municipal de Juventude, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda; 

Presença na Abertura da Feira Rural, em Travassô; 

Cerimónia de Abertura do Encontro Nacional de Sub-15 de andebol feminino, na casa do Povo de 

Valongo do Vouga; 

Participação nas cerimónias de comemoração do 13.º aniversário da elevação de Valongo do 

Vouga a Vila; 

Presença no espetáculo das Idolíadas, na Casa da Cultura de Ílhavo; 

Participação em Mesa Redonda no Seminário “A Empatia e o desafio da aprendizagem sócio – 

emocional” – Programa Lions Quest, no Auditório da Escola Secundária Marques de Castilho; 

Acolhimento dos Alunos dos Jardins de Infância do Concelho no âmbito da Semana do Teatro, no 

Centro de Artes de Águeda; 

Sessão Pública de Apresentação do AgitÁgueda 

Abertura da 1.ª Semana do “Águeda – Férias em Movimento”; 

Conselho Municipal de Educação, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda; 

Presença no Espetáculo “Oh Happy Day”, do Colégio Instituto Duarte de Lemos, no Centro de Artes 

de Águeda; 

Apresentação do Livro “Milionário Espiritual”, de André Campos; 

Cerimónia de Inauguração da Unidade de Centro de Saúde Local em Aguada de Cima, com a 

presença do Sr. Secretário de Estado, Dr. António Lacerda Sales, no Centro Cívico de Aguada de 

Cima; 

Visita às Escolas e IPSS’s do Concelho de Águeda;  

Presença no Sarau de Final do Ano Letivo 2021/2022 do Agrupamento de Escolas de Águeda Sul, na 

Escola Secundária Marques Castilho; 
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VEREADORA 
MARLENE GAIO 
 

Seminário Final do Projeto de Mediação Intercultural “Igualdade na Diversidade”, no Centro de Artes 

de Águeda; 

Presença nas VII Jornadas Internacionais do Turismo, no Centro de Artes de Águeda; 

Visita à Empresa SURTIP, na Zona Industrial de Águeda; 

Assinatura do Protocolo relativo ao Projeto "Entre o Chão e o Telhado" - Bairros Saudáveis, nos Paços 

do Concelho, em Águeda; 

Visita às Escolas e IPSS’s do Concelho de Águeda; 

Assinatura de Protocolos com as Associações Culturais e Recreativas do Concelho de Águeda, no 

âmbito dos apoios previstos no Código Regulamentar do Município de Águeda – Associativismo 

Cultural, Recreativo e Juvenil (F1), no Salão Nobre da Autarquia; 

Assinatura dos Contratos de Arrendamento para os refugiados ucranianos, no Salão Nobre da Câmara 

Municipal de Águeda; 

Conselho Geral do AEA; 

Assinatura do Contrato de Comodato com a Fundação Almeida Roque, na Sala de Reuniões da 

Câmara Municipal de Águeda; 

Assinatura de Protocolos com as Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de 

Águeda, no âmbito dos apoios previstos no Código Regulamentar do Município de Águeda – 

Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil (F1), no Salão Nobre da Autarquia; 

Cerimónia de Inauguração das Obras de Restauro da Igreja da Trofa, na Trofa; 

Receção da Embaixatriz de Israel, no âmbito do Festival Internacional de Dança, no Salão Nobre da 

Autarquia. 
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VEREADOR 
VASCO OLIVEIRA 
 

Sessão de Assinatura do Contrato de Financiamento do "Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda", no Auditório 

do Centro de Artes de Águeda; 

Comemorações do Feriado Municipal de Águeda 2022, no Parque Municipal do Souto Rio; 

Sessão de apresentação, Programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, com a presença da Secretária 

de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, na Aldeia da Cadaveira – Valongo do Vouga; 

Presença na Abertura do evento "Macinhata em Festa 2022", no recinto do Museu Ferroviário de 

Macinhata do Vouga; 

Participação no percurso Águeda – Macinhata do Vouga, do Comboio Histórico 

Presença nas Festas de São Sebastião, em Águeda; 

Presença na Chegada do 42.º Grande Prémio ABIMOTA, em Águeda; 

Final da Taça Distrital de Aveiro, no Estádio Municipal de Aveiro; 

Receção da Empresa Multinacional Alemã e da AICEP, no Salão Nobre dos Paços do Concelho; 

Comemoração do 36.º aniversário do “Incêndio Catástrofe de 14 de junho de 1986”, na Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda; 

Apresentação da programação da 15.º edição do evento “AgitÁgueda 2022”,  à imprensa, no Café 

Concerto do CAA 

Apresentação da Estratégia Local de Habitação de Águeda (ELH), na sala polivalente da Biblioteca 

Municipal de Águeda; 

Comemorações do 25.º aniversário e elevação de Aguada de Cima a Vila, na  Junta de Freguesia 

de Aguada de Cima; 
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VEREADOR 
VASCO OLIVEIRA 
 

Cerimónia de Abertura nas VII Jornadas Internacionais de Turismo, no auditório do Centro de Artes 

de Águeda; 

Comemorações do 25.º aniversário e elevação de Aguada de Cima a Vila, na  Junta de Freguesia 

de Aguada de Cima; 

Cerimónia de Abertura nas VII Jornadas Internacionais de Turismo, no auditório do Centro de Artes 

de Águeda; 

Visita às instalações da Empresa SURTIP (Surface Treatment International Portugal,S.A), na Zona 

Industrial de Águeda; 

Presença na Comemoração do 30.º aniversário do Aero Clube de Águeda; 

Presença nas Comemorações do 40.º aniversário da ANICOLOR, na Quinta do Outeiro, em Aguada 

de Cima; 

Presença na Cerimónia Protocolar do 6º Grande Prémio ANICOLOR em ciclismo, na Avenida 25 de 

Abril, em Águeda; 

Presença no XVIII Open Cidade de Águeda, no Clube de Ténis de Águeda; 

Presença na 2.ª Edição da Feira das Lambarices, no Parque Botânico de Vale Domingos; 

Inauguração da Requalificação do Largo do Carreiro, em Arrancada do Vouga e do Largo do 

Carvalho, em Fermentões; 

Receção ao Município de Leiria, no âmbito da partilha de experiências relativamente ao modelo de 

gestão, regulamento, estudo de viabilidade económica, entre outros temas, no âmbito do Parque 

Empresarial do Casarão, na Câmara Municipal de Águeda; 

Presença na Abertura do Mercado Provisório, no Largo 1.º de Maio, em Águeda; 

Cerimónia de inauguração das obras de restauro da Igreja Matriz da Trofa, com a presença da 

Ministra da Coesão Territorial, Dra. Ana Abrunhosa e do Bispo de Aveiro, D. António Manuel Moiteiro 

Ramos, na Igreja Matriz da Trofa; 

Receção à Embaixatriz de Israel em Portugal, no âmbito do Festival Internacional de Danças, no Salão 

Nobre da Autarquia; 

Festival Internacional de Danças de Águeda, no Largo 1.º de Maio; 
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VEREADOR 
VASCO OLIVEIRA 
 

Cerimónia de receção e acompanhamento das Bandas de Música, N. Sra. da Saúde, no Largo do 

Cruzeiro de Fermentelos; 

Presença na Partida da 5.ª Etapa da 83.ª Volta a Portugal, na Mealhada; 

Presença na Partida da 6.ª Etapa da 83.ª Volta a Portugal, em Águeda; 

Receção à equipa de ciclismo aguedense Glassdrive/Q8/Anicolor, que conquistou a 83.º Volta 

a Portugal em Bicicleta, no Salão Nobre da Autarquia; 

Presença na cerimónia de Inauguração do Campo Relvado Sintético dos Leões de Oronhe, em 

Oronhe; 
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LINHAS 

ESTRATÉGICAS 
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4. LINHAS 

ESTRATÉGICAS 

4.1. O PAPEL DE ÁGUEDA 

COMO UMA SMART CITY  

Durante o período em questão, foram desenvolvidos diversos contactos por parte de empresas 

nacionais com vista ao estabelecimento de um projeto-piloto para ao desenvolvimento de 

plataformas de gestão de cidade (Smart City), no âmbito de projetos submetidos ao PRR, 

alicerçados nos conhecimentos e experiência de Águeda a este nível. Com o desenvolvimento 

destes projetos pretende-se colocar Águeda como cidade modelo a nível nacional no que se 

refere às temáticas das Smart Cities nos mais diversos campos. 

A plataforma Agueda Smart City continua a ser desenvolvida, assim como a plataforma PLUMA. 

PLATAFORMA AGUEDA SMART CITY 

• Modificação de algumas funções no serviço que é responsável por recolher dados da 

TOMI; 

PLUMA 

• Otimização no serviço que obtém os tickets do GLPI; 

• Adição de uma TreeView no componente de mapa de modo a filtrar pontos apresentados 

no mapa; 

• Criada uma área com informação dos pedidos feitos nos espaços cidadão do município; 

• Correção em alguns serviços relacionados com dados das aplicações Medidata que 

levavam a erros na aplicação; 

• Criada área com informação das passagens de pessoas durante o AgitÁgueda; 

• Adicionada opção que permite um utilizador autorizado consultar as rubricas subscritas 

pelo chefe de divisão;
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• Adicionada opção para download de planos orçamentais em formato Excel para 

preenchimento fora de aplicação; 

• Implementada importação de planeamentos orçamentais a partir do Excel exportado; 

• Remoção do componente de upload de ficheiros utilizado por componente adicionado 

à framework base; 

• Resolvido um problema gerado por atualizações nas aplicações Medidata que impedia o 

login; 

• Corrigido problema em pesquisas de RQI's; 

• Corrigido problema em processos; 

• Implementado um sistema no escopo global da aplicação que evita que esta deixe de 

responder quando um erro ocorre; 

• Iniciado o desenvolvimento da componente de Feiras onde: 

o Adicionada área com informações de lugares ocupados, lugares vagos e 

informações de pagamentos dos mercados municipais; 

o Iniciada a georreferenciação das plantas do mercado municipal para utilização 

num mapa que relaciona as informações de lugares vagos, lugares ocupados e 

informações de pagamentos do ocupante. 

WEB-SERVICES 

• Corrigido um problema que impedia a obtenção dos dados meteorológicos do IPMA; 

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

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

nos edifícios municipais e apoio ao AgitÁgueda que incluiu a instalação de um contador de 

pessoas na rua Luis de Camões e a instalação da rede WIFI no recinto do evento. 

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. 

O papel de Águeda como uma Smart City: 

▪ Indicadores trimestrais de atividade (2.º trimestre de 2022) no I4C – Information for Citizens - 

https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/form/viewsection/7/43; 

http://covid19.cm-agueda.pt/
https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/form/viewsection/7/43
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A 31 de agosto 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 disponibilizado novos 

conjuntos de dados; 

▪ Atualização de conjuntos de dados: 

o Rua Dr Mateus Barbas dos Anjos; 

o Rua dos Industriais; 

o Estação Hidrométrica de Alhandra 

A 9 de setembro de 2022, Águeda era 6.ª organização que mais dados disponibilizava no Portal 

de Dados Abertos da Administração Pública, a 3.ª Autarquia. https://dados.gov.pt/pt/. 

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

▪ 1.169 visitantes únicos, de média, por mês; 

▪ 199 downloads, de média, por mês. 

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: 

 

▪ Operações cofinanciadas em fase de execução: 

POR Centro 2020 

Acompanhamento Técnico/Administrativo da candidatura CENTRO-09-1406-

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

Experimentais de Transporte de Águeda”. 

4.2. PLANEAMENTO TERRITORIAL 

E REQUALIFICAÇÃO URBANA 

No âmbito do processo da 2.ª Alteração à 1.ª Revisão do PDM de Águeda 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, 

encontra-se a decorrer o período de concertação, cujas reuniões com a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e com a Agência Portuguesa do Ambiente 

http://ckan.sig.cm-agueda.pt/
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se encontram agendadas para o setembro de 2022. Após concluída esta fase de concertação a 

câmara irá proceder à abertura do período de discussão pública da proposta de alteração do 

plano. 

Importa igualmente referir que a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro fez uma 

apresentação pública da atualização do PIMTRA – A aposta na mobilidade ativa divulgando o 

trabalho de todos os municípios envolvidos.  

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): 

▪ 243 procedimentos de projetos de arquitetura; 

▪ 89 procedimentos de projetos de especialidade; 

▪ 64 procedimentos de autorização de utilização; 

▪ 13 informações prévias; 

▪ 2 procedimentos de operação de loteamento; 

▪ 9 certidões de destaque; 

▪ 4 procedimento de autorização de alteração de utilização; 

▪ 58 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 3 procedimentos de registo de Comunicação 

Prévia com Prazo no Balcão do Empreendedor. 

O serviço participou em vistoria de conformidade ao estabelecimento Industrial CERTIPAL E 

CERÂMICA DO ALTO, nos termos do previsto nas alíneas a) e c), do n.º 1, do artigo 36.º do Decreto-

Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto - SIR, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 

de maio, NSIR. 

Neste seguimento, o serviço participou em vistoria para efeitos do previsto no Regime Geral da Gestão 

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

dezembro, na sua atual redação, na empresa MÁRIO LUÍS CARREIRA MARQUES. 

Celebração do contrato de obras de urbanização com a empresa Alcapredial - Investimentos e 

Imobiliária, S.A., nos termos do previsto no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

sua atual redação, para execução da rotunda no cruzamento da Estrada Nacional n.º 1 com a 

estrada municipal n.º 573. 
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Relativamente ao período compreendido entre junho e agosto de 2022, apresenta-se, de seguida, 

o ponto de situação dos projetos e obras em curso com vista à requalificação urbana da cidade 

bem como os trabalhos desenvolvidos no período acima indicado: 

Procedimentos de contratação pública, para elaboração de projetos: 

▪ Áreas de Acolhimento Empresarial Nova Geração - Elaboração de Projeto para o Edifício 

de Controlo e as Medidas Ativas de Prevenção e Proteção contra Incêndios: em fase de 

análise; 

▪ Elaboração do Projeto de Segurança Contra Incêndios em Edifícios e Medidas de 

Autoproteção da Escola Básica das Chãs Provisória: a nota de encomenda foi enviada ao 

Adjudicatário no dia 11 de agosto de 2022; 

▪ Aquisição de serviços para reformulação do projeto de execução do Mercado Municipal 

de Águeda e assistência técnica à obra: Abertura de procedimento por consulta prévia 

formalizada em 17/06/2022. Data da decisão de contratar a 15/06/2022. As propostas 

foram abertas a 28/06/2022 e a minuta de contrato foi formalizada em 21/07/2022. O 

contrato foi celebrado no dia 29/07/2022. 

Procedimentos de contratação pública, para execução de empreitadas e fornecimento de 

bens/serviços: 

• Centro de Interpretação do Rio: a decisão de adjudicação foi formalizada na plataforma 

eletrónica acinGov no dia 25 de agosto de 2022; a empresa adjudicatária, no decurso do 

prazo para apresentação dos documentos de habilitação (termo a 30 de agosto de 2022) 

não apresentou os documentos solicitados; o ofício de notificação de audiência prévia 

(da não apresentação dos documentos de habilitação) foi disponibilizado na plataforma 

eletrónica no dia 6 de setembro de 2022, pelo que o adjudicatário deverá pronunciar-se 

até ao dia 9 de setembro de 2022; 

• Repavimentação da Rua das Figuras Populares, incluindo a Reconstrução e Alargamento 

da Ponte e Repavimentação de outras ruas: em fase de análise das propostas; 

• Pavimentação da Rua da Canada, Fase 2 em Aguada de Cima: em fase de análise das 

propostas; 

• Arranjos Exteriores do Edifício da Junta de Freguesia e Unidade de Saúde de Travassô: o 

prazo para entrega das propostas termina no dia 9 de setembro de 2022; 

• Fornecimento e Montagem de Divisórias e Afins no Edifício da Fundação Almeida Roque, 

para Instalações Provisórias da EB1 das Chãs: o contrato foi assinado no dia 25 de agosto 

de 2022; 
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• Fornecimento e Aplicação de Mezzanine na Cantina do Edifício Paços de Concelho: Em 

fase de preparação; 

• Repavimentação da Estrada do Carvoeiro: Em fase de preparação. 

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; 

aguarda-se o envio do projeto; 

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

resposta dos Projetistas aos esclarecimentos enviados. 

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

de desenvolvimento do estudo; 

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

execução (especialidades); 

• Construção de Estacionamento na Rua dos Industriais: elaborado o mapa de quantidades 

e a estimativa orçamental; 

• Requalificação do Largo N. Sr.ª da Graça em Assequins: no seguimento do parecer emitido 

pela Infraestruturas de Portugal, S.A., foi elaborada a 2.ª versão do projeto de arquitetura 

(em fase de estudo prévio e de projeto de execução); 

• Projeto de execução Eixo Rodoviário Aveiro Águeda: Foi assinado contrato em 08 de julho 

de 2022. Estão a decorrer os trabalhos preparatórios com os projetistas e donos de obra, 

designadamente os Presidentes dos Municípios de Águeda e Aveiro para se definirem as 

orientações para a elaboração do projeto; 

• Elaboração do Projeto de Segurança Contra Incêndios em Edifícios e Medidas de 

Autoproteção da Escola Básica das Chãs Provisória: foi elaborado o projeto de SCIE e 

submetido o pedido de parecer à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. 

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: decorre procedimento de receção provisória, 

aguarda-se a execução de pequenas reparações e entrega de compilação técnica e 

telas finais; 

• 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 – 1.ª Fase: Foi lavrado o auto de reinício 

dos trabalhos no dia 1 de agosto de 2022, pelo que se encontram, neste momento em 

execução os restantes trabalhos de montagem dos componentes elétricos no quadro 

elétrico que alimenta a estação elevatória; 

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

de Cima: a obra encontra-se concluída; aguarda a realização de ensaios finais e posterior 

agendamento de vistoria para efeitos 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 encontram-se finalizados, 

aguarda agendamento com Diretor de Obra para fecho de Obra e realização de vistoria 

para efeitos de receção provisória; 

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

efeitos de receção provisória foi realizada no dia 23 de junho de 2022; 

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

revogação do contrato de empreitada celebrado a 23 de março de 2021, aprovada em 

reunião do Executivo Municipal realizada no dia 5 de agosto de 2022; 

• Reabilitação do Mercado Municipal: A montagem do mercado provisório está concluída. 

As demolições do Mercado Municipal tiveram início no dia 08 de agosto de 2022; 

• Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão – Fase 2:  Estão a decorrer os 

trabalhos de escavação para a construção do lago. Continuam a decorrer os trabalhos 

de instalação da rede de eletricidade e iluminação pública; 
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• Construção de Passeio e Espaços Verdes na Rua da Indústria (Covão): a obra encontra-se 

concluída, tendo sido recebida provisoriamente no dia 23 de junho de 2022; 

• Construção da Ecopista do Vouga: a obra encontra-se concluída, tendo sido recebida 

provisoriamente no dia 4 de agosto de 2022; 

• Requalificação da Zona Central da Mourisca do Vouga: A drenagem das águas pluviais 

encontra-se concluída. Encontram-se executados os trabalhos de requalificação ao nível 

dos passeios de toda a obra (delimitação com lancis). Execução de calçada em cubinhos 

de calcário 5x5x5cm, na Rua 25 de abril e no Largo Sebastião Saraiva de Lima. Fresagem 

e pavimentação de vias concluídas; 

• Remodelação do Centro de Saúde de Águeda: Na fase 3 foram executados os seguintes 

trabalhos (no corpo de 2 Pisos); 

o Substituição da cobertura, colocação de rufos de remate; 

o Revestimento de paredes exteriores com isolamento térmico; 

o Execução de tetos falsos; 

o Colocação de soleiras, peitoris e contra peitoris de vãos exteriores em pedra 

calcária; 

o Montagem de caixilharia exterior em perfis de alumínio com rutura térmica; 

o Pintura de tetos e de paredes interiores; 

o Execução de redes de abastecimento de água, de iluminação e de climatização 

Relativamente aos trabalhos na Fase 2, foram executados os seguintes trabalhos: 

o Execução de paredes exteriores simples em bloco de betão leve; 

o Execução de paredes interiores simples, em tijolo cerâmico; 

o Execução de redes de abastecimento de água, de iluminação e de climatização. 

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

concluídos, a vistoria para efeitos de receção provisória foi realizada no dia 23 de junho de 

2022; 

• Repavimentação de Vias em Gravanço, Castanheira do Vouga e Falgoselhe: O PSS foi 

enviado pela entidade executante, está a aguardar elementos para o validar 

tecnicamente; 
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• Pavimentações em Belazaima do Chão e Agadão: foi efetuada nova vistoria para 

receção provisória no dia 25 de agosto de 2022, onde se verificou que o logradouro da 

escola de Belazaima não se encontra em condições de se receber provisoriamente; 

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

recebida provisoriamente no dia 3 de junho de 2022; 

• Pavimentação da Travessa da Central Elétrica em Barrô: os trabalhos encontram-se 

concluídos, a vistoria para efeitos de receção provisória foi realizada no dia 1 de setembro 

de 2022; 

• Restauro da Igreja da Trofa: os trabalhos encontram-se concluídos, a vistoria para efeitos 

de receção provisória foi realizada no dia 15 de junho de 2022; 

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

Aguieira e Rio Marnel, no Concelho de Águeda: Obra recebida provisoriamente no dia 30 

de junho 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 – 1.ª Fase: os trabalhos relativos à empreitada 

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

execução de lancil e aplicação de camada de base na Rua Dionisio Vidal Coelho, 

substituição das grelhas e aplicação de camada de desgaste 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, limpeza e aplicação de camada de base nas ruas da Corga, Rua do Marnel e Rua 

do Vale do Nês, Rua da Misericórdia, Rua Prof. Sebastião Dias Lobo, Rua Povoa no Nascido, 

Rua dos Carreiros e Travessa dos Carreiros, Travessa do Morro, Rua Manuel dos Santos Mota, 

limpeza e execução de coletor na Rua da Mata e limpeza e aplicação de camada de 

desgaste na Rua Prof. Dr. Egas Moniz; 

• Estrada Águeda até Á-dos-Ferreiros (EN333): obra concluída; a aguardar a entrega de 

documentos por forma a efetuar-se a receção provisória; 

• Construção de Passadiço e Ponte na Ribeira do Ameal: Obra concluída. Foi efetuada 

receção provisória a 28 de julho de 2022; 
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• Requalificação do Largo da Estação Ferroviária de Águeda: Os trabalhos deram início no 

dia 07 de julho, foram realizados trabalhos de preparatórios de implantação de 

infraestruturas, levantamento de calçadas, lanis e calçadinha a portuguesa, tendo sido 

transportada para os nossos Armazéns para posterior aplicação em obra, estão a decorrer 

trabalhos de execução de rede pluvial, rede ited, itur, elétrica e rede de rega; 

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

para início da empreitada; 

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

estão em curso os procedimentos para início da empreitada; 

• Requalificação da Zona Envolvente à Escola e Igreja Matriz da Borralha: estão em curso os 

procedimentos para início da empreitada; 

• Ampliação e Requalificação da EB1 das Chãs: Contrato de empreitada assinado no dia 

30 de junho de 2022. Auto de consignação assinado no dia 15 de julho de 2022. Aprovação 

do PSS a 03 de agosto de 2022. Início dos trabalhos no dia 08 de agosto de 2022, com o 

início dos trabalhos de preparação de obra. No dia 16 de agosto deu-se início à remoção 

das telhas, com a verificação da estrutura de madeira e com o tratamento da mesma. 

Deu-se início ainda à colocação do isolamento e da subtelha em parte do edifício. 

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 cofinanciadas em fase de execução: 

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

POAT-01-6177-FEDER-000382 “Meios e Ações de Divulgação de projetos e 

investimentos realizados com os apoios dos FEEI – Portugal 2020”. 
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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, foram atendidos 9 interesses/empresas para a 

instalação de investimentos nas áreas de localização empresarial do concelho, nomeadamente 

no Parque Empresarial do Casarão (PEC). Neste âmbito, foram realizadas diversas visitas ao PEC, 

especialmente com investidores estrangeiros, com especial destaque para a Alemanha e para os 

países nórdicos (com especial relevo para as empresas ligadas ao setor das duas rodas e ainda a 

empresas associadas a conceitos de automação), contactos esses realizados através do AICEP, 

e da relação próxima desta entidade com a Câmara Municipal de Águeda. 

Ainda relativamente ao PEC, as obras de infraestruturação da 2.ª fase do mesmo continuaram, 

estando prevista a sua conclusão para o mês de outubro, concluindo assim mais uma fase de 

expansão, tendo-se iniciado os estudos necessários para alavancar uma 3ª fase, face à procura 

que se verifica. 

Cumulativamente, deu-se início ao processo coadunante com a 4.ª Alteração ao Regulamento 

Municipal do PEC-Águeda (Venda de Lotes), com o Executivo Municipal deliberado a abertura 

do período de constituição de interessados com vista à pronúncia sobre a alteração em questão, 

e que visa a adequação às regras de financiamento comunitário do PEC. 

No âmbito do projeto Digital Labs, promovido pela AIDA – Câmara de Comércio e Indústria do 

Distrito de Aveiro, concluíram-se em junho e julho as 7 sessões desenvolvidas em Águeda, 

dedicadas às redes sociais e gestão de dados digitais. Ainda na lógica de parceria com a AIDA, 

e conforme previsto, realizou-se em 21 de junho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o 

workshop sob o tema “Economia Circular”, enquanto ação preparatória do 1.º Congresso da 

Metalomecânica que AIDA, a realizar e Águeda, que se encontra previsto para novembro de 

2022, no âmbito do projeto METAL4FUTURE. 
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Já ao nível da candidatura ao PRR, referente às Áreas de Localização Empresarial de Nova 

Geração foi realizada, em junho, reunião com o Ministério da Coesão Territorial com vista a efetuar 

o ponto de situação da candidatura, tendo ainda a reunião servido para que os municípios 

apresentassem as suas dúvidas e problemas ao nível da implementação dos projetos no âmbito 

da candidatura. De referir que nessa reunião, a autarquia levantou um conjunto de questões que 

foram ouvidas e que, de acordo com os representantes governamentais, irão ser alvo de 

alteração com vista à mais fácil e rápida implementação dos projetos, nomeadamente no que 

diz respeito aos Sistemas de Produção e Armazenamento de energia renovável para 

autoconsumo, à mobilidade sustentável e às soluções 5G. 

No caso de Águeda e dos cinco (5) verticais da candidatura, o vertical referente às Ilhas de 

Qualidade de Serviço de Estabilidade Energética, é o que se encontra mais avançado, existindo 

já um projeto-base, elaborado em colaboração com a E-Redes, para a implementação da 

subestação de Alta-Tensão (AT) da localizar no PEC e linha AT. No que se refere aos restantes 

verticais, os mesmos encontram-se em fase de contratação as empresas que irão desenvolver os 

projetos de execução (ou no caso do 5G, conceção/execução).  

Cumulativamente, deu-se início ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico e Inovação 

de Águeda, com vista a redesenhar a estratégia de intervenção municipal no que diz respeito ao 

setor empresarial, com vista a enfrentar os desafios com que se depara o concelho, o país e o 

mundo, face ás rápidas alterações que se verificam a nível mundial. 

Quanto à atividade da Incubadora de Empresas, manteve-se o apoio aos projetos incubados, as 

partilhas de oportunidades de candidaturas, participações, formações, entre outros (no período 

de junho a agosto de 2022 estiveram 11 projetos na Incubadora). Ainda ao nível da incubadora, 

mas no contexto de interligação regional, foi dada continuidade as ações necessárias para o 

desenvolvimento do novo cronograma 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), que se prevê 

arrancar durante o mês de setembro de 2022 e para executar até ao mês de junho de 2023. 

Cumulativamente, deu-se início à articulação com o CJA, através do projeto IncubaJá – 

Incubadora Juvenil de Águeda (centro de empreendedorismo e inovação social juvenil 

promovido pelo Centro de Juventude de Águeda), conferindo apoio aos projetos cuja área 

temática do negócio não se adequa, ou está já demasiado madura do ponto de vista 

empresarial, para ser apoiada por esse espaço. 
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4.3.2. TURISMO SUSTENTÁVEL 

O serviço de turismo mantém-se atento às tendências que predominam no setor, bem como à 

realidade em que vivemos, melhorando cada vez mais a experiência de quem nos visita. 

Durante o mês de junho, o foco do serviço direcionou-se para a preparação do AgitÁgueda – art 

Festival, em particular para as intervenções de arte urbana e a organização da 7ª edição das 

Jornadas Internacionais de Turismo. Foi preparada toda a logística e programação de dois dias de 

comunicações, que decorreram a 15 e 16 de julho, no Centro de Artes e Águeda. A conferência 

integrada na programação AgitÁgueda, realizou-se em formato híbrido, aliando o presencial e o 

online. Esta edição foi 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 promovido 

em simultâneo em Portugal e no Brasil. Com comunicações de elevada qualidade, merece destaque 

a participação da Embaixadora de Cuba em Portugal, Yusmari Diaz Perez, a qual enalteceu o turismo 

desenvolvido em Águeda, deixando o desafio para cooperações futuras. 

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

deu continuidade ao galardão “Chapéu de Ouro”, através da 2.ª edição, entregue na sessão de 

encerramento das Jornadas Internacionais de Turismo. A entrega do galardão distingue com 

relevância, aqueles que, pelo trabalho desenvolvido, contribuíram para o desenvolvimento do setor 

turístico. A entidade galardoada foi a CP – Comboios de Portugal. A entrega do galardão decorreu 

em cerimónia própria, perante a presença de vários dignatários e representantes desta entidade. 

Salienta-se ainda o encerramento do evento com uma mostra gastronómica para todos os presentes, 

protagonizada pelas três confrarias de Águeda!  

Desde 2006, o AgitÁgueda – Art Festival contribui para o panorama cultural da cidade de uma forma 

sem igual, dinamizando toda a região durante o mês de julho. Esta edição decorreu de 2 a 24 de julho, 

no qual as ruas da cidade foram o palco de diversas animações e performances, tendo o Mapa 

Turístico sido devidamente atualizado e disponibilizado a par com o programa do evento (e.g. 

estabelecimentos comerciais, hotéis e operadores turísticos, etc.).  

Para o bom funcionamento das atividades realizadas, nomeadamente aos fins-de-semana, em 

articulação com a Divisão da Cultura e Desporto, o serviço da DV-AS garantiu o acompanhamento 

de todos grupos de animação, bem como a disponibilização de promotores turísticos que apoiaram 

as atividades em curso. Esta Bolsa de Promotores apoiou não só as atividades em curso no âmbito do 

AgitÁgueda, como também as viagens do Comboio Histórico do Vouga e visitas guiadas à cidade.  
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Ao todo, cerca de 15 jovens tiveram oportunidade para participar ativamente nestas iniciativas. Para 

uma divulgação mais abrangente do festival AgitÁgueda, foram efetuadas diversas ações de 

promoção e divulgação que se estenderam a todo o território (campanha digital), e nas redes das 

entidades parceiras – Turismo de Portugal, Turismo do centro de Portugal, Rota da Bairrada, etc. – 

tendo ainda sido efetuada uma divulgação pela região de Aveiro, em particular no centro da cidade 

de Aveiro, e em Ílhavo, nos estabelecimentos próximos das praias. 

Para responder à elevada procura turística, e procurando prestar o melhor serviço de atendimento, o 

horário do Posto de Turismo foi alargado, estando em funcionamento de terça a domingo, das 10h00 

às 19h00. Foi ainda preparado um “posto de informação turística avançado”, localizado aos fins-de-

semana na rua Luís de Camões. Totalizando de 7.708 visitantes/turistas que procuraram o Posto de 

Turismo nestes três meses (mais detalhe no I4C), salienta-se o incremento do número de turistas 

estrangeiros, bem com o aumento do número de atendimentos em cerca de 45 % face ao mesmo 

período em 2021. 

Durante os meses de junho, julho e agosto, o “Comboio Histórico da Linha do Vouga” fez 9 viagens ao 

longo da linha do Vouga entre Aveiro e Macinhata do Vouga, numa experiência que nos faz viajar no 

tempo, visitando o Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga e efetuando uma paragem em Águeda 

para uma visita à cidade. O uso obrigatório de máscara manteve-se, mas a lotação regressou aos 

termos pré-pandemia. 

O Turismo de Natureza continua a ser uma forte aposta por parte do Município. Neste sentido, foram 

realizadas vistorias a diversos percursos pedestres, efetuando um levantamento das condições de 

segurança em que se encontram e as necessidades de sinalética. Dada a relevância desta temática, 

foi desenvolvido em parceria com entidades locais um novo trilho pedestre, PR14 – Trilho da Ribeira da 

Alombada, que irá integrar a rede de percursos do nosso concelho. 

São várias as ações que o Município desenvolve para promover o comércio local e apoiar as famílias. 

A nova edição da campanha “Compre em Águeda”, a decorrer no mês de setembro, é uma dessas 

medidas que foi deviamente estruturada nesta fase. Ao todo serão entregues vales em compras a 

descontar no comércio aderente, no valor total de 30 mil euros. 

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

meses, a rubrica semanal obedece a uma programação prévia dos conteúdos a divulgar, tendo em 

atenção os diversos acontecimentos de destaque que acontecem no nosso concelho. A página de 

Instagram contou um total de 24 publicações, com um total de 610 likes, simultaneamente divulgadas 

no facebook do Município de Águeda, com um total de 2.883 likes e 430 partilhas. 
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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 cofinanciadas em fase de execução:  

POR Centro 2020 

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; 

PROGRAMA VALORIZAR – TURISMO DE PORTUGAL 

Elaborarão e submissão de reprogramação temporal e financeira da operação 

“Projeto de infraestruturação, monitorização e gestão integrada dos traçados 

estruturantes da Grande Rota da Ria de Aveiro – Ecopista do Vouga”. 

4.4. EXCELÊNCIA DA EDUCAÇÃO E 

JUVENTUDE 

4.4.1. EDUCAÇÃO 

No âmbito da estratégia governamental de transferência de competências para os municípios, 

nas mais diversas áreas, e mais especificamente, na área da Educação, o Município de Águeda, 

tem sido ao longo dos anos, um pilar na garantia de respostas às necessidades da comunidade 

educativa do concelho. Neste sentido, o período em questão, centrou-se na preparação de toda 

a logística necessária para o ano letivo 2022/2023, sobretudo que se refere à inscrição dos alunos 

do concelho nos serviços municipais do pré-escolar (Atividades de Animação e Apoio à Família – 

AAAF), Refeições Escolares e Auxílios Económicos para o 1.º CEB e Transportes Escolares. 

Assim, foram realizadas 1830 inscrições online (procedimento que tem vindo a registar cada vez 

maior adesão por parte dos encarregados de educação), 457 inscrições presenciais e mais de 

4.500 contactos telefónicos estabelecidos pelos encarregados de educação com o serviço de 

Educação (para esclarecimento de dúvidas). 
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Cumulativamente ao processo de inscrições, foram lançados diversos procedimentos concursais 

com vista ao funcionamento de todo o sistema educativo, de onde se destacam: 

• a aquisição de fruta e leite no âmbito do Regime Escolar (pré-escolar e 1.º CEB); 

• a aquisição de material de economato (material de escritório) e aquisição de produtos 

(consumíveis) de higiene e limpeza para os estabelecimentos de educação com 2.º, 3.º 

ciclos e ensino secundário; 

• a aquisição de serviços de pequenas reparações/manutenção nos estabelecimentos de 

educação; 

• a aquisição de serviços para transportes escolares; 

• a aquisição de serviços para o fornecimento de refeições escolares (nos antigos refeitórios 

concessionados da DGEstE); 

• a aquisição de serviços para Transformação/Transição Digital - Plataforma de Gestão 

Global de Educação de Apoio à Transferência de Competências. Este sistema vem permitir 

uma gestão integrada entre a autarquia e os diversos stakeholders, implementando um 

sistema integrado com o ERP do município, com os sistemas implementados nos 

estabelecimentos de ensino ao nível do Ministério da Educação (ex: E360), assim com a 

Autoridade Tributária. O mesmo, uma gestão flexível de pagamentos através de diversos 

operadores/canais existentes no mercado, quer em sistema pós-pago ou pré-pago, 

otimizando o fluxo da informação entre os diversos intervenientes (serviços do Município, 

AE/ENA, alunos e encarregados de educação, parceiros). 

Ainda no que diz respeito à preparação do ano escolar, importa destacar o arranque das obras 

de Requalificação da EB de Águeda (Chãs) e, em especial, o desenvolvimento das obras de 

adaptação da Fundação Almeida Roque, para o funcionamento provisório da escola durante o 

ano letivo de 2022/2023, alicerçadas no Protocolo estabelecido entre a autarquia e a Fundação 

em questão.  

As obras implicaram a reestruturação física do edifício da Fundação, com a criação de salas 

necessárias para todas as valências, assim como com a adaptação de todos os sistemas ao 

funcionamento escolar, garantindo todas as condições pedagógicas e de segurança para o 

funcionamento da mesma. 

Para além das ações referentes ao arranque no ano escolar, destaque ainda para o 

desenvolvimento de algumas atividades destinadas à sua comunidade educativa, 

nomeadamente:  
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• a “Semana do Teatro”, que celebra o Dia Mundial do Teatro e que contou com a presença 

de cerca de 2933 participantes. Neste âmbito decorreu, para as crianças do pré-escolar, 

a peça infantil “Abraças-me?”, apresentada pela companhia Boutique da Cultura, 

decorreu nos dias 21 e 22 de junho, no CAA - Centro de Artes de Águeda. Nos dias 28 e 29, 

as crianças das Escolas Básicas do 1º Ciclo, puderam assistir à peça de teatro “Refúgio”, 

apresentada pela Associação Cultural e Recreativa Teatro e Marionetas Mito do Homem 

Plantado; 

• a 9.ª edição do projeto “Águeda Férias em movimento”, dirigido a crianças e jovens dos 6 

aos 14 anos, onde de 4 a 29 de julho, os participantes puderam desfrutar de dezenas 

atividades de carácter educativo, cultural, desportivo e lúdico-recreativo, num total de 170 

participantes por semana. 

Ainda em termos de projetos, de referir a continuidade da implementação do Plano Nacional das 

Artes, com a realização de reuniões com os agrupamentos de escolas, com vista à constituição 

da comissão consultiva do PNA.  

No que se refere à atividade do Agueda Living Lab durante o período em questão, o ALL manteve 

os serviços de fabricação digital em funcionamento, quer através da prestação de serviços para 

a comunidade, quer através da prestação de serviços internos à autarquia. 

Para além do regular funcionamento das instalações, o ALL continuou a receber os voluntários do 

Serviço de Voluntariado Europeu para formação em Fabricação Digital (Modelação 2D & 3D, 

Programação e Robótica), no âmbito da sua estada durante um ano no Concelho de Águeda, 

num total de 18 jovens durante este período. 

Nos dias 4 e 8 de julho, o ALL teve ainda a visita dos 22 alunos da CITNM Summer School, que 

participaram ainda num workshop de robótica e programação, para além de ficarem a conhecer 

o espaço e as oportunidades que o mesmo oferece. 

4.4.2. JUVENTUDE 

No que diz respeito à área da Juventude, no âmbito da função primordial do Centro da Juventude de 

Águeda (CJA) de fornecer aos jovens informação sobre as oportunidades disponíveis no contexto 

local, regional, nacional e europeu, o CJA esteve presente em todas as escolas do município com a 

sua banca, com o intuito de divulgar o CJA, o que faz e o que dispõe para os jovens, bem como que 

outras possibilidades existem fora do mesmo para os jovens. 
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Já no que se refere à juventude, no mês de julho, realizou-se o primeiro intercâmbio de jovens dentro 

da acreditação a 7 anos do CJA, o Socially Unplugged. O Socially Unplugged teve como intuito 

trabalhar a temática das redes sociais associadas à saúde mental. Este intercâmbio contou com um 

total de 30 jovens provenientes de diferentes países europeus, que ficaram em Águeda por o tempo 

total de uma semana. 

Ao nível da iniciativa Emoaction – Emoção em Ação finalizaram-se ao longo do mês de junho as 

sessões de desenvolvimento de competências emocionais, que terminaram com o fim do ano letivo, 

em todos os ciclos de escolaridade. No pré-escolar as sessões desenvolveram competências ao nível 

da compaixão, relações interpessoais e atenção e respeito com os outros, através do treino do elogio 

e atitudes de respeito. Já no 1.º CEB as sessões focaram o 5.º e último pilar de inteligência emocional 

– as competências sociais – e realizaram-se as sessões de encerramento. No 2.º e 3.º CEB, as sessões 

terminaram a 15 de junho e foram realizadas as sessões de encerramento e avaliação da parceria 

com os/as alunos/as envolvidos. 

Desde o pré-escolar até ao 3.º ciclo, a iniciativa contou com 1547 participantes e continuou a mostrar 

resultados e a ter uma grande aceitação por parte de todo o meio escolar pela importância de 

projetos neste âmbito pelos benefícios emocionais e sociais que trazem às crianças e jovens do 

município, no apoio ao seu desenvolvimento enquanto pessoas e cidadãos. 

Já ao nível do projeto no âmbito do projeto KA2 ACCESS_UP, desenvolvido pela Il Mio Futuro, parceiro 

Italiano, financiado pelo programa Erasmus + da União Europeia, desenvolveram-se no dia 1 de Junho, 

os focus group com professores das diferentes escolas do município e com os representes dos pais e 

encarregados de educação,  os quais se destinaram à recolha de dados para o primeiro resultado 

do projeto que pretende reunir a perceção dos pais e professores relativamente ao envolvimento e 

socialização parental nas escolas como medida preventiva para o abandono escolar precoce. 

Cumulativamente e ainda ao nível deste projeto, deslocaram-se, nos dias 7 e 8 de junho de 2022, duas 

técnicas da autarquia e do CJA a Giulianova, Itália, com vista à primeira reunião transnacional, tendo 

sido apresentado o plano de comunicação e disseminação do projeto, assim como o plano para a 

elaboração do Resultado 2 do projeto, um jogo educativo, baseado nos princípios da gamificação, 

com o objetivo de promover competências de literacia em jovens do 9.º e 10.º ano. Foram ainda 

apresentadas as unidades de aprendizagem para o referido jogo, definidos, em cooperação com os 

restantes parceiros, os próximos passos do projeto, definição de deadlines e esclarecimento de 

dúvidas. 
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Já no que se refere ao projeto INCUBA JÁ, foi realizado no dia 8 de julho de 2022 o seminário de 

Inauguração, nas instalações do CJA, tendo mesmo contado com a presença de 30 profissionais das 

mais variadas áreas e com a presença do Dr. Filipe Almeida, Presidente da Portugal Inovação social, 

cofinanciador da Iniciativa. 

Ainda a este nível, deu-se início às atividades programadas, com especial relevo para as sessões de 

Criatividade e Empreendedorismo, com a primeira a envolver 62 jovens de 12.º ano do Ensino 

profissional da Escola Secundária Adolfo Portela. Esta sessão teve como objetivo principal a 

sensibilização dos jovens para as dificuldades para a transição para o mercado de trabalho e 

disseminação das oportunidades que a INCUBA JÁ pode deter junto deste momento difícil para os 

mesmos, assim como a promoção da participação social ativa para a criação por parte dos jovens 

dos seus próprios projetos sociais. 

No âmbito do projeto Step 1: o primeiro passo para o voluntariado, financiado pela Agência Nacional 

Juventude, Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade foi realizada reunião com os parceiros de 

forma a delinear os pontos fulcrais na seleção de participantes para a atividade de mobilidade a 

realizar em setembro de 2022, assim como os principais pontos logísticos a considerar. 

Por último, o CJA foi convidado a participar num evento de carácter social realizado por um grupo de 

estudantes do 2.º ano da Licenciatura de Secretariado e Comunicação Empresarial, da ESTGA - 

Universidade de Aveiro intitulado “Com diferenças, crescemos!”, que contou também com a 

participação do Cerciag Águeda. Os utentes da Cerciag tiveram a oportunidade conhecer e 

interagir com os voluntários europeus do CJA, através de dinâmicas de grupo e consciencialização 

para a preservação ambiental. Os presentes perfizeram um total de 52 pessoas. 

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 alusivos à 

Agenda 21 Local, entre os quais se destacam, o Mês do Ambiente, Semana Nacional de Espécies 

Invasoras, Dia Mundial da Energia, Limpar Águeda, Férias em Movimento, entre outros, recebendo 

também alguns pedidos de escolas e instituições do concelho. Estas ações foram desenvolvidas pelos 
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projetos municipais - Laboratório Vivo para a Descarbonização e LIFE Águeda - para cerca de 1.155 

participantes. 

O Município de Águeda também apoiou diversas eco-escolas com diversos materiais para a 

dinamização das suas atividades: desde as hortas das escolas, às intervenções de arte/ambiente do 

“O Mar Começa Aqui”. 

No âmbito da exposição itinerante “O meu ambiente, uma tela”, após percorrer a sede de todos os 

agrupamentos de escola do concelho, a mesma esteve presente na Biblioteca Municipal, expondo 

todos os trabalhos realizados pelas escolas de Águeda, subordinados a esta temática, sendo que as 

mesmas regressaram às respetivas escolas, com um balanço muito positivo não só pela qualidade dos 

trabalhos apresentados, como também pela recetividade que a exposição teve junto das 

comunidades escolares! 

À semelhança de anos anteriores, o Município de Águeda submeteu a candidatura ao Programa 

ECOXXI 2022. O ECOXXI visa a identificação e o reconhecimento de boas práticas de sustentabilidade 

desenvolvidas ao nível dos municípios, valorizando um conjunto de aspetos considerados 

fundamentais à construção do Desenvolvimento Sustentável. Foi divulgado o Índice de 

Sustentabilidade Municipal de Águeda que se encontra acima da média nacional. O Município de 

Águeda obteve um resultado global de 67,6 no Índice de Sustentabilidade Municipal 2022, que avalia 

o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, 

mantendo o seu posicionamento de liderança nos parâmetros avaliados face à região e ao país. Este 

estudo foi elaborado pelo CESOP (Centro de Estudos e Sondagens de Opinião) da Universidade 

Católica e resulta de dados fornecidos por vários organismos públicos e privados, nacionais e 

internacionais, entre os quais o INE (Instituto Nacional de Estatística), a APA (Agência Portuguesa do 

Ambiente), o ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas), o Alto Comissariado para 

as Migrações, o IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional), a Quercus, a Turismo de Portugal, 

Pordata, Direções Gerais, entre muitas outras entidades.  

Em relação à mobilidade sustentável, 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.  

Foram introduzidas algumas melhorias no sistema e colocadas algumas limitações no uso das 

bicicletas elétricas. Está atualmente em curso a atualização do regulamento do serviço beÁgueda. 

Até à data, existem 2.549 utilizadores registados, tendo sido percorridos 195.300 km de viagem em 

bicicleta e equivalendo a uma poupança de 20,44 Ton CO2. 

Foi dado seguimento para aquisição de mais 10 bicicletas elétricas, bem como expansão de alguns 

parques existentes e instalação de um parque junto à Escola Secundária Marques de Castilho 

mediante procedimento por Concurso público. Ainda dentro do tema da mobilidade, foi aprovado 
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em Assembleia Municipal o Plano de Promoção da Acessibilidade para Águeda, orientado para o 

desenvolvimento de um Programa Operativo de promoção da acessibilidade. Enquadradas nas 

medidas propostas, foi submetida pela DV-MAF uma candidatura ao programa acessibilidades 360. 

De salientar ainda o estudo de sinalética que está em curso e que visa a melhoria da 

informação/deslocação na cidade. 

Importa igualmente referir que a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro fez uma 

apresentação pública da atualização do PIMTRA – A aposta na mobilidade ativa divulgando o 

trabalho de todos os municípios envolvidos.  

Relativamente ao projeto vencedor – ExplorAPPateira – foi apresentado em sessão pública o site/app, 

bem como divulgado o Guia de Campo. Contínua em execução os trabalhos para implementação 

dos painéis interpretativos para colocar no Observatório de Avifauna e do documentário. 

É ainda do âmbito da divisão a 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 (microprodução 

e UPAC`s) e que em junho tiveram uma produção de 22.100 kW.h, em julho uma produção de 25.540 

kW.h, e em agosto uma produção de 23.102 kW.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 junho, julho e agosto foram reportadas 85 avarias de iluminação 

pública (26 em junho, 38 em julho e 21 em agosto), encontrando-se todas solucionadas. 

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, os 50 % na 

energia consumida. 

Dinamização da 1.ª edição do Mês do Ambiente (decorreu de 20 de maio a 25 de junho) e reuniu 

diferentes entidades e parceiros em atividades multidisciplinares. Particularmente, workshops e sessões 

de sensibilização ambiental promovidas nas escolas pelo Projeto Laboratório Vivo para a 

Descarbonização (LVpD) Águeda Sm@rt City Lab, onde em 13 ações abrangeram mais de 700 alunos. 

Foi também aposta do Município, “Campanhas Digitais” aquando, por exemplo, da comemoração 

do dia Mundial da Bicicleta e dia do Ambiente, no Facebook do Município de Águeda e do Águeda 

Sm@rt City Lab.  Decorreu também uma manhã aberta nos Viveiros Municipais de Águeda e uma 

ação de sensibilização conjunta com as F/UF - a campanha “LIMPAR Águeda”. Estiveram envolvidos 

cerca de 70 voluntários, de distintas faixas etárias, da Freguesia de Macinhata do Vouga, Valongo do 

Vouga, União de Freguesias do Préstimo e Macieira do Alcôba; Barrô e Aguada de Baixo; e Travassô 
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e Óis da Ribeira. Desta iniciativa em particular, verificou-se um grande interesse pelo tema, bem como 

a indicação de alguns grupos terem decidido continuar com estas iniciativas nas suas freguesias.  

Ainda no Mês do Ambiente, no dia 10 de junho, decorreu em Macinhata do Vouga (integrado 

também nas comemorações da “Macinhata em Festa”) a segunda tertúlia do Ciclo de Tertúlias “Rio 

de Conversas – Rio Vouga”, onde estiveram presentes (em painel) os Senhores Presidentes da Câmara 

Municipal de Águeda e da Freguesia de Macinhata Vouga, a Professora Rosa Pinho da Universidade 

de Aveiro e o Dr. José Francisco Silva – Presidente da APOMA e Associação Florestal do Baixo Vouga. 

Estiveram presentes cerca de três dezenas de pessoas que tiveram oportunidade de partilhar diversas 

memórias e histórias, bem como perspetivas futuras para dinamização do rio. Já se encontra em 

programação a 3.ª tertúlia, esta sobre o Rio Águeda, a realizar na primeira semana de outubro no IVV. 

No âmbito do projeto LIFE Águeda, decorreu em conjunto com a coordenação do projeto, no dia 7 

de junho, uma auditoria “ao terreno” a fim de avaliar e verificar só trabalhos e intervenções efetuadas. 

No âmbito do programa “Férias em Movimento” foram dinamizadas três atividades “LIFE em Férias” 

para 350 jovens no parque Fluvial da Redonda. No âmbito do projeto em rede CApt2 (Circularidade 

da Água – por todos e para todos), procedeu-se à preparação e organização do Grupo de 

Planeamento e Ação Local do Município de Águeda, que iniciará a sua dinamização dia 20 de 

setembro. Este Grupo irá refletir sobre quais os principais problemas do concelho relacionados com a 

temática da água, a sua gestão, bem como análise de metas futuras a atingir, e ações práticas que 

contribuam para uma melhor sustentabilidade. 

Preparação e organização da Semana Europeia da Mobilidade e Dia Europeu sem Carros 2022 (16 a 

25 de setembro), este ano com um programa mais alargado e ambicioso! As iniciativas decorrem 

subordinas ao tema Melhores Ligações: Combina e Move-te! Estão programados dias repletos de 

atividades dirigidas a toda a comunidade e escolas do concelho, como é exemplo a iniciativa 

“Bicicleta: a tua energia”, “Bike&Troti Bus”, o regresso da ação “Escolas com Pedal” (que este ano se 

estende a toda a semana) e atividades do Centro Municipal de Marcha e Corrida. No Centro de Artes 

de Águeda, estará a partir do dia 16 de setembro a exposição, “Bicicletas com Histórias – Profissões 

de Antigamente” que revisita a forma como a bicicleta era usada antigamente. Esta exposição estará 

disponível para visita até ao dia 25 de setembro. A CERCIAG, com apoio da Câmara Municipal de 

Águeda, dinamiza no Largo 1.º de Maio, no dia 16 de setembro, atividades culturais e desportivas. Na 

manhã do dia 21 de setembro, no âmbito do projeto CISMOB (Cooperative information platform for 

low carbon and sustainable mobility) terá lugar no Café Concerto do Centro de Artes de Águeda, o 

Workshop “Mobilidade Sustentável – o Futuro dos Territórios” que pretende colocar em discussão 

soluções para a mobilidade sustentável e envolvimento dos cidadãos em soluções e projetos criativos. 

No dia 25 de setembro, decorrerão diversas atividades lúdicas e desportivas na Avenida Eugénio 

Ribeiro, Rua Dr. Adolfo Portela e Rua Bombeiros Voluntários como atividades de cycling, insufláveis, 
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gincanas de bicicletas, entre outras iniciativas. Estas ruas serão fechadas ao trânsito durante todo o 

dia 25 de setembro. O programa da Semana da Mobilidade conta também com provas de trail – 

Troféu Trail 8.ª Etapa Trail dos Arrozais (18 de setembro) e ciclismo – Águeda Gravel Race (25 de 

setembro). 

A Divisão de Ambiente e Sustentabilidade elaborou duas candidaturas ao Fundo Ambiental: Aviso n.º 

14198/2022: Conservação da Natureza e da Biodiversidade — Projetos de erradicação e controlo de 

espécies invasoras prioritárias - Ações de remoção e controlo de espécies da flora exótica invasora 

aquática no rio Cértima e Aviso n.º 14199/2022: Educação Ambiental + Transversal + Aberta + 

Participada 2022 - Águeda + sustentável | Bio+R 

Encontram-se em curso os trabalhos para a elaboração a execução do Mapa de Ruído Municipal 

(MRM), Estado do Ambiente Acústico (EAA) e Plano Municipal de Redução de Ruído (PMRR) do 

concelho de Águeda. 

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, no referido período foram realizadas 

diversas ações de sensibilização, pela equipa de dinamização da sede do Laboratório, incluindo 

a realização de um workshop de reciclagem, que englobou a dinamização de jogos de 

biodiversidade, na Feira do Mundo Rural, que decorreu na freguesia de Travassô. 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, tendo um alcance de 

63.965 pessoas, 3.776 visitas e 1.320 gostos. 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 junho e 

julho foram transportadas 1.220 pessoas. Desde o início da sua implementação (17 de setembro de 

2021) e até 30 de julho de 2022 este meio de transporte elétrico, já foi utilizado por 3.549 pessoas. 
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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 depositadas e posteriormente recicladas: 57.014 garrafas de plástico (PET), 55.327 garrafas de 

vidro e 11.799 latas, num total de 124.140 embalagens, correspondendo a 597.102 pontos atribuídos.  

 

Para o período em causa foram depositadas 15.648 garrafas de plástico (PET), 19.523 garrafas de vidro 

e 4.848 latas, num total de 40.019 embalagens, correspondendo a 190.399 pontos atribuídos. Desde a 

sua implementação até ao momento foram comunicados à ERSUC 18.660 kg de vidro e 5.740 kg de 

plástico/metal (latas) revertendo para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Águeda 1.960,32€. 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.  

 

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 – 29.760 kg.  

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

pública no PT 150, para o período em questão (junho, julho e agosto de 2022) e comparando com o 

ano de 2018, em que a medida ainda não estava implementada, houve uma poupança de 2.862,95 

kWh, o equivalente a cerca de 572,59€.  

 

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 5.953,56 kWh de energia, o que 

equivale a um rendimento de cerca de 715,57€, correspondendo a uma economia de CO2 total de 

3.166,79 Kg. Ainda no que se refere à operação 1.11., nomeadamente aos 2 painéis multimédia de 

exterior (Tomi), no período em questão foram registados os seguintes dados: 

• Painel Praça do Município: 72.910 toques | 577 fotos  

• Painel da Rua Luís de Camões: 322.093 toques | 1.171 fotos  

 

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: 
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• A participação no Evento Externo Internacional Velo-City 2022, que se realizou em Ljubljana 

(Eslovénia) de 14 a 17 de junho de 2022. Neste âmbito, a delegação de Águeda participou na 

conferência mundial de mobilidade em bicicleta, tendo sido realizadas visitas técnicas 

conforme relatórios elaborados e submetidos (em português e em inglês); 

• A participação e realização de uma apresentação sobre SMARTA 2 - Projeto Demonstrador 

de Águeda, no âmbito da reunião de Stakeholders, que decorreu na Universidade de Aveiro, 

no dia 20 de junho de 2022; 

• A participação no terceiro evento internacional, que decorreu nos dias 29 e 30 de junho de 

2022, em Bucareste (Roménia). Neste âmbito, além das reuniões do projetos e visitas técnicas, 

foi também efetuada uma apresentação para todos os participantes no evento sobre a 

“Mobilidade elétrica em Águeda – desafios e boas práticas”; 

• A elaboração do draft do programa da reunião de stakeholders a realizar-se em Águeda, no 

dia 21 de setembro de 2022 e demais tarefas associadas.  

 

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. São 

espécies-alvo destas ações: diversas do género acácia, cana, robínia, espanta-lobos e tintureira, 

tendo sido foco nesta fase esta última espécie. Acompanhamento das intervenções já efetuadas 

de florestação. 

No âmbito da renaturalização da morfologia das linhas de água, foi dada continuidade aos 

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

foram removidos os obstáculos à progressão fluvial existentes nos rios Águeda e Alfusqueiro 

localizados na área de intervenção do projeto LIFE Águeda, segundo previsto. Ainda em curso os 

trabalhos de construção dos dispositivos de transposição, ou passagens para peixes, que 

permitem o restaurar o corredor ecológico ao longo de mais de 40 km de linhas de água do 

concelho. Em finalização as intervenções nos Moinhos da Vermelha, onde está a ser 

implementado um dispositivo piloto, especificamente desenhado para o local pela Aqualogus 

(parceiro do projeto LIFE Águeda). Foi finalizada a operação para consolidação do muro do 

açude na captação de água da AdRA, localizada junto ao parque fluvial da Redonda, o qual se 

encontrava em avançado estado de degradação e oferecia riscos. As intervenções para 

instalação da rampa que servirá de passagem naturalizada para a ictiofauna associada ao 

referido muro já foram iniciadas. No total, encontra-se prevista a instalação, pelo projeto LIFE 



 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  4/2022 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

53      

Águeda, de 3 passagens para peixes permanentes (Moinhos da Vermelha, Redonda e Presa da 

Carvalha), bem como 2 temporárias (que servirão os parques fluviais de Bolfiar e da Redonda), 

todas elas localizadas nos rios Águeda e Alfusqueiro. Foi recebida a visita da auditora que 

acompanha os trabalhos executados pelo projeto, tendo sido efetuada a vistoria do 

desenvolvimento das ações para melhoria dos habitats ribeirinhos e de continuidade fluvial. 

4.5.3. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

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 

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 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 cartazes. 

O serviço procedeu ainda ao acompanhamento da monitorização da qualidade da água da 

piscina fluvial, instalada no rio Águeda, tendo todas as campanhas de amostragem realizadas 

dado a mesma como “Apta para banhos”. 

A adaptação e mitigação das alterações climáticas só é possível com a recolha e gestão de 

conhecimento ambiental. Numa Human Smart City, este conhecimento está ao serviço dos 

cidadãos, pelo que é fundamental existir a monitorização das condições ambientais no território 

do concelho. Uma extensa Rede de sensores ambientais para monitorização da qualidade do ar 

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. Na página “Ar e Ruído” do site do Município encontram-se 

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. 
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Na semana de 07 a 14 de julho ocorreu uma “onda de calor” em Portugal continental que afetou 

negativamente a qualidade do ar no país. As elevadas temperaturas e níveis de radiação solar 

também pela fotólise de gases atmosféricos (e.g. NO2) produzem concentrações elevadas de 

ozono. O ozono troposférico pode gerar perturbações na saúde das pessoas (por ex. tosse, dores 

de cabeça, dores no peito, falta de ar e irritações oculares). As estações da Rede de 

Monitorização e Gestão de Qualidade do Ar, Ruído e Meteorologia do município de Águeda 

registaram localmente 20 excedências horárias ao limiar de informação definido no DL 102/2010 

de 23 de setembro na versão atualmente em vigor, tendo todas elas ocorrido no período de 7 a 

14 de julho. Neste sentido, o município de Águeda tem acompanhado a evolução dos valores e 

foram atempadamente publicados nos meios e canais habituais do município, os correspondentes 

avisos à população, nos quais se divulgaram as medidas de precaução aconselhadas, com 

especial foco e atenção para os grupos mais sensíveis. Ainda de referir que os incêndios que se 

verificaram durante o mês de julho provocaram um aumento na concentração de partículas 

suspensas (PM10 e PM2,5) não obstante, os valores registados encontram-se dentro dos 

parâmetros adequados para a proteção da saúde humana. 

Por último, e sendo o AgitÁgueda um evento sustentável, há a referir uma das medidas 

implementadas foi a monitorização da qualidade ambiental durante o evento. Todos os 

parâmetros monitorizados determinaram a qualidade do ar como “Boa”. Igualmente, os 

sonómetros não registaram alterações de maior relativamente ao ruído ambiente no decorrer do 

AgitAgueda Art Festival, apenas registando valores da ordem de 80 a 90 decibéis no evento de 

fecho do Festival. 

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.  Os serviços trataram das sementeiras e das melhorias no tratamento do 

espaço verde na Ribeira do Ameal. 
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Relativamente às Hortas Comunitárias, existiu o acompanhamento das explorações/cedências e 

a manutenção das Hortas Comunitárias de Águeda. 

De referir ainda o Acolhimento de colaboradores da CERCIAG, do Centro de Formação 

Profissional e da Centro de Reinserção Social. 

Acolhimento de formandas do Centro de Formação Profissional de cursos de jardinagem; 

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 reforçado o serviço de recolha porta a 

porta de recicláveis, continuando a aumentar os circuitos e locais de recolha, com diferentes 

periodicidades, todos os dias da semana, à exceção do domingo, como medida de melhoria da 

otimização dos recursos disponíveis. 

Relativamente à gestão dos resíduos, destacamos o seguinte: 

▪ Apoio operacional ao Ecoevento AgitÁgueda nas recolhas de resíduos recicláveis para 

valorização; 

▪ Apoio ao reforço de necessidades de limpeza urbana na cidade, decorrente do 

AgitÁgueda; 

▪ Acompanhamento de contrato com prestador de serviços Luságua, resultante do 

procedimento do concurso público do agrupamento de entidades de Águeda, Estarreja, 

Murtosa e Sever do Vouga; 

▪ Apoio operacional à instalação de máquina inovadora de recolha de resíduos instalada 

no mercado municipal; 

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

concelho; 

▪ Acompanhamento do aumento do circuito de recolha porta-a-porta; 

▪ Monitorização dos serviços de recolha de RSU e recicláveis; 

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

munícipes; 

▪ Recolha de verdes ao domicílio no núcleo urbano; 

▪ Recolha e encaminhamento de RSU's na globalidade do concelho. 

A manutenção de contentores, a limpeza e remoção de lixeiras clandestinas, a limpeza/recolha 

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

a ser gerida e mantida pelos serviços desta autarquia. 
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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 

continua a manutenção e limpeza do espaço e encaminhamento dos resíduos verdes para 

valorização ambiental. 

Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor 

Nos serviços do Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor, destacam-se os seguintes trabalhos: 

▪ Apoio ao evento Feira do Mundo Rural - 16 a 19 de junho de 2022 – Travassô: 

o licenciamento do evento, procedimentos administrativos e sanitários com as 

explorações pecuárias presentes, organização do sector animal na feira; 

o apoio aos pedidos de autorização para a garraiada; 

o apoio à montagem do espaço de exposição cedido ao Municipio de Águeda; 

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

180.000€ 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; 

Saúde e Bem Estar Animal 

Na Saúde e Bem Estar Animal, destaca-se a melhoria do Regulamento Municipal do Apoio À 

Saúde e Bem Estar Animal e melhoria das condições do Canil, com reutilização de antigos 

materiais da Cantina, tais como implementação de espaços de lavagens/duches dos animais 

acolhidos bem como espaços de tosquia. 

Encontra-se em curso a campanha CED – Captura, Esterilização e Devolução e inicia a 6 de 

setembro a campanha de vacinação antirrábica, cuja preparação foi efetuada durante este 

período.  

Entre outros serviços prestados, destacam-se: 

▪ Aquisição de material de tosquia dos animais alojados no canil municipal; 

▪ Aquisição de leitores microchip e de medicamentos; 

▪ Continua-se a fomentar as adoções dos caninos e as campanhas em curso sobre a 

esterilização dos animais adotados no canil municipal; 
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▪ Preparação de candidatura de apoio financeiro às esterilizações de animais de 

companhia; 

▪ Apoio aos cidadãos na procura de animais desaparecidos; 

▪ Acompanhamento da campanha de adoção e das esterilizações. 

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 1.983,00€. 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 execução: 

POSEUR 

Elaboração e submissão de reprogramação temporal e financeira da operação 

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

Águeda”. 

LIFE Águeda 

PT-LIFE16_ENV_PT_000411 LIFE Águeda 
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4.6. ÁGUEDA COMO REFERÊNCIA CULTURAL 

Ao longo dos anos, Águeda tem-se vindo a posicionar como forte promotor da cultura, 

incentivando a sua população a aderir a várias iniciativas, tais como o AgitÁgueda, que de forma 

bem patente promove o nosso concelho, ou fomentando o associativismo cultural através dos 

vários apoios concedidos às coletividades, associações e outros agentes culturais. 

4.6.1. ASSOCIATIVISMO CULTURAL, RECREATIVO E JUVENIL 

No entanto, e para a concretização da política cultural municipal, as associações também 

desempenham um papel crucial na promoção e dinamização da atividade cultural e recreativa 

em todo o concelho, facto que é reconhecido por todos. 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. Neste seguimento, e no período em 

observação, procedeu-se à atribuição de apoios a 48 associações e 1 artista individual Culturais, 

Recreativas e Juvenis, no valor total de 209.809,63€ e 32 Instituições Particulares de Solidariedade 

Social, no valor total de 234.691,86€. 

É importante também destacar o apoio extraordinário atribuído aos grupos folclóricos e 

etnográficos que lhes permita fazer face à necessidade de reposição de trajes danificados pelo 

tempo e também de reparação de alguns instrumentos. Em julho, foi atribuído e transferido um 

total de 20.000,00€ corresponde a 2.500,00€ por grupo. 

Esta aposta no movimento associativo local não se manifesta apenas na dinamização cultural, 

mas igualmente na formação dos mais jovens, sendo de se destacar o regulamento de atribuição 

de apoio a alunos do ensino básico e secundário que integram as associações do concelho e que 

frequentam o Conservatório de Música de Águeda. No período em análise, e referente ao ano 

letivo 2021-2022, foi atribuído um total de 12.453,75€, sendo que foi efetuada uma transferência de 

verba no montante de 4.413,75€ referente aos comprovativos apresentados e analisados. 

As parcerias com as entidades locais são um dos alicerces da ação da Autarquia Aguedense e, 

neste âmbito salienta-se a realização de iniciativas por parte das Juntas de Freguesia com o intuito 

de proporcionar à comunidade local a cultura popular nas vertentes de entretimento e desporto, 

inovando e criando uma simbiose na forma de levar às pessoas as atividades de lazer, que 

também são necessárias para o seu bem-estar, com respeito pelo distanciamento social a que 

estamos obrigados. Neste enquadramento, é de se referenciar a análise e atribuição de um apoio 



 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  4/2022 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

59      

financeiro, no valor de 3.600,00€ à Junta de Freguesia de Valongo do Vouga no âmbito do Evento 

“Festas da Vila” 2022, ao abrigo do Código Regulamentar do Município de Águeda – Iniciativas 

das Juntas de Freguesia (F4). 

4.6.2. PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

Neste enquadramento, e no âmbito da programação cultural municipal, dá-se destaque à 

realização da 15.ª edição do AgitÁgueda 2022, que decorreu entre 2 e 24 de julho e que contou 

com a participação de 10 bares, 30 associações e 10 vendedores ambulantes. 

No âmbito da programação do festival, dá-se destaque aos dias 4, 11 e 18 de julho quando as 

bandas selecionadas dos Talentos AgitÁgueda 2022 fizeram a sua estreia no palco do 

AgitÁgueda, nomeadamente Freddy Strings & The Groovefellas e Peter Strange. Estas duas bandas 

juntaram-se a outras quatro bandas emergentes, selecionadas no âmbito do do projeto 

#OneStep4MusicFest, disputando o acesso para atuarem no Festival Super Bock em Stock. A 

banda selecionada será conhecida em meados de setembro. 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.  

Em julho, foram 23 dias de intensa programação cultural com dezenas de concertos, afterhours 

com DJ’s, Arte Urbana, Feira de Artesanato, espetáculo/performance de Vídeo Mapping, 

Carnaval Fora D'Horas, Colour Day, Encontro de Estátuas Vivas, espetáculos para famílias, eventos 

desportivos, tasquinhas que mostraram o melhor da gastronomia do concelho e o espaço 

Agitakids para os mais novos. 

Ainda no contexto da programação cultural municipal, é de se referir a realização do Feriado 

Municipal, desta vez em contexto presencial após dois anos de pandemia. As comemorações 

foram assinaladas nos dias 5 e 6 de junho. No dia 5 realizou-se uma Missa Campal, pelas 10h00, e 

no dia 6 ocorreram os eventos desportivos, onde se destaca a caminhada ao São Geraldo e a 

Descida do Rio Águeda. A tarde do dia 6 foi ainda dedicada a eventos culturais com 4 atuações 

de espetáculos musicais, bem como atividades dedicadas ao público infantil dinamizadas pela 

Biblioteca Municipal. 

A aposta no movimento associativo local, bem como nas parcerias com as juntas de freguesia, 

tem contribuído para a dinamização, valorização e projeção do nosso território aguedense, assim 

como a aposta no programa de residências artísticas, numa parceria com a Associação Improvise 

& Organize, que favorece a criação cultural, com enfoque na comunidade e cultura locais.  
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Enquadrado neste programa, decorreu em junho mais uma edição do CircoAgitado, que incluiu 

espetáculos e aulas livres. Numa versão educativa e social, o parque da Alta Vila foi palco de 

diversos convidados num total de 75 participantes (25 da CERCIAG e 50 da Escola Adolfo Portela). 

O corpo artístico era composto por Gustavo Carvalho (Brasil), Telma Pinto (Portugal), Daniel Varas 

(Chile), Camila Karmy (Chile), Ron van Roosmalen (Holanda). Este mês contou ainda com a 

presença dos artistas visuais croatas, Domagoj Rogina e Marija Kamber para a criação de uma 

peça única, a expor no final do ano na Casa da Alta Vila. 

Julho foi o mês do CIRCOscape, o programa de circo na paisagem, que abriu o AgitÁgueda com 

a realização de 6 apresentações e que contou com a participação de 10 artistas do Brasil, 

Alemanha, Polónia e Portugal. “Feno” no Jardim do Adro (1 de julho), “ARBOR” no IVV (3 de julho), 

“The Twin Hunters Cooperation” na Alta Vila (2 de julho), “As vidas miúdas e outras insignificâncias” 

no IVV (2 de julho), “Is a Mast” (3 de julho) e “Harpias” (1 de julho) na zona do bambuzal foram o 

resultado das residências dos artistas Telma Pinto, João Antunes e Pedro Caetano (Portugal), 

Paulina Będkowska e Casper Stille (Alemanha/Polónia), Naiana Padial e Gustavo Carvalho (Brasil), 

tendo-se registado a presença de 210 espetadores. 

A artista ucraniana YARYNA SHUMSKA, refugiada da atual situação de guerra na Ucrânia, também 

deixou a sua marca durante a sua passagem por Águeda em julho, da qual nos deixará uma 

instalação a apresentar no final do ano, na exposição “A casa é sua”.  

A companhia de artistas berlinenses Jakojako & Nana contou com a participação de 6 artistas de 

Alemanha, Espanha, Palestina Taiwan e Estados Unidos da América. A companhia RUTA do Chile, 

que está em residência cooperante, vindos do Chile, juntamente com os artistas da Polónia Brasil 

e Lituânia, juntaram-se à MAD PARADE, no dia 24 de julho, que reúne a companhia Carros de Foc, 

com voluntários locais, num desfile mítico com personagens que pareciam saídos do universo Mad 

Max. 

Agosto foi o mês da apresentação de um ciclo de cinema Português contemporâneo no CINEMA 

FORA DA CASA com três domingos de apresentação, com uma média de 15 pessoas por sessão. 

Por último, as residências acolheram a artista Marieke Leene da Universidade de Artes ArtEZ na 

Holanda, para a preparação do projeto A tree is not a Forest, performance de sensibilização sobre 

a reflorestação, e que se prevê que ocorra em setembro/outubro. 

Todo este trabalho associativo, ganha expressão na concretização de programas municipais 

como o projeto “CULTUR’AGUEDA”, 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, em parceria com a União 

de Bandas de Águeda: 
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• Banda Marcial de Fermentelos (em Macinhata a 10 de junho e em Fermentelos a 19 de 

junho); 

• Orquestra Filarmónica 12 de Abril (em Águeda a 12 de junho e em Valongo do Vouga a 

19 de junho); 

• Banda Nova de Fermentelos (em Travassô a 16 de junho e em Fermentelos a 15 de agosto); 

• Banda Castanheirense (em Travassô a 18 de junho); 

• Banda Alvarense (em Arrancada do Vouga a 31 de julho e em Travassô a 15 de agosto); 

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 a 13.ª edição do FESTIM – Festival Internacional de 

Músicas do Mundo que, em Águeda, aconteceu nos dias: 

• 1 de julho, no palco do Centro de Artes de Águeda, onde os britânicos Manchester 

Collective juntaram-se ao violoncelista sul-africano Abel Selaocoe, ofereceram soberbos 

arranjos e originais interpretações aos 96 espetadores presentes na plateia;  

• 7 de julho, no palco do AgitÁgueda, com Hermeto Pascoal & Grupo, que proporcionaram 

ritmos animados e originais deste compositor brasileiro às centenas de espetadores que 

marcaram presença neste dia. 

Destaque também para o Festival Internacional de Dança de Águeda, organizado pelo Grupo de 

Danças e Cantares de Vale Domingos, em parceria com a Câmara Municipal de Águeda (e que 

se traduz num apoio financeiro de 6.500,00€), que ocorreu no dia 4 de agosto, no Largo 1.º de 

Maio, num autêntico encontro de culturas que interligou, a pretexto das danças tradicionais, 

povos de várias nacionalidades: Polónia, Paraguai, Roménia, Canadá e Israel. Antes do evento 

propriamente dito, as comitivas das várias nacionalidades foram recebidas no Salão Nobre da 

Câmara Municipal, com destaque para a presença da embaixatriz de Israel em Portugal que 

acompanhou o grupo israelita e o festival. 

Em palco, estiveram o Jerusalém Folklore Ensemble (Israel), o Mazurian Song And Dance Ensemble 

“Elk” (Polónia), o Grupo de Danças e Cantares de Vale Domingos (Portugal), o Folklore Ensemble 

Silvana (Roménia) e o Vohon Ukrainian Dance Ensemble (Canadá), para além do Grupo de 

Cantares Populares de Bustelo que fez a introdução da noite de danças tradicionais. 

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% pelos respetivos programas de incentivo: 
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• 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 €, 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 da última das iniciativas de promoção gastronómica, 

nomeadamente a Festa do Peixe da Pateira que ocorreu nos dias 8 a 10 de julho, contando 

para esse efeito com a colaboração da Banda Marcial de Fermentelos, na coordenação 

do evento. 

• O projeto “Rail Fest” resulta de uma candidatura submetida pelo município de 

Entroncamento, enquanto entidade líder da parceria constituída com os municípios de 

Águeda e Vila Velha de Ródão, que procura promover uma “Viagem pelo Património 

Ferroviário através da Fotografia, Cinema, Música e Teatro”, envolvendo dois comboios 

icónicos da História Ferroviária Portuguesa – O Comboio Presidencial Português e o 

Comboio a Vapor Vouguinha. No período em questão, destaque para o términus dos 

trabalhos associados à criação de instalações artísticas/pinturas de arte urbana em 

espaços públicos, como as estações/apeadeiros. No âmbito do projeto "Hop in", uma 

iniciativa de valorização e comunicação da Linha do Vouga através da arte urbana, 

terminaram as intervenções de arte urbana na Estação de Águeda e na Estação de 

Macinhata do Vouga. 

• O projeto “5 Municípios. 5 Culturas. 5 Sentidos." (2.ª edição) resulta de uma colaboração 

que junta os Municípios de Águeda, Idanha-a-Nova, Óbidos, São Pedro do Sul e Seia 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, decorreram as seguintes 

iniciativas:  

o Iniciativa 1 – Intercâmbio de Culturas e Sentidos = reforço da itinerância e 

intercâmbio entre os parceiros da rede, ao mesmo tempo que é dada visibilidade 

e notoriedade aos artistas culturais de cada um dos Municípios. No período em 

questão, Águeda acolheu os espetáculos protagonizados pelos "Sea Groove & The 

Ocean Travellers" de Óbidos e "Adufeiras do Rancho Etnográfico de Idanha-a-

Nova" no dia 6 de junho, e "As Vozes de Manhouce" de S. Pedro do Sul no dia 9 de 

julho. 
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o Iniciativa 2 – Coprodução artística = Considerando as potencialidades dos diversos 

Municípios para a promoção artística e tendo por base a sua própria identidade 

cultural, procura-se com esta iniciativa, o estímulo à produção artística e 

enriquecimento cultural de cada Município, com a dinamização integrada de uma 

coprodução. Este espetáculo-performance, em digressão pelos Municípios de 

Águeda, Idanha-a-Nova, Óbidos, São Pedro do Sul e Seia, foi reinventado e ganhou 

nova forma em cada local, já que pretende transmitir a alma de cada cultura. Em 

Águeda viaja pelas ruas, sente a energia inebriante e inspiradora desta cidade, 

repleta de cores e emoções e inspira-se nas sensações que a arte provoca nas 

pessoas. Intitulado "Escrever um Rio", este espetáculo decorreu nos dias 8 e 9 de 

julho, na fachada e escadarias do Tribunal de Águeda, cruzando diversas 

linguagens artísticas, nomeadamente a dança, a música e o videomapping. 

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. 

4.6.3. BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE 

Por seu turno, e no âmbito do seu Plano de Promoção do Livro e da Leitura, nos meses de junho a 

agosto 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 para a participação da BMMA na 27.ª Festa do Leitão que decorreu de 1 a 5 de junho, 

que proporcionou diversas atividades para diversos públicos junto ao Cais das Laranjeiras. Um 

espaço para ouvir histórias e músicas, oficinas de desenho e pintura e desfrutar da companhia dos 

livros e dos jogos numa ligação permanente à cidade e ao rio. 

Durante os meses de férias escolares a BMMA promoveu uma atividade para grupos de crianças 

de ATL’s intitulada “Riscar o que interessa” que consistiu na realização de uma visita à biblioteca, 

à exposição de ilustração “Riscos como nós” de Helena Zália, seguida de uma oficina temática. 

Foram realizadas 24 sessões, num total de 589 participantes.  

Deu-se continuidade à 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 
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presencial na sala do conto da BMMA, com diversas histórias. Ao longo do período em análise 

foram realizadas 11 sessões que contaram com a presença de 322 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 Instituto Duarte de Lemos do jardim de infância e do 1º ciclo, num total 

97 alunos.  

No respeitante a visitas à biblioteca municipal enquanto equipamento cultural, é de se referenciar 

as seguintes visitas guiadas (por vezes complementadas com atividades):  

• Bela Vista - grupo de famílias refugiadas Ucranianas, os GABC, 6 crianças e 5 adultos;  

• Os Pioneiros – no âmbito do projeto Escolhas E8G, 14 crianças de etnia cigana entre os 7 e 

12 anos;  

• Os Ratixos (Centro de Estudos) - 25 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os12 

anos; 

• Centro Social Arco-íris de Paradela – 17 idosos; 

• Santa Casa da Misericórdia – 15 idosos; 

Foram também realizadas diversas atividades nas instituições, sendo que o Serviço Educativo da 

BMMA se deslocou à Fundação Nossa senhora da Conceição em Valongo do Vouga e Centro 

Social e Paroquial de Recardães durante o período em análise. 

Destaque para o projeto "PORQUE HOJE É SÁBADO…", realizado mensalmente na Biblioteca 

Municipal, nas seguintes datas:  

• 18 de junho - "Desenho Lavado: Animais debaixo de água" - workshop de pintura com tinta 

da china dirigida a crianças dos 5 aos 11 anos e suas famílias com 29 participantes. 

• 2 de julho - "Doce Língua Salgada" por Taleguinho – um espetáculo que encantou o público 

de todas as idades. Uma visita ao universo das histórias e cantigas tradicionais dos países 

de língua portuguesa, num espetáculo que cruza música, teatro e narração oral. Com a 

participação de 35 pessoas. 

• 16 de julho – A Associação Agora Aveiro em parceria com a BMMA realizou uma sessão 

de leitura de contos infantis intitulada "Era Uma Vez…". Este momento, dedicado às 

crianças e às suas famílias, num total de 18 participantes, decorreu junto ao nosso frigorífico 

de BookCrossing - "Refresca a tua Mente".   
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Ainda neste dia, à tarde, decorreu a Oficina de ilustração para adultos intitulada "Desenho 

Lavado: criaturas fantásticas debaixo de água" por Helena Zália. Com o "desenho lavado", 

onde nove (9) participantes tiveram a oportunidade de experimentar uma técnica 

artística/plástica onde o guache e a tinta da china. 

No que se refere às apresentações de livros, e no período em análise, ocorreram as seguintes: 

• "Eusébio" de Afonso de Melo, no dia 25 de junho, estiveram presentes 25 participantes; 

• "O Milionário Espiritual” de André Campos, no dia 8 de julho, estiveram presentes 75 

participantes; 

• "As Dez Monarquias da Europa”, de Alberto Miranda, no dia 9 de julho, estiveram presentes 

70 participantes; 

• "Penúmbra" de João Henriques, no dia 30 de julho, estiveram presentes 72 participantes. 

Destaque também para o projeto “Cresce a Ler" nas IPSS’s com valência de creche, sendo que 

neste período este decorreu na Shallom e Bela Vista dirigido a todos os bebés. Foram realizadas 3 

sessões para 38 bebés. 

No que se refere às exposições, estiveram patentes durante os meses de junho a agosto na BMMA, 

as seguintes exposições de Ilustração: 

• “RISCOS COMO NÓS” - da autoria da ilustradora Helena Zália  

• “O MEU AMBIENTE, UMA TELA” – trabalhos realizados pelas escolas do concelho no âmbito 

do mês do ambiente e da sustentabilidade 

• “TEMPO”, que foi o tema do 12.º 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.  

Por último, e no âmbito da carteira de itinerâncias disponibilizada pelas Bibliotecas Municipais da 

Rede CIRA, a BMMA promoveu uma atividade intitulada “Custurar palavras, criar textos e imagens: 

Oficina de Contos e Escrita Criativa”, no dia 7 de julho para o público 13 crianças dos 8 aos 12 

anos na Biblioteca Municipal de Anadia. 

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. 
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4.6.4. CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA 

De imediato, dá-se destaque à programação cultural na semana de 18 a 22 de julho, onde os 

técnicos municipais apresentaram várias sessões de “Palco de Histórias". Esta atividade resultou da 

articulação entre os dois equipamentos culturais municipais que alia a literatura e as artes. 

Adequada a cada segmento etário e desenvolvida em dois momentos distintos, mas 

complementares, esta atividade iniciou-se no palco do CAA com a narração de uma história e 

terminou na Sala Estúdio, com a dinamização de uma oficina de expressão plástica. Esta iniciativa 

contou com mais de 100 crianças provenientes de várias IPSS´s do concelho de Águeda.  

Relativamente ao Centro de Artes de Águeda, a programação do Projeto Educativo e Mediação 

de Públicos marcou o início das atividades do mês de junho. Calendarizado para o dia 1 e dirigido 

aos alunos do ensino pré-escolar, o espetáculo de circo contemporâneo “T0+1” celebrou o Dia 

Mundial da Criança, convidando os 202 pequenos espetadores presentes a refletirem, de forma 

divertida, sobre a importância da nossa casa – o Planeta Terra – ser um lugar bom para todos os 

seus habitantes.  

Ainda no mesmo dia, o CAA inaugurou a exposição “Escapadela”. O acervo reuniu mais de 700 

pinturas e desenhos realizados em oficinas por crianças e jovens no decorrer das visitas orientadas 

à exposição anterior - “Escaparate”. Esta iniciativa pretendeu sensibilizar os diferentes públicos 

para a importância da vivência artística, divulgar e valorizar o património educativo e promover 

o diálogo entre a comunidade e o Centro de Artes de Águeda. Ao longo do mês de junho, período 

em que esteve patente, a exposição contou com 274 visitantes.  

Inspirado no famoso compositor austríaco, o CAA acolheu nos dias 12 e 13 de junho o espetáculo 

“Mozartini”, dirigido a crianças até aos 36 meses. Ao longo de duas sessões, uma para público em 

geral e outra dirigida a escolas e instituições, cerca de 60 bebés e respetivos pais e 

acompanhantes deixaram-se embalar pelas sinfonias de Mozart.  

A propósito do Dia Mundial do Teatro, comemorado desde 1961 a 27 de março, o Município de 

Águeda promove há já muitos anos a “Semana do Teatro”. Este ano, devido às contingências 

decorrentes da pandemia de COVID-19 que ainda vigoravam em março, a atividade foi 

agendada nas últimas semanas do ano letivo. Assim, nos dias 21 e 22 de junho de junho foi exibida 

a peça “Abraças-me?” para os alunos do Ensino Pré-Escolar, e a semana seguinte foi marcada 

pela apresentação da peça “Refúgio”, dirigida às crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Esta 

iniciativa trouxe ao auditório cerca de 3.000 alunos dos Jardins-de-infância da Rede Pública e 

Privada e das Escolas Básicas do 1º Ciclo do concelho e pretendeu reforçar a importância da 

expressão artística na formação e educação integral das crianças.  
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Em relação à programação geral, no dia 4 de junho o CAA foi palco da estreia de KINSKI – Roi de 

Rats, o mais recente projeto de Rui Paixão, um dos protagonistas do “Cirque du Soleil” de 2018 a 

2020. Este espetáculo, que integra as artes visuais, o teatro físico e o clown, conta a história de 

Kinski, um ator problemático e sem emprego que se vê na circunstância de ter de vender dentes 

de vampiro para sobreviver. Ao longo de duas sessões, 72 espetadores assistiram a uma 

performance inédita, divertida e marcada pela improvisação e interação com o público.  

A sessão de junho do ciclo “Quinta às 7”, que contou com 19 espetadores e que decorreu no dia 

9, foi protagonizada por Maria Reis, que apresentou o seu mais recente álbum - “A Flor da Urtiga”.  

Alcione, a rainha do samba, celebrou os 50 anos de carreira num concerto único que teve lugar 

a 16 de junho, no auditório do CAA. “Entre boleros, uma pitada de jazz e muito samba”, Marrom, 

como é apelidada, proporcionou uma noite memorável aos 545 fãs presentes.  

A peça de teatro “Monólogos do Pénis” foi apresentada no dia 17 de junho, trazendo ao palco os 

atores Ricardo Castro e Ricardo Carriço. Nesta sessão, 454 pessoas assistiram a uma reflexão 

divertida “sobre a alma feminina e o corpo da mulher”. 

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 38 comunicações referentes a espetáculos 

culturais. 

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:  

POR Centro 2020 

CENTRO-07-2114-FEDER-000012 e CENTRO-07-2114-FEDER-000267 - “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; 
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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 apresentado 

em sessão pública o site/app, bem como divulgado o Guia de Campo. Contínua em execução 

os trabalhos para implementação dos dois painéis interpretativos a colocar no Observatório de 

Avifauna e do documentário. 

O projeto LIFE ÁGUEDA está enquadrado nesta linha de ação da autarquia, e visa o 

restabelecimento da continuidade fluvial dos rios Águeda e Alfusqueiro. 

4.7.2. APOIO E INCLUSÃO SOCIAL 

No âmbito da atividade da Ação Social, e no período em referência, é importante destacar o 

apoio prestado pelo Município no que respeita ao acolhimento de refugiados vindos da Ucrânia, 

através do CLAIM Águeda. 

A 25 de julho de 2022 foram assinados, numa cerimónia simbólica e informal, 7 contratos de 

subarrendamento com famílias ucranianas, que irão beneficiar de um regime especial para 

residência temporária, na sequência do contrato de arrendamento urbano habitacional de fim 

especial transitório, estabelecido entre o Município e o IHRU, IP. Este contrato permitiu a 

disponibilização de 7 habitações na freguesia de Aguada de Cima e que foram atribuídas a sete 

famílias ucranianas, num total de 24 pessoas. Refira-se que o Município, para além de disponibilizar 

os apartamentos, mobilou-os com os bens necessários para acolher estas famílias. 

Foi também assinado o Protocolo de Cooperação Institucional Tripartida para o Programa “Porta 

de Entrada” entre a autarquia, o IHRU e o ACM, tendo sido homologado pela Sr.ª Secretária de 

Estado da Habitação. Este programa insere-se nas medidas excecionais no âmbito da concessão 

de proteção temporária a pessoas deslocadas da Ucrânia ao abrigo da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 29-A/2022, de 1 de março, na sua redação atual, programa este que permite 

disponibilizar uma habitação a pessoas que ficaram sem casa, de forma temporária ou definitiva, 

ou que estejam em risco iminente de ficar nessa situação, em resultado de acontecimento 

imprevisível ou excecional, nomeadamente movimentos migratórios. 
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No período em referência, e apenas no âmbito do apoio aos refugiados ucranianos, o CLAIM 

efetuou um total de 101 atendimentos, quer presenciais, quer via telefone. Quanto aos 

atendimentos de encaminhamento e integração de outros migrantes, totalizaram os 59. 

Relativamente à atividade corrente em termos de ação social, foi realizado o regular atendimento 

relacionado com diversos assuntos nomeadamente subsídio ao arrendamento, apoio à melhoria 

das condições habitacionais, habitação municipal e ação social escolar, num total de cerca de 

30 atendimentos presenciais e 20 telefónicos. Foram elaboradas informações sociais e feita a 

articulação com as IPSS’s com resposta social de Atendimento/Acompanhamento para 

seguimento de situações sociofamiliares. 

Já no que se refere à ação social escolar, foram aprovadas as propostas para atribuição de bolsas 

de estudo e para o apoio ao pagamento de propinas, em reunião de Executivo Municipal, de 23 

de junho. No que respeita às Bolsas de Estudo, o apoio foi de 16.500,00€, referentes a um total de 

11 bolsas de estudo, sendo 3 delas ao abrigo do Regulamento de Concessão de Regalias Sociais 

aos Bombeiros Voluntários. 

Quanto ao apoio para pagamento de propinas o apoio aprovado foi de 3.594,00€, atribuído 10 

estudantes, residentes no concelho de Águeda, que ingressam e/ou frequentam a Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão de Águeda, assim como a 4 estudantes de mestrado. 

No que respeita ao Subsídio ao Arrendamento, foram analisadas 16 candidaturas referentes à 2.ª 

fase de atribuição deste apoio, estando a ser elaborada proposta para aprovação em Executivo 

Municipal. Das 16 candidaturas, 9 reuniram todos os critérios de aprovação, correspondendo a 

um apoio a atribuir de 12.636,50€. De referir que na 1.ª fase já tinham sido aprovadas 66 

candidaturas, num valor total de 118.930,71€. 

Foram também rececionadas candidaturas para apoio ao pagamento de rendas em atraso, por 

munícipes com dificuldades económicas, devido a desemprego e precariedade no trabalho, o 

que os levou a acumular meses de renda em dívida, bem como apoio extraordinário a vítimas de 

violência doméstica. Os apoios concedidos no âmbito do subsídio ao arrendamento, neste 

período, totalizaram 31.206,19 €. 

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

Habitação, efetuando as necessárias adaptações solicitadas pelo IHRU por forma a poder 

submeter o documento a aprovação da Assembleia Municipal, assim como foram solicitados aos 

representantes dos partidos com assento na Assembleia Municipal, o envio de questões/sugestões 

sobre a mesma. 
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A autarquia marcou presença em 6 reuniões do Núcleo Local de Inserção Social de Águeda, 

órgão que coordena o acompanhamento aos beneficiários de Rendimento Social de Inserção do 

concelho. Foi realizada a avaliação da execução do plano de ação, relativa ao 1.º semestre, 

onde a autarquia cumpriu o seu objetivo específico a 100%. 

Para além do exposto, foi ainda realizado o acompanhamento e gestão dos protocolos 

celebrados com as instituições, nomeadamente da parceria com o CLDS 4G, do “Programa 

Escolhas E8G”, do Protocolo ANF/APF para a vacinação contra a gripe sazonal 2022, do Protocolo 

ACRVD – Projeto de Inovação Social e do Projeto Integrar Valoriza, com o Alto Comissariado para 

as Migrações. 

Ainda no período em questão, foi celebrado protocolo com a Bela Vista – Centro de Educação 

Integrada, no âmbito do projeto “Entre o Chão e o Telhado”, do programa Bairros Saudáveis, um 

programa público, desenvolvido nas comunidades de etnia cigana de Vale Domingos e do 

Gravanço. Este projeto é construído a partir do que as crianças e famílias identificam como 

problema nos bairros em que residem, assumindo-se como agentes de mudança nas suas 

comunidades. 

Relativamente ao Projeto de Mediação Cultural “Igualdade na Diversidade”, realizou-se, no dia 14 

de julho, no Centro de Artes de Águeda, o seminário final do projeto, tendo sido uma oportunidade 

de diálogo e balanço final sobre o mesmo. Contou com a presença dos diretores das escolas 

participantes, dos mediadores e de elementos do Alto Comissariado para as Migrações, bem 

como de palestrantes que contribuíram com a sua visão sobre o tema da inclusão/integração 

social. 

Este projeto, que se iniciou em abril de 2019, foi resultado de uma parceria entre o Município de 

Águeda e duas entidades parceiras, a Gipsy Produções – Associação Cultural e a Associação 

Cultural e Recreativa de Vale Domingos. O projeto interveio junto das famílias e crianças de etnia 

cigana, procurando atenuar cenários de exclusão e de desintegração social, combatendo 

também o preconceito, o racismo e a discriminação. 

Com uma duração de três anos, envolveu a comunidade cigana, sendo que o acompanhamento 

foi feito através de mediadores interculturais em escolas dos três agrupamentos e escola não 

agrupada do concelho. 

Esta mediação teve como objetivo criar pontes de ligação e de diálogo entre as comunidades 

ciganas e escolares, definindo estratégias de intervenção social e facilitando a comunicação 

entre ambas. 
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De realçar também, no âmbito do processo de descentralização de competências na área de 

ação social, a realização de reuniões com as Instituições do concelho com vista à avaliação e 

ponderação dos protocolos de colaboração com o Instituto de Segurança Social, sobre o 

Rendimento Social de Inserção e sobre o Serviço de Acompanhamento Social (SAS), por forma a 

perceber da disponibilidade das instituições para continuar a assegurar no terreno estes serviços 

através de novos protocolos a estabelecer com a autarquia, para o ano de 2023, e cuja resposta 

foi afirmativa de todas as instituições envolvidas. 

Quanto ao GAPSI, foram desenvolvidas as avaliações de final de ano dos alunos alvo de 

acompanhamento e efetuadas as respetivas reuniões com os agrupamentos de escolas, tendo-

se dado início à preparação do novo ano letivo, assim como foram. Por último, e no que se refere 

CPCJ, foi efetuado o normal acompanhamento e apoio em termos logísticos e administrativos ao 

funcionamento da instituição, sendo de realçar, a entrega do relatório do projeto Adélia à CPCJ 

de Águeda, com vista ao cumprimento dos prazos previstos pela CNCPCJ, para fecho da 

candidatura deste projeto, financiada pelo POISE. Este projeto é dedicado ao desenvolvimento 

de medidas de política para a construção da parentalidade livre de violência e promoção de 

comportamentos parentais respeitadores dos melhores interesses e direitos da criança, numa 

lógica comunitária, sistémica e com foco na prevenção. 

No caso de Águeda, o projeto Adélia faz parte do Plano Alcateia, plano esse que integra as 

dimensões do Adélia, com as dimensões do projeto Águeda Amiga das Crianças, e que se prevê 

venha a ser concluído no seu todo, em dezembro do corrente ano. 

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 e submissão de reprogramação temporal, física e financeira da operação 

POISE-03-4233-FSE-000014 “Mediadores Municipais e Interculturais de Águeda”; 

Elaboração e submissão de reprogramação temporal da operação POISE-01-3422-FSE-

000067 “Plano de Igualdade – Águeda + Igual”; 

POAT - FSUE-02-999-FSUE-000010 “Custos decorrentes do combate à pandemia da 

doença COVID 19 do Município de Águeda”; 
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FEM 

DESPACHO N.º 11098/2021 - “Atribuição de apoio financeiro pelo Fundo de Emergência 

Municipal para reparação dos danos em infraestruturas e equipamentos municipais 

provocados pelas depressões Elsa e Fabien, entre os dias 17 e 22 de dezembro de 2019, 

no Município de Águeda”. 

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 tendo sido inaugurada no passado dia 9 de julho, 

encontrando-se os serviços, neste momento, a funcionar em pleno. 

Relativamente às empreitadas das remodelações de infraestruturas da saúde, destacamos a 

Remodelação do Centro de Saúde de Águeda, onde foram executados trabalhos na Fase 2: 

execução de paredes exteriores e interiores e execução de redes de abastecimento de água, 

iluminação e de climatização. Na fase 3 já se realizaram a substituição da cobertura, colocação de 

rufos de remate, Colocação de soleiras, peitoris e contrapeitoris de vãos exteriores em pedra calcária, 

revestimento de paredes exteriores com isolamento térmico, execução de tetos falsos, montagem de 

caixilharia exterior, pintura de tetos e de paredes interiores. 

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”; 

CENTRO-05-4842-FEDER-000357 “Unidade de Saúde de Aguada de Cima”; 
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4.9. DESPORTO PARA TODOS 

Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Águeda tem vindo a promover um conjunto de políticas 

desportivas diversificadas que se traduzem num aumento da prática da atividade física e 

desportiva na população do Concelho, seja ao nível federativo, amador ou recreativo. Para a 

concretização deste objetivo e a implementação da política desportiva municipal, em muito 

contribui o papel das coletividades desportivas, que tem auxiliado para colocar Águeda num 

patamar desportivo de referência nacional. 

4.9.1. ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 

Ciente deste facto, e ao abrigo do Código Regulamentar do Município de Águeda – Associativismo 

Desportivo (F2), no período em observação, decorreu o processo de análise de faturas e respetivos 

comprovativos de pagamento das despesas referentes à época desportiva 2021/2022 por parte de 

13 associações desportivas e 11 atletas individuais no valor total de 74.431,70€ (nos quais se inclui a 

última tranche do apoio financeiro à realização do Mundial de Motocross). 

Foram ainda atribuídos os seguintes apoios de caráter extraordinário: 

▪ à UDM - União Desportiva Mourisquense no valor de 15.821,80€ para a remodelação do sistema 

de rega no campo de futebol 11 da associação; 

▪ à Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira (ARCOR) no valor 30.803,54€ para 

instalação/substituição da plataforma de acesso à água junto do hangar da canoagem, uma 

vez que a atual plataforma se encontra degradada. Deste montante, e também no mesmo 

período, foram igualmente transferidos 15.401,77€ (correspondente a 50% da verba atribuída); 

▪ à Casa do Povo de Valongo do Vouga no valor de 2.500,00€ para a organização da Fase Final 

do Encontro Nacional de Andebol de SUB15 Femininos que ocorreu de 16 e 19 de junho; 

▪ à ASKIP – Associação Shotokan Karate Internacional Portugal no valor de 634,74€ para a 

participação da atleta Vanessa Costa no Campeonato Europeu de Karate SKIEF, que 

decorreu de 6 de julho a 1 de agosto, na Holanda. 

O desenvolvimento desportivo concelhio é possível somente graças ao empenho das associações e 

atletas e, neste contexto, no período em análise, 62 atletas e 5 clubes foram reconhecidos pela 

Autarquia Aguedense pelos resultados desportivos alcançados, nomeadamente: 
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▪ 18 atletas foram distinguidos pelas suas conquistas no Campeonato Nacional de Regatas 

▪ 4 no Campeonato Nacional de Maratonas de Canoagem 

▪ 1 atleta no Campeonato do Mundo de Atletismo de Veteranos 

▪ 10 atletas no Campeonato do Mundo de Ginástica Aeróbica 

▪ 14 atletas na Super Taça Distrital de Futsal  

▪ 15 atletas na Taça Distrital de Futsal. 

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, decorreram 3 iniciativas do projeto “Caminhar pela Natureza”, a 

26 junho, 31 julho e 7 de agosto, que surgem 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 segunda etapa realizou-se em Barrô, no PR12 - Trilho dos Arrozais, em julho foi 

a vez do PR5 - Trilho da Ponte de Ferro em Travassô e por último, em agosto, o PR7 - Trilho dos Poços, 

em Fermentelos. Estas 3 atividades do projeto contaram com um total de 950 participantes.  

Ainda neste enquadramento, decorreu no dia 16 junho a 6º. etapa do Troféu de Trail Terras de 

Águeda, nomeadamente o Trail do Calvário, em Valongo do Vouga. Já no mês de julho, no dia 

24, a 7.ª etapa o Alfusqueiro Trail, na Praia Fluvial do Alfusqueiro. 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. 

Em termos de participações, foram registadas 655 pessoas e foram atribuídos os prémios para as 

6.ª e 7.ª etapas do Troféu Terras de Águeda, num total de 800,00€. 

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 que decorreu durante o 

3.º período letivo, com o “Bicicleta Vai à Escola”.  Este projeto decorreu nas várias escolas do 

Agrupamento de Escolas de Águeda, e teve como objetivo promover a aprendizagem do 

ciclismo para alunos do 3.º ano do 1.º ciclo, tendo participado nesta atividade cerca de 200 

alunos. 



 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  4/2022 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

75      

Igualmente enquadrado no projeto Pedal In Águeda, destaca-se a iniciativa “Águeda Bike 4 kids”. 

Com o intuito de estimular e incentivar à utilização regular da bicicleta, os técnicos da Autarquia 

ensinaram crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 11 anos, a andar de bicicleta, bem 

como a melhorar as suas competências (no caso dos que já sabem andar). Esta iniciativa contou 

com a parceria do Clube FullRacing e Clube Desportivo Águeda Bike Friends. No dia 25 de junho, 

realizou-se a atividade de encerramento da 3.ª edição deste projeto, que consistiu num passeio 

com os alunos, professores, familiares e amigos pelas ruas de Águeda, começando no Parque de 

Alta Vila e terminando no Largo 1.º de Maio. Esta iniciativa coincidiu com o evento Bairrada 150, 

permitindo aos alunos do Águeda Bike 4 Kids ter a experiência de fazer parte de um grande 

evento, ligado às duas rodas.  

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 16 

sessões, registando-se uma média de 10 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 mês de junho, usufruíram da atividade desportiva 245 

alunos, entre atividades regulares e pontuais. Este mês marca também o encerramento do ano 

letivo 2021/2022 do Centro de Formação Desportiva, que permitiu a um total de 2795 alunos (500 

da atividade regular e 2295 das atividades pontuais) usufruírem dos recursos hídricos do nosso 

concelho e terem um primeiro contacto com as atividades náuticas, com o acompanhamento 

técnico.  

Relativamente ao projeto desportivo “Natação e Canoagem na Escola” – projeto dinamizado no 

âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular dirigido às crianças do 4.º ano do 

Agrupamento de Escolas de Águeda - as aulas de canoagem que decorreram no Centro de 

Atividades Náuticas Bério Marques, tendo-se verificado 450 utilizações. Foram ainda assegurados 

pela Autarquia 32 serviços de transportes ocasionais em junho no contexto do desporto escolar.  

No âmbito das atividades realizadas no Centro de Atividades Náuticas Bério Marques, e durante 

o período em análise, decorreram as atividades náuticas que contaram com um total de 1090 

utilizações, as atividades dos alunos dos campos de férias com 138 utilizações e ainda a parceria 

com a CERCIAG, que levou a 152 utilizações por parte dos utentes da instituição, nos meses de 

junho e julho. 
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Por outro lado, e no enquadramento da programação desportiva municipal, é de se referenciar 

a organização de provas e eventos desportivas, sendo que no período em análise decorreram os 

seguintes: 

▪ o Encontro Regional de Escolas de BTT e a 2.ª edição do Campeonato Regional de XCO 

(BTT) organizado pelo Clube ABF – Águeda Bike Friends que decorreram nos dias 4 e 5 de 

junho, no Águeda Bike Park, e que contou com um apoio financeiro por parte da Autarquia 

de 6.500,00€ (juntamente com outras duas provas); 

▪ o 42.º Grande Prémio ABIMOTA organizado pela ABIMOTA – Associação Nacional das 

Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins, nos dias 11 e 12 de junho, tem sido 

a chegada da 2ª etapa da prova em Águeda. A prova contou com a presença de 20 

equipas abrangendo 175 ciclistas. e contou com um apoio financeiro por parte da 

Autarquia de 10.000,00€; 

▪ o Campeonato Nacional de Motocross – CNMX 2022 organizado pelo Clube ACTIB, tendo-

se realizado no dia 12 de junho, no Crossódromo Internacional do Casarão, e que contou 

com um apoio financeiro por parte da Autarquia de 2.000,00€; 

▪ o 6.º Grande Prémio ANICOLOR organizado pelo Sporting Clube de Fermentelos no dia 24 

de julho, com partida em Fermentelos e chegada na Avenida 25 de abril, em Águeda. Na 

prova que percorreu cerca de 170km participaram 80 ciclistas em representação de 13 

equipas, e que contou com um apoio financeiro por parte da Autarquia de 9.000,00€; 

▪ o Bairrada 150 - Bairrada Ultra Marathon organizado pelo Grupo Desportivo e Cultural de 

Recardães no dia 25 de junho. Em 2022, foi a 7.ª edição desta prova, que integra o 

calendário oficial da Federação Portuguesa de Ciclismo, e que contou com a 

participação de cerca de 620 atletas, e que contou com um apoio financeiro por parte 

da Autarquia de 7.000,00€; 

▪ o Águeda Cup – Torneio de futebol de formação organizado pelo Recreio Desportivo de 

Águeda nos dias 10 e 11 de junho no Estádio Municipal de Águeda, e que contou com um 

apoio financeiro por parte da Autarquia de 2.000,00€; 

▪ o Pateira Cup – Torneio de futebol de formação organizado pelo Sporting Clube de 

Fermentelos nos dias 1, 2 e 3 de julho, tendo-se realizado em vários locais: Fermentelos, 

Águeda, Aguada de Cima e Mourisca do Vouga, e que contou com um apoio financeiro 

por parte da Autarquia de 35.000,00€ (dos quais 50% desse valor já tinham sido transferidos 

em 2021); 
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▪ o VI Torneio Eng. Adolfo Roque que se realizou a 2 e 3 de julho, no Pavilhão Multiusos do 

GICA. O Torneio de Basquetebol reuniu 255 atletas pertencentes a nove clubes oriundos 

de vários locais do país, e que contou com um apoio financeiro por parte da Autarquia de 

3.000,00€; 

▪ o FriendShip Tour, evento inserido na programação do AgitÁgueda, decorreu no dia 16 de 

julho no Largo 1.º Maio, tendo reunido quatro centenas de participantes, e que contou 

com um apoio financeiro por parte da Autarquia de 2.750,00€; 

▪ a 83.ª Volta a Portugal em Bicicleta – 6.ª etapa (partida) decorreu no dia 11 de agosto, 

tendo os quilómetros iniciais (38 KM) percorrido vários locais pertencentes ao concelho de 

Águeda. A mais ilustre prova do Ciclismo nacional reuniu 125 ciclistas pertencentes a 18 

equipas nacionais e internacionais, tendo contado com uma comparticipação financeira 

por parte da Autarquia de 35.000,00€ (acrescido de IVA); 

No contexto do trabalho em rede, é de referenciar 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 a 5ª Reunião 

Transnacional na Escócia, nos dias 14 e 15 de junho. De entre os vários pontos da ordem de 

trabalho, é de se referenciar a preparação do evento de encerramento do projeto, que consiste 

num seminário de divulgação dos resultados alcançados e que irá ocorrer em Geilo (Noruega) 

nos dias 7 e 8 de setembro de 2022. 

É ainda fundamental referenciar a aprovação das seguintes candidaturas no âmbito do Programa 

Erasmus+: 

▪ Developing Intereuropean Resources Trail Builder Training (DIRTT) 2.0 - Com um investimento 

aprovado de 400.000,00€, o projeto pretende dar continuidade ao DiRTT 1.0 sendo liderado 

pela Noruega (Fagskolen Tinius Olsen - Escola Profissional), contando ainda com os 

parceiros da Holanda (International Mountain Bicycling Association Europe – IMBA), 

Dinamarca (Danske Gymnastik og Idreaetsforeninger – organização desportiva sem fins 

lucrativos), Portugal (Município de Águeda, Escola Secundária Marques de Castilho e 

Trailtools,lda) e Noruega (Opplysningskontoret for Terrengsykling), e tem uma duração três 

anos (dezembro de 2022 a final de novembro de 2025). Prevê-se ainda que este projeto 

consolide a posição de Águeda no contexto europeu, enquanto espaço formativo do Sul 

da Europa, sendo que em termos de financiamento direto para Águeda, serão 129.500,00€ 

(dividido entre as três entidades acima referidas) – taxa 100%. 
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▪ “Sport is Genderless” - Trata-se de um programa de treino para crianças sobre a igualdade 

de género no desporto, numa parceria de Águeda com o Município de Lousada. O 

Desporto é tradicionalmente um setor dominado por homens e o progresso na igualdade 

de género nessa área é dificultado pelas construções sociais de feminilidade e 

masculinidade. Por este motivo, os Municípios de ÁGUEDA e LOUSADA procuram 

desenvolver um programa desportivo de igualdade de género a implementar nas escolas, 

com o apoio de professores de educação física e clubes desportivos locais, mas também 

desenvolver um curso de formação de treinadores e atividades de sensibilização para os 

pais, de forma a mudar atitudes, comportamentos e crenças que reforçam as 

desigualdades entre mulheres e homens. Com um investimento aprovado de 151.999,92€, 

o projeto é liderado pelo Município de Lousada e tem a duração de um ano. Taxa de 

financiamento é de 90%, sendo que 63.878,00 € revertem para o Município de Águeda. 

Relativamente às Piscinas Municipais de Águeda, durante os meses em questão, foram utilizadas 

por 9.173 alunos/utentes. Deste total, os serviços registaram 674 utilizações pelos atletas do Clube 

Sport Algés de Águeda. Em Regime Livre, os serviços registaram 78 novas inscrições e 915 

utilizações, das quais 436 foram em horário low cost. 

No mês de julho, de 2ª a 6ª feira, de 1 a 15 de julho, decorreram os Cursos Intensivos de Natação 

– lecionação de aulas de natação (adaptação ao meio aquático e iniciação à natação) 

direcionadas para crianças, jovens e adultos. No total, registaram-se 75 matrículas.  

A partir de 27 de junho teve início o período de renovação de matrículas para a Escola Municipal 

de Natação para o ano letivo 2022/2023, tendo-se realizado 371 renovações de matrículas, até 

ao momento. 

Relativamente, às Piscinas Exteriores procedeu-se à abertura da instalação, ao público, a 6 de 

julho.  Durante o mês de julho, no período da manhã, decorreu o programa “De Manhã é Fixe na 

Piscina”, dirigido a entidades/instituições, que abrangeu 1.187 crianças. Em Regime Livre, de 2ª a 

domingo, entre as 15h e as 19h, no período em análise, foram registadas um total de 3.345 

utilizações. 

No âmbito da sustentabilidade, eficiência hídrica e redução do consumo de água procedeu-se, 

nas instalações da Piscina Municipal, à substituição de chuveiros (fixos e de mão) e de torneiras 

de fluxómetro regulador de caudal. De referir ainda que decorreram obras de requalificação da 

estrutura da parede sul da nave da piscina. 

Relativamente à Piscina Fluvial do Rio Águeda, que esteve disponível para utilização nos meses 

de julho e agosto, contou-se com um total de cerca de 3.544 utilizações.  
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Em paralelo, é de se salientar o trabalho dos técnicos do município no âmbito da realização de 

vistorias dos equipamentos desportivos, tendo sido apuradas as necessidades de intervenções, as 

quais decorreram nos meses de julho e agosto. 

No que se refere ao Águeda Bike Park/ Centro Cyclin’Portugal de Águeda, foram realizadas 

vistorias nos trilhos entre julho e agosto, verificando-se a necessidade de manutenção nas pistas e 

na vegetação envolvente, já articulada com os serviços. De igual forma, e também no que 

concerne ao Centro de Atividades Náuticas - Bério Marques, foram efetuadas organizações dos 

diferentes espaços para acomodar os diferentes equipamentos desportivos, nomeadamente 

bicicletas no Águeda Bike Park e materiais do CMMC e barcos do desporto adaptado no Centro 

de Atividades Náuticas - Bério Marques 

Relativamente ao Estádio Municipal de Águeda, nos meses de julho e agosto, procedeu-se à 

manutenção final de época do relvado natural do Estádio com reposição e replantação de relva 

em locais de elevado desgaste e escarificação do relvado de forma a criar condições físicas para 

a próxima época desportiva. Acresce ainda referir, que se procedeu à aquisição de mecanismo 

de rega (bomba e motor) de forma a tornar o sistema de rega mais eficiente.    

No caso do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas Fernando Caldeira, verificou-se que 

o piso de madeira apresentava um elevado grau de desgaste devido ao uso intensivo pelos alunos 

da Escola Fernando Caldeira e pelos clubes que realizam os seus treinos ao final do dia.  Neste 

sentido, em agosto iniciaram os trabalhos de afagamento e envernizamento do pavimento com 

verniz antiderrapante indicado para a prática desportiva. 

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, mobilizações de solo, queimas e queimadas, as restrições 

ao solo rural durante as Situações de Alerta e de Contingência e para os níveis de perigo 

de incêndio muito elevado e máximo; 
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▪ Apoio à Fiscalização na gestão de combustíveis em terrenos privados e emissão dos 

respetivos pareceres; 

▪ Elaboração de processos para abate e/ou poda de sobreiros; 

▪ Análise, decisão e emissão de pareceres de projetos de (re) arborização (RJAAR’s); 

▪ Análise diária do risco de incêndio (RI), segundo o artigo 66.º do D.L. 82/2021 de 13 de 

outubro, para o registo de queimas e queimadas na plataforma do ICNF; 

▪ Licenciamento de Fogo-de-Artifício para festas no concelho de Águeda; 

▪ Monitorização do PMDFCI com quantificação das Faixas de Gestão de Combustíveis 

executadas e elaboração da respetiva cartografia; 

▪ 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); 

▪ Elaboração do Relatório Semestral da equipa de Sapadores Florestais (eSF) e submissão na 

plataforma SGIF (Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais); 

▪ Candidatura Condomínio de Aldeia: Programa Integrado de Apoio às Aldeias Localizadas 

em Territórios de Floresta - Análise e elaboração da informação cartográfica de 4 

candidaturas: 1 do Município, 1 da JF Valongo do Vouga, 1 da UFPMA e 1 da UFBCA; 

▪ Candidatura Prevenção e controlo de espécies exóticas invasoras lenhosas e da 

regeneração natural de espécies do género Eucalyptus spp - Análise e elaboração da 

informação cartográfica; 

▪ Candidatura ECO XXI - elaboração da informação referente à Floresta e Gestão Florestal; 

▪ Candidatura Mecanização do Programa de Sapadores Florestais - Aviso para atribuição 

de tratores e alfaias - Análise; 

▪ Elaboração de informações técnicas para aquisição de máquinas para trabalhos de 

silvicultura; 

▪ Análise, elaboração, submissão e realização da candidatura ao programa de 

Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas – 2022, este ano com o tema “A Floresta 

é de Todos” - sensibilização, formação e acompanhamento da equipa de voluntários 

jovens no terreno;  

▪ Análise de processos de Edificação em espaço rural sob a nova legislação florestal; 

▪ Planeamento, gestão e acompanhamento dos trabalhos e das ações de vigilância das 

equipas de sapadores florestais; 
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▪ Divulgação junto das JF/UF e redes sociais sobre os incêndios rurais: restrições de uso 

florestal e agrícola; Avisos e comunicados de Estado de Alerta e Estado de Contingência, 

nível de perigo de incêndio, campanhas de sensibilização e comunicação, como, o 

“Emigrante Chama”; 

▪ Análise de diversa legislação de índole florestal e elaboração de informações; 

▪ Análise das áreas ardidas que ocorreram no concelho. 

No que se refere à gestão de combustíveis, o trabalho desenvolvido pelos sapadores florestais é 

fulcral, tendo sido cumpridas as seguintes ações: 

▪ Serviço Público:  

o gestão de combustíveis de faixas de gestão de combustíveis à Rede Viária Florestal 

do município e no Perímetro Florestal do Préstimo; 

o gestão de combustíveis e beneficiação/manutenção dos estradões no Perímetro 

Florestal do Rio Mau, na Alombada em Macinhata do Vouga; 

o Ações de vigilância no Local Estratégico de Estacionamento (LEE), em Macieira de 

Alcôba, onde também executaram ações de 1ª intervenção a incêndios rurais. 

▪ Lavagem, Limpeza e manutenção de espaços públicos e mobiliário urbano da cidade; 

▪ Planeamento e gestão das ações de vigilância da eSF para os alertas amarelo ou laranja; 

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; 

▪ 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; 



 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  4/2022 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

82      

▪ Instalação do Programa "Aldeia Segura Pessoas Seguras" no lugar da Cadaveira - Valongo 

do Vouga, no dia 4 de junho. 

Para além destas atividades, o Serviço Municipal de Proteção Civil trata de variados tipos 

processos relacionados com reclamações e outras solicitações / alertas de munícipes. 

Também, e no âmbito da sua atividade normal e 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: 

▪ Operações cofinanciadas em fase de execução: 

PDR 2020 

Apoio à Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga no acompanhamento 

Técnico/Administrativo da operação PDR2020-10216-065351 – Requalificação de 

Edifício do Núcleo Ferroviário de Sernada do Vouga. 
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▪ Candidaturas submetidas: 

PRR 

Esclarecimentos à candidatura submetida 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. 

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; 

▪ 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: 

1. PG-01: Planeamento e revisão do SG 

2. PG-02: Design e desenvolvimento de serviços 

3. PG-03: Gestão de recursos humanos 

4. PG-04: Aquisição de bens e serviços/armazéns e materiais 

5. PG-06: Gestão das infraestruturas 

6. PG-09: Monitorização e medição 
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▪ 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 do Relatório de Balanço e Revisão do Sistema de Gestão; 

▪ Criação da metodologia de trabalho com base nos documentos: 

1. Manual do Sistema de Gestão – Rede de processos de cada uma das divisões e unidades 

técnicas administrativas da CMA (Processos de Prestação de Serviços por solicitação do/a 

Munícipe/partes interessadas, Processos de gestão, Processos de suporte internos, 

necessários à realização dos serviços, Processos de melhoria contínua) 

2. Regulamento Geral de Proteção de Dados 

3. Mapa de pessoal com atribuição de competências/Atribuições/atividades por divisão 

4. Plano de Desenvolvimento Estratégico baseado nos 5 eixos estratégicos e nas 

competências organizacionais 

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. 

A este nível, destaque no seguimento do para o encerramento do projeto RAD – Região de Aveiro 

Digital, do qual a autarquia fez parte, para o início dos trabalhos por parte do grupo de trabalho 

constituído pela Cira e pelas 11 autarquias participantes no mesmo, com vista ao desenvolvimento 

do RAD 2. Os trabalhos visam o desenvolvimento das bases para a submissão de uma candidatura 
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a financiamento, com vista a desenvolver projetos que não foram alavancados na RAD, mas que 

se consideram fundamentais para a modernização administrativa dos municípios da região. 

Cumulativamente, foi realizada em julho, uma reunião com a AMA, com vista à implementação 

do projeto Piloto das Lojas de Cidadão de Nova Geração, projeto esse coordenado pela AMA e 

financiado pelo PRR. A reunião versou a discussão dos conceitos espaciais e de funcionamento 

da loja, assim como os serviços inovadores a implementar na mesma, esperando-se que as obras 

de requalificação se iniciem até a final do ano de 2022. 

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 compreendidos entre junho e agosto: 

• 25 notas de imprensa; 

• 147 publicações de notícias e eventos nas redes sociais; 

• 47 coberturas fotográficas de eventos. 

Em relação às faces municipais da rede de Mupis presente na cidade, foram colocados 47 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. 
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Entre o período compreendido entre junho e agosto foram realizadas: 

• 45 reportagens num total de 85 vídeos; 

• 40 transmissões em direto; 

• 78 peças de design, 

num total de 1.112 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: 

▪ 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/. 

 

http://glpi.net/
http://glpi.net/
http://glpi.net/
https://sig.cm-agueda.pt/
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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Figura 1: Contagem de Tráfego 

 

▪ 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, e efetuou-se o levantamento do estado dos prédios no 

território municipal, considerando as ruínas, degradados e devolutos para 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 águas pluviais; 

▪ Atualização da Rede ITUR. 
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Toponímia: 

 

Em julho realizou-se a primeira reunião da Comissão Municipal de Distinções Honorificas, Chave de 

Honra e Toponímia de Águeda, onde se focaram os seguintes assuntos, entre outros: 

▪ definição dos procedimentos a adotar nos processos de toponímia considerando o 

regulamentado e a agilização, na prática, dos processos; 

▪ listagem de arruamentos com topónimo por aprovar; 

▪ bolsa de topónimos. 

 

Em agosto, a Comissão reuniu para analisar, discutir e aprovar a toponímia referente a um 

conjunto de vias, considerando a documentação compilada sobre as mesmas. 

Unidades Administrativas: 

▪ Desenvolvimento de Procedimento de Delimitação Administrativa – Troço 7751 (Águeda - 

Albergaria-A-Velha) 

− Levantamento de campo; 

− Consulta de fontes de dados alfanuméricos; 

− Cadastro em bruto das propriedades na envolvente ao troço administrativo. 

BUPi - Balcão Único do Prédio 

De 1 de junho a 31 de agosto de 2022 o Balcão de Águeda iniciou 1872 RGG – Representações 

Gráficas Georreferenciadas e finalizou 1.887. 

A 31 de agosto de 2022 o BUPi de Águeda tinha concluído 4.996 processos e cadastrado 5.229 matrizes. 

 

 

Figura 2: Evolução dos processos finalizados [março 2022 – agosto 2022] 
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Neste período, Águeda desdobrou, por duas vezes, o Balcão Único do Prédio em dois, instalando 

um deles em Macinhata do Vouga, na sede da freguesia. Estas ações são para continuar tendo 

como prioridade o cadastro junto dos limites administrativos. 

Serviços WebSIG 

▪ Desenvolvimento do serviço visitÁgueda (em progresso); 

▪ Desenvolvimento do serviço Proteção Civil; 

▪ Desenvolvimento de estatísticas sobre acontecimentos na via pública: 

 

Figura 3: Acontecimentos sobre a via pública [2022] 

Planeamento Territorial e Requalificação Urbana 

▪ Suporte à Alteração do Plano Diretor Municipal de Águeda. 

− 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; 
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Desporto para todos; 

Gestão florestal e atuação da proteção civil: 

▪ Desenvolvimento de mapa em linha com a distribuição dos ninhos de vespa asiática pelo 

território, sob um mapa de calor (heat map), por ano. 

▪ Desenvolvimento de estatísticas sobre a vespa asiática: 

◦ Suportes usados pelas vespas para a construção dos ninhos; 

◦ Localização dos ninhos face à Carta de Ocupação do Solo; 

◦ Número de ninhos destruídos por ano: 

 

 

Figura 4: Mapa de calor referente à distribuição dos ninhos de vespa asiática 
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Figura 5: Estatísticas sobre ninhos de vespa asiática 

 Excelência dos serviços da autarquia 

▪ Postos autónomos de SIG: 

− Novos postos autónomos: 

◦ DvGU x1; 

◦ DvAF 

▪ Serviços de fiscalização x2 

− Atualização de projetos em postos autónomos: 

◦ DvGU x11; 

◦ DvAF 

▪ Serviços de Fiscalização x4. 
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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. INFORMAÇÃO JURÍDICA 

No âmbito da atuação dos Serviços Jurídicos da autarquia, referência para os pareceres internos 

desenvolvidos a pedido de diversos serviços, totalizando 46 pareceres emitidos no período, para a 

representação judicial da autarquia em 15 processos nos tribunais administrativos e nos julgados em 

paz, bem como nos processos de contraordenação instaurados contra o Município.  

Neste período, destacamos a preparação da 12.ª Alteração ao Código Regulamentar, com a 

solicitação de novas modificações e aditamentos que tivemos de redigir e introduzir no projeto, agora, 

substancialmente mais abrangente. Com o início das obras no mercado municipal, a abertura do 

mercado provisório e reorganização da feira também suscitou mais pedidos de intervenção e 

esclarecimentos.

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 junho/2022: 

▪ Concursos Públicos: 12 (doze) a decorrer; 5 (cinco) concluídos e 2 (dois) revogados; 

▪ Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 36 (trinta e seis) a decorrer, 16 (dezasseis) concluídos e 

0 (zero) revogados; 

▪ Consultas Prévias: 4 (quatro) a decorrer, 1 (um) concluído e 0 (zero) revogados; 

▪ Ajustes Diretos Simplificados: 168 (cento e sessenta e oito). 

 

Mês de julho/2022: 

▪ Concursos Públicos: 10 (dez) a decorrer; 3 (três) concluídos e 0 (zero) revogados; 

▪ Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 34 (trinta e quatro) a decorrer, 23 (vinte e três) 

concluídos e 1 (um) revogado; 

▪ Consultas Prévias: 4 (quatro) a decorrer, 1 (um) concluído e 0 (zero) revogados; 

▪ Ajustes Diretos Simplificados: 144 (cento e quarenta e quatro). 

 

Mês de agosto/2022: 

▪ Concursos Públicos: 12 (doze) a decorrer; 3 (três) concluídos e 1 (um) revogado; 

▪ Ajustes Diretos superior a 5.000,00 euros: 12 (doze) a decorrer, 6 (seis) concluídos e 0 (zero) 

revogados; 

▪ Consultas Prévias: 6 (seis) a decorrer, 1 (um) concluído e 0 (zero) revogados; 

▪ Ajustes Diretos Simplificados: 169 (cento e sessenta e nove). 
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5.3.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

 Junho 2022 Julho 2022 Agosto 2022 

Receita Executada 15.330.561,72 € 17.211.902,83 € 19.401.044,59 € 

Despesa Executada 13.733.145,29 € 16.974.493,85 € 19.868.375,64 € 

Execução das Grandes Opções do Plano 

Orçamental 
7.815.489,73 € 

9.929.039,30 € 
11.797.480,00 € 

Capacidade de Endividamento    

Dívidas a Fornecedores 900.270,97 € 701.392,20 € 1.338.559,02 € 

Dívidas a Empreiteiros 947.802,15 € 810.548,69 € 714.629,41 € 
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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 Junho 2022 Julho 2022 Agosto 2022 

GAM 1325 1597 1396 

Obras Particulares 734 841 696 

 

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) Junho 2022 Julho 2022 Agosto 2022 

CÂMARA MUNICIPAL 599 580 690 

EB AGADÃO 572 540 741 

JI MOURISCA DO VOUGA 554 644 594 

 1725 1764 2025 

 

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 junho a agosto de 2022. 

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

  

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

Junho 2022 Julho 2022 Agosto 2022

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Média

https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/1/29
https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/1/29
https://i4c.cm-agueda.pt/i4c/home/reportdetail/7/37


 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  4/2022 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

99      

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 
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Centro de Artes de Águeda
Número de espetadores total de espetáculos promovidos

pela autarquia e no âmbito de cedências e alugueres,

tendo sido realizados um total de 20 espetáculos/eventos

Eventos da CMA Cedências e Alugueres

 Junho 2022 Julho 2022 

Espetáculos/eventos promovidos pelo CAA e autarquia 

n.º de espetáculos 9 2 

n.º de espetadores 1099 96 

Espetáculos/eventos correspondentes a cedências e alugueres 

n.º de espetáculos 4 5 

n.º de espetadores 1981 1426 

Projeto Educativo 

n.º de participantes 3235 154 

Exposições Patentes 

n.º de visitantes 274 
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6.1.5. BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE 

 Junho 2022 Julho 2022 Agosto 2022 

Novos leitores e empréstimos ao domicílio 

n.º de novos leitores 24 18 20 

n.º de empréstimos domiciliários 1352 1049 686 

n.º de empréstimos/consultas presenciais 134 40 32 

Serviço Educativo 

n.º de participantes nas atividades  577 763 23 
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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 Junho 2022 Julho 2022 Agosto 2022 

n.º de atendimentos de turistas portugueses 377 3259 1230 

n.º de atendimentos turistas estrangeiros 395 965 1482 

TOTAL 772 4224 2712 
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6.1.7. PISCINAS MUNICIPAIS DE ÁGUEDA 

Atendimentos Junho 2022 Julho 2022 Agosto 2022 

n.º de atletas do Clube Sport e Algés de Águeda 498 176 0 

n.º de alunos da Escola Municipal de Natação 2077 975 0 

n.º de utilizações em regime livre 537 2007 1716 

n.º de utilizações na “De manhã é fixe na Piscina” 0 1187 0 
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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 – 1.ª Fase 
€1.414.353,50 

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

Cima (Obra concluída. Aguarda 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 (em fase de receção provisória) €54.925,58 

Pavimentação da Rua da Canada, freguesia de Aguada de Cima (obra recebida 

provisoriamente no dia 23 de junho de 2022) 
€206.449,60 

Requalificação de Espaços Exteriores do Centro Cívico de Arrancada do Vouga (revogação do 

contrato de empreitada celebrado a 23 de março de 2021, aprovada em reunião do Executivo 

Municipal realizada no dia 5 de agosto de 2022) 

€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) (obra recebida 

provisoriamente no dia 23 de junho de 2022) 
€33.626,83 

Construção da Ecopista do Vouga (obra recebida provisoriamente no dia 4 de agosto de 2022) €157.846,56 

Remodelação do Centro de Saúde de Águeda €1.313.362,69 

Construção de Muros de Suporte em Arruamentos na Borralha (obra recebida provisoriamente no 

dia 23 de junho de 2022) 
€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 (obra recebida 

provisoriamente no dia 3 de junho de 2022) 
€149.632,59 

Pavimentação da Travessa da Central Elétrica em Barrô (obra recebida provisoriamente no dia 1 

de setembro de 2022) 
€29.645,30 

*Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
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Designação da empreitada em curso no período Montantes * 

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

Rio Marnel no Concelho de Águeda (obra recebida provisoriamente no dia 30 de junho de 2022) 
€144.523,00 

Restauro da Igreja da Trofa (obra recebida provisoriamente no dia 15 de junho de 2022) €194.970,92 

Adaptação do Edifício da Incubadora Cultural a Unidade de Saúde Familiar €143.751,03 

Repavimentação de Vias do Concelho – 1.ª Fase €495.977,50 

Estrada Águeda até Á-dos-Ferreiros (EN333) (em fase de receção provisória) €450.315,20 

Construção de Passadiço e Ponte na Ribeira do Ameal (obra recebida provisoriamente no dia 28 

de junho de 2022) 
€29.535,60 

Requalificação do Largo da Estação Ferroviária de Águeda €534.518,11 

Construção de Pistas em Tartan no Estádio  €24.210,92 

Execução de Intervenções Estruturais para o Controlo de Cheias em Águeda – 2.ª Fase €1.878.740,13 

Requalificação da Zona Envolvente à Escola e Igreja Matriz da Borralha €269.000,00 

Ampliação e Requalificação da EB1 da Chãs €484.439,27 

*Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
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GABINETE JURÍDICO 

31/08/2022 

 

 

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 

 
 

CONTRA-ORDENAÇÕES – INSTAURADAS CONTRA AUTARQUIA 

 

N.º PROCESSO 
AUTUANTE INFRACÇÃO  

Interno Auto 

1/07 08/07 IRAR 
10.º/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 
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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 

5/2013 
Auto 2 

76264622 
GNR 

Circulação de máquina 

sem sinal de perigo 

retrorrefletor 

- 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 
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N.º PROCESSO 
AUTUANTE INFRACÇÃO  

Interno Auto 

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  

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) 
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N.º PROCESSO 
AUTUANTE INFRACÇÃO  

Interno Auto 

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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7. ANEXOS 
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