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EDITORIAL

Caros Aguedenses,

Apresentamos, neste Boletim Municipal, algumas das 
atividades que têm sido desenvolvidas pela Câmara 
Municipal de Águeda e que são demonstrativas do 
dinamismo e empreendedorismo que temos colocado 
nas nossas ações.

Temos obra realizada em todas as freguesias do 
concelho, numa ação contínua e em parceria com as 
Juntas de Freguesia. Continuamos a melhorar o acesso 
aos parques empresariais, nomeadamente o Parque 
Empresarial do Casarão, intervindo na rede viária e na 
infraestruturação destes centros industriais, que são a 
fonte da criação de postos de trabalho e de riqueza. 
Somos um Município que se preocupa com o ambiente, 
uma área onde tem dado cartas, sendo reconhecido pela 
aposta na sustentabilidade, tendo sido, recentemente, 
distinguido por um organismo internacional como uma 
das 88 cidades em todo o mundo a liderarem ações 
ambientais.

Estamos também a trabalhar numa profunda 
regeneração urbana, que se pode comprovar pelas 
várias intervenções em curso. Terminámos, a tempo 
do início do ano letivo, as obras das residências 
universitárias e também concluímos a intervenção na 
“Casa do Adro”, uma zona que foi revitalizada e que 
vai, certamente, catapultar Águeda para uma nova 
dimensão cultural, com os melhorados edifícios do 
Cancioneiro, da Orquestra Típica e do Conservatório.

Transformámos o Parque da Alta Vila, uma área 
de Interesse Municipal, que foi alvo de uma 
requalificação profunda, expondo as maravilhas 
deste espaço de lazer. 
Aumentámos as obras de arte urbana, que podem ser 
apreciadas em vários pontos da cidade; dinamizámos 
uma campanha de promoção do comércio tradicional 
e mobilizámo-nos para que Águeda mantenha a sua 
identidade no Natal, apesar das circunstâncias e 
desafios que todos enfrentamos.

Continuamos a apostar na atividade artística, de entre 
a qual destacamos o início de um projeto arrojado 
de promoção e divulgação da arte contemporânea, o 
Ciclo “O Desenho como Pensamento”.

E continuámos a apoiar as nossas associações, 
coletividades e demais instituições, aumentan-
do substancialmente, este ano, por força das 
dificuldades especiais criadas pela pandemia, as 
verbas concedidas.

Apoios e obras que são fruto da boa gestão e 
execução orçamental da Câmara de Águeda, que vai 
prescindir, no próximo ano e em termos fiscais, de 
uma receita estimada em 4,4 milhões de euros, em 
consequência da redução e não aplicação de taxas 
municipais. A Autarquia decidiu de novo, em sede 
de IMI, manter as taxas mínimas (0,3% nos prédios 
urbanos), abdicar do montante da participação 
variável do IRS (5%) e isentar de Derrama as 
empresas com um volume de negócios inferior a 100 
mil euros.
Tudo para continuarmos a fazer de Águeda uma das 
melhores cidades para se viver e trabalhar. 

Jorge Almeida
Presidente da Câmara Municipal de Águeda
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CÂMARA MUNICIPAL CONCLUI OBRAS
DAS RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS 

A Câmara Municipal de Águeda concluiu as obras das 
Residências Universitárias, que vão servir os estudantes 
da ESTGA – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Águeda. 
Esta infraestrutura disponibiliza um total de 63 camas, 
sendo que este ano, no atual contexto da pandemia da 
COVID-19 e tendo em conta as orientações da Direção-
Geral de Saúde, as residências serão ocupadas a 50% 
da sua capacidade, ou seja 31 camas (mais uma para 
pessoas com mobilidade reduzida).
A requalificação das residências universitárias, 
localizadas na Rua Comandante Pinho e Freitas, implicou 
um investimento de 592.862,70 euros e envolveu  dois 
tipos de intervenção: obras de construção de raiz (novo 
edifício autónomo) e obras de restauro (executadas nos 
edifícios e anexo existentes).

TÉCNICOS INSPECIONAM PONTES 
DE VIADUTOS NO CONCELHO

A Câmara Municipal de Águeda quer saber o estado de 
conservação de todas as pontes e viadutos do concelho 
sob sua jurisdição, para, subsequentemente, programar 
as intervenções que se revelem necessárias. Para tal, um 
grupo de profissionais realizaram uma avaliação técnica de 
31 infraestruturas, entre as quais se contam 29 pontes, um 
pontão e uma passagem superior.
Esta avaliação permitirá que a Autarquia fique com uma 
base de dados atualizada e fundamentada do ponto de vista 
técnico sobre o estado em que estão as pontes e viadutos 
do concelho, para que, consequentemente, os serviços 
camarários possam programar as obras de reabilitação e 
manutenção que se determinem necessárias fazer.
Esta avaliação sistemática e simultânea em todo o 
concelho, que permite uma monitorização contínua destas 
infraestruturas, é “uma prática adequada para seja possível 
evitar situações como as que aconteceram no passado, 
como a Ponte do Vouga, e que nunca tinha sido feita até ao 
momento”, refere Jorge Almeida, Presidente da Câmara de 
Águeda.

INTERVENÇÃO REALIZADA PELA 
AUTARQUIA FICOU CONCLUÍDA 

E AS RESIDÊNCIAS JÁ ESTÃO EM 
PLENO FUNCIONAMENTO
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A Câmara Municipal de Águeda está a realizar as obras 
referentes ao Plano Geral de Drenagem e sistema eleva-
tório da cidade, que se traduzem na melhoria da capaci-
dade de escoamento de águas pluviais e na proteção da 
margem direita do Rio Águeda. Em concreto, irá permitir 
melhorar as condições estruturais da rede e mitigar os 
riscos de inundações, em particular na baixa da cidade, 
um problema que tem afetado a zona ao longo dos anos 
em dias de grande pluviosidade.
Esta empreitada, que conta com um investimento de 1,4 
milhões de euros (1.414.353,50 euros), acrescidos de 
IVA, era uma necessidade, tendo em conta os impactos 
sociais e económicos que as cheias provocam na cida-
de, em particular na zona baixa.
A solução que está a ser aplicada passa pela implanta-
ção de novos coletores pluviais com maior capacidade 
nos referidos locais, que serão ligados à uma estação 
elevatória que vai ser construída no Largo 1.º de Maio. 
Em termos práticos, toda a água da chuva faz o seu 
curso natural, escoando para a baixa da cidade, sen-
do drenada pelos vários coletores para a nova estação 
elevatória que, através de um sistema de bombagem, a 
descarregará no rio.
Para além da rede de coletores e da nova estação ele-
vatória, vão ser aplicadas válvulas de maré, que fecham 
sempre que o leito do rio sobe, impedindo que a água do 
rio entre na cidade, através da rede de águas pluviais. 
Refira-se que esta empreitada (a cargo da empresa Ci-
priano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda.) tem um prazo 
de execução de 365 dias e conta com financiamento de 
fundos europeus em 75%, ao abrigo do POSEUR - Pro-
grama Operacional Sustentabilidade e Eficiência de Re-
cursos. 

PLANO DE DRENAGEM 
VAI MELHORAR 
A CAPACIDADE DE 
RESISTÊNCIA ÀS CHEIAS 
NA BAIXA DA CIDADE

NÚMEROS
* 1,4 
Milhões de euros de investimento total da empreitada

* 75% 
Comparticipação comunitária

* 365 
Dias é o prazo de execução da obra
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Este ano foram entregues à comunidade algumas obras 
realizadas no âmbito do Orçamento Participativo de 
Águeda.
A requalificação do Largo do Cruzeiro, em Paradela, que 
contou com um investimento de 45 mil euros no âmbito 
do Orçamento Participativo (OP) da Câmara de Águeda, 
inclui um miradouro que exibe a beleza do campo de 
arrozais do Vale do Cértima.
Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de 
Águeda, salientou que esta intervenção recupera um 
espaço que “estava descuidado” e que agora realça “a 
paisagem fantástica do Vale do Cértima e mais um lugar 
lindíssimo do nosso concelho”.
O Edil frisa que a obra resulta de uma colaboração entre 
todos – proponentes, que acompanharam o projeto e 
execução; Câmara Municipal e União de Freguesias. 
“Atrevo-me a dizer que este deve ser um dos miradouros 
mais bonitos do concelho de Águeda”, declarou Manuel 
Campos, Presidente da União de Freguesias  de Re-
cardães e Espinhel, visivelmente satisfeito com a con-
cretização deste projeto.

Mega-tanque de 
Castanheira do Vouga
O mega-tanque de Castanheira do Vouga implicou um 
investimento de 46.610,85 euros e foi construído pela 

União de Freguesias (UF) de Belazaima do Chão, 
Castanheira do Vouga e Agadão, com delegação de 
competências e financiamento da Câmara Municipal. 
Esta infraestrutura tem uma capacidade para um milhão 
de litros de água,  e serve para abastecimento aéreo 
(helicópteros) e terrestre (veículos dos bombeiros e 
ULPC) no combate aos incêndios. 

Zona envolvente 
ao cemitério de 
Belazaima do Chão
A recuperação da zona envolvente à escadaria do 
cemitério de Belazaima do Chão, projeto com 14 
proponentes no OP, conduziu a Câmara de Águeda, em 
articulação no âmbito da delegação de competências 
com a UF local, a realizar uma obra mais profunda, 
com a requalificação da escadaria e a construção de 
três tanques para apoio ao combate a incêndios, cujo 
investimento foi de 41.223,78 euros. 

Equipamentos náuticos de lazer na Pateira
Também através de um acordo de cooperação com 
a União de Freguesias (UF) de Travassô e Óis da 
Ribeira, foi concretizada a criação de  um conjunto de 
equipamentos de náutica de lazer para fruição da Pateira. 
Entre as atividades que agora se podem realizar, em Óis 
da Ribeira, estão stand up paddling, andar com gaivota, 
Kayak ou water bikes.

ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO EM OBRAS

6  
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PARQUE INDUSTRIAL DO CONCELHO 
É APOSTA PARA ATRAIR INVESTIMENTO
Dotar os parques industriais do concelho das condições 
para que as empresas possam desenvolver a sua 
atividade nas melhores condições é um objetivo que 
tem sido colocado em prática pela Câmara Municipal 
de Águeda, através de obras de infraestruturação das 
várias zonas industriais do Concelho.
“Pretendemos continuar a atrair – cada vez mais e 
maiores – empresas para o nosso concelho e para que os 
empresários decidam investir e optem por Águeda para 
instalar as suas empresas, temos de criar as condições 
apropriadas e convidativas para isso”, referiu Jorge 
Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, 
salientando que mais empresas significa mais pessoas, 
mais emprego e mais riqueza no Concelho.
Entre as intervenções já feitas está a realizada na Zona 
Industrial do Covão, em Valongo do Vouga, com a 
beneficiação de estradas nas vias de acesso.
Atualmente, estão também em curso obras de construção 
dos acessos ao Parque Empresarial do Casarão (PEC), 
que permitirá um rápido e adequado acesso à estrutura 
viária principal. Uma intervenção que foi adjudicada à 
Rosas Construtores, S.A., por 527.400 euros.

Concurso público para PEC
Neste seguimento, a Câmara Municipal lançou o 
concurso público para a construção de infraestruturas 
na área de implantação do PEC, por 3.343.087,35 euros 
(acrescidos de IVA), contando com um apoio de fundos 
comunitários, no âmbito do Programa Operacional 
Regional do Centro – Centro 2020.
Esta intervenção permitirá melhorar as estradas e demais 
infraestruturas do PEC, em linha com as conclusões 
da “Estratégia para a Inovação e a Especialização 
Inteligente de Águeda (S3)”.

CÂMARA ASSINA ACORDO COM EDP 
PARA SUBSTITUIR LUMINÁRIAS 

A Câmara Municipal de Águeda assinou um acordo 
com a EDP – Distribuição, que determina a substituição 
das luminárias existentes no Concelho por tecnologia 
LED, permitindo poupanças energéticas e redução de 
emissões de CO2.
“Este é um acordo importante que permite ao 
Município, na linha da sua política de adoção de 
medidas ambientalmente sustentáveis, não só 
reduzir substancialmente a emissão de CO2 como 
poupar na fatura de eletricidade anual”, realçou Jorge 
Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, 
acrescentando que esta alteração será feita de uma 
forma faseada e concertada por todo o Concelho, nas 
várias freguesias.
Com base no protocolo firmado, a EDP avançou com 
a substituição faseada das luminárias, sendo que, até 
final do próximo ano, serão colocadas pelo menos 2.400 
luminárias com tecnologia LED em todo o Concelho de 
Águeda, que proporcionará uma redução significativa 
dos consumos de electricidade com a Iluminação 
Pública, cujo custo é assegurado integralmente pelo Mu-
nicípio.

VÃO SER COLOCADAS PELO 
MENOS 2400 LUMINÁRIAS
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A área junto ao Mercado Municipal de Águeda está 
completamente renovada com a criação de um parque 
verde, que abrange a Rua dos Comerciantes e um 
terreno junto à Rua dos industriais, numa extensão total 
de 12.108 metros quadrados.
“Esta obra vem dotar a baixa da cidade de uma nova 
infraestrutura que será bastante importante para 
dinamizar toda esta zona. Ao criar um espaço verde e um 
parque de estacionamento estamos, simultaneamente, 
a pensar nas famílias que habitam em Águeda e nas 
pessoas que se deslocam para a cidade por motivos 
diversos e necessitam de estacionar as suas viaturas”, 
disse Jorge Almeida Presidente da Câmara de Águeda, 
acrescentando que este será um novo espaço de lazer 
no centro da cidade.
Para o Edil, esta obra segue a linha das várias 
intervenções que têm estado a decorrer em todo o 
concelho, por forma “a melhorar as vias públicas e 
garantir melhores condições de circulação em todo o 
concelho”.
A intervenção foi realizada este ano, contemplando a 
criação de uma zona de lazer com parque de merendas, 
zonas de estacionamento de veículos e respetivos 
acessos, passeios e ainda a implementação de um 
sistema de iluminação sustentável através da energia 
solar.
No que diz respeito aos espaços verdes, foi realizada 
a plantação de árvores, arbustos e a colocação da 
sementeira de gramão resistente à seca, que se 
estende por todo o parque, incluindo as zonas de 

estacionamento.
Nas zonas de circulação e estacionamento de veículos, 
foram aplicadas grelhas de enrelvamento.
Paralelamente à Rua dos Industriais, foi criado um 
passeio em pavimento permeável (betão poroso) e 
na zona adjacente à via foi executada uma valeta, de 
forma a dar continuidade à valeta existente no troço da 
estrada mais a nascente do parque.
Ao nível da iluminação, foram aplicados candeeiros 
com luminárias de tecnologia LED, que, conforme 
mencionado anteriormente, são alimentadas por 
painéis solares. A área de iluminação abrange a zona 
de lazer, as zonas de estacionamento e os respetivos 
circuitos de
peões e de veículos.
Esta zona está ainda dotada de um parque de 
estacionamento com capacidade para 247 veículos 
automóveis ligeiros.
No seguimento das obras realizadas naquela zona, foi 
ainda construída um nova via de ligação entre a Av. 25 
de Abril e a Rua dos Industriais. 

ZONA FOI ALVO DE UMA GRANDE 
INTERVENÇÃO, QUE PASSOU 
PELA CRIAÇÃO DE ZONAS DE 

LAZER, PASSEIOS E PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO, NUM INVESTIMENTO 

DE CERCA DE 235 MIL EUROS

PARQUE VERDE NA VÁRZEA JÁ É UMA REALIDADE



CONTRATO ASSINADO 
PARA CONSTRUIR 
ECOPISTA DO VOUGA
A Câmara Municipal de Águeda vai avançar com a 
construção do troço da Ecopista do Vouga, um projeto 
de execução de um traçado ciclável e pedestre que 
faz a interligação com vários municípios, criando 
uma rede de ecopistas de âmbito regional (ligando a 
do Vouga, Dão e Mondego) e nacional/internacional 
(EuroVelo 1). 
O referido financiamento traduz-se num investimento 
elegível de 151.368,33 euros, sendo que 70 por 
cento deste valor é comparticipado pelo Turismo de 
Portugal, no âmbito da Linha de Apoio à Valorização 
Turística do Interior – Programa Valorizar. A assinatura 
do contrato de financiamento foi formalizada no dia 
4 de novembro, pelos Municípios envolvidos e na 
presença da secretária de Estado do Turismo, Rita 
Marques.
Designado como “Projeto de infraestruturação, 
monitorização e gestão integrada dos traçados 
estruturantes da Grande Rota da Ria de Aveiro – 
Ecopista do Vouga”, este troço  ligará Sernada do 
Vouga (Águeda) ao lugar de Foz (Albergaria-a-
Velha/Sever do Vouga), num percurso de cerca de 
4,6 quilómetros, sendo que, destes, 800 metros 
se situam em Albergaria-a-Velha. Nesse sentido, 
os dois municípios vão estabelecer um acordo de 
comparticipação financeira proporcional, cabendo a 
execução da obra ao Município de Águeda.
Entre Sernada do Vouga e o nó da A25, no Carvoeiro, 
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PROJETO “VALORIZA A REGIÃO 
EM TERMOS HISTÓRICOS, 

AMBIENTAIS E TURÍSTICOS”

estão previstas intervenções pontuais de melhoria 
da estrada (pavimento fendilhado ou depressão 
acentuada), bem como a instalação de sinalética 
vertical e marcações no asfalto; do nó da A25 até à 
Foz será construída uma ciclovia, utilizando o espaço 
canal da Linha Ferroviária do Vouga. 
Esta Ecopista, que utiliza o traçado do ramal de 
Viseu da Linha do Vouga, permite ligar, a partir de 
Sernada, vários concelhos, designadamente Águeda, 
Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga, Oliveira de 
Frades, Vouzela, S. Pedro do Sul, Viseu, Tondela e 
Santa Comba Dão, numa extensão total de cerca de 
128 quilómetros.
Com a articulação com os traçados regionais – 
Ecopista do Vouga, Ecopista do Dão e Ecovia 
do Mondego – e o nacional/internacional – 
EuroVelo 1, este projeto permitirá contribuir para 
a infraestruturação, qualificação e dinamização 
turística dos principais eixos de mobilidade suave e 
que, desta forma, coloca Águeda num patamar de 
destaque no segmento turístico do Cycling & Walking 
de dimensão internacional, promovendo ainda a 
visitação a elementos do património natural e cultural.
Esta obra surge integrada na Grande Rota da Ria 
de Aveiro, assegurando a ligação com os referidos 
traçados regionais e nacionais, o prolongamento 
da Ecopista do Vouga desempenha um papel muito 
relevante na expansão e consolidação da rede de 
oferta nacional de produtos de Cycling & Walking.
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A empreitada da “Casa do Adro” já está concluída. 
O complexo integra três edifícios independentes 
(Conservatório, Cancioneiro e Orquestra Típica) que 
foram reabilitados, visando conferir ao edificado as 
condições adequadas às exigências contemporâneas. 
A intervenção, adjudicada à empresa Nível 20 – Estudos, 
Projectos e Obras, Lda, decorreu numa área bruta de 
1.902,32 metros quadrados e uma área de implantação 
de 1.261,58 metros quadrados.
A reabilitação do Conservatório de Música baseou-
se no tratamento das paredes exteriores, do ponto de 
vista térmico, bem como na substituição da caixilharia, 
cobertura e caleiras do edifício. 
É aqui que está uma das obras de maior envergadura 
que passou pela construção de um espaço novo, um 
auditório amplo para as atividades do Conservatório e 
que também aumenta a resposta cultural do Município. 
Trata-se de uma estrutura construída de raiz, numa zona 
em declive e quase em cave, o que torna o seu impacto 
visual quase nulo.
Já o Cancioneiro, que tem um telhado novo, com uma 
estrutura em perfis de ferro, rematado no cume com 
uma clarabóia, para a entrada de luz natural no espaço, 
mantém a sua traça original. As paredes exteriores 
foram conservadas e foi preservada a sua identidade e 
características típicas aguedenses, de seixo rolado, ou 
godo como é comummente designado. 
Quanto à Orquestra Típica, a intervenção visou a melhoria 
das condições de acessibilidade, bem como o conforto 
térmico, nomeadamente com a edificação de paredes 
duplas com caixa-de-ar e drenagem, tendo sido, ainda, 
substituída a cobertura. Este equipamento foi ampliado, 
com a construção de uma nova sala e foram demolidas 
algumas paredes para se obterem espaços mais amplos 
e polivalentes. 
As fachadas deste edifício foram revestidas com 
seixo rolado, devolvendo ao espaço uma linguagem 
arquitetónica coerente com a do complexo.
Uma das grandes intervenções na “Casa do Adro” 
prende-se com os arranjos exteriores, uma área 
que está, neste momento, a ser transformada, num 
tratamento paisagístico nobre, que redesenham, em 
forma de abraço, um Terreiro da Música, uma bancada a 
céu aberto e vários espaços verdes. 

COMPLEXO DA “CASA 
DO ADRO” ESTÁ PRONTO
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O Parque de Alta Vila, que ocupa uma área de cerca de 
três hectares, foi alvo de uma intervenção e requalificação 
profundas. Adjudicada por 1.160.000 euros através de 
concurso público, promovido pela Câmara de Águeda, a 
obra está concluída e o parque pronto a ser desfrutado 
pelo público.
A intervenção foi orientada por um princípio de respeito 
por todas as pré-existências, construídas  e vegetais, 
e implementa benefícios significativos ao nível da 
conservação do solo e da água e da recuperação do 
conjunto histórico, como a capela e o coreto.
A requalificação inclui, para além de passeios e trilhos pelo 
parque, locais confortáveis de contemplação, possibilitando 
a experiência da utilização de um jardim “como no passado” 
ou a corrida em piso adequado para desporto.
São ainda novidades na oferta que o Parque agora 
disponibiliza a criação de um circuito principal contínuo 
que permite o atravessamento pedonal funcional ligando 
a parte baixa à parte alta, e o aumento da biodiversidade 
através da recuperação de seis pontos de água em todo o 
Parque e particularmente no Lago.
A zona verde ocupa uma área de cerca de 1,9 hectares, 
incorporando material existente e acrescentando a 
instalação de relvados, bem como de 251 novas árvores 
e 478 arbustos.
O mobiliário urbano, assim como o novo sistema de 
iluminação pública, tem como objetivo primeiro incrementar 
as condições de fruição, conforto e segurança.
Foram instalados um conjunto de mobiliário urbano – 
bancos, papeleiras, bebedouros e sinalética – que, ou 
remetem para a reprodução de peças datadas da época 
do Jardim original ou constituem propostas de design 
contemporâneo, mas que se ligam de uma forma estética 
com aquelas peças “datadas”.

PARQUE DE ALTA VILA 
ABRIU AO PÚBLICO

INTERVENÇÃO, 
DECORREU NUMA 

ÁREA DE CERCA DE 
TRÊS HECTARES, 

IMPLICOU UM 
INVESTIMENTO DE 
1.160.000 EUROS
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CEDRO DO PARQUE DA ALTA VILA
“RENASCE” COMO ESCULTURA
Entre os destroços das muitas árvores que 
caíram em janeiro de 2013 estava o tronco de 
um cedro que, agora, renasce como uma peça 
de escultura, trabalhada pelas mãos hábeis 
do renomado artista Paulo Neves e que ficará 
colocado no Parque da Alta Vila. 
A peça, com cerca de duas toneladas, foi 
trabalhada pelo artista de Cucujães (Oliveira 
de Azeméis), num processo criativo onde os 
sentidos são apurados. “Esta é uma árvore que, 
possivelmente, iria para o lume. Conseguimos 
salvá-la e foi transformada e eternizada numa 
peça de arte. Ressuscitou”, disse o artista, ficando 
muito satisfeito com o facto de o seu destino ser 
“o local onde nasceu”. Motivos que justificam o 
nome atribuído à peça: “Raiz com Alma”. 

INTERVENÇÃO, 
DECORREU NUMA 

ÁREA DE CERCA DE 
TRÊS HECTARES, 

IMPLICOU UM 
INVESTIMENTO DE 
1.160.000 EUROS
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Obras de reforço e reabilitação do talude na Rua do Vale de Erva, junto à linha de caminho de ferro

Arruamento na Borralha Arruamento na Borralha

PAVIMENTAÇÕES E ARRUAMENTOS
A Câmara Municipal de Águeda tem levado a efeito um conjunto variado de obras de pavimentações e arruamentos em 
todas as freguesias do concelho. Eis alguns exemplos: 

Arruamento em Randam, Recardães Arruamentos em Macinhata do Vouga Arruamento em Recardães
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Rua Dionísio Pinheiro

Praça do Pelourinho (Trofa do Vouga)

Rua Eng. José Bastos Xavier

Rua António Ribeiro Matos Rua António Ribeiro Matos

Rua Eng. José Bastos Xavier

Rua Comandante Pinho e Freitas Rua Comandante Pinho e Freitas



16  

APOIOS

A Câmara Municipal de Águeda, no seguimento do que 
tem sido a sua política fiscal e fruto da boa gestão e 
execução orçamental, vai prescindir, no próximo ano, 
de uma receita estimada em 4,4 milhões de euros, em 
consequência da redução e não aplicação de taxas 
municipais. Este é um valor que fica nos bolsos dos 
contribuintes e famílias do Concelho.
Esta política tem sido seguida ao longo dos últimos 
quatro anos, em que o Município de Águeda se tem 
destacado, a nível regional e nacional, como um dos 
que maior apoio direto e indireto presta às famílias e 
empresas, através da máxima redução possível de 
impostos e não aplicação de taxas municipais.

Impacto para as famílias e empresas
Em concreto, a Autarquia decidiu de novo, em sede de 
IMI, manter as taxas mínimas, ou seja 0,3% nos prédios 
urbanos, uma decisão que tem impactos positivos 
para as famílias. “Optámos por aplicar a taxa mínima 
possível no que se refere ao IMI; não podemos baixar 
mais, fazemos o que é legalmente permitido para não 
onerar as famílias aguedenses e contribuir, assim, para 
que a taxa de esforço em termos de impostos seja a 
menor possível”, continuou Jorge Almeida.
No que se refere ao IRS, a Câmara Municipal abdica, 
sistematicamente, do montante da participação variável 
do IRS, contribuindo, assim, para uma verdadeira 
redução da carga fiscal sobre as famílias do Concelho. 

CÂMARA DE ÁGUEDA 
CONTINUA COM 
OS IMPOSTOS MAIS 
BAIXOS DO PAÍS

A taxa máxima permitida pela legislação em vigor é 
de 5% e a Câmara de Águeda abdica, na totalidade, 
da aplicação deste imposto. Isto quer dizer que a 
taxa aplicada será de 0% e que toda a receita que o 
Município poderia arrecadar através deste imposto 
cobrado no IRS dos contribuintes do Concelho ser-
lhes-á inteiramente devolvido através deste benefício 
municipal aquando da liquidação de IRS.
A Câmara de Águeda defende que a redução de 
receita (pela não aplicação do imposto), é compensada 
pelo ganho das famílias, que passam a ter um maior 
rendimento disponível, podendo efetuar um maior 
consumo e/ou poupança.
Já no que se refere à Derrama, imposto que incide 
apenas sobre o lucro tributável das empresas, a Câmara 
de Águeda, à semelhança do que tem sido a sua política 
fiscal nos últimos anos, decidiu pela aplicação da taxa 
de 1,5% para as empresas que apresentem um volume 
de negócios superior a 100 mil euros. 
Para as empresas com um volume de negócio inferior 
a 100 mil euros, não será aplicada qualquer taxa de 
Derrama. 
A Câmara de Águeda decidiu ainda pela não aplicação 
da Taxa Municipal de Turismo, bem como da Taxa 
Municipal de Direitos de Passagem e Ocupação do 
subsolo (gás).
Assim, tendo em conta todas as propostas de redução 
e isenção de taxas e impostos, o Município abdica de 
uma receita total que ronda os 4,4 milhões de euros.
De realçar que a boa gestão do Município é 
demonstrada no fato de manter as suas contas em dia 
(com um nível de endividamento praticamente nulo) e 
na execução de um forte volume de investimentos (com 
uma carteira de obras que ultrapassa os 25 milhões de 
euros), “evidentes por todo o Concelho, em todas as 
freguesias”, apontou Jorge Almeida.
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A Câmara Municipal de Águeda, tendo em conta os 
constrangimentos económicos e sociais provocados 
pela pandemia da COVID-19, que resultaram em 
profundas alterações sociais e económicas no regular 
funcionamento das instituições do Concelho ligadas à 
educação, juventude, desporto, cultura e solidariedade 
social, decidiu atribuir apoios extraordinários a estas 
entidades. Se a este reforço financeiro se juntar os 
incentivos regulares atribuídos, a Câmara de Águeda 
concederá subsídios que poderão ascender a cerca de 
um milhão de euros. 
As diferentes instituições do concelho recebem, no 
âmbito do apoio regular atribuído pela Autarquia, mais 
de 570 mil euros, um valor que será acrescido, este ano, 
em cerca de 400 mil euros para que as coletividades 
possam enfrentar os desafios que se colocam com a 
atual situação pandémica.
“Muitas destas instituições, que tiveram de se adaptar 
às exigências da situação epidemiológica e implementar 
medidas de proteção da saúde e reestruturar serviços 
e respostas, viram a sua atividade aumentar e as suas 
fontes de rendimento diminuir”, disse Jorge Almeida, 
Presidente da Câmara de Águeda, salientando que foi 
este cenário de “necessidade premente” das instituições 
que levou o Município a adotar um regime de apoio de 
caráter excecional e temporário.
As medidas de apoio extraordinário, que contam com 

CERCA DE UM MILHÃO 
DE EUROS ATRIBUÍDOS 
ÀS ASSOCIAÇÕES E 
INSTITUIÇÕES DO CONCELHO

sugestões e contributos apresentados por algumas 
coletividades aos serviços camarários, reconhecem, 
assim “a importância estratégica do papel destas 
instituições no apoio educativo, social, juvenil, cultural 
e desportivo da comunidade local”, declarou Edson 
Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda.
Atendendo à evolução da situação epidemiológica no 
Concelho, com o aumento de novos casos (testados 
positivos), é possível prever que a pandemia irá implicar 
novos constrangimentos à atividade associativa no 
Concelho, por forma a evitar uma maior propagação 
do vírus. Um cenário que terá impactos ao nível da 
gestão corrente e uma grande pressão em termos de 
tesouraria das coletividades, que já viram reduzidas, 
em alguns casos significativamente, as suas receitas, 
mantendo-se as despesas.
Deste modo, para além do incentivo direto às 
instituições do concelho, estes apoios extraordinários 
são um estímulo à economia e à continuidade da 
atividade desenvolvida pelas coletividades.
Os apoios são concedidos às associações/instituições 
do Concelho de Águeda que prestem serviço ou se 
dediquem a áreas como a educação, a juventude, 
atividade cultural, recreativa, desportiva e/ou social, 
constituídas por pessoas coletivas de direito privado 
sem fins lucrativos. 
Entre estes estão os apoios não reembolsáveis de 
contributo ao funcionamento das instituições; o apoio 
para realização de obras de adaptação de espaços, 
a aquisição de equipamentos de proteção individual 
e outros materiais necessários para garantir o normal 
funcionamento das instituições; ou ainda o apoio para 
assegurar os encargos fixos das instituições.
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A Câmara Municipal de Águeda formalizou, no dia 21 
de setembro, a assinatura de um protocolo com a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Águeda (AHBVA) para conceder um apoio de 200 mil 
euros para a remodelação e ampliação do quartel dos 
Bombeiros Voluntários.
“É de extrema relevância o apoio que concedemos à cor-
poração dos Bombeiros de Águeda, cujo trabalho é de 
inegável interesse público. Os nossos soldados da paz 
estavam a trabalhar em condições que não lhes dava 
dignidade e que agora ficam sanadas”, referiu Jorge 
Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, 
salientando que este apoio financeiro visa suprir a 
grande parte das verbas em falta para o pagamento da 
obra. 
Manuel São Bento, Presidente da AHBVA, agradeceu o 
empenho de “todos os elementos da Câmara Municipal, 
em especial ao Sr. Presidente, Jorge Almeida” neste 
processo, salientando que este apoio, “que é o mais 
significativo de todos os que a Câmara tem dado”, permite 
“concluir as obras, colmatando todas as necessidades. A 
corporação fica, agora, com uma infraestrutura com a 
qualidade que os bombeiros merecem”, referiu ainda.
O apoio concedido pela Câmara de Águeda destina-
se à comparticipação das despesas não financiadas 
pelo programa POSEUR (Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), 

CÂMARA APOIA 
REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DO QUARTEL DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS

referentes à execução das obras de ampliação e 
remodelação do quartel da AHBVA e para a aquisição 
dos equipamentos necessários a tornar esta infra-
estrutura funcional.
As obras incluem a sua modernização, melhoramento e 
otimização das atuais condições físicas e funcionais do 
quartel dos bombeiros, que se revelaram fundamentais 
para resolver alguns problemas que se têm vindo 
a agravar ao longo do tempo. Entre estes estão as 
condições das casernas e balneários, que não estavam 
preparados para dar resposta às necessidades de 
instalações próprias para homens e mulheres; e 
as condições de isolamento térmico e acústico e de 
humidades.
Refira-se que a este incentivo se junta um outro 
formalizado em julho passado, num valor estimado de 
mais de 188  mil euros, para apoiar a atividade dos 
bombeiros. A Autarquia concedeu também, no início do 
ano, regalias sociais aos bombeiros voluntários. 



  19 

APOIOS

Ao longo deste ano, a Câmara Municipal de Águeda 
aprovou a atribuição de verbas, como forma acordos de 
execução, contratos interadministrativos ou como apoio 
a projetos das Juntas de Freguesia, que atingem um 
total de 2.096.389,16 euros.
Entre as verbas atribuídas estão os acordos de execução 
(definidos para todo o ano) no valor de 618.114,68 
euros. Acrescidamente, o Executivo camarário decidiu 
atribuir 833.076,69 euros, sob forma de contratos 
interadministrativos e apoios às Juntas de Freguesia.
Paralelamente, a Câmara de Águeda disponibilizou 
um total de 50 mil euros para as Juntas de Freguesia, 
para  consolidar o “plafond” que estas autarquias têm 

CÂMARA ATRIBUIU CERCA 
DE 2,1 MILHÕES DE EUROS 
PARA AS JUNTAS 
DE FREGUESIA

para gestão e aquisição de materiais e equipamentos, 
tendo por finalidade específica a aquisição de materiais 
e equipamentos ou atividades relacionadas com a 
proteção e combate ao COVID-19, nomeadamente 
materiais de proteção individual.
No âmbito de obras realizadas no seguimento do 
Orçamento Participativo, a Câmara atribuiu às Juntas de 
Freguesia, este ano, um total de 379.197,79 euros.
Este trabalho de concertação com as Juntas de Freguesia 
tem como pressuposto a “cooperação e entreajuda entre 
autarquias, sempre com o objetivo de servir o interesse 
das populações, resolvendo os seus problemas e 
anseios”, declarou Jorge Almeida, Presidente da Câmara 
de Águeda.
A Câmara de Águeda transfere ainda anualmente para 
as Juntas de Freguesia um total de 128 mil euros para 
apoio aos transportes escolares, bem como cerca de 88 
mil euros referentes a apoios à alimentação dos alunos 
do Pré-Escolar e 1.º Ciclo e apoios à atividade das AEC’s.
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O Laboratório Vivo para a Descarbornização (LVpD), 
cofinanciado pelo Fundo Ambiental, abriu a sua sede em 
outubro, no n.º 44 da Rua Luís de Camões, num espaço 
que pretende ser a base do projeto Águeda Sm@rt City 
Lab, dinamizando ações diversas para a demonstração 
de soluções tecnológicas que promovam a preservação 
do ambiente e a sustentabilidade junto da comunidade.
Com espírito de inovação e criatividade, pretende-
se implementar medidas que promovam uma maior 
eficiência energética, bem como uma gestão ativa 
de recursos naturais. Entre algumas das operações/
medidas que a Câmara de Águeda já implementou e se 
encontra a desenvolver no âmbito do LVpD, estão: 

– Compactador de papel/cartão - capacidade de 20 m³  
(instalado junto ao Mercado Municipal) – permite uma 
recolha mais eficiente. Por exemplo, em setembro, 
recolheram-se 5.820 Kg em duas viagens, valor que 
compara com setembro do ano passado, em que se 
recolheram 1.500 Kg. 

– Instalação de sensores móveis dos níveis de 
enchimento dos ecopontos (9 em teste na zona próxima 
ao Largo 1.º de Maio) – contribui para uma melhor 
gestão dos resíduos sólidos recicláveis, dado que com 
esta sensorização é possível determinar o grau de 
enchimento e optimizar o período e trajeto de recolha.

– 21 veículos da frota de ligeiros de passageiros da 
Câmara Municipal foram dotados de redutores de 
emissões (redução de emissões até 80% e de consumo 
até 30%);

– Implementação de soluções para carregamento de 

LABORATÓRIO VIVO PARA A 
DESCARBONIZAÇÃO
MOBILIZA COMUNIDADE PARA 
QUESTÕES AMBIENTAIS

veículos elétricos – quatro pontos de carregamento vão 
integrar a rede MOBI.E, estando já em funcionamento o 
posto de carregamento localizado no Centro de Artes de 
Águeda, associado à utilização do espaço. Para breve, 
será disponibilizado um posto de carregamento junto ao 
edifício dos Bombeiros Voluntários de Águeda;

– Substituição das luminárias por LED (zona central 
da cidade, junto à Praça do Município) – Até à data, as 
poupanças energéticas alcançaram uma redução de 
cerca de 500,00€ (em setembro de 2019), comparando 
com o consumo no período homólogo do ano anterior; 

– Duas unidades de mobiliário inteligente (Tomi), 
acessível a todos, independentemente das suas 
limitações físicas e cognitivas. Aplicadas em dois pontos 
da cidade, disponibilizam de forma interativa informação 
diversa, como dados dos sensores ambientais, ações 
de sensibilização, inquéritos ou eventos. De 1 de agosto 
de 2019 a 31 de outubro de 2020 foram tiradas 8.586 



 21 

MÁQUINA “MOSTRA” QUE 
OS RESÍDUOS TÊM VALOR
A Câmara de Águeda instalou, no Mercado Municipal, 
uma máquina de recolha seletiva de resíduos, que 
identifica e separa embalagens de vidro, metal 
(nomeadamente latas) e PET. Trata-se de uma iniciativa 
inovadora que mobiliza e sensibiliza a comunidade 
para a valorização de resíduos, evitando a sua indevida 
deposição como resíduo indiferenciado.
O projeto, que foi cofinanciado pelo Fundo Ambiental, 
cruza os seus objetivos com os princípios da 
sustentabilidade e economia circular, a promoção do 
concelho e da economia local, mas também com a 
solidariedade e a dinamização de parcerias locais.
“Resíduos com Valor” é a nome desta iniciativa 
que pretende pro-mover uma gestão mais eficaz, 
quer para a redução dos resíduos gerados pelos 
cidadãos e pelo comércio, quer para a separação e 
valorização dos resíduos produ-zidos. 
Ao depositar-se um resíduo na máquina, cuja 
utilização é gratuita, esta emite um talão com o 
número de pontos correspondente, sendo que 
os pontos acumulados po-derão ser trocados por 
diverso material (por exemplo, sacos reutilizáveis, 
kits domésticos de reciclagem, redutores de caudal, 
etc.), por entradas nas Piscinas Municipais ou 

Museus. 
Além da componente ambiental, este projeto valoriza 
ainda as demais componentes da sustentabilidade: 
social e económica. Através da parceria estabelecida 
com a ERSUC e os Bombeiros Voluntários de Águeda, 
pelos resíduos valorizados e encaminhados uma 
quantia monetária reverte para os bombeiros. No início 
de 2021, os pontos obtidos na máquina poderão ainda 
ser trocados por descontos no comércio de Águeda.
Os pontos podem ser trocados na sede do Laboratório 
Vivo para a Descarbonização – Águeda Sm@rt City Lab 
ou no Posto de Turismo de Águeda.

AMBIENTE/SUSTENTABILIDADE

fotografias e ocorreram nos equipamentos 2.101.709 
toques;

– Banco inteligente com portas USB e carregador sem 
fios (até à data e desde julho, foram produzidos 26.897 
Kwh de energia, carregados 245 dispositivos por USB e 
204 por wireless);

– Encontra-se em instalação um sistema de gestão de 
rega inteligente (em duas zonas, o que corresponderá 
a três espaços verdes). Estima-se que a implementação 
desta medida traga uma maior eficiência na gestão 
hídrica destes espaços, nomeadamente através de 
reduções no consumo de água e energia e nos custos 
com manutenções e ineficiências;

– Instalação de uma Unidade de Produção para 
Autoconsumo (UPAC) na Associação Humanitária 
Bombeiros Voluntários de Águeda, que alimentará um 
dos sistemas de carregamento de veículos elétricos 
instalado na imediações. Serão evitadas 16 toneladas 
de CO2, e anualmente uma poupança de ~ 5.400,00 €;

– Instalação de 30 contadores inteligentes de energia - 

GEM (Global Energy Meter), em habitações e comércio 
local, para análise do consumo real das famílias e dos 
estabelecimentos comerciais. Solução de monitorização 
de consumos de energia elétrica.

– No início de 2021, o projeto do Laboratório Vivo para 
a Descarbonização irá testar uma solução de mobilidade 
elétrica pública, através da disponibilização de um shutle 
urbano (com duas rotas).
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Águeda foi reconhecida como uma das 88 cidades 
em todo o mundo a liderarem ações ambientais, 
integrando a lista de cidades “Classe A” do 
organismo internacional CDP (Carbon Disclosure 
Project). Em 2020, essas cidades, que representam 
uma população de quase 125 milhões de pessoas, 
reportaram os seus dados ambientais através da 
Plataforma Unificada de Registo CDP-ICLEI. 
“É com enorme satisfação que recebemos a distinção 
deste organismo internacional como reconhecimento 
público de todo o esforço e empenho com que 
desenvolvemos os projetos nas áreas do ambiente e 
da sustentabilidade, no nosso concelho, através de 
uma comunicação clara e transparente das ações, 
metodologias e resultados”, disse Jorge Almeida, 
Presidente da Câmara Municipal de Águeda, 
acrescentando que este tipo de distinções são 
motivo de orgulho e um incentivo para “melhorar 
continuamente”.
O Edil sublinha que “Águeda é um município atento 
e preocupado com as questões ambientais, tentando 
sempre adotar as melhores práticas, procurando 
também inspirar e ser um exemplo a ter como 
referência para outros”. Lembrou que, recentemente, 
Águeda foi também reconhecido como um dos 100 
melhores Destinos Mundiais Sustentáveis de 2020. 
Para obter uma pontuação A do CDP, uma cidade 
deve ter registado, publicamente e para a escala 
comunitária, um inventário de emissões de GEE 
(Gases com Efeitos de Estufa), definir uma meta de 
redução de emissões, possuir uma análise de riscos 
e de vulnerabilidade e publicar um plano de ação 
climática para a mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas, demonstrando como reduzirá as emissões 

ÁGUEDA DISTINGUIDA PELAS
SUAS POLÍTICAS AMBIENTAIS

e perigos climáticos agora e no futuro, entre outras 
ações.
Com o objetivo de incentivar e apoiar as cidades 
para intensificar a sua ambição e ações climáticas, a 
lista “Classe A” do CDP é baseada nas informações 
climáticas reportadas pelas cidades em 2020.  
Águeda, assim, foi reconhecida por desenvolver 
estratégias climáticas robustas, rastrear, agir para 
limitar e reduzir as emissões de GEE, avaliar e 
mitigar riscos climáticos, assim como relatar essas 
informações de forma transparente no seu relatório 
de 2020 ao CDP.
O Plano de Adaptação às Climáticas para o concelho 
de Águeda compila algumas das ações e medidas 
já implementas, em curso ou ainda a desenvolver, 
tais como a rede de sensores ambientais instalada, 
o Plano de Drenagem para a cidade de Águeda, 
as intervenções de reabilitação de rios e ribeiras, 
as ações de sensibilização e educação para a 
comunidade, entre outras medidas quer na área da 
adaptação quer mitigação das alterações climáticas.
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O projeto de bicicletas partilhadas beÁgueda está a ser 
alargado às freguesias, promovendo a utilização dos 
meios de mobilidade suave em todo o Concelho. 
O SMARTA 2, que tem como objetivo a aquisição 
de bicicletas elétricas e a criação de parques para a 
expansão do beÁgueda, promovendo o uso da bicicleta 
em ligação com os comboios, está a ser implementado 
em cinco freguesias de Águeda: Travassô e Óis da 
Ribeira;  Recardães e Espinhel; na Trofa, Segadães e 
Lamas do Vouga; em Valongo do Vouga e em Macinhata 
do Vouga.
“Este projeto é evidência da aposta do Município na 
mobilidade suave. É nosso objetivo alargar o conceito 
e estendê-lo a todas as freguesias do Concelho, 
disponibilizando para uso da população opções de 
meios alternativos e suaves de mobilidade”, avançou 
Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda.
“Queremos que os cidadãos de Águeda tenham ao 
seu dispor opções de transporte ambientalmente 

MUNICÍPIO ALARGA PROJETO 
BEÁGUEDA ÀS FREGUESIAS

sustentáveis, seja utilizando os meios de mobilidade 
suave como a bicicleta,  autocarros ou comboio para as 
suas deslocações diárias para o trabalho, seja em forma 
de lazer”, reforçou Edson Santos.
Uma vez que o projeto-piloto privilegia a intermodalidade 
está a ser implementado nas referidas cinco freguesias, 
que têm ligação à Linha do Vouga.
O projeto – SMARTA 2 – é financiado a 100% pela 
DGMOVE, um programa europeu que promove o 
acesso a soluções de mobilidade partilhada interligadas 
com transportes públicos em quatro cidades europeias: 
Águeda (Portugal), Tyrol (Áustria), Trikala (Grécia) e 
Brasov (Roménia) e que disponibiliza um investimento 
de cerca de 800 mil euros.
Em Águeda, o investimento é de 98.350 euros e está 
a ser concretizado com a aquisição de 15 bicicletas 
elétricas e a criação de 10 novos parques nas referidas 
cinco freguesias que são servidas pela Linha do Vouga. 
Estão a ser criados dois parques por cada freguesia, 
sendo que um está localizado junto à estação ferroviária 
e o outro perto de serviços públicos da freguesia, 
promovendo assim a (inter)ligação entre estes dois 
meios de mobilidade suave.  
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O Município de Águeda tem, em 2020, um Índice de 
Sustentabilidade Municipal (ISM) de 69,2, um valor 
acima da índice nacional e do atribuído à Região Centro, 
segundo o relatório elaborado pelo CESOP – Centro 
de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade 
Católica Portuguesa.
O relatório coloca Águeda, em 2020, com um Índice 
Global Municipal de 69,2, acima dos índices atribuídos 
a Portugal (66,0), à Região Centro (66,2), à Região de 
Aveiro (65,8) e aos municípios comparáveis de média 
densidade (66,2).
Com este resultado, Águeda apresenta uma evolução 
positiva relativamente a 2019 (68,3), melhorando os 
seus indicadores em termos de Governança, Economia, 
Social e Ambiente.
Uma melhoria que é mais significativa tendo em conta 
que o ISM elaborado este ano tem como critérios a 
avaliação de 66 metas e 129 indicadores, mais pontos 
de referência dos que foram alvo de avaliação em 2019. 
Assim e com base nos mesmos indicadores e critérios, 
a evolução positiva do Município de Águeda teria sido, 
este ano, superior em relação ao ano passado.
Este resultado diz respeito ao cumprimento dos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que 
consiste a Agenda 2030 da ONU.
Elaborado por aquele estabelecimento de Ensino 
Superior, o índice tem por base os dados fornecidos 
por organismos públicos do Estado e privados, como 
o INE, o PORDATA, Agência Portuguesa do Ambiente, 
diferentes Direções-Gerais e muitas outras entidades.

ÍNDICE DE 
SUSTENTABILIDADE 
DE ÁGUEDA ACIMA 
DA MÉDIA NACIONAL

“O RELATÓRIO COLOCA 
ÁGUEDA, EM 2020, 

COM UM ÍNDICE GLOBAL 
MUNICIPAL DE 69,2, ACIMA 

DOS ÍNDICES ATRIBUÍDOS A 
PORTUGAL (66,0), À REGIÃO 

CENTRO (66,2), À REGIÃO 
DE AVEIRO (65,9)...”
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“É com grande satisfação que anunciamos que Águeda 
integra, pelo segundo ano consecutivo, a lista dos 100 
melhores Destinos Mundiais Sustentáveis de 2020, 
sendo uma evidência do trabalho que tem sido realizado 
para o desenvolvimento turístico do Concelho”, afirma 
Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de 
Águeda, sublinhando que esta é uma distinção que é 
motivo de orgulho.
Águeda é, assim, reconhecida como um destino 
sustentável, fazendo parte do Top 100 elaborado pela 
Green Destinations (pode consultar a lista em https://
greendestinations.org/sustainabletop100/), uma funda-
ção sem fins lucrativos, focada no desenvolvimento e 
reconhecimento de destinos sustentáveis. Esta lista é 
publicada anualmente por aquela organização e vai já 
na sua sexta edição.
Este é um selo de qualidade que reconheceu, no ano 

ÁGUEDA É UM DOS 
100 MELHORES 
DESTINOS MUNDIAIS 
SUSTENTÁVEIS DE 2020

passado, Águeda como o Melhor Destino Sustentável da 
Europa, e que reforça, mais uma vez, o Concelho como 
um destino de referência em termos internacionais. 
“Iremos continuar a centrar a nossa aposta no desen-
volvimento do turismo no concelho de Águeda, focados 
no ambiente e a sustentabilidade”, frisou Jorge Almeida.
O Top 100 Destinos Sustentáveis objetiva promover, 
como o nome indica, destinos turísticos e boas práticas 
em termos sustentáveis, inspirando e sendo exemplo 
para outros, bem como para operadores turísticos e 
turistas. Ao publicar esta lista anual e ao partilhar os 
seus destinos, a organização dá a conhecer não só as 
boas práticas nesta área, como quais os passos dados 
no sentido de tornar os destinos mais sustentáveis, 
responsáveis e mais atrativos do ponto de vista da 
experiência do visitante/turista.
Refira-se que os nomeados foram avaliados por uma 
equipa que envolve especialistas de vários países e 
parceiros de Destinos Sustentáveis, coordenada pela 
referida fundação. Segundo referiu a organização, no 
comunicado onde reconhece Águeda como um dos 
seus destinos de referência, “este ano, a seleção foi 
mais do que nunca definida pela qualidade, eficácia e 
transferibilidade das boas práticas que foram submetidas 
pelos destinos”.
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Águeda tem um roteiro de arte urbana com dezenas 
de espaços que podem ser descobertos. Tratam-se de 
paredes de edifícios, muros ou outras zonas que foram 
pintadas por diversos artistas de renome nacional e 
internacional. Entre elas contam-se obra de Goodmess, 
do Coletivo Nora, de Mário Belém, de EIME, do Duo 
Amazonas, de Bordalo II, de Halfstudio ou de Millo, entre 
outros.
O roteiro, que tem uma identidade diferenciadora cada 
vez mais enraizada no concelho e que transforma 
Águeda numa verdadeira galeria de arte a céu aberto, 
foi este ano aumentado com novas obras de Dourone, 
AkaCorleone, Draw&Contra, VAL, Biala, Ariane Côte, 
Zoe Boivin Studio, Zooter e Tiago Hacke.
Dourone, uma dupla com raízes em Espanha e França, 
embora radicada na Bélgica, retratou em Águeda, 
através do registo fragmentado das suas composições, 
“Ana”, uma criança que representa “a adaptação da 
espécie humana num planeta em constante evolução”, 
referem na sua página oficial no Facebook. A obra pode 
ser apreciada na Rua Eng.º Júlio Portela e é baseada 
em Ana, uma vizinha do atelier dos artistas, cujo pai 
passou a infância em Águeda. Uma ligação direta que 
os artistas aproveitaram para fazer este trabalho mural, 
que é um dos 90 espalhados por mais de 45 cidades em 
todo o mundo.
Pedro Campiche, mais conhecido como AkaCorleone, é 
natural de Lisboa, onde começou o seu percurso como 
writer de graffiti e esteve pela primeira vez em Águeda, 

ROTEIRO DE ARTE 
URBANA AUMENTADO 
EM VÁRIOS PONTOS 
DA CIDADE DE ÁGUEDA

onde criou um mural, na ESTGA. O artista disse que 
preparou um trabalho a pensar “nas principais referências 
da região, seja em termos visuais ou históricos”, usando 
o seu característico jogo de cores, que se tem tornado 
na sua imagem de marca.
Val, ou Valentina Rodrigues, é uma das artistas do 
mural pintado na parede exterior do Parque da Alta Vila, 
que contou com contributos de vários outros artistas 
(como por exemplo Ariane Côte) e que foi acabado pelo 
aguedense Hugo Marques.
O trabalho de Frederico Draw & Contra, que pode ser 
apreciado na Rua En.º José Bastos Xavier, presta um 
tributo sentido a uma personagem muito acarinhada 
pelas gentes de Águeda, o Cheta. 
Biala Alicja assina a obra “Bruxas”, nas antigas 
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instalações do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV). 
Representativa da cultura agrícola, esta pintura celebra 
o papel preponderante das mulheres, no centro de uma 
das atividades laborais que fazem parte da memória 
coletiva da cidade.
Este ano, Águeda conta ainda com obras de Ariane 
Côte, com intervenções no IVV e no já referido mural do 
Parque da Alta Vila; de Zoé Boivin também no IVV; de 
Zooter, na ESTGA; e de Tiago Hacke, junto ao Posto de 
Turismo de Águeda.

Refira-se que Águeda tem também disponível uma APP 
(http://agitaguedaurbanart.com/ ) para guiar os visitantes 
no percurso pela Arte Urbana.
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DECORAÇÃO E
ILUMINAÇÃO 
PARA UM NATAL 
DIFERENTE
A Câmara Municipal de Águeda, tendo em conta 
as contingências provocadas pela pandemia da 
COVID-19, antecipou em um mês as decorações 
natalícias. As iluminações foram ligadas a 7 de 
novembro, dando início a este evento que tem 
como imagem de marca o Maior Pai Natal do Mundo 
e que se prolonga até dia 10 de janeiro.
Este ano, apesar de condicionados pela situação 
pandémica, a Câmara Municipal continua a 
surpreender com as iluminações e decorações 
natalícias, em várias ruas, largos e praças da 
cidade. O objetivo principal deste evento é a 
promoção da atividade comercial e da cidade. 
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VI ENCONTRO 
DE ESTÁTUAS 
VIVAS EM ÁGUEDA
O VI Encontro de Estátuas Vivas de Águeda 
animou as ruas da cidade de Águeda, em 
outubro. Apesar de, este ano, ter sido 
realizado num formato diferente, o evento 
marcou a dinâmica das ruas da baixa da 
cidade e da Av. Eugénio Ribeiro.
Dez artistas estiveram espalhados por 
nove pontos da cidade, onde expressaram 
a sua arte imóvel, captando a atenção de 
transeuntes. Entre os artistas, contaram-
se os melhores de Portugal e vencedores 
de vários prémios nesta área, tanto a nível 
nacional como internacional. 
Nas ruas de Águeda esteve António Santos, 
recordista mundial de imobilidade, pioneiro 
desta arte e detentor de cinco recordes 
do Guinness, que apresentou o seu 
“Desapontamento”. 
A nível internacional, marcou presença John 

Eicke, com o seu famoso personagem 
“CandyMan”. Este é o único artista 
vencedor de dois primeiros prémios 
no “World Living Statues Festival” 
em Arnhem, Holanda, festival de que 
atualmente é o diretor artístico. 
Christoffel Doomernik trouxe a 
Águeda a sua performance “The 
Grumpy old Man”- “O Velho 
Rezingão”, uma atuação que conta, 
desde 2012, com 22 prémios em 
distintos festivais europeus.
Concretizou-se assim, como 
expressam as imagens, uma 
representação dos melhores 
objetos artísticos presentes no 
panorama internacional. Para além 
dos já referidos, a arte imóvel 
foi protagonizada por Guilherme 
Ferreira (com a “Força da Natureza”), 
Helena Reis (com “Devenir”), Maria 
João (com “Pietà”), Pedro Estevam e 
Marisa Vieira (com “A última profecia 
de João Baptista”), Luís Fonseca 
(com “Polícia Sinaleiro”) e Catarina 
Ferreira (com “Outono”).
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A Câmara Municipal de Águeda promoveu uma ação 
de apoio ao comércio tradicional, através da campanha 
“Compre em Águeda”, num incentivo à economia local 
na sequência da pandemia da COVID-19. Nesta ação 
promocional, a Autarquia investiu um total de 100 mil 
euros, em forma de vales para serem descontados em 
compras nos estabelecimentos aderentes.
“Pretendemos estimular a economia local, que foi 
fortemente atingida com o encerramento dos espaços 
comerciais em consequência do Plano de Contingência 
ao combate à COVID-19 e com o cancelamento de 
eventos que dinamizariam a atividade comercial no 
período do verão”, disse Edson Santos, Vice-Presidente 
da Câmara de Águeda.
A campanha destinou-se aos estabelecimentos 
do comércio local do Concelho de Águeda, 
designadamente os que detinham os seguintes 
Classificação das Atividades Económicas (CAE): 9602; 
93130; 95230; 96010; 96091; 7911; 7912; os iniciados 
em 55 e os iniciados em 47, que respeitam ao comércio 
a retalho (com exceção do CAE 47111 – Comércio a 
retalho em supermercados e hipermercados e 47300 
– Comércio a retalho de combustível para veículos a 
motor, em estabelecimentos especializados). 
Foram realizados dois sorteios, um a 4 de setembro 
e outro a 2 de outubro, tendo sido atribuídos, no total, 
260 prémios (em cupões de 1.000, 500 e 250 euros), no 
valor total de 50 mil euros em cada sorteio, distribuídos 

CAMPANHA “COMPRE 
EM ÁGUEDA”DINAMIZA 
COMÉRCIO LOCAL

em vales de compras, que só puderam ser utilizados 
nos estabelecimentos do comércio local do Concelho 
de Águeda, aderentes à iniciativa. 
Os prémios foram sorteados entre mais de 33 mil 
cupões relativos a compras realizadas durante os 
meses de agosto e setembro nas lojas aderentes do 
concelho de Águeda.

“PRETENDEMOS 
ESTIMULAR A 

ECONOMIA LOCAL, QUE 
FOI ATINGIDA COM O 

ENCERRAMENTO DOS 
ESPAÇOS COMERCIAIS”
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A Câmara Municipal de Águeda, com o objetivo de 
continuar a sua aposta no combate à infoexclusão, 
aumentou com seis novos pontos de wifi a rede HotSpot 
gratuita no Concelho, que agora tem 64 pontos de 
acesso, que implicou um investimento de cerca de 18 
mil euros, financiados em 15 mil euros pela Comissão 
Europeia.
Para além de aproximar a Autarquia dos cidadãos, esta 
rede desempenha um papel fulcral, proporcionando à 
população e a todos os que visitam o Concelho, quer 
seja em negócios ou em turismo, espaços públicos com 
acesso gratuito à Internet.
Os seis novos locais de Águeda que passam a ter acesso 
à Internet gratuita em wifi são: Rua Eugénio Ribeiro, 
Praça do Município (que já tinha um ponto e agora 
fica reforçado com uma maior cobertura de área), o 
Parque Infantil das Barreiras, zona exterior da Biblioteca 
Municipal Manuel Alegre (jardim em frente da BMMA e 
a zona junto à Caixa de Crédito Agrícola), Rua Vasco 
da Gama e o campo de treinos do Estádio Municipal de 
Águeda e do Clube de Ténis de Águeda.
Trata-se de um investimento, realizado no âmbito 
do projeto europeu WIFI4EU, que responde ao uso 
crescente de tecnologia nos padrões de consumo e 
ao desenvolvimento de plataformas cada vez mais 

CÂMARA MUNICIPAL 
DE ÁGUEDA AUMENTA 
POSTOS COM WI-FI 

ágeis para promover novas oportunidades de negócio. 
Justifica-se ainda pela necessidade continuada de 
acesso rápido e simples a conteúdos informativos que 
permitam aos turistas planear uma visita turística a um 
determinado local  e desfrutar dos recursos disponíveis. 
Refira-se que o projecto WIFI4EU, lançado pela 
Comissão Europeia, visa dotar os espaços públicos 
de conetividade gratuita, financiando a instalação de 
pontos de acesso gratuito à Internet para residentes 
locais, turistas ou visitantes. A União Europeia dotou de 
150 milhões de euros este projeto que envolve cerca de 
9.000 municípios.
Para aceder ao serviço, os utilizadores só têm de clicar 
na rede wifi identificada como “WIFI4EU”, podendo 
consultar o mapa de cobertura em https://agueda.pt.
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O Município de Águeda tem desenvolvido ferramentas e 
aplicações que permitem ao cidadão e a quem nos visita 
acompanhar a atividade do concelho nas mais diversas 
áreas.  As aplicações disponíveis contêm informação 
diversa como notícias, eventos, acesso a serviços online 
e ainda conteúdos de promoção turística.

Águeda Cityfy
Águeda Cityfy é uma aplicação gratuita para smartphone, 
compatível com os sistemas operativos: Android e iOS, 
para promoção do concelho e uma forma de inovar na 
comunicação do cidadão.
Esta aplicação visa a publicitação de notícias e eventos, 
divulgação de informações e promoção turística, cultural 
e desportiva do Município de Águeda. O conjunto de 
funcionalidades disponibilizadas permite à autarquia 
comunicar e receber feedback direto dos munícipes 
através da disponibilização de alguns serviços.
A APP possui ainda uma funcionalidade para os 
Webservices, permitindo aos munícipes a apresentação 
dos seus requerimentos/propostas e o acompanhamento 
da sua análise. Congrega todas as aplicações já 
disponibilizadas pela Câmara Municipal de Águeda, 
permitindo ao utilizador efetuar a seleção daquelas que 
tem interesse.
Para fazer a instalação precisa apenas de aceder à 
“loja” do seu smartphone, pesquisar “Agueda Cityfy” e 
descarregar a aplicação.
Aplicação disponível para IOS, Android e Huawei.

Museu Etnográfico da Região do Vouga
Esta aplicação móvel permite fazer uma visita virtual ao 
Museu Etnográfico da Região do Vouga e conhecer os 
costumes e tradições da região. Através desta aplicação 

ÁGUEDA TEM VÁRIAS APP’S 
PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

é possível conhecer uma das mais impressionantes 
coleções etnográficas do país pela voz dos proprietários 
da Casa dos Carrondos, outrora casa senhorial, que 
hoje alberga o Museu Etnográfico da Região do Vouga. 
São três os percursos temáticos que narram a história 
do lugar e do acervo através de um mapa interactivo, 
descrições áudio e imagens. 
Aplicação disponível para IOS e Android.

AgitÁgueda 360º
De julho a setembro, Águeda enche-se de cor com os 
emblemáticos guarda-chuvas coloridos, imagem de 
marca reconhecida a nível internacional, e que traz 
milhares de turistas a Águeda dos quatro cantos do 
mundo que procuram, durante todo o ano, a cidade mais 
colorida de Portugal!
A APP Umbrella Sky 360.º leva o visitante à descoberta 
das ruas coloridas, da arte urbana e da zona histórica 
da cidade, transportando-o virtualmente aos meses em 
que o evento decorre, permitindo uma viagem diurna e 
noturna de 360.º por toda a rua e em qualquer altura do 
ano.
Aplicação disponível para IOS e Android.
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CÂMARA INTEGRA 
PROJETO PARA A 
CONSTRUÇÃO DE TRILHOS
MAIS SUSTENTÁVEIS
A adaptação das boas práticas europeias na construção 
de trilhos sustentáveis à realidade do Concelho de 
Águeda é o objetivo definido pela Câmara de Águeda 
ao integrar o projeto europeu DIRTT (Developing Inter-
European Resourses Trail builder Training).
“Este projeto está a ser desenvolvido com parceria 
europeia e no qual estamos a adaptar as boas práticas 
dos vários países à nossa realidade”, disse Edson 
Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda, 
acrescentando que, com a troca de experiências e 
conhecimentos, “poderemos implementar o que mais 
adequado e ajustado for a esta atividade desportiva no 
Concelho”.
“Águeda tem 125 quilómetros de trilhos de BTT 
sinalizados e homologados”, lembrou Edson Santos, 
frisando que só é possível manter a sua qualidade com 
o contributo de todos, nomeadamente na comunicação 
de eventuais irregularidades, uma atitude em que 
clubes e ciclistas podem ter um papel relevante.
O projeto DIRTT surge do núcleo de entusiastas, 
voluntários e profissionais de BTT da Europa, 
emergentes de diferentes “backgrounds” da Associação 
Internacional de Bicicleta de Montanha (IMBA Europa). 
Com um investimento aprovado de 387.731 euros, é 
liderado pela Noruega (Fagskolen Tinius Olsen - Escola 
Profissional) e conta ainda com os parceiros da Holanda 
(International Mountain Bicycling Association Europe 
– IMBA), Escócia (Scottish Cyclists Union – órgão 
regulador da modalidade de ciclismo na Escócia), Suíça 
(BikePlan – empresa para desenvolvimento de destinos 
turísticos de bicicleta), Dinamarca (Danske Gymnastik 
og Idreaetsforeninger – organização desportiva sem 

fins lucrativos), Portugal (Município de Águeda) e 
Noruega (Opplysningskontoret for Terrengsykling), e 
tem uma duração três anos (setembro de 2019 a final 
de agosto de 2022). 
No âmbito deste projeto, foi efetuado um levantamento, 
a nível europeu, das necessidades dos diferentes 
“stakeholders”, dividido em dois inquéritos, ambos 
elaborados pela Universidade de Edimburgo. 
No seguimento deste levantamento, está a ser 
estruturada uma formação, para a qual os intervenientes 
neste setor ainda podem dar o seu contributo em 
termos de ideias e orientações formativas, sendo que 
uma das ações-piloto vai decorrer em Águeda. O curso 
final, com 30 ETCS (European Credit Transfer and 
Accumulation System) terá a duração de 18 semanas 
com 30 horas/semana e dará equivalência ao nível 5 no 
EQF (European Qualification Framework). 
A apresentação do projecto DIRTT está disponível no 
site da autarquia.
Para esclarecimentos adicionais, os interessados 
poderão consultar as páginas da Internet https://www.
imba-europe.org/programs/dirtt-project e https://www.
cm-agueda.pt/pages/1352 ou ainda entrar em contacto 
com a Divisão de Cultura e Desporto, através do email 
desporto@cm-agueda.pt.
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Águeda tornou a receber uma etapa da Volta a Portugal em 
Bicicleta, o que já não acontecia há 19 anos. A 5.ª etapa, 
marcada para o dia 2 de outubro, começou em Oliveira 
do Hospital para terminar, 176,3 quilómetros depois, no 
centro da cidade de Águeda, mais concretamente na Av. 
Calouste Gulbenkian, onde ficou instalada a meta.
“Foi uma oportunidade para promover o Concelho e 
homenagear todos quantos trabalham no setor e os 
amantes do ciclismo”, sublinhou Edson Santos, Vice-
Presidente da Câmara de Águeda, recordando que 
este é um setor de referência no Concelho, tanto no 
que respeita à indústria das bicicletas (produção de 
componentes e fabricação da própria bicicleta), como na 
criação de condições para a prática desportiva e de lazer 
usando a bicicleta. 
São exemplo da aposta municipal no setor das bicicletas 

ÁGUEDA VIBROU COM 
META DA 5.ª ETAPA 
DA VOLTA A PORTUGAL 
EM BICICLETA

os trilhos cicláveis, que permitem conhecer o Concelho, 
apreciar a Natureza e praticar desporto, bem como o 
Águeda Bike Park ou ainda as beÁgueda (bicicletas 
elétricas de uso partilhado de Águeda), um projeto que 
está agora a ser estendido às freguesias. 
Neste sentido, “receber a prova rainha do ciclismo nacional 
é um motivo de grande satisfação e o reconhecimento de 
Águeda como um concelho referência no setor”, conclui 
Edson Santos.

VOLTA A PORTUGAL 
REGRESSOU 

À CIDADE DE ÁGUEDA 
19 ANOS DEPOIS
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A 8.ª edição do TriChallenge, que se realizou no dia 19 de 
setembro, envolveu 50 duplas de atletas de todo o país. Por 
força das atuais circunstâncias e das medidas de segurança 
pública impostas pela DGS, tendo em conta a pandemia da 
COVID-19, o formato da prova manteve-se, mas o número de 
participantes teve de ser reduzido face às edições anteriores.
A organização deste evento desportivo, que conta com o apoio 
da Câmara de Águeda, definiu um “percurso competitivo”, que 
incluiu 38 quilómetros de bicicleta BTT, sete quilómetros em 
kayak e, para finalizar, 16 quilómetros de corrida Trail, e que 
teve “um factor de dificuldade acrescido, com a forte chuva que 
se fez sentir na zona de Águeda, tornando o percurso bastante 
mais duro e pesado”.
Num ano atípico, o TriChallenge “realizou-se em condições muito 
especiais”, começou por declarar Sérgio Varela, da organização, 
acrescentando que a prova impôs desafios tanto a atletas como 
à própria organização, “que levou a limitar bastante o número 
de atletas para cumprir as orientações da DGS”. Uma prova que 
tem “histórico” de atrair a Águeda desportistas de todo o país e 
que, apesar das restrições, contou com participantes “de todo o 
Portugal, que vieram a Águeda sem medo da COVID, a saberem 
que estaríamos a respeitar as regras (definidas pela DGS) e 
com todos os cuidados necessários”.
Henrique Resende, também membro da organização, salientou 
a forma positiva como a prova decorreu. “Conseguimos ter aqui 
uma prova de grau zero; deu-nos muito trabalho e um grande 
prazer em 2020 sermos uma das poucas organizações a realizar 
provas e estar no Município de Águeda com uma prova desta 
envergadura”.
“Admiramos o esforço e empenho da organização e dos demais 
voluntários que apoiaram mais uma edição do TriChallenge, 
levando avante esta prova, apesar de todas as contingências”, 
afirmou Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda, 

8.ª EDIÇÃO DO 
TRICHALLENGE 
ANIMOU ÁGUEDA

agradecendo ainda pela presença de todos os atletas na 
competição.

Vencedores enaltecem prova
Francielle Crestan e Andreia Freitas venceram a dupla feminina 
e ambas estavam, naturalmente, satisfeitas à chegada. “O 
percurso estava ‘5 estrelas’ e arrancámos bem, o percurso da 
corrida era muito giro, mas extremamente duro e procurámos 
levar um passo certinho até ao fim para conseguirmos ganhar”, 
resumiu Andreia, natural de Gouveia. Francielle, que veio 
do Algarve de propósito para a prova, salientou a beleza do 
percurso e a organização da competição. 
Ricardo Gomes, um dos vencedores das duplas masculinas, 
salientou que esta “é uma prova muito dura, mas competitiva”. 
Não foi a primeira vez que Márcio Cruz (o outro elemento da 
dupla vencedora) participou no TriChallenge, mas foi a primeira 
que conquistou. “É sempre bom vencer, ainda mais em casa”, 
afirmou.
“É sempre muito duro, principalmente o BTT e o trail; apesar 
da chuva e do terreno um pouco pesado, foi fantástico como 
sempre”, disse Marisa João, da dupla mista vencedora, a par 
com Ricardo Varalonga, que destacou a ousadia da organização 
em realizar a prova em tempo de pandemia. “Se não houvesse 
nada disto (COVID), as margens estariam cheias de gente e com 
mais atletas de vários locais do país que vêm normalmente fazer 
a prova”, disse Ricardo Varalonga, aproveitando para “dar os 
parabéns à organização pela forma como realizou esta prova”.
Também Andreia Freitas, da dupla feminina vencedora, deu 
os parabéns à organização, “porque qualquer pessoa que 
organize (qualquer prova) nas condições atuais tem que ter uma 
capacidade de saber gerir as coisas que tem de ser reconhecido; 
admiro muito quem se propõe a continuar ou a organizar” este 
tipo de eventos desportivos.
Refira-se que a organização do TriChallenge tomou todas 
as medidas exigidas pela DGS, GNR e Câmara Municipal 
de Águeda, contando ainda com o apoio do Núcleo da Cruz 
Vermelha de Águeda, que com uma equipa reforçada assegurou 
a assistência a todos os atletas. 
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A vacina gratuita contra a gripe para os munícipes 
com mais 65 anos pode ser administrada também nas 
13 farmácias do Concelho de Águeda. Um serviço 
igualmente gratuito que é resultado de um protocolo 
que a Câmara Municipal de Águeda estabeleceu com a 
Associação Dignitude e que permite aliviar a afluência e 
aglomeração de pessoas nos centros de saúde.
Esta medida reveste-se de uma importância maior 
tendo em conta o atual momento de contingência 
social devido à pandemia da COVID-19, permitindo 
que, com uma rede de farmácias onde a vacina pode 
ser administrada, haja uma dispersão de pessoas pelos 
vários locais, evitando aglomerações nos serviços de 
saúde e potencial congestionamento no acesso a outros 
cuidados de saúde. 
Com a dificuldade que os serviços de saúde estão a sentir, 
no atual contexto pandémico, para a administração de 
vacinas, a Câmara Municipal aproveitou a oportunidade 
que o programa da Associação Dignitude apresentou, 
disponibilizando 13 outros locais possíveis para que a 
vacina gratuita possa ser administrada.
Para tornar possível a realização deste serviço nas 13 
farmácias do Concelho de Águeda sem qualquer custo 
para os cidadãos, uma vez que é necessário garantir 
que haja, naqueles locais, profissionais com formação 
certificada para administrar as vacinas e que também 
estejam dotadas de kits de emergência, a Câmara 
de Águeda comparticipa financeiramente o custo da 
administração das vacinas.

CÂMARA APOIA 
ADMINISTRAÇÃO DE 
VACINA CONTRA A GRIPE

Águeda é o primeiro município no país a implementar 
um serviço de Preparação Individualizada da Medicação 
(PIM) e que está a ser operacionalizado desde início 
de novembro. Desenvolvido pela  Associação Nacional 
de Farmácias (ANF) e pela Associação Dignitude, 
contando com a pronta adesão da Câmara Municipal 
de Águeda, este serviço pioneiro no país promove a 
utilização correta, segura e efetiva da medicação com 
recurso a um dispositivo de múltiplos compartimentos 
para a organização de medicamentos e que está a ser 
implementado nas farmácias aderentes do Concelho. 
Este programa destina-se aos munícipes com doenças 
crónicas ou idosos polimedicados, a tomar medicação 
de uso continuado (desde que os mesmos não tenham 
qualquer apoio institucional), sinalizados por um 
profissional da sua Unidade de Saúde (médico de família 
ou enfermeiro) ou pelo farmacêutico da sua farmácia 
habitual.
Um serviço pioneiro que contribui para uma redução dos 
erros de administração de medicação e implica ainda 
uma gestão próxima e cuidada dos farmacêuticos com 
os utentes.
Para apoiar estes profissionais de saúde, a Câmara 
de Águeda desenvolveu uma plataforma tecnológica 
que assegura a gestão do histórico da medicação de 
cada utente, facilitando o trabalho e prevenindo erros 
de duplicação de fármacos prescritos por diferentes 
clínicos.
Para mais informações, os interessados devem 
contactar o Serviço de Ação Social da Câmara Municipal 
de Águeda, através do n.º 234 610 070, do email pim@
cm-agueda.pt, ou ainda a sua Unidade de Saúde ou 
farmácia habitual.

SERVIÇO PIM JÁ ESTÁ 
EM FUNCIONAMENTO
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A Câmara Municipal de Águeda formalizou um protocolo 
com a Associação Cultural e Recreativa (ACR) de Vale 
Domingos para criação e dinamização da Aldeia da 
Inovação Social, no Parque Botânico de Vale Domingos.
Este projeto, cofinanciado no âmbito do instrumento 
“Parcerias para o Impacto” (do Programa Operacional 
Inclusão Social e Emprego), através de uma candidatura 
que pressupunha que a Autarquia se assumiria como 
investidor social, prevê dar resposta ao problema social 
do aumento exponencial dos comportamentos de risco 
dos jovens, sobretudo no que respeita a vandalismo, 
criminalidade e toxicodependência, em Vale Domingos.
O apoio por parte da Câmara de Águeda vai traduzir-
se num incentivo financeiro de 79.500 euros, que 
representa 30% do valor total aprovado na candidatura 
para o projeto (265.000 euros).
É objetivo da associação transformar Vale Domingos num 
ponto de referência e de atração turística do Concelho 
de Águeda, através da concretização deste movimento 
de intervenção de cariz comunitário e inclusivo. Com 
a transformação deste local, combatendo o estigma 
social associado às comunidades ciganas, pretende-
se tornar este projeto numa referência geradora de 
impactos sociais claros e potenciadora da alteração de 
comportamentos sociais, que possa ser replicado no 
resto do país.

CÂMARA APOIA 
ASSOCIAÇÃO DE VALE 
DOMINGOS PARA 
CRIAÇÃO DA ALDEIA 
DA INOVAÇÃO SOCIAL

Entre as atividades a realizar está a mediação 
intercultural, que prevê a criação de um diálogo com 
os empresários e acompanhamento da comunidade de 
Vale Domingos no mercado de trabalho, para além de 
incentivar as crianças e jovens no seu percurso escolar 
e profissional, combatendo o abandono escolar, o 
absentismo e a falta de objetivos de vida (jovens que 
não trabalham, não estudam, nem frequentam qualquer 
formação).
Faz ainda parte deste projeto a promoção de ações de 
capacitação e formação para a população local, como 
ateliers de costura, de jardinagem, de agricultura, entre 
outros, que permitam o ocupação e crescimento pessoal 
e profissional da comunidade.

Mudar a imagem e transformar 
local em ponto turístico
“Este apoio é o reconhecimento, em primeiro lugar, 
da relevância do projeto que a Associação Cultural e 
Recreativa de Vale Domingos apresentou, bem como 
do trabalho que esta coletividade tem realizado em prol 
da comunidade local e regional, eliminando os estigmas 
associados àquela zona do concelho”, referiu Jorge 
Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, 
apoiando a mudança de paradigma que está agregado a 
este projeto que catapulta Águeda como uma referência 
de integração social.
“Queremos mudar a imagem da aldeia”, referiu Ricardo 
Pereira, Presidente da Direção da ACR de Vale 
Domingos, salientando que tem sido feito um “trabalho 
muito árduo” para alterar hábitos e a imagem que as 
pessoas tinham do local. 
“Sem a colaboração e participação da Câmara não seria 
possível” realizar esta tarefa de transformar a aldeia de 
Vale Domingos num “modelo de integração social”.
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“A educação faz toda a diferença”. Rafael Soares, da 
Gipsy Produções - Associação Cultural, resumiu a 
essência de um projeto de integração social e mediação 
intercultural que vai decorrer durante três anos. Intitulado 
“Igualdade na Diversidade”, o projeto (que é promovido 
pela Câmara de Águeda, em parceria com a Gipsy 
Produções e com a Associação Cultural e Recreativa 
de Vale Domingos) tem precisamente como objetivo 
aumentar a escolarização entre a comunidade cigana 
do Concelho, promover o sucesso escolar e combater o 
absentismo e abandono escolares.
O Concelho de Águeda tem uma comunidade cigana com 
cerca de 300 elementos, agrupados em 80 agregados 
familiares, distribuídos por várias freguesias, onde 
têm sido identificados alguns problemas de integração 
social, cultural e económica. Entre eles estão  a baixa 
escolarização, o abandono e insucesso escolares, pouca 
integração das crianças no  Pré-Escolar e em creche, 
bem como o baixo nível de integração no mercado de 
trabalho. 
No âmbito deste trabalho de identificação das 
necessidades da comunidade cigana, a Câmara de 
Águeda elaborou este projeto que pretende agir 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, este projeto 
pretende envolver a comunidade cigana, sendo que o 
acompanhamento, através de mediadores interculturais 
nas escolas, está a ser feito nos três agrupamentos do 
concelho (Águeda, Águeda Sul e Valongo do Vouga) e 
ainda a Escola Secundária Adolfo Portela.

CÂMARA PROMOVE 
A “IGUALDADE NA 
DIVERSIDADE”

Estes mediadores têm como função criar pontes de 
ligação e de diálogo entre as comunidades ciganas e 
escolares, definindo estratégias de intervenção social e 
facilitando a comunicação entre ambas.

Mudanças que é preciso fazer acontecer
Para Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de 
Águeda, este “é um projeto muito interessante, que vem 
enriquecer muito do que já tem sido feito junto e com esta 
comunidade”.
“Se cada um de nós fizer o melhor que puder, o mundo será 
o melhor que pode ser”, argumentou o Edil, acreditando 
que, no final, com os resultados que se obtiverem, valerá 
a pena “o investimento que está a ser feito”, porque “é 
um investimento nas pessoas”, na construção de uma 
sociedade melhor, com “cidadãos comprometidos com o 
bem comum, independente da sua origem ou etnia”.
Rafael Soares, Presidente da Gipsy Produções - 
Associação Cultural, desafiou os pais a enviarem os seus 
filhos para a escola. “Estudem, enviem-nos para a escola, 
porque a educação  faz toda a diferença”, declarou, 
desejando, emocionado, que gostaria de, “um dia, ver um 
jovem cigano como engenheiro ou advogado”.
Esta é também a ambição de Luísa Coelho, membro 
da Direção da Associação Cultural e Recreativa de Vale 
Domingos, que “gostava de ver jovens ciganos a entrar na 
universidade”. Um sonho que só será possível concretizar 
com o empenho de todos – autoridades, sociedade civil 
e comunidade cigana -, defendeu, afirmando que “há 
mudanças que têm que se fazer acontecer, mas as 
pessoas têm de se deixar ajudar”. 
A responsável, que reconhece as problemáticas 
do insucesso e abandono escolares associadas à 
comunidade cigana, acredita que este projeto pode fazer 
a diferença.
Refira-se que este projeto resulta de uma candidatura 
ao Programa Operacional Inclusão Social e Emprego 
(POISE), Eixo Inclusão Ativa de Imigrantes e Minorias 
Étnicas - Projeto de Mediadores Municipais e Interculturais.
Mais informações sobre este projeto podem ser consultadas 
na página web https://mediadoresinterculturais.cm-
agueda.pt.
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A Câmara Municipal de Águeda assinou um protocolo com 
a CERCIAG – Cooperativa de Educação e Reabilitação 
de Cidadãos com Incapacidades de Águeda, CRL, que 
formaliza a cedência das instalações e espaço exterior 
do antigo Jardim de Infância de Pedaçães, em Lamas 
do Vouga, àquela instituição. A infraestrutura vai agora 
ser transformada em salas de trabalho do Centro de 
Atividades Ocupacionais.
“Este protocolo permite que a CERCIAG possa 
desenvolver a atividade dos Centros Ocupacionais de 
uma forma mais consentânea com as recomendações 
atuais de contenção da propagação da COVID-19, 
impedindo que haja aglomerados de utentes no centro 
de que dispõem atualmente”, afirmou Jorge Almeida, 
Presidente da Câmara de Águeda, frisando que é um 
contributo da Autarquia para melhorar as condições 
de prestação de cuidados desta cooperativa e um 
reconhecimento pelo trabalho que realizam.
Manuel Augusto Simões, Vice-Presidente da CERCIAG, 

CÂMARA CEDE ANTIGO 
JARDIM DE INFÂNCIA 
DE PEDAÇÃES À CERCIAG

declarou que estas instalações vão agora ser ajustadas à 
finalidade a que se propõem, para salas de formação de 
atividades ocupacionais, e “vão ajudar a ter uma melhor 
ocupação e distribuição de utentes”. Este novo espaço 
vai permitir “melhorar as condições de funcionalidade 
e segurança” no exercício da atividade da CERCIAG 
e responde a uma necessidade que a instituição 
sentia face à pandemia da COVID-19. “Ficámos muito 
limitados”, assumiu, garantindo que, agora, com este 
novo espaço, podem ajustar as atividades e formações 
que promovem.
Refira-se que a CERCIAG, que serve as populações 
dos concelhos de Águeda, Oliveira do Bairro, Anadia, 
Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga, foi fundada em 
1977, tem atualmente um total de 100 utentes que 
integram o Centro de Atividades Ocupacionais. Entre as 
áreas desenvolvidas estão, entre outras, as atividades 
ocupacionais de montagem, prestação de serviços, 
tecelagem, hortofloricultura e bem-estar (cabeleireiro 
e estética), sendo objetivo da instituição integrar os 
cidadãos com incapacidades no mercado de trabalho.
De acordo com o protocolo, a cedência das instalações é 
válida por um ano, sendo automaticamente renovada por 
iguais períodos, se nenhuma das partes se manifestar 
em contrário.
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A Câmara Municipal de Águeda contratou, no início do 
ano letivo, 34 pessoas para as funções de Auxiliares de 
Ação Educativa. A formalização dos contratos aconteceu 
em dois momentos distintos: um a 16 de setembro e o 
outro a 7 de outubro.
Esta contratação visa colmatar a necessidade de 
recursos humanos que prestem apoio às atividades 
letivas nas escolas do Concelho, bem como substituir 
alguns assistentes operacionais que se reformaram. 
Jorge Almeida, Presidente da Câmara de Águeda, 
afirmou que estes assistentes operacionais integram, a 
partir de agora, o quadro de funcionários da Autarquia, 
começando “uma carreira na função pública”. “Sejam 
dedicadas”, apelou o Edil, apontando que a Câmara de 
Águeda, como qualquer entidade patronal, gosta de ter 
ao seu serviço “pessoas que deem o melhor de si”.
As novas assistentes operacionais foram colocadas nos 
vários estabelecimentos de ensino do Concelho, onde 
vão desempenhar funções “de extrema relevância” para 
o seu bom funcionamento. “Cada uma de vocês tem 
um papel muito importante nas escolas, vêm preencher 
uma lacuna existente, porque as escolas necessitavam 
destes recursos”, afirmou, na ocasião, Elsa Corga, 
Vereadora da Educação da Câmara de Águeda, que 
aproveitou o momento para dar as boas-vindas a estes 
novos funcionários.
Maria Cristina Oliveira, de 41 anos e residente em 
Casaínho de Baixo, é uma das novas assistentes 
operacionais, que vai desempenhar as suas funções na 

CÂMARA CONTRATA 34 
AUXILIARES DE AÇÃO 
EDUCATIVA

São 48 os estudantes do Ensino Superior que 
beneficiarão, para o ano letivo 2020/2021, do apoio 
da Câmara Municipal de Águeda, através de bolsas 
de estudo e do pagamento de propinas.
No que se refere às bolsas de estudo, no valor de 
1.500 euros (pagas em dez mensalidades), que 
comportam num investimento anual de 45 mil euros, a 
Autarquia atribui nove novas bolsas para o ano letivo 
2020/2021, a que se juntam as 21 que resultam de 
renovações de bolsas atribuídas em anos anteriores.
As novas bolsas destinam-se a alunos naturais ou 
residentes no concelho de Águeda há mais de dois 
anos, que ingressem pela 1.ª vez no Ensino Superior, 
ou frequentem o mesmo, com aproveitamento 
escolar, qualquer instituição de ensino superior 
nacional. 
Já no que se refere aos apoios para o pagamento 
de propinas a estudantes da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA), no ano 
letivo 2020/2021, a Câmara de Águeda vai apoiar 
18 estudantes, sendo que 14 referem-se a novas 
candidaturas.
Os apoios a atribuir destinam-se a dez estudantes 
de qualquer ciclo de estudos da ESTGA, residentes 
no concelho de Águeda há mais de dois anos, 
que ingressem pela 1.ª vez no Ensino Superior, 
ou frequentem a instituição com aproveitamento 
escolar, e a quatro estudantes de mestrado, também 
residentes no concelho há mais de dois anos e que 
tenham concluído o primeiro ciclo na ESTGA.
Este apoio correspondente ao valor por ano da propina 
máxima de cada um dos ciclos de estudos em vigor 
na instituição, sendo paga em dez mensalidades.
Mais informação pode ainda ser consultada na 
página da Internet da Câmara de Águeda em www.
cm-agueda.pt.

MUNICÍPIO APOIA 48 ALUNOS 
DO ENSINO SUPERIOR

EB1 de Travassô. “Espero ser feliz”, disse, acrescentando 
que ser auxiliar de ação educativa é o cumprimento de 
um desejo antigo, porque “sempre quis trabalhar com 
crianças”.
Também Elsa Fonseca, de 42 anos e residente na 
Borralha, manifestou a sua satisfação por conseguir este 
posto de trabalho. Colocada na EB1 de Aguada de Cima, 
diz esperar “tirar o melhor proveito” desta oportunidade 
e dar o melhor de si. “Sempre gostei de trabalhar com 
crianças e desde sempre lidei com elas, porque a minha 
mãe foi ama”, sublinhou.
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CICLO “O DESENHO COM 
PENSAMENTO” É UM 
PROJETO ARROJADO
O ciclo “O Desenho como Pensamento”, com direção 
artística de Alexandre Baptista, iniciou em setembro e 
prolonga-se até maio do próximo ano, em vários espaços 
culturais.
Este evento arrancou em setembro com as exposições 
“Escavando o Deserto”, de Maria Trabulo, no salão de chá 
da Alta Vila; “Blue”, de Joana Pimentel, no Espaço Santos 
e na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda 
(ESTGA); e “O tempo já cá não deveria estar”, de Cecília 
Costa, no Instituto da Vinha e do Vinho (IVV). 
“Este é um ciclo diferente, porque a arte é também 
isso, diferente”, declarou Jorge Almeida, Presidente da 
Câmara de Águeda, no ato inaugural do ciclo, que resulta, 
frisou, de um trabalho de equipa. “Sermos um território de 
cultura valoriza e muito a nossa forma de estar na vida 
e é uma mais-valia indiscutível para todos”, sublinhou o 
Edil, acrescentando que o desafio será sempre espalhar 
a cultura pela cidade e pelo Concelho, o que já está a 
acontecer.
“É um projeto arrojado, com uma programação vasta e 
de qualidade, que parte do Centro de Artes de Águeda 
para outros locais da cidade. Esperamos que este seja 
um marco importante para o CAA”, disse Elsa Corga, 
Vereadora da Cultura da Câmara de Águeda.
Alexandre Baptista, diretor artístico do ciclo, salientou o 
“ato de coragem” da Câmara de Águeda em avançar com 
este projeto.
O ciclo inclui 18 exposições individuais, uma coletiva e 
ainda uma outra da coleção Norlinda e José Lima, para 
além de seis conversas temáticas. As iniciativas decorrem 
em vários espaços: Centro de Artes de Águeda (CAA), 
Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), Parque da Alta Vila, 
Espaço Santos – Rua Luís de Camões, Canário Lucas – 
antiga fábrica, Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 

Águeda (ESTGA) e Universidade de Aveiro, Sala Hélène 
de Beauvoir (Campus Universitário de Santiago).
As exposições individuais, com curadoria de Alexandre 
Baptista, que é também o Diretor Artístico do ciclo, 
dividem-se em seis grupos: 
- o primeiro, de 5 de setembro a 1 de outubro (Joana 
Pimentel, na ESTGA/Espaço Santos; Maria Trabulo, no 
Parque da Alta Vila; e Cecília Costa, no IVV);
- o segundo, de 10 de outubro a 4 de novembro (Miguel 
Palma, na Sala Estúdio do CAA; Vera Mota, no Parque da 
Alta Vila; e Filipe Marques, no IVV);
- o terceiro, de 14 de novembro a 30 de dezembro (João 
Louro, na Sala Estúdio do CAA; AnaMary Bilbao, no 
Parque da Alta Vila; e Tiago Baptista, na ESTGA/Espaço 
Santos);
- o quarto, de 9 de janeiro a 10 de fevereiro (Ana Vidigal, 
na Sala Estúdio do CAA; “O Desenho no processo 
industrial”, no Canário Lucas; e Luís Paulo Costa, no 
Parque da Alta Vila);
- o quinto, de 20 de fevereiro a 28 de março (Miguel 
Ângelo Rocha, na Sala Estúdio do CAA; Gabriela Vaz 
Pinheiro, no Parque da Alta Vila; e André Lemos Pinto, na 
ESTGA/Espaço Santos);
- e o sexto de 10 de abril a 16 de maio (Sandra Baía, na 
ESTGA/Espaço Santos; Mariana Gomes, no Parque da 
Alta Vila; e Paulo Brighenti, no IVV).
A exposição coletiva “Mais Nada se Move em Cima do 
Papel” com curadoria de Sara Matos, está patente, desde 
o dia 14 de novembro, até dia 18 de abril, no espaço 
expositivo do CAA. Já “O Desenho na coleção Norlinda 
e José Lima (uma seleção)”, com curadoria de João 
Silvério, irá estar patente ao público, de 25 de março a 30 
de abril do próximo ano, na Sala Hélène de Beauvoir, na 
Biblioteca da Universidade de Aveiro.
O programa do ciclo inclui seis conversas sempre no 
Café-Concerto do CAA.
Mais informações: (http://www.centroartesagueda.pt/) ou 
em https://www.facebook.com/centroartesagueda.
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CENTRO DE ARTES 
DE ÁGUEDA RECEBE 
CONCERTOS, HUMOR E 
ARTE CONTEMPORÂNEA
No âmbito da programação do CAA do último quadrimestre do 
ano, destaque para o ciclo “O Desenho como Pensamento”, já 
referenciado nas páginas anteriores.
A BoCA – Bienal de Artes Contemporâneas alargou a sua 
área de atuação a Águeda, onde apresentou, em setembro, 
um conjunto de performances e instalações artísticas. O 
CAA recebeu Gonçalo M.Tavares & Os Espacialistas com 
“Os Animais e o Dinheiro”, bem como “Séance”, de Mariana 
Tenger Barros, e “Coin Operated”, de Jonas & Lander. Ainda 
no âmbito desta bienal, estiveram expostas duas instalações 
artísticas: “Narciso”, de Tania Bruguera; e “Biblioteca”, de 
Horário Frutuoso. 
O ciclo “Quinta às 7” trouxe ao CAA os Senza, bem como Troll’s 
Toy, Freddy Strings e Mara Nunes.
Este quadrimestre, passaram pelo CAA grandes nomes da 
música portuguesa e brasileira, como Ricardo Ribeiro; Janeiro 
e Carolina Deslandes; Adriana Calcanhotto; e Benjamim.
Outubro foi o mês do Festival Gesto Orelhudo, que decorreu 
entre os dias 7 e 11, numa organização da d’Orfeu, Associação 
Cultural, em parceria com a Câmara de Águeda. Nestes 
cinco dias, foram apresentados “Tais Quais”, com João 
Gil, Vitorino, Tim, Vicente Palma, Celina da Piedade, Paulo 
Ribeiro, Sebastião Santos e Jorge Serafim; “Maestrissimo”, 
dos espanhóis Yllana; “Gold”, dos austríacos Mnozil Brass; os 
franceses Isaac et Nora; e “Canções de Roda, Lenga Lengas 
e outras que tais”, com Ana Bacalhau, Jorge Benvinda, Sérgio 
Godinho e Vitorino. No âmbito do festival, as tardes dos dias 
10 e 11 de outubro foram ser dedicadas ao público infantil, 
com uma “Tarde Orelhuda”, no exterior do CAA, com várias 
atividades.

Ainda em outubro, a Orquestra Filarmonia das Beiras trouxe ao 
CAA as “Quatro Famosas Notas Musicais”, um espetáculo no 
âmbito do Projeto Música na Escola, que este ano teve como 
tema os 250 anos do nascimento de Beethoven. 

Cinema, dança, teatro e muito mais
A programação do CAA incluiu outras áreas culturais como o 
cinema e a dança. Em outubro decorreu um ciclo de cinema, 
o “COCRIA.TE”, que teve como tema central a robotização. 
No âmbito deste ciclo, foram exibidos dois filmes: “Her”, de 
Spike Jonze, e “O Círculo”, de James Ponsoldt. Houve ainda 
uma conversa “Sobre Tecnologia”, com Hugo Barreto, no Café 
Concerto e um workshop de cinema para famílias.
“Cota-Parte” foi o espetáculo de dança, com curadoria de 
Victor Hugo Pontes, que decorreu no dia 28 de outubro e que 
contou com a co-criação e interpretação de Claudinei Garcia, 
Rita G. Pinheiro e Susana Pereira.
O CAA recebeu ainda a oficina “Conservação de fotografias e 
álbuns de família”, com a Árvore – Cooperativa de Actividades 
Artísticas C.R.L., e o espetáculo que assinalou os 32 anos da 
UBA (União de Bandas de Águeda).
Os “Monólogos da Vagina”, com as interpretações de Teresa 
Guilherme, Paula Lobo Antunes e Marta Andrino e o espetáculo 
baseado no livro infantil “Jota Ginja, o quase ninja” foram 
espetáculos que passaram pelo CAA.
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Reuniões de câmara de agosto, 
setembro e outubro

4 de Agosto
- Empreitada de “repavimentações 
em Recardães e Borralha”– 
aprovação das propostas 
admitidas e
sua ordenação, adjudicação e 
aprovação de minuta do contrato
Aprovado por maioria
- Auto de vistoria geral para 
efeitos de receção definitiva 
- pavimentação em diversos 
arruamentos na Freguesia de 
Recardães e Espinhel
Retirado para agendamento em 
próxima reunião
- Auto de vistoria geral para 
efeitos de receção definitiva 
dos elementos construtivos não 
estruturais ou das instalações 
técnicas - Incubadora cultural de 
Águeda e marca
Aprovado por maioria
- Auto de vistoria geral para 
efeitos de liberacão da caução 
- pavimentação em diversos 
arruamentos na freguesia de 
Recardães e Espinhel
Retirado para agendamento em 
próxima reunião
- Auto de vistoria geral para 
efeitos de liberacão da caução - 
Incubadora cultural de Águeda e 
marca
Aprovado por maioria
- Obras particulares - declaração 
de intenção de caducidade - Luís 
Filipe Ferreira Fonseca (Processo
de obras N.o 451/18 )
Aprovado por unanimidade
- Declaração de Caducidade - 
Artur Anjos Torrado (Processo de 
obras N.o 85/99)
Aprovado por unanimidade
- Toponímia de lugares de Aguada 
de Cima
Aprovado por unanimidade
- Toponímia de rede viária da 
Freguesia de Aguada de Cima, 
Macinhata do Vouga e União das
Freguesias de Barrô e Aguada de 
Baixo
Aprovado por unanimidade
- Aprovação de preços dos 
bilhetes referentes à realização de 
espetáculo do Centro de Artes de
Águeda
Aprovado por maioria
- Subsídio ao arrendamento - 
rendas em dívida
Aprovado por unanimidade
- Subsídio ao arrendamento – 2.a 
fase
Aprovado por unanimidade
- Abertura de procedimento por 
ajuste direto, em função dos 
critérios materiais, para locação 

de equipamento de impressão e 
cópia para o Município de Águeda 
e escolas, incluindo substituição
parcial do equipamento existente
Aprovado por maioria
- Protocolo de colaboração para 
a comparticipação do serviço de 
preparação individualizada da
medicação
Aprovado por unanimidade

18 de Agosto
- Auto de vistoria geral para 
efeitos de receção definitiva 
- pavimentação em diversos 
arruamentos na Freguesia de 
Recardães e Espinhel
Aprovado por maioria
- Auto de vistoria geral para 
efeitos de receção definitiva dos 
equipamentos afetos a obra, mas 
dela autonomizáveis - Centro 
Educativo de Aguada de Cima
Aprovado por maioria
- Auto de vistoria geral para 
efeitos de liberação da caução 
- pavimentação em diversos 
arruamentos na Freguesia de 
Recardães e Espinhel
Aprovado por maioria
- Aprovação para abertura do 
procedimento concursal da 
empreitada de pavimentação e
repavimentação de vias em 
Oronhe, Espinhel, Macinhata do 
Vouga, Lanheses e Soutelo
Aprovado por maioria
- Certidão de destaque de parcela 
- Fernando Henrique Marques 
(Proc. de obras N.o 247/87)
Aprovado por unanimidade
- Declaração de caducidade - 
António Oliveira Guerra (proc. 
442/18)
Aprovado por unanimidade
- Redução 50% do valor da taxa 
municipal de licenciamento, como 
forma de incentivo à construção
ambientalmente sustentável
Aprovado por unanimidade
- Aprovação da não dotação 
de lugares de estacionamento 
e pagamento da respetiva 
compensação em numerário – 
AJCP – Imobiliária Unipessoal, 
Lda (Processo de obras N.o 6/20)
Aprovado por maioria
- Concessão de apoio à Junta 
de Freguesia de Fermentelos 
- requalificação do auditório do 
Largo Nossa Senhora da Saúde 
– 1.a Fase
Aprovado por maioria
- Atribuição de um apoio financeiro 
ao Clube de Ténis de Águeda, 
pela organização do XVI Open 
Cidade de Águeda, nos dias 23, 
24, 25 e 26 de julho
Aprovado por unanimidade

- Cessão de posição contratual do 
direito de exploração do quiosque 
da Praça Dr. António Breda, em
Águeda
Aprovado por maioria
- Suspensão do Contrato n.o 
6/2018/CMA – ITAU
Aprovado por unanimidade
- Fornecimento de combustíveis 
rodoviários – gasóleo a granel, 
ao abrigo do lote 4-g do “acordo 
quadro de fornecimento de 
combustíveis rodoviários – AQ-05-
2017” – Adjudicação e aprovação 
de minuta de contrato
Aprovado por unanimidade
- Aprovação de aceitação de 
patrocínios
Aprovado por unanimidade

1 de Setembro
- Não adjudicação e revogação 
da decisão de contratar - 
Concurso público sem publicidade 
internacional para requalificação 
da zona do centro de Barrô
Aprovado por unanimidade
- Auto de vistoria geral para 
efeitos de liberação da cau-ção 
- pavimentações e repavimen-
tações de ruas no concelho - muro 
de contenção a realizar no Ninho 
de Águia
Aprovado por maioria
- Aprovação do mapa de trabalhos 
complementares n.o 1, bem 
como da prorrogação do prazo 
- repavimentação da rotunda da 
Fechadura ao Covão
Aprovado por unanimidade
- Empreitada de “pavimentações 
em Serém, Lamas e Travassô”– 
aprovação das propostas 
admitidas e sua ordenação, 
adjudicação e aprovação de 
minuta do contrato
Aprovado por maioria
- Empreitada de “repavimentação 
da rotunda da Fechadura ao 
Covão” - aprovação de minuta do 
1.o contrato adicional
Aprovado por unanimidade
- CERCIAG em movimento virtual 
race
Aprovado por unanimidade
- Retificação proposta de apoio à 
CERCIAG – Pandemia COVID-19
Aprovado por unanimidade
- Pedido de isenção de taxas - 
licença especial de ruído – BARC
Aprovado por maioria
- Ratificação de despacho do 
pedido de isenção de taxas 
da licença especial de ruído e 
autorização prévia do lançamento 
de fogo de artifício nos festejos de 
N.a Sr.a da Saúde
Aprovado por maioria
- Atribuição de apoios no âmbito do 

código regulamentar do Município 
de Águeda – associativismo
de solidariedade social (F3)
Aprovado por maioria
- Ratificação da retificação 
da Proposta a Executivo n.o 
336/2020 – concessão da cantina 
municipal para fornecimento de 
refeições aos estabelecimentos 
de educação do concelho e do bar 
anexo
Aprovado por maioria
- Pedido de liberação de garantia 
bancária N.o 9015.008684.793
Aprovado por unanimidade
- Venda de material e fixação de 
preço
Aprovado por unanimidade
- Declaração de intenção de 
caducidade - Mário Peter Carvalho 
Pereira (Proc. de obras N.o 18/85)
Aprovado por unanimidade
- Revogação do ato de aprovação 
de operação de loteamento 
titulada pelo alvará n.o 13/79, 
aprovado em reunião de Câmara 
de 15 de maio de 1979
Aprovado por unanimidade
- Certidão de destaque de parcela 
- Fernando Jorge Melo Reis 
Bandeira (Proc. de Obras n.o 
13/96)
Aprovado por unanimidade
- Transferência das competências 
para as autarquias locais nos 
domínios da educação
Aprovado por unanimidade
- Transferência das competências 
para as autarquias locais nos 
domínios da saúde
Aprovado por unanimidade, 
não assumir as competências 
para o ano de 2021
- Observatório “os serviços, 
a competitividade urbana e a 
coesão territorial” - protocolo 
de parceria entre a Câmara 
Municipal de Águeda e a CCP 
- Confederação do Comércio e 
Serviços de Portugal
Aprovado por unanimidade
- Alteração dos estatutos da 
Associação de Municípios do 
Carvoeiro Vouga
Aprovado por maioria
- IMI 2019 - Decisão de anulação 
de majoração de IMI - José Maria 
Graça dos Santos
Aprovado por unanimidade

15 de Setembro
- Reabilitação do Mercado 
Municipal - prorrogação do 
prazo de entrega das propostas 
nos termos do artigo 64.o do 
Código dos Contratos Públicos 
- ratificação do despacho do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal 
datado de 7 de setembro de 2020



46 

DELIBERAÇÕES

Aprovado por maioria
- Pavimentação e repavimentação 
de vias, por lotes, em Á-dos-
Ferreiros, Raivo e Valongo do 
Vouga - Lote 1: Pavimentação 
e repavimentação de vias 
em Á-dos-Ferreiros e Raivo - 
retificação do mapa de trabalhos 
complementares n.o 1, aprovado 
em reunião do executivo realizada 
no dia 16/06/2020
Aprovado por maioria
- Aprovação do mapa de a 
trabalhos complementares n.o 
1, bem como da prorrogação 
do prazo - repavimentação da 
rotunda da Fechadura ao Covão
Assunto retirado por 
unanimidade
- Aprovação para abertura do 
procedimento concursal da em-
preitada de requalificação de 
espaços exteriores do Centro 
Cívico de Arrancada do Vouga
Aprovado por maioria
- Aprovação para abertura do 
procedimento concursal da 
empreitada de requalificação da 
zona do centro de Barrô
Aprovado por unanimidade
- Aprovação de adenda ao 
1.o contrato adicional da 
empreitada de “pavimentação 
e repavimentação de vias, por 
lotes, em Á-dos-Ferreiros, Raivo 
e Valongo do Vouga - Lote 1”: 
pavimentação e repavimentação 
de vias em Á-dos-Ferreiros e 
Raivo
Aprovado por maioria
- Aprovação da minuta do 1.o 
contrato adicional da empreitada 
de “repavimentação da rotunda da
Fechadura ao Covão”
Aprovado por unanimidade
- Requalificação urbana - Rua 
José Gustavo Pimenta e Rua Eng. 
José Bastos Xavier
Assunto retirado por 
unanimidade
- Declaração de intenção de 
caducidade - Elisabete Maria 
Xavier Santos (Processo de obras 
N.o 110/18)
Aprovado por unanimidade
- Declaração de intenção de 
caducidade - Alexandre Pereira 
Lucas Batista (processo de obras 
N.o 296/18)
Aprovado por unanimidade
Declaração de intenção de 
caducidade - Fábrica de Artigos 
de Arame, SA (processo de obras 
N.o 303/15)
Aprovado por unanimidade
- Declaração de caducidade - 
José Carlos Ferreira Conceição 
Silva (Proc. 391/61)
Aprovado por unanimidade

Receção provisória das obras de 
urbanização tituladas pelo alvará 
n.o 1/20
Aprovado por maioria
- Certidão destaque de parcela - 
Alexandre Graça, Unipessoal, Lda 
(Proc. de obras N.o 119/20)
Aprovado por unanimidade
- Campanha de apoio ao 
comércio local “Compre em 
Águeda”. (...que as compras 
efetuadas e pagas com os vales 
sorteados, não se traduzem na 
entrega de novos cupões, pelo 
que serão só entregues, pelos 
comerciantes, cupões de compra 
correspondentes ao valor pago 
em numerário.)
Aprovado por unanimidade
- Adesão a Rede Europeia de 
Municípios Amigos das Famílias
Aprovado por maioria
- Atribuição de um apoio financeiro 
no âmbito da organização do 
“Festival da União de Bandas de
Águeda”
Aprovado por unanimidade
- Atribuição de apoio financeiro 
à Federação Portuguesa de 
Ciclismo, pela organização da 
chegada da 5.a etapa da Volta 
a Portugal em Bicicleta - edição 
especial 2020, no dia 2 de outubro
Aprovado por maioria
- Celebração de protocolo entre 
a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Águeda 
e o Município de Águeda, para 
efeitos de atribuição de apoio 
a ampliação e remodelação do 
quartel daquela associação
Aprovado por maioria
- 2.a alteração modificativa /
revisão - Plano e Orçamento da 
Câmara Municipal
Aprovado por unanimidade
- Procedimento de delimitação 
administrativa Freguesia de 
Valongo do Vouga/União de 
Freguesias de Trofa, Segadães e 
Lamas do Vouga
Aprovado por maioria
- Atribuição de apoios à União 
de Freguesias de Belazaima, 
Castanheira e Agadão e Junta de
Freguesias de Valongo do Vouga 
- seguros de acidentes pessoais
Aprovado por maioria
- Contrato interadministrativo - 
União de Freguesias de Travassô 
e Óis da Ribeira 2020
Aprovado por unanimidade
- Apoio à União de Freguesias 
de Travassô e Óis da Ribeira 
- aquisição de carrinha para 
transporte escolar 2020
Aprovado por unanimidade
- Protocolo de revisão ao anexo 
I – contrato de concessão de 

distribuição de energia elétrica 
em baixa tensão no Município de 
Águeda
Aprovado por maioria
- Proposta 381/20 - código de 
ética e conduta
Aprovado por unanimidade
- Retificação de documento anexo 
a proposta 353/2020 - alteração 
estatutos da Associação de
Municípios do Carvoeiro –Vouga
Aprovado por unanimidade
- Reconhecimento de interesse 
público – projeto de ecoturismo: 
Pateira glamping & eco resort 
Aprovado por unanimidade Par-
que Botânico de Vale Domingos 
– Aldeia da Inovação Social
Aprovado por unanimidade
- BeÁgueda: Bicicletas Elétricas 
de Águeda – proposta para 
serviço de utilização gratuito
Aprovado por unanimidade
- Normas de utilização da máquina 
de recolha de resíduos, no âmbito 
do Laboratório Vivo para a Descar-
bonização (LvPD) Águeda Sm@rt 
City Lab, cofinanciado pelo Fundo 
Ambiental
Aprovado por unanimidade
- Circuitos especiais – modificação 
objetiva de contratos
Aprovado por maioria

6 de Outubro
- Reabilitação do Mercado Mu-
nicipal (processo AM/DAF/em-
preitada-13/20) - aceitação de 
erros e omissões, nos termos 
do disposto na alínea b) do n.o 
5 do artigo 50.o do Código dos 
Contratos Públicos, e prorrogação 
do prazo de entrega das propostas 
nos termos do n.o 1 do artigo 64.o 
do citado diploma legal
Aprovado por maioria
- Remodelação do Centro de 
Saúde de Águeda - resposta 
a pedidos de esclarecimentos 
e aceitação das listas de erros 
e omissões, nos termos do 
disposto nas alíneas a) e b) do 
n.o 5 do artigo 50.o do Código dos 
Contratos Públicos – ratificação do 
despacho do Sr. Vice-Presidente 
da Câmara Municipal datado de 
14/09/2020
Aprovado por maioria
- Construção da pista ciclável da 
rotunda da Fechadura ao Covão 
- pedido de prorrogação do prazo 
da obra
Aprovado por maioria
- Aprovação do mapa de trabalhos 
complementares n.o 1, bem 
como da prorrogação do prazo 
-repavimentação da rotunda da 
Fechadura ao Covão
Aprovado por maioria

- Aprovação do mapa de 
trabalhos complementares n.o 1 - 
repavimentações em Recardães e
Borralha
Aprovado por maioria
- Empreitada de “repavimentação 
da rotunda da Fechadura ao 
Covão” - aprovação de minuta do 
1.o contrato adicional
Aprovado por maioria
- Empreitada de “repavimentações 
em Recardães e Borralha” – 
aprovação da minuta do 1.o 
contrato adicional
Aprovado por maioria
- Auto de vistoria geral para efeitos 
de receção definitiva - construção 
de parque radical no Largo 1.o de 
Maio, parque infantil na Praça do 
Município, ambos em Águeda e 
um parque infantil na Mourisca do 
Vouga
Assunto retirado por 
unanimidade
- Auto de vistoria geral para 
efeitos de receção definitiva 
dos elementos construtivos não 
estruturais ou instalações técnicas 
- Centro Educativo da Trofa
Aprovado por maioria
- Auto de vistoria geral para efeitos 
de liberacão da caução - Centro 
Educativo da Trofa
Aprovado por maioria
- Requalificação urbana - Rua 
José Gustavo Pimenta e Rua Eng. 
José Bastos Xavier
Aprovado por maioria
- Certidão destaque de parcela 
- Vanessa da Silva Ferreira e 
Marlene Soares Gomes (Proc. de 
obras N.o 192/20)
Aprovado por unanimidade
- Certidão de destaque de parcela 
- Maria Simone Petit Gaspar 
Coelho e outros (Proc. 63/58)
Aprovado por unanimidade
- Declaração de intenção de 
caducidade - José Augusto Dias 
Ferreira (Proc. de obras 275/81)
Aprovado por unanimidade
- Declaração de intenção de 
caducidade: Norbanho - Mobiliário 
Sanitário, Lda (Processo de obras 
N.o 337/92)
Aprovado por unanimidade
- Concurso público com publi-
cidade internacional para forne-
cimento de gás natural a edifícios
municipais e edifícios escolares
Aprovado por unanimidade
- Locação de equipamento de 
impressão e cópia para o Mu-
nicípio de Águeda e escolas, 
incluindo substituição parcial do 
equipamento existente - ratifi-
cação de despachos do Sr. Pre-
sidente da Câmara - adjudicação 
e aprovação de minuta do contrato
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Aprovado por maioria
- Aquisição de energia elétrica, 
em mercado liberalizado, para 
as instalações/infraestruturas 
do Município de Águeda, ao 
abrigo da cláusula 22.a do 
caderno de encargos – novos 
serviços similares – ratificação de 
despachos do Sr. Presidente da 
Câmara – adjudicação
Aprovado por maioria
- Atribuição de bolsas de estudo 
para o Ensino Superior 2020/2021 
– fixação do número de bolsas
Aprovado por unanimidade
Estratégia local de habitação do 
concelho de Águeda - prorrogação 
do prazo do contrato
Aprovado por maioria
- Utilização de espaços despor-
tivos municipais por parte dos 
alunos da Escola Secundária 
Marques de Castilho (ESMC)
Aprovado por unanimidade
- Modificação objetiva de contrato 
- fruta escolar
Aprovado por unanimidade
- Loteamento municipal do Parque 
Empresarial do Casarão - fase 
2 – prorrogação do prazo de 
entrega das propostas nos termos 
do n.o 2 do art. 64.o do CCP e 
retificação alvará de construção 
nos termos do n.o 7 do art. 50.o 
do CCP – ratificação de despacho 
do Sr. Vice-Presidente datado de 
14/09/2020
Aprovado por maioria
- Candidatura a constituição do 
direito de superfície sobre o lote 
12 do Parque Empresarial do 
Casarão
Aprovado por maioria
- Atribuição de apoios no âmbito 
do Código Regulamentar do 
Município de Águeda – associa-
tivismo cultural, recreativo e 
juvenil (F1)
Aprovado por unanimidade
- Protocolo CERCIAG para 
cedência das instalações do 
Jardim de Infância de Pedaçães
Aprovado por unanimidade
- Recrutamento de 17 assistentes 
operacionais - Auxiliares Ação 
Educativa com recurso a reserva
recrutamento interna
Aprovado por unanimidade
- Abertura procedimento concursal 
de recrutamento para ocupação 
de 18 postos de trabalho previstos 
e não ocupados no mapa de 
pessoal para 2020
Aprovado por unanimidade

- Circuitos especiais – 2.a 
modificação objetiva ao contrato 
N.o 2/2020/CMA
Aprovado por unanimidade

20 de Outubro
Auto de vistoria geral para 
efeitos de liberação da caução 
- requalificação da E.B. 2,3 de 
Valongo do Vouga
Aprovado por maioria
- Auto de vistoria geral para 
efeitos de receção definitiva 
dos elementos construtivos não 
estruturais ou instalações técnicas 
- requalificação da E.B. 2,3 de 
Valongo do Vouga
Aprovado por maioria
- Requalificação dos edifícios da 
Orquestra Típica, Cancioneiro 
e Conservatório e do espaço 
exterior envolvente aos mesmos 
- pedido de prorrogação do prazo 
da obra
Aprovado por maioria
- Não adjudicação e revogação 
da decisão de contratar - 
Concurso público sem publicidade 
internacional para a empreitada 
de remodelação do Centro de 
Saúde de Águeda
Aprovado por unanimidade
- Aprovação do mapa de trabalhos 
complementares n.o 2, bem como 
da prorrogação do prazo -
construção da pista ciclável da 
rotunda da Fechadura ao Covão
Aprovado por maioria
- Aprovação do mapa de trabalhos 
complementares n.o 1, bem 
como da prorrogação do prazo - 
construção da via de acesso ao 
Parque Empresarial do Casarão – 
troço entre a Rua doCcasarão e o
Parque Empresarial do Casarão
Aprovado por maioria
- Empreitada de “construção da via 
de acesso ao Parque Empresarial 
do Casarão – troço entre a Rua
do Casarão e o Parque 
Empresarial do Casarão” – 
aprovação da minuta do 1.o 
contrato adicional
Aprovado por maioria
- Empreitada de “construção 
da pista clicável da rotunda 
da Fechadura ao Covão” – 
aprovação da minuta do 2.o 
contrato adicional
Aprovado por maioria
- Atribuição de apoio à Junta de 
Freguesia de Valongo do Vouga 
no âmbito do evento “Festas na
Vila” 2020

Aprovado por maioria
- Apoio extraordinário - União 
de Freguesias de Recardães e 
Espinhel - aquisição de imóvel 
para alargamento de via e arranjos 
urbanísticos
Aprovado por unanimidade
- Alteração da deliberação 
do Executivo Municipal de 
07/07/2020 que aprovou a 
concessão do apoio financeiro à 
Junta de Freguesia de Macinhata 
do Vouga
Aprovado por maioria
- Contrato interadministrativo 
com a União de Freguesias de 
Travassô e Óis da Ribeira, no 
âmbito dos transportes escolares
Aprovado por unanimidade
- Concurso público com publici-
dade internacional para aquisição 
por lotes de serviços de limpeza 
em edifícios municipais e edifícios 
escolares
Aprovado por maioria
- Resíduos sólidos urbanos - 
agrupamento de entidades e 
concurso público internacional
Aprovado por maioria
- Concurso público sem publi-
cidade internacional para aqui-
sição de serviços de monitorização 
da Declaração Ambiental (DA) 
do Plano Diretor Municipal de 
Águeda (PDM) e elaboração do
relatório ambiental para a 2.a 
alteração à 1.a Revisão do PDM 
- AP/DAF/SERV-19 - assunção do
compromisso plurianual da 
prestação de serviço
Aprovado por unanimidade
- Certidão de destaque de parcela 
- Pedro Lopes Ferreira (Proc. 
392/84)
Aprovado por unanimidade
- Certidão de destaque de parcela 
- cabeça de casal da herança de 
Porfírio Augusto Gomes
Aprovado por unanimidade
- Declaração de intenção de 
caducidade - Paulo Jorge Silva 
Félix - Processo de obras N.o 
514/07
Aprovado por unanimidade
- Declaração de caducidade do 
ato de aprovação do projeto de 
arquitetura - Tânia Isabel Ferreira
Lisboa (Proc. de obras N.o 
536/87)
Aprovado por unanimidade
- Declaração de caducidade do 
ato de aprovação do projeto de 
arquitetura – Alital - Cadeiras de 
Escritório, S.A.

Aprovado por unanimidade
- Atribuição de um adiantamento 
de verba às coletividades des-
portivas concelhias/época despor-
tiva 2020/2021
Aprovado por unanimidade
Atribuição de apoios no âmbito 
do Código Regulamentar do 
Município de Águeda – associa-
tivismo de solidariedade social (f3)
Aprovado por unanimidade
- Atribuição de apoio financeiro 
ao Águeda Action Clube (Actib) 
pela organização de uma prova 
do Campeonato Nacional de 
Motocross
Aprovado por unanimidade
- Atribuição de apoio financeiro ao 
Sporting Clube de Fermentelos no 
âmbito do Código Regulamentar 
do Município de Águeda – 
associativismo desportivo (f2), 
para substituição do sistema de 
iluminação do estádio
Aprovado por unanimidade
- Ratificação de despacho do 
pedido de isenção de taxas - 
Águeda Action Club – Actib
Aprovado por maioria
- Aprovação do Programa Mu-
nicipal de Apoio Extraordinário 
e Temporário nas áreas da edu-
cação, juventude, desporto, 
cultura e ação social
Aprovado por unanimidade
- Atribuição de apoio financeiro 
ao Clube de Ténis de Águeda no 
âmbito do Código Regulamentar 
do Município de Águeda – 
associativismo desportivo (f2), 
para substituição do sistema de 
iluminação dos campos ténis 
e pavilhão, licenciamento de 
instalações e reparação, lavagem 
e pintura dos campos de ténis
Aprovado por unanimidade
- Toponímia da rede viária de 
Macinhata do Vouga, Águeda e 
Borralha
Aprovado por unanimidade
- Pedido de legalização das 
coberturas de esplanadas do 
Largo 1.o de Maio
Aprovado por maioria
- Doação de bens móveis – 
CERCIAG – Cooperativa de Edu-
cação e Reabilitação de Cidadãos 
com Incapacidades de Águeda
Aprovado por unanimidade
- Revogação parcial e aceitação 
de donativos ao abrigo do Me-
cenato Cultural
Aprovado por unanimidade
- Fiscalidade Município de Águeda 
para o ano 2021
Aprovado por maioria

DELIBERAÇÕES




