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Car@s aguedenses,

Os primeiros três meses deste ano ficam marcados por
um momento histórico para todos os aguedenses e pa-
ra várias gerações de políticos deste Concelho, com a
firmação de um acordo entre os Municípios de Águeda
e de Aveiro, com a Infraestruturas de Portugal e o aval
do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos,
com vista à construção da ligação rodoviária Águeda/
Aveiro. Isto não é mais um sonho, é uma realidade pa-
ra a qual trabalhámos meses a fio, fruto de várias e la-
boriosas reuniões entre todos os intervenientes para se
chegar a um consenso, mais do que político, material.
Este é o resultado de uma clara mudança de atitude
dos dois Municípios que encararam este dossier com
uma outra vontade, a de fazer parte da solução, por-
que o ónus de avançar com esta ligação cai sobre as
duas Câmaras Municipais, Águeda e Aveiro, que não
esperam por decisões políticas do Governo central,
mas avançam para a execução do projeto por mote
próprio e com o apoio estatal e da IP.
Esta ligação, que é um anseio de tantos e tantos anos,
inicia um processo que vai, tenho a certeza, resultar
em obra concretizada. Mas este processo passará por
várias fases - necessárias - até que a obra possa co-
meçar a ser construída. É necessário todo um pro-
cesso burocrático de projeto de execução (que nunca
foi feito até agora), de expropriações e de concurso de
construção. Mas tudo isto é obra. 
Temos muito orgulho de apresentar aos aguedenses
este acordo que marca o arranque de um processo pa-
ra a construção deste eixo que aproxima os concelhos
de Águeda a Aveiro, que ficarão, quando a via estiver
concluída, a 14 quilómetros de distância que poderá
ser percorrida em somente 10 minutos. O sonho
continua a ser sonho, mas começa a ser realidade.

Presidente da Câmara 
Municipal de Águeda

Também neste período inicial do ano, ficou concluída a
obra de reabilitação do Parque da Boiça, em Valongo
do Vouga, uma intervenção que, em parte, foi fruto de
uma proposta do Orçamento Participativo, mas muito
mais foi feito naquele espaço do que o inicialmente tra-
çado e previsto no OP. Para além da reabilitação da ri-
beira, todo o espaço envolvente foi alvo de uma inter-
venção profunda e é lá que optámos por colocar a
casa-modelo do “Águeda Concept”, que esteve instala-
da, durante cerca de oito anos e sem qualquer utiliza-
ção, ao lado do parque de estacionamento junto à Fei-
ra Semanal de Águeda. Encontrámos finalmente uma
utilização adequada para este equipamento, que terá
um papel importante local, regional e nacional, na área
da conservação e valorização dos rios e recursos
hídricos.
Continuamos com obras em várias frentes, como a do
loteamento do Parque Empresarial do Casarão ou a
regeneração urbana das freguesias, sem esquecer os
concursos públicos lançados, nomeadamente o que se
refere à construção da Ecopista do Vouga.

Editorial

0 3

E as boas notícias não ter-
minam com este acordo. Os
primeiros três meses do ano
ficam igualmente marcados
pela adjudicação da obra de
reabilitação do Mercado Mu-
nicipal de Águeda, um espa-
ço que irá voltar a ser uma
referência de Águeda e des-
ta região. Mais do que uma
reabilitação deste equipa-
mento, o mercado vai ser to-
talmente transformado e se-
rá, certamente, fruto de visi-
ta e atração turísticas.



Obras Municipais

Hoje é um dia muito feliz, porque temos aqui uma
obra que enriquece Águeda”, afirmou Jorge Almeida,
Presidente da Câmara Municipal de Águeda, na entre-
ga das chaves dos edifícios da Orquestra Típica, Can-
cioneiro e Conservatório de Música de Águeda, de-
pois das obras de requalificação de que foram alvo no
último ano. 
O momento foi simbólico, tendo em conta as atuais
circunstâncias, pelo que a inauguração formal será
feita numa altura mais oportuna. Presentes estiveram
Jorge Almeida e Edson Santos, respetivamente Presi-
dente e Vice-Presidente da Câmara de Águeda, bem
como os vereadores da Cultura, Elsa Corga, e das
Obras Particulares, João Clemente, que desejaram às
associações um “bom regresso a casa”.
“Este é o momento de dar os parabéns ao arquiteto,
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Edifícios renovados da "Casa do Adro"Edifícios renovados da "Casa do Adro"  
entregues às associaçõesentregues às associações

ao empreiteiro, à fiscalização e aos serviços da Câ-
mara Municipal que acompanharam esta obra e às
associações que agora ficam com ótimas instalações
para realizarem as suas atividades que tão bem re-
presentam Águeda”, sublinhou Jorge Almeida, acres-
centando que este “emblemático” movimento asso-
ciativo que está localizado naquele complexo tem
agora condições “para ser ainda mais criativo”.
Para breve, quando a situação epidemiológica o per-
mitir, está prometida uma “grande festa”, que de-
monstre a satisfação que as associações têm de ver
este espaço renovado e terá como protagonistas as
próprias coletividades, numa exibição do seu rico
portfólio. E a “festa” já tem nome: “Sons do Adro”.
“Será uma grande festa de e com todas as associa-
ções", garantem.
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Já iniciaram as obras de construção da
Unidade de Saúde Familiar (USF) de
Aguada de Cima. A intervenção foi adjudi-
cada à empresa António Lopes Pina Uni-
pessoal, Lda, por 526.781,09 euros
(acrescido de IVA), um investimento que é
totalmente suportado pela Câmara Muni-
cipal de Águeda.
Jorge Almeida, Presidente da Câmara de
Águeda, frisa que a construção desta USF
vai responder às necessidades de assis-
tência médica naquela freguesia, propor-
cionando uma intervenção próxima dos
utentes.
A USF de Aguada de Cima vai ficar inte-
grada nas antigas escolas P3, no Centro
Cívico daquela freguesia do Concelho de
Águeda, uma zona que confere uma boa
localização e está provida de boas aces-
sibilidades.
O edifício passará a ser constituído por
duas unidades suscetíveis de utilização
independente, completamente divididas
entre si (em termos funcionais e de infra-
estruturas), mas partilhando o mesmo lo-
gradouro.
A USF ocupará a parte do edifício locali-
zada mais a sul, que é constituída por um
piso térreo de pé-direito simples com três
frentes (viradas a sul, nascente e poente)
e pelo pátio interior descoberto.

A empreitada de remodelação do edifí-
cio e espaços exteriores para a USF
de Aguada de Cima vai dotar aquele
equipamento de várias áreas: sala de
espera (com espaço de espera infan-
til), instalações sanitárias para utentes
(mais fraldário); uma área administra-
tiva, com recepção, secretaria e arqui-
vo; salas de consulta médica (incluin-
do saúde materna e saúde infantil), sa-
las de enfermagem, sala de tratamen-
tos (pensos, injetáveis e inaloterapia),
uma sala de aerossóis, entre outras
características de funcionamento de
uma USF.
O edifício está dotado de uma área de
apoios, cuja utilização é limitada aos
funcionários da USF, encontra-se to-
talmente separada da área de pres-
tação de cuidados de saúde e é cons-
tituída por sala de reuniões/coordena-
ção, sala de pessoal/copa, vestiário de
pessoal e instalações sanitárias, depó-
sito de material clínico, depósito de
material terapêutico, depósito de roupa
limpa e depósito de material de limpe-
za. Do lado poente do edifício, surge
uma área de acesso limitado ao pes-
soal autorizado, a qual é constituída
pela central técnica e pela central de
oxigénio.

Unidade de Saúde de Aguada 
de Cima está em obras

526 mil 
de euros de

investimento

365 dias 
de prazo 

de execução

7 gabinetes de
consulta médica

2 gabinetes de
enfermagem
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A reabilitação do Mercado Municipal de Águeda foi adjudicada à Sócer-
tima – Sociedade de Construções do Cértima, Lda, por 4.590.000,07
euros (acrescidos de IVA). A obra, que tem um prazo de execução de
420 dias,  vai reconfigurar aquela infraestrutura que tem cerca de 30
anos e que estava a precisar de uma intervenção profunda. 
A renovação do Mercado Municipal, que conta com comparticipação
comunitária até 85% do montante elegível ao abrigo do Programa Ope-
racional da Região Centro – Centro 2020, permitirá dotar este equipa-
mento de novas valências e os serviços que hoje presta serão melhora-
dos de uma forma substancial. 
O equipamento passará a ter dois pisos, com uma área total de cons-
trução de 6.778,08 metros quadrados, proporcionando aos comercian-
tes o conforto e condições necessárias à sua atividade e aos clientes a
comodidade e os serviços melhorados.
Tornar o mercado num ponto de referência na região e ao mesmo tem-
po ser alvo de visita pelos turistas é um dos propósitos da intervenção
a realizar, que implica, por exemplo, a alteração dos espaços de venda
em função das necessidades e cumprindo a legislação em vigor, a
criação de restaurantes e esplanadas, sem esquecer a cobertura em
vidro colorido numa referência artística à instalação urbana dos guarda-
chuvas.
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Reabilitação do Mercado Municipal vai avançar
“Este momento marca 
o arranque de uma obra
que vai mudar
totalmente este espaço
comercial tão relevante
na cidade, no concelho 
e na região e que
queremos potenciar
cada vez mais.
Pretendemos que este
espaço assuma o papel
de destaque e referência
que tem na região como
elemento aglutinador 
de pessoas e de
consumidores”.

4,59 milhões 
de euros de

investimento

85% de
comparticipação

comunitária

420 dias 
de prazo 

de execução

6.778,08 metros
quadrados 

de área total

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda
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Haverá lojas individuais para a venda de peixe e carne, dotadas do
equipamento necessário ao seu funcionamento  nomeadamente câma-
ras frigoríficas individuais. A venda de bacalhau também passará a
acontecer em espaços individuais em vez das actuais bancas.
As restantes vendas decorrerão nos módulos de bancas, em duas tipo-
logias diferentes (duplas e triplas), desenhadas a pensar na versatili-
dade, permitindo alterações na organização do espaço, e dotadas dos
equipamentos (como vitrinas) adequados à tipologia de venda. 
No piso térreo existirão, também, alguns compartimentos de arrumos e
câmaras frigoríficas comuns. Tendo em consideração os requisitos de
higiene e o conforto dos comerciantes, serão criados espaços de bal-
neários com instalações sanitárias, duches e cacifos, cujo acesso será
feito diretamente pelo cais de descargas. Para o público no geral, serão
também criadas instalações sanitárias em ambos os pisos.
A entrada de público no mercado passará a ser feita através da Rua do
Rio Grande e pelo alçado Sul, promovendo um maior controle nos
acessos, bem como igualdade no que respeita à visibilidade das ban-
cas.
A cobertura do mercado será totalmente removida e substituída, em
parte, por painéis sandwich, sendo que uma das principais alterações
será a colocação de vidro colorido em forma de chapéu-de-chuva no
plano superior da cobertura.
No que respeita ao piso superior, que será totalmente alterado, será
criado um restaurante, cuja sala de refeições ficará em mezanino para
o interior do mercado. Para além deste restaurante, existirão ainda dois
quiosques de venda e outros dois restaurantes de dimensão menor e
cuja sala de refeições é comum entre os quatro.
Será criado, neste piso, um espaço para crianças, organizado com
mobiliário em miniatura, idêntico ao mobiliário do mercado, para que as
crianças possam brincar simulando o que acontece no mercado.
Está prevista também a definição de zonas de circulação, o alarga-
mento de passeios, a criação de estacionamento destinado a cargas e
descargas, bem como a pessoas com mobilidade condicionada.
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2 pisos
6.778,08 metros
quadrados de área total
de construção
Restaurantes
Esplanadas
Cobertura em vidro
colorido (numa referência
à instalação urbana dos
guarda-chuvas)
Lojas individuais para
venda de peixe e carne
Lojas individuais para
venda de bacalhau
Bancas (duplas e triplas)
para venda
Arrumos e câmaras
frigoríficas comuns
Balneários com
instalações sanitárias,
duches e cacifos para   
 os comerciantes
Instalações sanitárias
para o público em geral
em ambos os pisos
Quiosques
Espaço para crianças com
mercado em miniatura
Definição de zonas        
 de circulação

Características
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Parque de Estacionamento 
para pesados na Várzea

Arruamento em Travassô Arruamento em Travassô

Arruamento em Oronhe Beco (Soutelo) Acesso à Igreja e Cemitério 
de Lamas do Vouga

Zona envolvente à Junta de
Freguesia de Espinhel 

Na zona da baixa de Águeda, em pleno Largo
1.º de Maio, continuam as obras da empreitada
das “Intervenções Estruturais para o Controlo
de Cheias”. Estão também a decorrer várias
obras de pavimentações e arruamentos, nas
várias freguesias do concelho. Estes são alguns
exemplos.

Arruamento em SerémZona envolvente à Junta de
Freguesia de Espinhel 



Obras Municipais

Águeda tem, a partir de agora, um parque canino, um espaço criado
pela Câmara Municipal, nas imediações do Mercado Municipal, no Par-
que da Várzea, recentemente requalificado.
Trata-se de um investimento de cerca de 20 mil euros, que vai permitir
aos donos dos "melhores amigos do homem" passearem o seu animal
de estimação e usufruir de um espaço a eles dedicado, podendo ainda
ser um ponto de encontro e local de sociabilização.
"Este parque está dotado de alguns equipamentos próprios para edu-
cação canina e adestramento, para além de ser um espaço privilegiado
para que as pessoas possam ir passear os seus animais", disse Jorge
Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, apelando a que
seja dada uma utilização regular a esta infraestrutura, que pode ajudar
a evitar a dispersão de dejetos caninos pelo espaço público.
Este parque, que traduz uma aposta da política municipal na área do
bem-estar animal, tem o formato de um osso gigante, com uma veda-
ção em postes torneados em madeira de pinho, ocupando uma área
total de 544,59 metros quadrados. No interior, estão dispostos de uma
forma geograficamente equilibrada, saltos, balancé, slalom, ponte, arco
de salto, túnel e salto simples.
Ao entrar no espaço (na ponta lateral do "osso"), está criada uma ante-
câmara, com duas portas, permitindo controlar a saída inadvertida dos
animais que estejam no interior. O parque, que tem na entrada um
painel interpretativo, está ainda equipado com bebedouro canino,
dispensador de sacos, caixa sanitária e dois bancos de jardim para as
pessoas que acompanham os cães.
A Câmara de Águeda aproveita a disponibilização deste espaço para
lançar mais uma campanha de sensibilização para que os donos dos
"amigos de quatro patas" apanhem os dejetos caninos da via pública.
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Parque canino criado no centro da cidade

20 mil
euros de

investimento

544,59 metros
quadrados 

de área



Está concluído o projeto ambiental que transformou a
Aguieira e o Parque da Boiça, em Valongo do Vouga,
num espaço ecologicamente sustentável e numa zona
de lazer por excelência, promovendo ainda ações de
educação ambiental. Uma intervenção da Junta de
Freguesia de Valongo do Vouga, que contou com o
apoio da Câmara Municipal de Águeda e da APA
(Agência Portuguesa do Ambiente).
Esta zona estava bastante degradada, a ribeira estava
cheia de entulho, os muros caídos e a área envolvente
estava em mau estado de conservação. “Transformá-
mos um problema numa oportunidade e com este pro-
jeto, que é ecologicamente sustentável, conseguimos
renaturalizar a ribeira e toda a área circundante”, disse
Jorge Almeida, Presidente da Câmara de Águeda,
acrescentando que este projeto, para além de ter solu-
cionado o problema da queda dos muros e da degra-
dação da ribeira, permitiu que se pudessem introduzir
na área novas dinâmicas de promoção e educação
ambiental.
Este projeto, a par da reabilitação e valorização da
Ribeira da Aguieira e toda a zona envolvente, permite
implementar neste espaço um laboratório de rios, no
âmbito do LabRios+, tornando a ribeira num exemplo
demonstrativo deste projeto ambiental.
Valorizar a paisagem natural da Ribeira da Aguieira;
recuperar e estabilizar as margens fluviais deste curso
de água, recorrendo a soluções técnicas de engenha-
ria natural; favorecer a valorização da paisagem na-
tural daquela região e a biodiversidade do curso de
água; incentivar nas pessoas o contacto com a nature-
za, com comprovados benefícios na melhoria do esta-
do de saúde, tanto físico como emocional; e fomentar
os habitats naturais, criando as condições necessárias
para a utilização deste espaço pelas espécies animais
autóctones foram alguns aspetos tratados neste proje-
to, da autoria de Pedro Teiga.

Obras Municipais
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Parque da Boiça está concluído



As margens da Ribeira da Aguieira foram modeladas,
com limpeza e remoção de resíduos, bem como foi
colocada estacaria viva, plantadas árvores e arbustos
autóctones e criado um anfiteatro natural. Foram ainda
recuperados os muros de pedra existentes, bem como
foi feita a recuperação do açude e criadas rampas para
peixes, entre outras técnicas de engenharia natural.
“Esta é uma nova forma de olhar para as linhas de
água, demonstrativo das técnicas de engenharia natu-
ral que são aplicadas e que transformam os locais an-
tes degradados em zonas de evidente cuidado e res-
peito pelo meio ambiente", sublinhou Jorge Almeida,
acrescentando que modelo de atuação será replicado
em outras áreas do Concelho.
Filipe Falcão, presidente da Junta de Freguesia de Va-
longo do Vouga, salienta que este "é um espaço de
referência e de excelência, que é exemplificativo da
implementação de boas práticas ambientais".
Tal como referido, nesta área ribeirinha vai ser imple-
mentado o LabRios+, com a criação de um espaço de-
monstrativo das diversas soluções de melhoria de rios
e ribeiras, nomeadamente das técnicas de engenharia
natural utilizadas na reabilitação de rios do Município,
contribuindo para o desenvolvimento económico, am-
biental e social. 
Foi justamente para este local, no âmbito da transfor-
mação de toda a zona envolvente à Ribeira da Aguieira
e Parque da Boiça, que foi transferida a casa-modelo
do “Águeda Concept”, que esteve instalada, durante
cerca de oito anos e sem qualquer utilização, ao lado
do parque de estacionamento junto à Feira Semanal
de Águeda e que foi agora reconstruída pela mesma
empresa, a Aguimóveis.  “Encontrámos finalmente uma
utilização adequada para este equipamento, que terá
um papel importante local, regional e nacional, na área
da conservação e valorização dos rios e recursos
hídricos”, declarou Jorge Almeida.

Obras Municipais
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Foram concluídos nove projetos realizados no âmbito do Orçamento Participativo, em várias freguesias do Con-
celho, que se traduziram num investimento total de 373.360,61 euros, suportado na íntegra pela Câmara de
Águeda. Em breve, estes projetos vão ser entregues à população, começando pela escadaria do Outeiro da Vila
(Macieira de Alcôba), no dia 27. As datas previstas para a entrega dos restantes poderão ser consultadas na
página seguinte (sujeito a alterações). Estas obras são executadas ou pela própria Câmara Municipal ou pelas
Juntas e Uniões de Freguesias, ao abrigo de contratos de delegação de competências.

Projetos do Orçamento Participativo
entregues à população

As obras realizadas no Parque da Boiça, em Valongo do Vouga, no
âmbito do Orçamento Participativo, passaram pela criação de
sanitários, caminhos, instalação de ponte pedonal, enrocamento e
estabilização das margens da ribeira.

Parque da Boiça

Para que os invisuais tenham melhores condições para poderem
percorrer a cidade foram criadas bandas de circulação nos passeios,
criação de marcadores em relevo de sinalização de passadeiras e
distinção de passeios da estrada.

Melhoramento das condições de circulação de invisuais

A escadaria em madeira do Outeiro da Vila (Macieira de Alcôba),
como que um passadiço em zigue-zague, percorre a aldeia desde a
Rua da Barreira até ao Outeiro da Vila, junto à capela de Nossa
Senhora de Fátima, no centro de Macieira de Alcôba. 

Escadaria do Outeiro da Vila (Macieira de Alcôba)



Obras Municipais
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17 de abril

10 de abril

27 de março

27 de marçoEscadaria do Outeiro da Vila (Macieira de Alcôba)
Parque de Lazer da Boiça - Fase 3 (Valongo do Vouga)

Melhoramento das condições de circulação de invisuais (Águeda)
Arranjo urbanístico do Parque de merendas do Beco (Macinhata do Vouga)

Arranjo urbanístico da Av. da República (Macinhata do Vouga)
Requalificação do Parque do Emigrante (Fermentelos)

Acesso do parque dos bombeiros de Agadão
Empedramento e arranjo de passeios na Rua do Parque (Aguada de Cima)

Trilho dos Moinhos (Aguada de Cima)

49 200,00 €
28 029,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
47 183,46 €
41 095,83 €
36 290,21 €
30 357,11 €
41 205,00 €

                                 Projeto Valor

As obras realizadas neste parque, em Macinhata do Vouga, incluíram
a requalificação do espaço, o arranjo das mesas e churrasqueiras, do
parque infantil, bem como a regularização do terreno e a construção
de casas de banho.

Arranjo urbanístico no Parque de Merendas do Beco

Agenda

24 de abril
Arranjo urbanístico da Avenida 
da República e Parque de
Merendas do Beco (Macinhata 
do Vouga)

14 de abril
Parque da Boiça

Foram criados espaços suficientes para passeios dos dois lados e
estacionamento para carros, em espinha, em toda a extensão da
Avenida da República, em Macinhata do Vouga. Foram retiradas as
árvores existentes, colocadas novas e criadas passadeiras.

Arranjo urbanístico da Avenida da República

O trilho inicia no Parque do Sabugueiro, segue a vala em direção aos
moinhos do Salvador, continua para os moinhos no Garrido de Baixo,
passa na vala da Borralheira em direção a S. Martinho, segue pela
Ribeira de Aguada de Cima até ao Parque do Sabugueiro.

Trilho Pedestre dos Moinhos (Aguada de Cima)

Uma das propostas vencedoras do Orçamento Participativo de
Águeda foi o arranjo da Rua do Parque, que incluiu o empedramento
da rua, construção de passeios, criação de condutas para águas
pluviais e arranjos necessários aos alinhamentos da rua.

Empedramento e arranjo de passeios na Rua do Parque

No âmbito da requalificação do parque dos bombeiros, em Agadão,
foi feita a construção de um muro de suporte e aplicação de calçada,
conferindo àquela zona não só uma imagem mais cuidada como uma
maior funcionalidade.

Acesso do parque dos Bombeiros em Agadão

Reorganização da mancha florestal da zona nascente deste parque
(Fermentelos): abertura de um arruamento pedonal, colocação de
quatro ancoradouros com banco para contemplação e duas platafor-
mas para ancorar embarcações.

Requalificação do Parque do Emigrante - Zona nascente

7 de abril
Requalificação do Parque do
Emigrante (Fermentelos)

31 de março
Melhoramento de circulação de
invisuais

10 de abril
Empedramento e arranjo de
passeios na Rua do Parque e
Trilho Pedestre dos Moinhos
(Aguada de Cima)

21 de abril
Acesso do Parque dos Bombeiros
em Agadão
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Obras Municipais

O concurso público para a construção da Ecopista do
Vouga, que ligará os lugares de Foz (no limite do con-
celho de Albergaria-a-Velha com o de Sever do Vouga)
e Sernada do Vouga (no Concelho de Águeda) foi lan-
çado este mês pela Câmara de Águeda, com o preço
base de 158.866,83 euros.
Esta ecopista vai aproveitar algum do traçado existen-
te da antiga linha férrea de ligação entre Sernada do
Vouga e Viseu que se encontra em terra batida e brita.
A empreitada tem a extensão de 4.628 metros, dos
quais 900 metros se situam em Albergaria-a-Velha,
que, quando concluída, ligará Sernada do Vouga a
Santa Comba Dão, ligando os Municípios de Águeda,
Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga, Oliveira de Fra-
des, Vouzela, S. Pedro do Sul, Viseu, Tondela e Santa
Comba Dão, através de um traçado ciclável e pedes-
tre, criando uma rede de ecopistas de âmbito regional. 
Esta obra, que tem um prazo de execução de 120 dias,
será cofinanciada pelo Turismo de Portugal, I.P., atra-
vés da Linha de Apoio à Valorização Turística do Inte-
rior, a uma taxa de 70% sobre o custo elegível apro-
vado na candidatura, que é de 151.368,33 euros.

Foi aberto o concurso público para a requalificação do
centro urbano de Fermentelos. A intervenção, que tem
um prazo de execução de 270 dias, comportará um
investimento de 481.540 euros (acrescidos de IVA).
Esta obra vai intervir entre a Rua da Fonte do Roque e
o Largo do Carvalhal, uma zona que é atualmente
caracterizada por um conjunto de vias e elementos que
carecem de um ordenamento urbano bem delimitado e
que sirvam as necessidades dos utilizadores.
A intervenção prevê uma concreta definição e reestru-
turação dos arruamentos existentes de forma a promo-
ver uma boa circulação de trânsito. Está ainda prevista
a criação de um sistema de redes de drenagem de
águas residuais e pluviais devidamente adequados ao
local, bem como a criação de passeios e acessibili-
dades que permitam a mobilidade de todos. As obras
vão incluir ainda a criação e melhoramento da ilumina-
ção pública com recurso a tecnologia LED e das infra-
estruturas de comunicações.

Lançado concurso para
a Ecopista do Vouga 

Centro urbano de 
Fermentelos vai mudar 



Obras Municipais

Loteamento do Parque
Empresarial do Casarão

vai estar pronto
dentro de um ano

A empreitada do “Loteamento Municipal do Parque Empresarial do
Casarão – Fase 2”, que prevê um investimento de 2,7 milhões de euros
(acrescidos de IVA), cujo contrato de empreitada foi assinado recente-
mente, deverá estar concluída no prazo de um ano.
A empreitada, que conta com apoio comunitário ao abrigo do Programa
Operacional Regional do Centro – Centro 2020, inclui a criação de
infraestruturas necessárias ao funcionamento dos lotes, nomeadamen-
te rede viária, numa extensão de cerca de 3.000 metros, assim como
rede de águas pluviais, de saneamento, passeios, rede elétrica, de gás
natural e de iluminação pública, e ainda a rede de comunicações (fibra
ótica) e a sinalética (vertical e horizontal). 
Será também criado um lago/bacia de retenção com a principal função
de amortecimento de picos de caudal associados às águas pluviais,
mas também para apoio para a rede de rega e incêndio prevista.
Refira-se que, após concurso público, o contrato foi assinado com a
empresa Manuel Francisco de Almeida, SA, no valor de 2.704.964,57
euros (+ IVA). 
Para além desta intervenção, a Câmara de Águeda tem em curso as
obras de construção dos acessos ao PEC, que permitem uma ligação
rápida e adequada à estrutura viária principal. Tendo em conta a sua
localização estratégica, a rede viária foi dimensionada para garantir
não só uma articulação eficaz entre as vias principais assim como uma
distribuição e acesso aos vários lotes.
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"Esta é mais uma grande
obra que executamos no
concelho e que dota o
PEC de todas as
infraestruturas
necessárias para apoiar
a instalação de
empresas, atraindo cada
vez mais investimento
ao nosso território"

"A capacidade de atrair
investimento para
Águeda decorre do
sucesso da estratégia
municipal ao dotar os
vários parques
industriais do concelho
dos equipamentos e
infraestruturas que
respondam às
necessidades das
empresas”

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda
2,7 milhões 
de euros de

investimento

365 dias 
de prazo 

de execução

3.000 metros 
de extensão de

rede viária
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Freguesias

Já as instalações da antiga Escola Básica do 1.º Ciclo
de Belazaima do Chão foram cedidas, em regime de
partilha, à Associação Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Águeda (AHBVA) e à União de Freguesias
(UF) de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e
Agadão. Até agora, o espaço estava a ser utilizado pe-
la UF e pelo Centro Social de Belazaima, sendo que
este último informou a Autarquia que já não o queria
utilizar, abrindo, assim, a possibilidade a que outra en-
tidade pudesse usufruir das instalações.
A utilização do espaço vai ser repartido entre as duas
entidades, sendo que a AHBVA vai implementar, na-
quele espaço, a Unidade Local de Formação. Este é
um serviço que a AHBVA passará a ter e que responde
às necessidades de formação dos bombeiros, promo-
vendo cursos de aperfeiçoamento técnico, sendo todas
as formações certificadas, acreditadas e reconhecidas
pelas entidades nacionais e internacionais, cumprindo
todos os requisitos formais. 
Inserida numa estratégia de proximidade formativa,
esta unidade permitirá minimizar as deslocações dos
formandos e proporcionar-lhes horários mais compatí-
veis com as suas atividades profissionais.
A UF pretende continuar a utilizar as instalações para o
exercício da sua atividade, nomeadamente para arqui-
vo morto da Freguesia, partilhando, agora, o espaço
com a AHBVA.

Antigas escolas cedidas a instituições 
em Macinhata do Vouga e Belazaima do Chão
A antiga Escola Básica de Macinhata do Vouga foi ce-
dida pela Câmara de Águeda à Associação de Prote-
ção Civil local para a execução da sua atividade.
Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de
Águeda, defende que, tal como já firmado com outra
entidades e noutras freguesias do concelho, “as insta-
lações das antigas escolas primárias, que foram desa-
tivadas, podem ser utilizadas por instituições locais pa-
ra desenvolverem as suas atividades, beneficiando a
comunidade onde as mesmas estão inseridas”. É disso
mesmo exemplo o protocolo firmado com a Associação
de Proteção Civil de Macinhata do Vouga (APCMV),
proporcionando à instituição “melhores condições para
servir a população local”.
A APCMV, criada em agosto de 2019 e que até ao
momento ocupava um espaço provisório na Junta de
Freguesia local, manifestou o seu interesse e necessi-
dade em utilizar parte das instalações da antiga escola 

primária para instalar a sede da instituição e ali desen-
volver a sua atividade, passando a “ter outros meios
para realizar a sua missão”, referiu Luís Miguel Santia-
go, Presidente da APCMV.



Freguesias

Mais de três milhões de euros 
em obras de saneamento
Foram publicados este mês, em Diário da República,
os avisos relativos aos concursos públicos para a
construção das redes de saneamento em várias locali-
dades do concelho de Águeda, num total de investi-
mento de 3.375.000 euros.
“Estas são obras estruturantes que vão melhorar a
qualidade de vidas dos cidadãos e que permitem cons-
truir um futuro melhor”, disse Jorge Almeida, Presiden-
te da Câmara Municipal de Águeda, acrescentando
que as empreitadas são da responsabilidade da AdRA
– Águas da Região de Aveiro.
Um dos concursos públicos refere-se à construção das
redes de saneamento da parte alta de Arrancada do
Vouga e Sobreiro, na freguesia de Valongo do Vouga,
e de Á-dos-Ferreiros e Junqueiro, na União de Fregue-
sias do Préstimo e Macieira de Alcôba, que comporta
um investimento de 2.250.000 euros. 
Esta empreitada em concreto, que tem um prazo de
execução de 540 dias, tem por objeto a construção de
um sistema de drenagem de águas residuais domés-
ticas de 12,2 quilómetros de rede gravítica, 284 ramais
domiciliários, nove estações elevatórias e respetivas
condutas.

O outro aviso, que tem um valor base de 760.000
euros, respeita à rede de saneamento de Sernada, na
freguesia de Macinhata do Vouga, numa extensão de
de 2,5 quilómetros de rede gravítica, que implicará a
construção de 91 ramais domiciliários, duas estações
elevatórias e respetivas condutas. Esta empreitada tem
um prazo de execução de 365 dias.
Foi ainda publicado um terceiro aviso, com um preço
base de 365.000 euros e um prazo de execução de
120 dias, referente à construção de um sistema de
drenagem de águas residuais domésticas na rua e
travessa do Porto das Vacas, em Águeda, numa
extensão de 1,3 quilómetros de rede gravítica, 35
ramais domiciliários, uma estação elevatória e
respetiva conduta.
Refira-se que a AdRA é a entidade que gere e explora,
em regime de parceria pública, os serviços de água e
saneamento relativos ao Sistema de Águas da Região
de Aveiro (SARA), tendo por missão "prestar o serviço
de abastecimento de água e saneamento de forma
sustentável", (...), com qualidade, segurança e continui-
dade, contribuindo para a requalificação ambiental da
Região".

3,37 milhões 
de euros de

investimento

16 km
de rede gravítica
nos três avisos

410
ramais 

domiciliários

11
estações

elavatórias
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Urbano

O quartel dos Bombeiros Voluntários de Águeda (BVA) foi alvo de uma
renovação profunda, reajustando o edifício existente a novas funcionali-
dades e a uma maior operacionalidade face às exigências do exercício
da sua atividade. O quartel dispõe de uma nova central, onde estão
instalados painéis de observação e controlo, nomeadamente o quartel
online, um de videovigilância e um outro de geolocalização de viaturas.
Também foi criado um espaço (dividido em duas salas) para instalar
um gabinete de crise, sempre que seja necessário em situação de
incêndios ou outra catás-trofe natural.
Estão criadas camaratas femininas e masculinas (com respetivos bal-
neários), num total de 29 camas, para além de ter sido determinado um
espaço para colocação de 18 beliches (36 camas) que tanto poderão
ser usados pelos bombeiros locais ou para outras funcionalidades, co-
mo o apoio a peregrinos ou suporte logístico para quando outros gru-
pos da proteção civil vêm a Águeda e que poderão usar o quartel como
base operativa. Gabinete e secretaria de comando, posto médico e
arrecadação são outras áreas que foram intervencionadas, para além
de ter sido colocado um posto de abastecimento de combustível pró-
prio para uso exclusivo da corporação.
Refira-se que as obras de renovação do quartel dos BVA custaram cer-
ca de um milhão de euros, sendo comparticipadas em 600 mil euros
pelo POSEUR. A Câmara de Águeda apoiou a instituição com 200 mil
euros para comparticipação das despesas não financiadas pelo referi-
do programa comunitário e 50 mil euros para a aquisição de equipa-
mento e material necessário à instalação de serviços. A estes valores
acresce o apoio anual concedido aos bombeiros (138.591,15 euros),
pelo que a Câmara de Águeda, no ano passado, atribuiu um total de
388.591,15 euros à AHBVA.

Quartel dos Bombeiros prontoQuartel dos Bombeiros pronto
após obras de renovaçãoapós obras de renovação

"Esta é uma das grandes
obras do concelho, que
representa também um
ato de grande coragem
da direção e à qual a
Câmara Municipal não
poderia deixar de dizer
presente, de acordo com
as legítimas expetativas
dos bombeiros. Prova
que com trabalho de
equipa tudo fica mais
fácil e as obras
acontecem"

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

1 Milhão 
de euros 

de custo total

"Obrigada aos
bombeiros pela
compreensão e
tolerância durante o
período de obras.
Obrigada à Câmara
Municipal colaboração
inexcedível, para que
hoje tenhamos melhores
condições para prestar
socorro às populações"

Manuel São Bento
Presidente da Associação

Humanitária dos BVA

600 mil euros 
de fundos

comunitários

250 mil euros
de apoios 
da Câmara



Urbano

O programa de esterilização de animais errantes, promovido pela Câ-
mara Municipal de Águeda, traduziu-se, nos últimos dois anos, na
esterilização de 238 animais, entre cães e gatos. Para além do controlo
da reprodução de animais vadios, estes são retirados da rua e encami-
nhados para adoção.
Em dois anos, foram esterilizados 138 caninos (78 cadelas e 60 cães)
e 100 felinos (60 gatos e 40 gatas), estes últimos no âmbito da Cam-
panha CED (Captura, Esterilização e Devolução de Gatos Silvestres),
lançada no final do ano de 2019.
Considerando que tanto os cães como os gatos têm um potencial
reprodutivo elevado e segundo um cálculo de projeção, baseado em
estudos na área, foram evitados cerca de 4.000 nascimentos de ani-
mais, que viveriam uma realidade incerta.
Assim, com estas duas campanhas, a Câmara de Águeda promove o
controlo da população animal, com menos cães e gatos a circularem
sem dono no espaço público, bem como proporciona uma melhoria da
saúde pública, já que os animais errantes são potenciais portadores de
doenças, e tem em conta o bem-estar animal, retirando da rua,
tratando e encaminhando os animais vadios para adoção.
Pedro Nunes, médico veterinário municipal, lembra também que este
programa permite ainda evitar a “elevada taxa de mortalidade por falta
de assistência, em cachorros até aos três meses”.
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Programa atua no controlo  
de reprodução de animais errantes
"Este é um programa que
atua num problema sério
de saúde pública,
controlando a população
de animais nas ruas ao
mesmo tempo que lhes
proporciona a
possibilidade de serem
adotados"

"O equilíbrio da
população animal requer
a tomada de consciência
cívica de todos os que
têm animais de
companhia para que os
esterilizem, evitando a
reprodução excessiva e
atenuando, deste modo,
o abandono dos animais
e os subsequentes
problemas de saúde
pública"

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda
138 caninos
esterilizados

100 felinos
esterilizados
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Desporto

A Câmara Municipal de Águeda foi distinguida, entre 130 Municípios de
todo o país, com dois prémios pela sua atuação na área do Desporto,
em altura de pandemia e apesar dos constrangimentos provocados pe-
la situação epidemiológica. O primeiro lugar na “Presença Digital no
Desporto do ano 2020” e o segundo lugar na “Intervenção Covid-19 no
Desporto do ano 2020” foram os galardões atribuídos pela Plataforma
Cidade Social.
Estes galardões, que reconhecem as boas práticas implementadas em
Águeda, surgem na sequência de um concurso de âmbito nacional, en-
globando as cerca de 130 autarquias que integram o programa Municí-
pios Amigos do Desporto, e distingue o trabalho realizado pelo Municí-
pio de Águeda durante o ano 2020 nesta área. 
Para prémio “Presença Digital 2020”, que Águeda venceu na categoria
dos municípios entre 10 e 50 mil habitantes, contou a dinâmica imple-
mentada pelo Município através das várias redes sociais (Facebook do
Município de Águeda, do Centro Municipal de Marcha e Corrida de
Águeda e do Águeda Bike Park). Nestes espaços online, foram realiza-
dos diversos eventos de promoção da atividade física. “Mantenha-se
ativo em casa com o Centro de Marcha e Corrida de Águeda!” foi uma
das atividades desenvolvidas, em que foram publicadas diariamente
aulas online para promover o exercício físico da população que se en-
contrava em isolamento nas suas habitações. 
Foram ainda disponibilizados online diversos conteúdos e informações
sobre as atividades desportivas ao ar livre.
A Câmara Municipal conquistou ainda o segundo lugar pelas práticas
implementadas no âmbito da Covid-19. A adaptação dos espaços
desportivos, em respeito pelas normas das autoridades de saúde, bem
como uma gestão ajustada à situação pandémica dos eventos que se
realizaram em 2020 foram realçadas neste prémio.

Premiada programação desportiva  
em período de pandemia

“O Município de Águeda
assume o desafio 
de promover políticas
desportivas que
conduzam a um aumento
da prática 
da atividade física
e desportiva na
população do Concelho,
uma estratégia 
que se traduz 
na implementação 
de várias dinâmicas 
ao longo do ano nos
vários equipamentos
desportivos municipais
e em articulação com 
as associações 
e coletividades 
do concelho”

Edson Santos
Vice-Presidente da Câmara

Municipal de Águeda



Desporto

Manter a população ativa e estimular a prática da ativi-
dade física continua a ser uma das prioridades estraté-
gicas da Câmara Municipal de Águeda, que, no sentido
de combater o sedentarismo em período de isolamento
social, elaborou um conjunto de atividades para levar o
Desporto até “casa” das pessoas, com diversos con-
teúdos (exercícios, dicas e informações) que estão a
ser disponibilizados desde o início do ano em formato
digital, na página de Facebook do Centro Municipal de
Marcha e Corrida (CMMC).
Assim e tendo em conta os constrangimentos provoca-
dos pela pandemia, o exercício físico poder ser feito in-
dividualmente, com toda a segurança e com a orienta-
ção dos técnicos do CMMC. 
“O isolamento não é desculpa para o sedentarismo e
pretendemos, como tem sido a nossa atuação ao longo
deste período, continuar a inovar nos métodos para
levar os treinos e o exercício físico até aos cidadãos,
contribuindo para que as pessoas continuem ativas e
saudáveis”, afirmou Edson Santos, Vice-Presidente da 

Câmara de Águeda, lembrando que esta é uma dinâ-
mica e trabalho na promoção da atividade física que já
foram reconhecidos nacionalmente (ver página X).
“Ativos em segurança” é o mote de uma das ações que
o CMMC está a realizar no sentido de promover a ativi-
dade física quer dos membros daquele equipamento
desportivo municipal quer de toda a população que po-
de acompanhar aulas e vários exercícios, à distância
de um simples clic. 
Para além destas atividades, estão previstas outras,
como jogos em família (através do zoom) sempre
recorrendo ao exercício físico, e ainda a publicação de
vídeos sobre curiosidades ligadas à atividade física,
agendada para abril. Intitulado “Sabia que…”, nesta ru-
brica serão abordados por profissionais de cada área
temas como fisioterapia, nutrição, prevenção de lesões
e treino mental. 
Quem tiver dúvidas poderá colocá-las a estes profissio-
nais, através de mensagem privada no página do
CMMC no Facebook.
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Atividades desportivas em formato digital

Águeda distinguida peloÁgueda distinguida pelo  
“Plano “Plano dde Manutençãoe Manutenção    
das instalações desportivas 2021”das instalações desportivas 2021”

prolongar a vida útil dos equipamentos, máquinas e do
próprio espaço; melhorar a imagem e assegurar a hi-
gienização dos espaços ou reduzir os custos financei-
ros (com otimização dos consumos energéticos, de
água e consumíveis) são alguns dos pressupostos que
o Plano de Manutenção se propõe atingir, com a meta
máxima de melhorar continuamente a qualidade dos
serviços prestados à população.
Para cada um dos equipamentos desportivos munici-
pais (Piscinas Municipais, Estádio Municipal, Águeda
Bike Park, Polidesportivos, entre outros) foi elaborado
um documento onde constam as Instruções de Traba-
lho, que estabelece as orientações, elabora a lista de
tarefas necessárias e determina as ações a realizar
para atingir os pressupostos de melhoria definidos.

A Câmara Municipal de Águeda venceu este ano mais
um prémio na área do Desporto, atribuído pela Plata-
forma Cidade Social, desta vez relativo ao Plano de
Manutenção das instalações desportivas 2021. 
O Município de Águeda foi eleito pelos seus pares
(pelos 130 Municípios de todo o país que fazem parte
daquela estrutura) como tendo o melhor Plano de Ma-
nutenção das instalações desportivas do país, na cate-
goria de concelhos entre 10.001 e 50.000 habitantes.
Melhorar a funcionalidade das instalações desportivas; 
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Desporto

Foram atribuídos às coletividades do Concelho de Águeda, para a
época 2020/2021, um total de 508.134,33 euros em apoios municipais.
Este é um incentivo que vem reforçar as verbas recentemente
concedidas para que estas coletividades desenvolvam a sua atividade
e enfrentem os desafios que a pandemia da Covid-19 impôs.
“As associações desempenham um papel relevante na promoção e
dinamização da atividade desportiva em todo o concelho, que é reco-
nhecido por todos”, disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara
de Águeda, salientando que a estratégia municipal, ao apoiar regular-
mente a atividade destas coletividades, prende-se com o obje-tivo de
aumentar o número de praticantes de desporto, seja ao nível federati-
vo, amador ou recreativo.
Para tal, é desenvolvido um trabalho, numa relação estreita com as
coletividades, atuando em várias áreas, nomeadamente no Desporto
Escolar, no Desporto Feminino e no Desporto Adaptado (ver caixa). Es-
ta última é uma aposta clara desta Câmara Municipal, enquanto ferra-
menta de integração social e inclusão desportiva, sendo objetivo pro-
mover um desporto para todos e “tornar Águeda numa referência
nacional a este nível”.
Os apoios concedidos, para além de incentivar a atividade regular das
coletividades, reconhece o mérito desportivo dos atletas, associações
desportivas ou clubes que, pela particular distinção dos resultados
desportivos obtidos em cada ano, tenham conferido um especial
contributo ao desenvolvimento do desporto no Município.
De salientar ainda o apoio extraordinário concedido para as iniciativas
que se enquadram numa estratégica de desenvolvimento desportivo e
turístico do concelho e que permitem incentivar as diferentes modalida-
des desportivas em Águeda, bem como a captação de visitantes ao
concelho ao longo de todo o ano.
Assim, os incentivos concedidos neste pacote financeiro, que dizem
respeito à época desportiva 2020/2021, resultam de um Programa de
Apoio do Município de Águeda, ao qual foram submetidas candidaturas
por parte de 25 associações desportivas de todo o concelho, que
apresentaram 190 pedidos a diversas tipologias de apoios (ver caixa na
página seguinte). 

Apoios e parceriasApoios e parcerias  
para incentivarpara incentivar  

a atividade desportivaa atividade desportiva

Desporto Escolar 

Desporto Feminino 

Desporto Adaptado

Captar os jovens cada vez
mais cedo para a atividade
desportiva, combatendo
problemas como a
obesidade infantil 

Grande número de
praticantes federadas 
nas modalidades de
basquetebol, andebol 
e ginástica; 

Em várias modalidades,
promovendo um desporto
para todos

Linhas de atuação

"A preocupação do
Município é promover
boas práticas e políticas
que conduzam ao
aumento da consciência
da população para os
benefícios do desporto
enquanto elemento
chave para a saúde e o
bem-estar"

Edson Santos
Vice-Presidente da Câmara

Municipal de Águeda



Desporto

50 referentes à execução
do plano de atividades;
3 para a execução do plano
de atividades no âmbito do
Desporto Adaptado;
22 para aquisição de
material ou equipamento
desportivo;
19 para a organização de
atividades de caráter
pontual;
2 para a participação em
atividades de caráter
pontual dentro do território; 
5 para a participação em
atividades de caráter
pontual fora do território
continental;
16 para apoio a desloca-
ções no âmbito da partici-
pação em provas ou ini-
ciativas desportivas em
território nacional;
15 para apoio social na área
desportiva;
6 para a aquisição de
viaturas;
4 apoios de Mérito
Desportivo;
7 para apoio à execução de
obras de conservação ou
construção.
18 atletas de forma
individual

A Câmara de Águeda concedeu ainda um apoio específico para a
aquisição de um Desfibrilhador Automático Externo (DAE), que foi soli-
citado por quatro coletividades desportivas: a Associação Desportiva
Valonguense, o Ginásio Clube de Águeda, a Associação Desportiva
Recreativa e Cultural Carqueijo e a União Desportiva Mourisquense. 
O incentivo traduz-se num apoio de 3.720 euros às quatro entidades
(930 euros a cada uma, respeitante a 50% do valor da aquisição do
DAE). Esta verba engloba ainda um apoio de 100% para a formação de
Suporte Básico de Vida Desfibrilhação Automática Externa (até um nú-
mero máximo de seis elementos), que é recomendada para a utilização
do DAE por não profissionais de saúde.

Renovada parceria com 
o Clube Sport Algés e Águeda XXI

508 mil 
de euros de

apoios para a
época 2020/2021
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Tipologia de apoios:

Apoios para aquisição 
de desfibrilhadores

A renovação da parceria com o Clube Sport Algés e Águeda XXI tem
por objetivo a dinamização de natação adaptada e outras atividades
letivas ligadas à natação nas Piscinas Municipais.
O protocolo, firmado entre a Câmara de Águeda e este clube,
pressupõe a dinamização de aulas de natação e de natação adaptada
nas Piscinas Municipais (com turmas especiais criadas em 2019 e que
continuam a sua formação), apoiando o bom funcionamento deste
complexo e assegurando os recursos especializados e permanentes
para lecionar as aulas.
Os técnicos deste clube, que é o único no concelho de Águeda com a
sua atividade centrada na modalidade de natação e de natação adap-
tada, são profissionais com experiência comprovada e habilitações
técnicas adequadas, em concreto para a prática da natação adaptada,
o que é determinante para o bom funcionamento da Escola Municipal
de Natação e para o ensino da modalidade junto da população com
algum tipo de deficiência.
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O Laboratório Vivo para a Descarbonização, Águeda Smart City Lab,
está localizada bem no "coração" da cidade de Águeda, na Rua Luís de
Camões, um espaço onde,  num ambiente aberto de inovação, se pre-
tende desenvolver e implementar ações que promovam a redução da
emissão de Gases com Efeito de Estufa (GEE) e a adoção de medidas
de mitigação de alterações climáticas, englobando áreas centrais como
a mobilidade, a energia, os edifícios, bem como a economia circular e o
ambiente.
Nesta espaço criativo, os cidadãos, as empresas e as escolas colabo-
ram no desenvolvimento, implementação, validação e teste de novas
tecnologias, serviços e respetivas aplicações. Pretende-se alterar hábi-
tos de consumo e de utilização dos espaços públicos e privados e
assim contribuir para a obtenção de ganhos significativos na eficiência
energética e ambiental nos edifícios, nos espaços públicos, nos
serviços urbanos e nos transportes.
No âmbito do Águeda Smart City Lab são desenvolvidos alguns
projetos (entre outros, o banco inteligente, o sistema inteligente de
gestão de iluminação pública e a máquina de resíduos) e dinamizadas
um conjunto alargado de atividades, como saídas de campo ou
wokshops e ações de sensibilização para os mais variados públicos. 

Um laboratório vivo que ajuda a construir 
uma cidade amiga do ambiente

“Pretendemos incutir na
comunidade uma
consciência cívica para
as implicações
ambientais dos nossos
atos do quotidiano,
nomeadamente nas
nossas opções de
transporte, escolhendo
os meios suaves de
mobilidade nas nossas
deslocações, ou ainda no
aumento dos níveis de
reciclagem e na gestão
eficiente do uso da água”

Edson Santos
Vice-Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

O banco inteligente, localizado
em frente à Escola Secundária
Marques de Castilho, está equi-
pado com portas USB e carrega-
dor sem fios integrado na tampa
de vidro acrílico, para carrega-
mento de dispositivos móveis.

Banco inteligente
É autosuficiente, visto que é ali-
mentado a energia solar através
de módulos fotovoltaicos. Desde
julho e até à data já foram produ-
zidos 34.309 kWh de energia,
carregados 394 dispositivos por
USB e 303 por Wireless.



Ambiente

10 de abril

27 de março

27 de março

Até ao momento já decorreram ações pedagógicas nomeadamente so-
bre redução do desperdício no Natal ou como fazer embrulhos susten-
táveis. Um workshop de produção de cogumelos em borras de café ou
um ação de promoção e divulgação das energias renováveis foram
outras atividades realizadas. 
Com a atual situação da pandemia da Covid-19, a maioria das ações
decorreu em formato digital e, para os próximos meses estão agenda-
das várias iniciativas (ver caixa ao lado). Tendo em conta o evoluir da
situação epidemiológica, o programa poderá estar sujeito a alterações,
pelo que os interessados deverão estar atentos à página de Facebook
do Águeda Smart City Lab (https://www.facebook.com/aguedasmartcity
lab). Qualquer dúvida ou esclarecimento poderá ser obtido através do 
 endereço eletrónico laboratoriodescarbonizacao@cm-agueda.pt.
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17 de abril

Agenda

7 abril
Workshop Eficiência Energética

10 abril
Workshop Desperdício

Alimentar

24 abril
Comemoração do Dia
Internacional da Terra

8 maio
Bicicleta na URB

15 maio
Workshop Reciclagem
(Comemoração do Dia

Internacional da Reciclagem)

22 maio
Saída de Campo para
comemoração do Dia

Internacional da Biodiversidade

29 maio
Comemoração do Dia Nacional

da Energia

3 junho
Bicicleta na URB

(Comemoração do Dia Mundial
da Bicicleta)

5 junho
BIO Mercado (Comemoração do

Dia Mundial do Ambiente)

12 junho
Construção de Caixas Ninho

19 junho
Despertar os Sentidos

26 junho 
Bicicleta na URB

Está a funcionar desde 25 de novembro
do ano passado, no Mercado Municipal,
uma máquina de resíduos, que ao se-
rem colocadas embalagens (latas, gar-
rafas de plástico e de vidro), atribui pon-
tos que podem ser trocados por bens
(no LVpD). 
Em três meses, utilizaram a máquina
501 pessoas, tendo sido aceites 3.775
embalagens e atribuídos 16.529 pontos.
Foram entregues 2.968 garrafas de
plástico, 715 de vidro e 92 latas.

Em setembro de 2020 com a implemen-
tação de sistema inteligente de gestão
de iluminação pública no PT 150, que
adequa a intensidade da iluminação
consoante a hora da noite e o fluxo de
pessoas, houve uma redução mensal
(setembro de 2020) no consumo de
1.254 kWh de eletricidade e consequen-
temente no da despesa em 123 euros,
comparando com período homólogo
(setembro de 2018), no qual ainda eram
utilizadas luminárias tradicionais. 

mailto:laboratoriodescarbonizacao@cm-agueda.pt.
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“O astronauta em Missão – Vamos Curar a Terra” foi o tema de fundo
de uma ação de sensibilização para as alterações climáticas, que de-
correu, no final de dezembro, nas antigas instalações do IVV (Instituto
da Vinha e do Vinho). Dirigida ao público infantojuvenil e durante seis
sessões, Luís Silva deu voz a um astronauta que proporcionou às
crianças uma viagem espacial… e especial.
Estas sessões foram implementadas no âmbito do projeto “Circular”, da
autoria do contador de histórias, vencedor do concurso de ideias
“Agentes de Mudança”, promovido pela Câmara Municipal de Águeda,
no âmbito do projeto europeu C-CHANGE (programa URBACT).
Através de uma história – baseada no livro “Vamos Curar a Terra”, de
Julian Lennon – os participantes foram sensibilizados para as mudan-
ças que se registam no clima terrestre e as suas implicações. O prota-
gonista era um astronauta que, com arte e muito riso, conduziu o pú-
blico numa viagem espacial, dinâmica e interativa, proporcionando aos
participantes uma experiência imersiva e única.
Educação ambiental e apelo para que cada um seja um “agente de
mudança” foi o foco central desta iniciativa, que alertou para as preo-
cupações ambientais de uma forma artística e lúdica, aliando a cultura
à difusão científica. 
No final das sessões foi atribuído a cada participante um emblema
“Agente de Mudança”, representativo do compromisso assumido de
adoção de comportamentos mais amigos do ambiente e à missão de
salvar um planeta que é de todos.

Iniciativa
sensibiliza para 
as alterações 
climáticas

A ação integra o projeto euro-
peu C-CHANGE, que visa mo-
bilizar, em Águeda, os setores
de arte e cultura para realizar
iniciativas locais com o objeti-
vo de reduzir as emissões de
CO2 e sensibilizar a comuni-
dade para as alterações cli-
máticas. Um tema que é uma
das prioridades definidas pela
Câmara de Águeda nas suas
várias políticas e estratégias
de atuação, como por exem-
plo o Plano de Adaptação às
Alterações Climáticas para o
concelho ou ainda as interven-
ções em rios e ribeiras e todas
as ações de sensibilização e
educação para a comunidade.
Neste âmbito, Águeda foi re-
conhecida, pelo segundo ano
consecutivo, como um dos
100 melhores destinos susten-
táveis do mundo e destacada
pelo organismo internacional
CDP como uma das 88 cida-
des mundiais líderes climáti-
cas.
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A Câmara de Águeda, no âmbito de uma política estratégica de conser-
vação e gestão das zonas ribeirinhas, está a realizar mais uma inter-
venção de reabilitação das margens dos rios Águeda e Alfusqueiro.
Iniciada em Dezembro último, prolonga-se até ao próximo ano e conta
com um investimento cofinanciado de 106 mil euros.
Esta intervenção, e tal como outras realizadas pela Câmara Municipal,
é executada no âmbito do LIFE Águeda – Ações de Conservação e
Gestão para Peixes Migradores da Bacia Hidrográfica do Vouga, um
projeto do Município de Águeda que promove a implementação de um
conjunto de medidas com vista à reabilitação das zonas ribeirinhas,
nomeadamente com a renaturalização dos habitats ribeirinhos e o con-
trolo e erradicação de espécies exóticas invasoras. Uma política de
sustentabilidade ambiental que a Câmara de Águeda tem protagoniza-
do em vários locais do concelho e que, nesta intervenção, se traduz na
recolha de resíduos, no corte e limpeza da vegetação existente, bem
como na estabilização de margens e reflorestação com espécies autó-
ctones.
As ações de limpeza e reabilitação, nesta ação em concreto, incidem
sobre 15 quilómetros no domínio público hídrico em ambas as margens
dos rios Águeda e Alfusqueiro, desde os moinhos da Vermelha (rio
Alfusqueiro) e presa da Carvalha (Redonda) até à cidade de Águeda,
numa área total de 30 hectares.
Paralelamente, vão ser plantadas cerca de 6.500 árvores e arbustos de
espécies autóctones de zonas ribeirinhas, para além de serem
implementadas algumas técnicas de engenharia natural para a
estabilização de margens e adensamento da vegetação.
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Margens dos rios Águeda e Alfusqueiro reabilitadas

106 mil euros 
de investimento

30 hectares
de área total

6.500
árvores

"Na linha do que tem
sido a nossa atuação
estratégica com vista à
promoção de políticas
ambientalmente
sustentáveis, e que
contribuam para a
melhoria das linhas de
água do concelho,
pretendemos consolidar
o trabalho que temos
realizado de reabilitação
das zonas ribeirinhas dos
rios Águeda e
Alfusqueiro"

Edson Santos
Vice-Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

Está a ser implementada uma
ação semelhante, no troço do
rio Águeda, a jusante da ci-
dade e até ao açude de Re-
queixo, em cerca de 10 quiló-
metros de rio. Esta interven-
ção implica um investimento
de 45 mil euros, com recurso
a financiamento LIFE e os tra-
balhos deverão ter a duração
de 12 meses.
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Processo de certificação CaminhosProcesso de certificação Caminhos
de Santiago apresentado em Águedade Santiago apresentado em Águeda

A Turismo Centro de Portugal (TCP) apresentou, no Centro de Artes de
Águeda, o processo de certificação dos Caminhos de Santiago e firmou
um protocolo de parceria com os municípios que fazem parte do Cami-
nho Central Português.
O acordo prevê que a TCP seja a entidade gestora deste caminho, pro-
movendo o processo de certificação no território da Região Centro, que
envolve os seguintes municípios: Vila Nova da Barquinha, Tomar, Fer-
reira do Zêzere, Alvaiázere, Ansião, Penela, Condeixa-a-Nova, Coim-
bra, Mealhada, Anadia, Águeda e Albergaria-a-Velha.
Para além de definir as zonas de descanso de peregrinos e acautelar a
limpeza e sinalética dos caminhos, será possível, com este processo
de certificação, impulsionar o turismo religioso e incrementar o nível de
atração dos territórios.
Jorge Almeida, Presidente da Câmara de Águeda, frisou a importância
de se associar ao turismo de cariz religioso a promoção dos recursos
naturais e históricos do concelho, como o comboio do Vouga, as igrejas
e capelas seculares ou ainda as paisagens naturais. 
Na mesma linha de pensamento, Pedro Machado frisou que é possível
associar ao património religioso outras atividades que têm uma forte
componente turística. O Presidente da TCP declarou que mais de 350
mil pessoas fizeram este percurso em 2019, “o que quer dizer que em
tese, em potência, podemos estar hoje a dizer que Águeda fica no cir-
cuito de mais 350 mil pessoas que estão para além daqueles que já vi-
sitavam estes territórios”. 
Entre os aspetos salientados no processo de certificação estão os al-
bergues e a necessidade de uma manutenção regular dos caminhos.
O objetivo maior neste processo é a candidatura do Caminho Por-
tuguês de Santiago a Património Mundial da UNESCO, uma avaliação
que será repetida de três em três anos.
Refira-se que o Caminho Central Português de Santiago tem um total
de 210,3 quilómetros, divididos em nove etapas, sendo a 7.ª entre a
Mealhada e Águeda (25,4 quilómetros) e a 8.ª unindo Águeda e Alber-
garia-a-Velha (17,0 quilómetros).

“Águeda é um concelho
conhecido também por
este percurso dos
Caminhos de Santiago,
no entanto, a par dele
podemos e devemos
promover o que de
melhor temos”

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

“Os peregrinos são, por
natureza, pessoas que
têm na simplicidade e na
solidariedade valores
elevados”

Pedro Machado
Presidente da Turismo

Centro de Portugal

210,3 Km 
é o total do

Caminho Central
de Santiago
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O comboio histórico do Vouga está destacado no mais recente livro,
intitulado “Dream Trains” (ou “Comboios de sonho”, em tradução livre)
e editado pela União Internacional de Caminhos de Ferro (UIC).
O livro “põe em evidência muitos comboios históricos, desde o Alasca
até à Nova Zelândia e “coloca o Vouga no mapa mundo”, a par de com-
boios "tão carismáticos como o Oriente Express”, disse, em Águeda,
Nuno Freitas, Presidente do Conselho de Administração da CP. Para o
dirigente, “isto é importante, não só para a CP como para o país e para
a dinamização da economia, principalmente num tempo como este”.
Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, demons-
trou o seu “orgulho” pelo reconhecimento internacional ao comboio his-
tórico do Vouga. “É uma aposta no turismo ferroviário e sustentável que
queremos manter e atrair cada vez mais para Águeda”, defendeu,
acrescentando que a valorização do património histórico ferroviário tem
em Águeda um referencial de relevo.
A notícia da nova publicação da UIC foi avançada à margem de uma
marcha de ensaio e afinação de material circulante, realizada em de-
zembro último, entre Aveiro e Sernada do Vouga, numa viagem que in-
cluiu a locomotiva a vapor Mallet E214, cinco carruagens históricas e
uma cisterna de água.
O Presidente do Conselho de Administração da CP frisou que estes
testes, realizados na única linha de bitola estreita em funcionamento
em Portugal, destinam-se a “afinar tudo para, logo que seja possível,
consigamos reiniciar (a circulação) de comboios com pessoas”. Nuno
Freitas revelou que é intenção da empresa nacional ter um núcleo
histórico na Linha do Vouga, um projeto alinhado com a missão da CP,
que é “não só transportar grandes massas de pessoas nos pólos mais
urbanizados do país, mas também olhar para esta vertente histórica do
caminho de ferro”.
Para o dirigente, a publicação do livro da UIC é a prova de que vale a
pena apostar neste segmento de mercado turístico. Uma opinião corro-
borada por Jorge Almeida, que luta, “há muitos anos, por este sonho e
pelo reconhecimento de um património que deveria ser valorizado”.

Comboio histórico do VougaComboio histórico do Vouga  
é referência internacionalé referência internacional

"Queremos tornar
diversificada a oferta

turística que temos, de
modo a que mais e mais
pessoas escolham vir a

Águeda ver não só os
nossos chapéus, não só

as nossas riquezas
naturais, mas também

este comboio histórico,
único em Portugal e

agora uma referência
mundial"

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

"Em Portugal ainda não
temos muito esta

cultura ferroviária. Às
vezes parece que

estamos a brincar com
comboios, mas não

estamos. Este livro prova
que vale a pena apostar

neste segmento de
mercado turístico"

Nuno Freitas
Presidente do Conselho
de Administração da CP
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Ação Social

A Câmara Municipal de Águeda está a iniciar o desen-
volvimento do Plano para a Igualdade de Género e
Combate à Violência no Concelho de Águeda, estabe-
lecendo parcerias com diversas instituições que traba-
lham nestas áreas para a realização de ações conjun-
tas. Integrado nesta estratégica, a Autarquia tem
apoiado um conjunto de projetos que vão ao encontro
deste propósito de  promover a Igualdade de Género,
de oportunidades e da não violência.
Neste sentido, no início do ano, concedeu 19.025 eu-
ros  à CERCIAG (Cooperativa de Educação e Reabili-
tação de Cidadãos com Incapacidades de Águeda) co-
mo apoio à Casa de Abrigo para mulheres com defi-
ciência e/ou incapacidade vítimas de violência. É um
incentivo financeiro para apoiar uma iniciativa de inter-
venção social junto de uma franja populacional que
carece de acompanhamento. 
O apoio para a Casa de Abrigo é concedido desde
2018, pelo que à verba atribuída este ano se junta os
18.900 euros atribuídos desde essa data.

Ações de sensibilização
Dentro desta linha estratégica, a Câmara Municipal tem
apoiado a CPCJ de Águeda na realização de ações de
sensibilização e alerta para a proteção das crianças e
jovens em risco. Estas e outras ações levaram a que o
Município de Águeda tenha sido um dos premiados     

pela Comissão para a Igualdade do Género pelas boas
práticas na integração da dimensão da igualdade do
género, cidadania e não discriminação, quer na sua
organização e funcionamento, quer nas atividades por
si desenvolvidas.

Grupo de Ajuda Mútua
Outra instituição apoiada pela Câmara de Águeda é a
Cruz Vermelha Portuguesa (CVP)-Delegação de Águe-
da, à qual cedeu uma sala na "Casa dos Magistrados",
onde irá funcionar um Grupo de Ajuda Mútua para víti-
mas de violência doméstica e de género. Neste espa-
ço, a CVP pretende dar voz às vítimas de violência
doméstica e promover a igualdade de género, dinami-
zando sessões presenciais mensais (último sábado de
cada mês), onde as vítimas poderão partilhar, expor as
suas dificuldades e ser apoiadas pelos técnicos da
CVP e uns pelos outros, numa dinâmica de entreajuda.
Uma estratégia terapêutica que, segundo a CVP, se
tem revelado de sucesso e uma referência de boas
práticas, dada a avaliação de satisfação dos/as parti-
cipantes, que testemunham o impacto positivo que tem
nas suas vidas, para além de que se tornam evidentes
as mudanças globais conseguidas, principalmente ao
nível da diminuição da sintomatologia consequente da
vitimização e do fortalecimento das competências pes-
soais e sociais.

Projetos apoiam mulheresProjetos apoiam mulheres  
vítimas de violênciavítimas de violência

"Escutar Silêncios""Escutar Silêncios"
Entre os projetos apoiados pela Câmara de Águeda no
âmbito da estratégia do Município de Águeda relativa-
mente à promoção da Igualdade de Género e de Opor-
tunidades está ainda o o “Escutar Silêncios” – Rede
Local contra a Violência Doméstica, do Centro Hos-
pitalar e Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo
Vouga.



Ação Social

Vale de Domingos quer ser uma referência nacional na área da integra-
ção social. Para tal, está a desenvolver um projeto, designado de Al-
deia da Inovação Social, que envolve técnicos, a Associação Cultural e
Recreativa (ACR) de Vale Domingos, a Câmara Municipal de Águeda e
principalmente a comunidade local.
O projeto concretiza o sonho de anos da população local e dá resposta
ao problema social do aumento exponencial dos comportamentos de
risco dos jovens, sobretudo no que respeita a vandalismo, criminalida-
de e toxicodependência, transformando um local estigmatizado num
exemplo de integração e num ponto de atração turística do Concelho
de Águeda.
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 a
ocupação e crescimento pessoal e profissional da comunidade.
Este projeto prevê um investimento de 265 mil euros, sendo o incentivo
financeiro da autarquia de 79.500 euros (30% do valor aprovado) e os
restantes do Portugal Inovação Social.
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Vale Domingos:Vale Domingos:  
Aldeia da Inovação SocialAldeia da Inovação Social

“Portugal está de olhos
neste projeto disruptor 
e integrador. É uma obra
de integração social que
vai transformar a
comunidade em algo de
que todos se orgulhem."

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

"Este é um projeto que
salva vidas, que consiste
não na mudança das
pessoas, mas dos
comportamentos de
risco”

Ricardo Pereira
Presidente da Associação

de Vale Domingos

"Projeto está a pôr Vale
Domingos no mapa da
inovação social e vai
estar, ao nível de política
pública, como um
projeto exemplo para
Portugal"

Alexandra Neves
Representante do Portugal

Inovação Social
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Educação

A Câmara Municipal de Águeda entregou, no início do ano, os prémios
de mérito escolar, referentes aos anos letivos 2018/2019 e 2019/2020,
a 19 alunos do concelho de Águeda, entre os quais 10 são do 9.º Ano
de escolaridade, quatro do 12.º, quatro do Instituto de Emprego e For-
mação Profissional e um da ESTGA - Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Águeda.
Neste evento, que decorreu no Centro de Artes de Águeda, foram
entregues um total de 7.500 euros em prémios relativos aos dois anos
letivos, uma vez que, por causa da pandemia de COVID-19, a sessão
foi sendo sucessivamente adiada.
“O melhor aluno não é, nem nunca será, aquele que obtém as classifi-
cações médias mais elevadas, mas sim aquele que consegue aliar ex-
celentes classificações médias a uma curiosidade infindável, a atitudes
altruístas e à envolvência familiar (no sentido lato), académica e so-
cial”, declarou Henrique Silva, que recebeu a distinção como melhor
aluno da ESTGA.
Foi este mesmo o sentimento expresso por Carolina Duarte Semblano
(12.º Ano, Escola Secundária Marques de Castilho), ao afirmar que “ser
reconhecida desta forma recompensa todo o esforço realizado ao longo
de todos estes anos”. 
Simão Moreira (9.º Ano, Escola Artur Nunes Vidal, Fermentelos) elo-
giou e agradeceu o trabalho dos professores, que “todos os anos ras-
gam as mãos para construirem a ‘obra’, que somos nós os alunos”,
pois “são aqueles que ficam na sombra do nosso sucesso e que muitas
vezes não são devidamente valorizados e reconhecidos”.

“A educação é um dos
grandes pilares de ação
da Câmara e o investi-
mento que temos vindo
a fazer nesta área no
concelho é muito forte 
e vai continuar a ser. 
O melhor investimento
que podemos fazer é na
educação dos nossos
jovens; é o que trará 
um maior retorno no
futuro.”

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

 “Este reconhecimento
que é um importante
incentivo e motivação
para que estes alunos
continuem o seu
percurso escolar e para
que, mais tarde, possam
ser grandes profissionais
e, sobretudo, grandes
pessoas.”

Elsa Corga
Vereadora da Educação

da Câmara de Águeda
7.500 euros 
em prémios

19
alunos

2 anos
letivos

Prémios escolares entregues a 19 alunos



Educação

São mais de 51 mil euros que a Câmara Municipal de Águeda vai in-
vestir no apoio a 40 estudantes que frequentam o Ensino Superior, um
valor que é distribuído entre bolsas de estudo e apoio ao pagamento de
propinas.
Depois de analisadas as candidaturas (cujo período para concorrer de-
correu de 4 a 22 de novembro passado), a Câmara de Águeda decidiu
atribuir 30 bolsas de estudo a alunos, residentes em Águeda e que
frequentam o Ensino Superior (21 renovações e 9 novas candidaturas),
o que perfaz um investimento de 45 mil euros anuais.
Estas bolsas, pagas em dez prestações mensais de 150 euros cada e
processada ao longo do número de anos letivos do curso em que o
candidato está inscrito, destinam-se a apoiar alunos carenciados, na-
turais ou residentes no concelho de Águeda há mais de dois anos, que
frequentem qualquer ciclo de estudos, com aproveitamento escolar, de
qualquer instituição de Ensino Superior nacional. 
Já no que se refere aos apoios para o pagamento de propinas, este
destina-se a apoiar estudantes residentes no concelho há mais de dois
anos que ingressem ou frequentem a Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Águeda (ESTGA) em qualquer dos ciclos de estudos.
Neste caso em concreto, a Câmara de Águeda vai apoiar 10 alunos,
sendo que destes sete referem-se a novas candidaturas, traduzindo-se
num investimento de 6.522 euros. 
Este apoio corresponde ao valor por ano da propina máxima de cada
um dos ciclos de estudos em vigor na instituição, sendo paga em dez
mensalidades.
"Este é um investimento estratégico na formação, que pretende apoiar
aqueles alunos que apesar dos seus bons resultados académicos, têm
dificuldades financeiras para prosseguir os seus estudos", disse Elsa
Corga, Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Águeda.
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O Educ@RA é uma aposta daO Educ@RA é uma aposta da
Comunidade IntermunicipalComunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro (CIRA)da Região de Aveiro (CIRA)
que se desenvolve através deque se desenvolve através de
um conjunto de 9 atividadesum conjunto de 9 atividades
em áreas como o combate aoem áreas como o combate ao
abandono escolar e a promo-abandono escolar e a promo-
ção do sucesso educativo.ção do sucesso educativo.  
No caso de Águeda, estãoNo caso de Águeda, estão
agendadas várias atividades,agendadas várias atividades,
destacando-se os rastreiosdestacando-se os rastreios
Rastreio de Linguagem e FalaRastreio de Linguagem e Fala
(RALF), onde foram, até ao(RALF), onde foram, até ao
momento, rastreadas 108momento, rastreadas 108
crianças e sinalizadas outrascrianças e sinalizadas outras
75 (em dois agrupamentos).75 (em dois agrupamentos).
Quanto ao Projeto ConhecerQuanto ao Projeto Conhecer
Atuar e Mudar, foram realiza-Atuar e Mudar, foram realiza-
das várias sessões de escla-das várias sessões de escla-
recimento, sendo que a apli-recimento, sendo que a apli-
cação de provas ficou semcação de provas ficou sem
efeito devido à interrupçãoefeito devido à interrupção
das atividades letivas emdas atividades letivas em
regime presencial.regime presencial.
Realce para a Realce para a dinamização dedinamização de
concursos intermunicipais: Oconcursos intermunicipais: O
Concurso IntermunicipalConcurso Intermunicipal
Professor Inovador CIRA visaProfessor Inovador CIRA visa
reconhecer a importância dareconhecer a importância da
profissão, com a valorizaçãoprofissão, com a valorização
de práticas inovadoras emde práticas inovadoras em
contexto escolar. O Concursocontexto escolar. O Concurso
da Escola Empreendedorada Escola Empreendedora
objetiva promover o sucessoobjetiva promover o sucesso
escolar e o desenvolvimentoescolar e o desenvolvimento
de competências sociais dosde competências sociais dos
alunos. As Olimpíadas daalunos. As Olimpíadas da
Cidadania e PatrimónioCidadania e Património
(abertas até dia 31 de maio),(abertas até dia 31 de maio),
englobam uma competiçãoenglobam uma competição
entre turmas, na Plataformaentre turmas, na Plataforma
Educ@RA, com o propósitoEduc@RA, com o propósito
da partilha de experiênciasda partilha de experiências
culturais e de conhecimentosculturais e de conhecimentos
e a promoção da utilizaçãoe a promoção da utilização
das TIC como meio de apren-das TIC como meio de apren-
dizagem e ainda potenciar adizagem e ainda potenciar a
consciência cultural, social econsciência cultural, social e
política da comunidade.política da comunidade.

Atividades Educ@RA

Atribuídos apoios a 40 
alunos do Ensino Superior

45.000 euros 
em bolsas

40
alunos

6.522 euros 
em propinas
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O Centro de Artes de Águeda (CAA), não obstante os constrangimen-
tos causados pela pandemia da Covid-19, que obrigou ao encerramen-
to temporário do espaço físico ao público, recuperou, no novo confina-
mento nacional que marcou o primeiro trimestre do ano, alguns proje-
tos e criou outros adaptados ao modelo de apreciação da arte à distân-
cia, através das redes sociais. 
O objetivo foi o de promover a cultura e as boas práticas artísticas,
motivando “e-ncontros” e provocar um discurso e espírito crítico,
reflexivo e imaginativo. 
O CAA promoveu semanalmente um Podcast “A Chaminé”, que deu
voz a artistas locais de Águeda e um Ciclo de Conversas “Em Palco
com...” com personalidades ligadas à atividade cultural portuguesa,
cujo trajeto passou ou passará pelo Centro de Artes de Águeda. 
A exposição “Mais nada se move em cima do papel” com curadoria de
Sara Antónia Matos, que faz parte do ciclo “O Desenho como Pensa-
mento”, com curadoria de Alexandre Baptista, foi disponibilizada uma
visita virtual. Foram ainda lançados pequenos desafios à comunidade,
baseados nas obras de arte de alguns dos artistas integrantes da
exposição. “Desenhar o vento”, que também faz parte do ciclo.
Outra ação realizada foi o CAAderno de Atividades, que saiu à rua em
maio de 2020 e que regressou este ano com atividades e jogos lúdicos
e informativos, relacionados com a cultura, para miúdos e graúdos. O
CAAderno de Atividades traduz-se num conjunto de passatempos, que
se guarda na mochila, na mala ou que se leva debaixo do braço
naquele passeio possível.
Toda a programação pode ser acompanhada na página oficial do CAA
na Internet (https://www.centroartesagueda.pt/) ou na rede social
Facebook em https://www.facebook.com/centroartesagueda.

Centro de Artes promove 
iniciativas em formato online

Visita virtual à exposiçãoVisita virtual à exposição
"Mais nada se move em"Mais nada se move em
cima do papel"cima do papel"
Projeto Educativo propõeProjeto Educativo propõe
aos mais pequenos queaos mais pequenos que
realizem alguns trabalhosrealizem alguns trabalhos
plásticos relacionadosplásticos relacionados
com a exposição "Maiscom a exposição "Mais
nada se move em cimanada se move em cima
do papel". Vídeo curto édo papel". Vídeo curto é
transmitido todas astransmitido todas as
segundas-feiras àssegundas-feiras às
19h30, nas redes sociais19h30, nas redes sociais
do CAA.do CAA.
Podcast "A Chaminé"Podcast "A Chaminé"
(quartas-feiras, às 19h30)(quartas-feiras, às 19h30)
contou, até ao momento,contou, até ao momento,
com conversas comcom conversas com
Paulo Neto, LuísPaulo Neto, Luís
Cardoso, Mário Abreu,Cardoso, Mário Abreu,
Joel Almeida, AliceJoel Almeida, Alice
Caetano e FranciscoCaetano e Francisco
Duarte Silva.Duarte Silva.
Nas conversas “Em PalcoNas conversas “Em Palco
com...” (sábados, às 21h),com...” (sábados, às 21h),
foram transmitidasforam transmitidas
entrevistas com Marcoentrevistas com Marco
Paiva, Albano Jerónimo,Paiva, Albano Jerónimo,
Emanuel Barbosa, SaraEmanuel Barbosa, Sara
Antónia Matos, O Gajo eAntónia Matos, O Gajo e
Olga Roriz.Olga Roriz.



Cultura

A Câmara Municipal de Águeda viu, recentemente, aprovadas três candida-
turas a três projetos distintos de promoção da cultura no concelho, que se
traduzem num investimento global de 900 mil euros, financiado a 100 por
cento pelos respetivos programas de incentivo.
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AprovadasAprovadas
candidaturascandidaturas  
de 900 mil eurosde 900 mil euros
para promoçãopara promoção
da culturada cultura

A Câmara de Águeda reno-A Câmara de Águeda reno-
vou a parceria com avou a parceria com a    Impro-Impro-
vise & Organize – Associaçãovise & Organize – Associação
Cultural para a realização dasCultural para a realização das
atividades previstas este ano,atividades previstas este ano,
no âmbito do Programa dasno âmbito do Programa das
Residências Artisticas -Residências Artisticas -
AgitLab. Protocolo prevê umAgitLab. Protocolo prevê um
investimento de cerca de 32investimento de cerca de 32
mil euros.mil euros.
O AgitLab é um laboratório deO AgitLab é um laboratório de
experimentações contempo-experimentações contempo-
râneas, criador e impulsiona-râneas, criador e impulsiona-
dor de novas tendências edor de novas tendências e
projetos. Em formato deprojetos. Em formato de
residências artísticas, procu-residências artísticas, procu-
ra-se conferir ao espaço pú-ra-se conferir ao espaço pú-
blico da cidade uma funçãoblico da cidade uma função
de laboratório experimentalde laboratório experimental
para os artistas explorarem,para os artistas explorarem,
experimentarem e desenvol-experimentarem e desenvol-
verem o seu trabalho e pen-verem o seu trabalho e pen-
samento crítico.samento crítico.
Este programa consolidou aEste programa consolidou a
imagem de Águeda comoimagem de Águeda como
"cidade de produção criativa","cidade de produção criativa",
sendo objetivo o crescimentosendo objetivo o crescimento
mútuo dos artistas, da indús-mútuo dos artistas, da indús-
tria cultural da cidade e dar atria cultural da cidade e dar a
oportunidade à populacionaloportunidade à populacional
local de interagir com umalocal de interagir com uma
produção criativa variada.produção criativa variada.  
O AgitLab reúne váriosO AgitLab reúne vários
projetos e indivíduos deprojetos e indivíduos de
diferentes nacionalidades ediferentes nacionalidades e
contextos profissionais, quecontextos profissionais, que
partilham de uma paixão,partilham de uma paixão,
convicção e visão relativa-convicção e visão relativa-
mente à acessibilidade emente à acessibilidade e
mobilidade nas artes.mobilidade nas artes.

1. O projeto "3 TERRITÓRIOS, 1 RIO QUE NOS UNE" preconiza um pla-no
de programação cultural em rede, liderado pelo Município de Águeda, e
desenvolvido em parceria com Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga,
intervindo de forma articulada e supramunicipal. Privilegia-se a utilização
dos espaços envolventes ao rio Vouga criando conteúdos que alimentam a
programação dos equipamentos culturais dos três municípios, promoven-
do a itinerância e, simultaneamente, a aproximação das comunidades, re-
sultando na dinamização de uma rede de programação policêntrica. 

 

297.900,00 euros de investimento
12 meses de duração

2. O projeto "RAIL FEST" preconiza um plano de programação cultural em
rede, liderado pelo Município do Entroncamento, com a parceria de Águeda
e Vila Velha de Ródão, que procura promover uma “Viagem pelo Patri-
mónio Ferroviário através da Fotografia, Cinema, Música e Teatro”, envol-
vendo dois comboios icónicos da História Ferroviária Portuguesa – O
Comboio Presidencial Português e o Comboio a Vapor Vouguinha.

 

299.968,54 euros de investimento
 12 meses de duração

3. O projeto "5 MUNICÍPIOS. 5 CULTURAS. 5 SENTIDOS" junta os Muni-
cípios de Águeda, Idanha-a-Nova (líder do projeto), Óbidos, São Pedro do
Sul e Seia para o desenvolvimento de um programa de ação, composto por
um conjunto variado de iniciativas que se complementam e são destinadas
a promover a dinamização da atividade cultural em estreita colaboração
com a valorização do património distintivo do território, procurando o incre-
mento da captação de fluxos turísticos para os Municípios e para a Região
Centro.  

298.592,98 euros de investimento
12 meses de duração

Residências
artísticas
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A Biblioteca Municipal Manuel Alegre (BMMA), ao longo do primeiro
trimestre, promoveu várias atividades ludico-pedagógicas para os di-
versos públicos, devidamente ajustadas à situação epidemiológica, que
podem ser acompanhadas na página de Facebook da BMMA (https://
www.facebook.com/BibliotecaMunicipalManuelAlegre).
Entre as atividades realizadas estão a celebração do Dia Mundial da
Rádio (dia 13 de fevereiro), em que, para além de uma sessão de con-
tos “Porque hoje é sábado… Mala-surpresa”, com o artista e contador
de histórias Ivo Prata, transmitida na página de Facebook da BMMA e
também através da Rádio Soberania, foi feita a apresentação virtual de
uma exposição de rádios antigos em colaboração com a ANATA.
A convidada especial deste trimestre foi a mediadora de leitura Cristina
Taquelim, que dinamizou as sessões do projeto “Histórias Giratórias”.
Dirigidas às famílias com crianças no pré-escolar e 1.º Ciclo, que
decorreram nos dias 13 de janeiro, 10 de fevereiro e 17 de março.
As “Histórias que não lembram ao diabo!”, destinadas a jovens e
adultos, e que estava prevista ser dinamizada por Cristina Taquelim a
19 de março, foi reagendada para a primeira semana de junho, de
forma presencial. Já o programa de sábado, 20 de março, "Porque hoje
é sábado... com Cristina Taquelim", passará a ser realizado no sábado,
dia 24 de abril, às 11 horas, em versão online. 
Refira-se que desde o primeiro confinamento, em março do ano passa-
do, a BMMA manteve ativos os seus serviços de informação e docu-
mentação e de empréstimo domiciliário, este último também em modo
“take-away”. Os interessados poderão consultar o catálogo da BMMA
no endereço http://aguedagibopac.bibliopolis.info/OPAC/ e efetuar re-
servas de livros através do e-mail biblioteca@cm-agueda.pt ou pelo
telefone 234 624 688. 

Foram apurados os alunos deForam apurados os alunos de
cada ciclo de ensino (1.º, 2.º,cada ciclo de ensino (1.º, 2.º,
3.º e Secundário) que vão3.º e Secundário) que vão
representar o Município derepresentar o Município de
Águeda na 3.ª Fase doÁgueda na 3.ª Fase do
Concurso Intermunicipal deConcurso Intermunicipal de
Leitura (CIL), que irá decorrerLeitura (CIL), que irá decorrer
em abril, em Oliveira do Bair-em abril, em Oliveira do Bair-
ro. ro. A Fase Municipal do CIL,A Fase Municipal do CIL,
que nesta edição 2020/2021que nesta edição 2020/2021
decorreu em formato online,decorreu em formato online,
foi organizada pelo Grupo defoi organizada pelo Grupo de
Trabalho da Rede de Biblio-Trabalho da Rede de Biblio-
tecas de Águeda, constituídotecas de Águeda, constituído
pela BMMA e pelas Biblio-pela BMMA e pelas Biblio-
tecas Escolares do Concelho.tecas Escolares do Concelho.
Esta fase contou com aEsta fase contou com a
presença de 32 alunos depresença de 32 alunos de
todos os ciclos de ensino dostodos os ciclos de ensino dos
Agrupamentos de Escolas deAgrupamentos de Escolas de
Águeda e Escolas Secundá-Águeda e Escolas Secundá-
rias do Concelho.rias do Concelho.  
Na Fase Intermunicipal serãoNa Fase Intermunicipal serão
selecionados os alunos queselecionados os alunos que
vão representar a região navão representar a região na
fase final do Concurso Nacio-fase final do Concurso Nacio-
nal de Leitura, em junho.nal de Leitura, em junho.

segunda-feira, das 13 às 19 horas;segunda-feira, das 13 às 19 horas;  
terça a sexta-feira, das 10 às 13h e das 14 às 19h;terça a sexta-feira, das 10 às 13h e das 14 às 19h;  
sábado, das 10 às 12h30.sábado, das 10 às 12h30.

A BMMA reabriu ao público, dentro das limitações impostasA BMMA reabriu ao público, dentro das limitações impostas
pela Direção-Geral de Saúde. pela Direção-Geral de Saúde. O espaço eO espaço está a funcionar comstá a funcionar com
acesso condicionado e no seguinte horário:acesso condicionado e no seguinte horário:  

Uma Biblioteca de todosFase Municipal do
CIL tem vencedores
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O espólio do fotógrafo amador aguedense António Breda foi doado à
Câmara Municipal de Águeda, que agora vai tratar e catalogar todo o
material para que, depois deste processo, possa ser disponibilizado
para apreciação do público.
Trata-se de um espólio que resulta do trabalho que António Bernardo
de Figueiredo Breda, natural de Águeda, fez enquanto fotógrafo ama-
dor ao longo dos anos e que a sua herdeira, Maria Ana Almeida Costa,
decidiu doar à Câmara Municipal. 
Entre este material está todo o seu espólio arquivístico, fotográfico,
videográfico e audiográfico.
Grande parte da sua vida foi dedicada à recolha fotográfica e à preser-
vação do passado de Águeda em diaporamas. 
O seu espólio possui mais de 1.000 fotos alusivas a Águeda e é deten-
tor de mais de 5.000 diapositivos sobre motivos aguedenses, traduzin-
do-se no maior espólio do país respeitante a Águeda.
Foi ainda um fervoroso dedicado à recolha de entrevistas e à execução
de pequenos filmes realizados em super 8, ainda não exibidos e que
fazem parte deste espólio, que já está na posse da Câmara Municipal
de Águeda.
A par da preservação deste importante espólio, mantendo a sua integri-
dade, pretende-se divulgar o seu conteúdo perpetuando a memória de
António Breda e o impacto do seu trabalho no desenvolvimento cultural
do concelho.
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Espólio de fotógrafo António BredaEspólio de fotógrafo António Breda  
doado à Câmara de Águedadoado à Câmara de Águeda

“É importante continuar
a garantir a salvaguarda
do nosso património
histórico e cultural e,
consequentemente,
promover e divulgar 
este acervo, passando às
gerações futuras as
nossas memórias e
tradições"

Elsa Corga
Vereadora da Cultura
da Câmara de Águeda

António Breda nasceu emAntónio Breda nasceu em
Águeda a 1 de janeiro deÁgueda a 1 de janeiro de
1941, tendo frequentado a1941, tendo frequentado a
Escola Comercial e Indus-trialEscola Comercial e Indus-trial
de Águeda, onde concluiu ode Águeda, onde concluiu o
Curso Geral de Comércio. Curso Geral de Comércio. EmEm
1966 integrou uma instituição1966 integrou uma instituição
bancária, depois de ter esta-bancária, depois de ter esta-
do na vida militar nas antigasdo na vida militar nas antigas
colónias portuguesas, ondecolónias portuguesas, onde
praticou a fotografia em gran-praticou a fotografia em gran-
de escala. Deste então, de-de escala. Deste então, de-
dicou-se à arte da fotografia,dicou-se à arte da fotografia,
tendo surgido as grandestendo surgido as grandes
reportagens e, consequen-reportagens e, consequen-
temente, as exposições. Foitemente, as exposições. Foi
ainda colaborador do Diárioainda colaborador do Diário
de Coimbra e do Diário dede Coimbra e do Diário de
Aveiro.Aveiro.
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O Centro de Juventude de Águeda (CJA), no sentido
de promover a inclusão dos voluntários europeus que
todos os anos escolhem Águeda para aprenderem as
boas práticas que o Município implementa na área da
juventude, criou um “Kit Voluntário”.
Fazer com que estes voluntários se sintam em casa
sempre foi uma preocupação do CJA, que estabeleceu
sinergias com muitas instituições que, ao longo dos
anos, oferecem a possibilidade de os voluntários parti-
ciparem em atividades pontuais. A Câmara de Águeda,
através dos Serviços Educativos, têm à disposição
destes jovens várias ofertas que lhes permitem usufruir
de eventos e formação, contribuindo desse modo para
o seu desenvolvimento pessoal e profissional.
O “Kit Voluntário” integra, assim, para além das van-
tagens oferecidas pelo Município (entradas em espetá-
culos no Centro de Artes de Águeda, usufruto gratuito
das beÁgueda, utilização gratuita das Piscinas Munici-
pais, formação no Águeda Living Lab, etc.), algumas
ofertas de alguns associados da Associação Comercial
de Águeda, que se tornaram parceiros nesta iniciativa
e que fazem descontos, inscrições gratuitas e outras.

Voluntários europeus 
recebem “kit” 
de boas-vindas

O final de 2020 acabou em grande para o Centro de
Juventude de Águeda (CJA), com a Agência Erasmus+
Juventude em Ação a atribuir dois prémios: o de Boas
Práticas (com o Projeto VolunteersPoint 2.0) e o Proje-
to Inspirador (com a ação Juventude 19.27).
Estes dois prémios, atribuídos por uma entidade de in-
tervenção europeia neste setor, são uma evidência e
reconhecimento da qualidade do investimento e traba-
lho desenvolvido ao longo dos últimos anos na área da
Juventude pelo Município de Águeda. 
De uma forma concreta, o Projeto VolunteersPoint 2.0
(que valeu o prémio de Boas Práticas) contou com a
participação de quatro jovens europeus (Alemanha,
Espanha, Itália e Áustria) nas atividades do CJA, que
contactaram diretamente com associações e institui-
ções do concelho para a implementação de projetos.
Neste sentido, promoveram o diálogo intercultural e a
tolerância na comunidade, através de atividades de
educação não-formal nas escolas, nos serviços educa-

tivos do município, como Águeda LivingLab, Biblioteca
Municipal Manuel Alegre, Centro de Artes de Águeda e
Estação Arqueológica Cabeço do Vouga, e auxiliaram
na disseminação de oportunidades na área da juven-
tude de forma a motivarem mais jovens a participarem
em projetos de mobilidade europeia. Destaca-se a
proximidade dos voluntários à comunidade geral e às
relações interpessoais desenvolvidas na cidade e o
desenvolvimento de competências-chave para a vida.
Já o Projeto Juventude 19.27, que ainda está a decor-
rer, visa implementar uma metodologia de auscultação
e de participação ativa dos jovens, junto dos decisores
políticos, com vista à elaboração do Plano Municipal de
Juventude (Águeda). Assim, percorrendo as Juntas e
Uniões de Freguesia, procura promover a participação
ativa dos jovens na vida democrática e social, o diá-
logo com a juventude e a participação dos jovens nos
processos de tomada de decisão, incluindo os jovens
com menos oportunidades e minorias étnicas.

Centro de Juventude Centro de Juventude ganhaganha  
dois prémios e granjeiadois prémios e granjeia
reconhecimentoreconhecimento
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Um Centro "cheio"Um Centro "cheio"
de Juventudede Juventude

EMOACTION – Emoção em Ação,EMOACTION – Emoção em Ação,
é um projeto de inovação social,é um projeto de inovação social,
com início no ano letivo 2020/com início no ano letivo 2020/
2021, e que decorre da experiên-2021, e que decorre da experiên-
cia de implementação da atividadecia de implementação da atividade
“Emoção em Ação”, uma atividade“Emoção em Ação”, uma atividade
criada pela Psientífica e apoiadacriada pela Psientífica e apoiada
pela Câmara Municipal de Águedapela Câmara Municipal de Águeda
e implementada desde 2016, come implementada desde 2016, com
um caráter opcional e inserida nasum caráter opcional e inserida nas
Atividades de Enriquecimento Cur-Atividades de Enriquecimento Cur-
ricular nas Escolas do Municípioricular nas Escolas do Município
de Águeda, destinada a criançasde Águeda, destinada a crianças
do 1º Ciclo do Ensino Básico. Nodo 1º Ciclo do Ensino Básico. No
ano letivo 2020/2021, após a apro-ano letivo 2020/2021, após a apro-
vação da Candidatura ao Portugalvação da Candidatura ao Portugal
Inovação Social (POISE – Progra-Inovação Social (POISE – Progra-
ma Operacional Inclusão Social ema Operacional Inclusão Social e
Emprego) enquanto projeto de ino-Emprego) enquanto projeto de ino-
vação social – 2020, a intervençãovação social – 2020, a intervenção
foi alargada ao 2.º e 3.º Ciclo,foi alargada ao 2.º e 3.º Ciclo,
enquadrada nas aulas de Cidada-enquadrada nas aulas de Cidada-
nia e Desenvolvimento.nia e Desenvolvimento.
O projeto está neste momento aO projeto está neste momento a
decorrer em formato online e pro-decorrer em formato online e pro-
longa-se até final do ano letivo. Nolonga-se até final do ano letivo. No
total, o EMOACTION envolve astotal, o EMOACTION envolve as
11 escolas do concelho, num total11 escolas do concelho, num total
de 58 turmas e 942 alunos, comde 58 turmas e 942 alunos, com
quem os 10 facilitadores com for-quem os 10 facilitadores com for-
mação base em psicologia ou edu-mação base em psicologia ou edu-
cação trabalham os cinco pilarescação trabalham os cinco pilares
da inteligência emocional: conhe-da inteligência emocional: conhe-
cer as próprias emoções, controlarcer as próprias emoções, controlar
as emoções, automotivação, em-as emoções, automotivação, em-
patia e saber relacionar-se inter-patia e saber relacionar-se inter-
pessoalmente.pessoalmente.

O Centro de Juventude de Águeda (CJA), criado em Janeiro de 2017, é
um espaço que pretende mobilizar os jovens em oportunidades nacio-
nais e internacionais e dinamizar, para tal, diversos projetos e iniciati-
vas. De forma a garantir o acesso a todos os jovens às oportunidades a
divulgar, com equilíbrio geográfico, o CJA aposta numa rede de Multi-
plicadores (entidades locais que, trabalhando em rede, potenciam o
acesso dos jovens à informação).
No último ano, o CJA promoveu 12 projetos e, apesar dos constrangi-
mentos causados pela pandemia da Covid-19, dinamizou oito mobibili-
dades, entre as quais uma ida à Polónia para participar no intercâmbio
Re(me)mberNot to For(get), no qual estiveram envolvidos cinco ague-
denses.
Nas várias ações e projetos dinamizados ao longo do ano pelo CJA,
estiveram envolvidos 699 jovens (nacionais e internacionais). Entre es-
tas iniciativas, conta-se o "Seminário Youth 19.27" (36 participantes,
nove formadores e dois facilitadores), o "Training Course" do projeto
Youthland 19.27 (18 participantes), a segunda reunião transnacional do
projeto Youthland 19.27 (12 participantes), o "Training Course" do pro-
jeto Sustainable Development Goals Labs (nove participantes e um for-
mador) ou ainda a reunião de planeamento a avançada do projeto
Value(S)olidarity, em formato online (17 participantes).
Destaque para um dos projetos dinamizados pelo CJA, o VOGUI (que
visa promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais
em jovens que estejam a frequentar o 9º e 12º ano, através de ativida-
des de educação não formal e de orientação vocacional), no âmbito do
qual, em 2020, foram realizadas 568 sessões nas escolas do concelho
de Águeda.
De referir que, em 2020, estiveram no CJA 16 voluntários europeus
(oito de cada vez).
Os interessados podem acompanhar a dinâmica do CJA nas redes
sociais Facebook e Instagram, onde o centro de juventude conseguiu,
em 2020, um alcance de 142.102 pessoas.
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CJA leva EMOACTION
às escolas do concelho

699 jovens
envolvidos

2
prémios

12
projetos
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1.400
vídeos

disponíveis

39.051
minutos 
de vídeo

650
horas

de vídeo

Com uma nova imagem, a plataforma online do
ÁguedaTV está mais acessível e responsiva.
A nova página cumpre os critérios associados ao índi-
ce das boas práticas de acessibilidade digital, nomea-
damente através da utilização de códigos ou ícones
mais simples e visualmente mais limpos, na opção por
um tipo e tamanho de letra de fácil leitura ou no uso de
cores que facilitem o contraste visual e facilitem a leitu-
ra e identificação dos vários elementos disponibiliza-
dos, podendo ser visualizado em modo diurno e notur-
no.
O novo website adequa-se automaticamente ao forma-
to do ecrã em que é exibido, sem qualquer distorção,
seja em equipamentos fixos ou dispositivos móveis. 
Está categorizado em sete áreas temáticas: Ação
Social; Ambiente; Cultura; Desporto; Educação; Local e
Turismo), sendo objetivo da Autarquia proporcionar
informação credível e vocacionada, para todas as
idades. Assim, a acção desenvolvida pelo Município é
comunicada de forma rápida, abrangente e inovadora.
Desta forma, os cidadãos poderão, comodamente em
sua casa ou em qualquer lugar, aceder aos conteúdos
informativos e ficar a par da atividade municipal nas
várias áreas de atuação.

Nesta página online, para além das áreas temáticas, a
população pode aceder e visualizar às transmissões
realizadas em direto da Assembleia Municipal e quem
estiver à procura de determinado tema ou notícia, o
novo site tem um bloco de pesquisa personalizada.
Refira-se que, no âmbito de uma aposta estratégica
nas Novas Tecnologias da Comunicação e Informação,
a Câmara Municipal de Águeda lançou, em junho de
2009, este novo serviço de informação municipal - o
ÁguedaTV. Deste modo, o Município de Águeda está
na vanguarda dos municípios digitais, oferecendo à
população e a todos os internautas um canal de
televisão.
Com este canal informativo, é também propósito da
Autarquia dar voz a todos os intervenientes sociais,
procurando divulgar as suas atividades, recolhendo
elementos que ajudem a criar uma memória coletiva,
que ajude a promover e anunciar Águeda em todo o
Mundo.
O ÁguedaTV, Canal Corporativo e Web TV da Câmara
Municipal de Águeda, continua disponível no mesmo
endereço na Internet, em www.agueda.tv, e pode ser
acompanhado nas redes sociais Facebook, Instagram
e Youtube.

ÁguedaTV tem novo site informativo 
mais acessível e responsivo
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A Câmara de Águeda disponibiliza uma aplicação
(APP) gratuita para Smartphone, compatível com os
sistemas operativos Android, iOS e Huawei, que permi-
te uma maior interação com os munícipes. 
Com esta ferramenta, designada de Águeda Cityfy, to-
dos aqueles que vivem, trabalham e visitam Águeda,
passam a ter acesso, de forma instantânea e intuitiva,
a informação útil sobre o concelho, notícias, turismo e
património, permitindo ao utilizador personalizar a apli-
cação de acordo com aquilo que mais precisa e sem
necessidade de deslocação. 
Esta APP congrega muitos dos serviços disponibiliza-
dos pela Câmara Municipal, no âmbito da informação
ao cidadão, transparência municipal e participação pú-
blica, nomeadamente sistemas de informação geográ-
fica, Plataforma de Atendimento (ferramenta dedicada
às obras particulares) e o i4C (onde estão relatados
dados e indicadores da atividade municipal)
A aplicação dispõe, assim, de um conjunto de catego-
rias que permite à Autarquia comunicar e receber
“feedback” direto dos munícipes que podem apresentar
os seus requerimentos ou propostas e acompanhar a
sua análise.
Uma dessas funcionalidades é o Águeda Smart City
Platform, onde estão disponibilizados os vários senso-

res de monitorização espalhados pelo Município, sen-
do possível ao munícipe consultar o valor de vários in-
dicadores, tais como o consumo da iluminação pública,
número de pessoas em espera no Gabinete de Apoio
ao Munícipe, sensores de poluição, microgeração, etc.
Esta APP agrega também agora uma nova categoria, a
“Ocorrências”, na qual o cidadão pode reportar situa-
ções relativas ao espaço público, como por exemplo
árvores caídas, buracos na estrada, cães abandona-
dos, luminárias fundidas e outras situações que consi-
dere pertinente. Nesta área, o munícipe consegue en-
viar para a Câmara Municipal a situação que observa,
anexando uma imagem ilustrativa e uma descrição do
local.
Como aposta estratégica e continuada no combate à
infoexclusão, para que seja possível a todos os cida-
dãos usufruírem destas ferramentas, o Município dis-
ponibiliza o serviço Hotspot Águeda que permite o
acesso gratuito à Internet, possuindo uma cobertura
significativa do concelho, com mais de 60 pontos de
wifi instalados. 
De referir ainda que os utilizadores podem enviar as
sugestões de melhoria, através do ícone sugestões/
reclamações ou através do endereço eletrónico
presidente@cm-agueda.pt.

Câmara de Águeda disponibiliza aplicação 
que estreita ligação com os munícipes

Tecnologias de Informação e Comunicação
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Reuniões de Câmara de novembro e
dezembro de 2020, e de janeiro e fevereiro
de 2021

3 novembro

Requalificação de espaços exteriores do
Centro Cívico de Arrancada do Vouga – reti-
ficação peça do procedimento e prorroga-
ção do prazo para a apresentação das pro-
postas, nos termos do n.º 7 do artigo 50.º e
do n.º 2 do artigo 64.º do Código dos Con-
cursos Públicos, respetivamente – ratifica-
ção do despacho do Sr. Presidente datado
de 21/10/2020
Aprovado por maioria

Repavimentações em Recardães e Borralha
- auto de suspensão dos trabalhos pelo em-
preiteiro – ratificação do despacho do Sr.
Presidente datado de 27/10/2020 
Aprovado por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
ção da caução - pavimentações e repavi-
mentações de ruas do concelho - arruamen-
tos em Valongo do Vouga, Macinhata do
Vouga e Lamas do Vouga
Aprovado por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
ção da caução - requalificação da E.B. 2,3
de Valongo do Vouga
Aprovado por maioria

Refeições escolares 1.º Ciclo do Ensino
Básico - previsão de custos de setembro a
novembro - ano letivo 2020/2021 
Aprovado por unanimidade

Programa expansão desenvolvimento pré-
escolar - previsão de custos de refeições -
setembro a novembro/2020 - ano letivo
2020/2021
Aprovado por unanimidade

Transferência de competências para os ór-
gãos intermunicipais no ano 2021 - área
Saúde
Aprovado por unanimidade

Criação do kit do voluntário para os volun-
tários do Centro de Juventude de Águeda,
no âmbito dos projetos de voluntariado, fi-
nanciados pelo corpo europeu de solidarie-
dade e apoiados pela agência nacional
Erasmus+ Juventude em ação
Aprovado por maioria

Prejuízos provocados por avaria elétrica na
cantina municipal - ITAU - Instituto Técnico
de Alimentação Humana, S. A
Aprovado por maioria

Protocolo de parceria entre a Entidade Re-
gional Turismo Centro de Portugal e os mu-
nicípios que integram o Caminho de
Santiago - Aprovado por maioria

Declaração de intenção de caducidade -
Paulo Sérgio Oliveira Neves (proc. de obras
n.º 47/01)
Aprovado por unanimidade

Redução da taxa de licenciamento munici-
pal no âmbito do incentivo jovem (processo
de obras n.º 371/19)
Aprovado por unanimidade

Declaração de caducidade - Elisabete Maria
Xavier Santos (proc. de obras n.º 110/18) 
Aprovado por unanimidade

Declaração de caducidade - Mário Peter
Carvalho Pereira (proc. de obras n.º 18/85)
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro à Associação
Desportiva Valonguense no âmbito do Có-
digo Regulamentar do Município de Águeda
– associativismo desportivo (F2), para a
construção de um muro de suporte de terras 
Aprovado por unanimidade

Aprovação dos apoios extraordinários e
temporários nas áreas do desporto e cul-
tura, ao abrigo do regulamento do Programa
Municipal de Apoio Extraordinário e Tempo-
rário
Aprovado por unanimidade

Aprovação de minuta de protocolo para ce-
dência das instalações da antiga escola pri-
mária de Macinhata do Vouga à Associação
Macinhatense de Assistência, Recreio e
Cultura e à Associação de Proteção Civil de
Macinhata do Vouga
Aprovado por unanimidade

Cessação do protocolo 88/2016 por acordo
entre as partes e celebração de novo proto-
colo para ce-dência tripartida das instala-
ções da Escola Básica do 1.º Ciclo de Bela-
zaima do Chão à Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Águe-da e à
União de Freguesias de Belazaima do
Chão, Castanheira do Vouga e Agadão
Aprovado por unanimidade

Ratificação do despacho do Sr. Presidente
da Câmara Municipal que retificou um erro
detetado nas peças de procedimento do
concurso público de serviços de limpeza em
edifícios municipais e edifícios escolares
Aprovado por maioria

Atribuição de prémios escolares
Aprovado por maioria

Venda de publicações
Aprovado por unanimidade

Aprovação de preços dos bilhetes referen-
tes à realização de espetáculos do Centro
de Artes de Águeda para o período compre-
endido entre janeiro e março de 2021
Aprovado por maioria

Certidão de destaque de parcela - Augusto
Gil Figueiredo Dias (processo de obras
número 32/20)
Aprovado por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade -
Alital - Cadeiras de Escritório, S. A. (proces-
so de obras número 409/17) 
Aprovado por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade da
aprovação de operação de loteamento –
Bruno José Andrade Ribeiro (processo de
obras n.º 202/18)
Aprovado por unanimidade

Declaração de caducidade - Luís Filipe Fer-
reira Fonseca (proc. de obras n.º 451/18)
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio à UF de Belazaima,
Castanheira do Vouga e Agadão e Junta de
Freguesia de Valongo do Vouga
Aprovado por unanimidade

17 novembro

Ata da última reunião e das reuniões n.ºs
13/20 e 14/20
Aprovado por unanimidade

Requalificação urbana – Rua José Gustavo
Pimenta e Rua Eng.º José Bastos Xavier -
contas finais
Aprovado por maioria

Requalificação urbana – Praceta das Chãs,
Rua Dr. Manuel Alegre e Rua 15 de agosto -
contas finais
Aprovado por maioria

Reabilitação de ruas do concelho – lote 3 -
contas finais
Aprovado por maioria

Reabilitação de ruas do concelho – lote 1 -
contas finais
Aprovado por maioria

Aprovação de abertura do procedimento
concursal da empreitada de pavimentação
da Rua da Canada
Aprovado por maioria

Certidão de destaque de parcela – Soraia
Alexandra Lopes Gonçalves (processo de
obras n.º 280/20)
Aprovado por unanimidade

Declaração de caducidade - Alexandre Pe-
reira Lucas Batista (processo de obras n.º
296/18) 
Aprovado por unanimidade

Declaração de caducidade - Aramague -
Fábrica de artigos de arame, S. A.
(processo de obras n.º 303/15)
Aprovado por unanimidade
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Aprovação de minuta de protocolo de co-
laboração para a celebração de contrato de
cooperação interadministrativo para obras
de reabilitação da carreira de tiro da Guarda
Nacional Republicana de Águeda
Aprovado por unanimidade

9 de dezembro

Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva - reconstrução do Parque In-
fantil EB1/JI da Chãs, Águeda
Aprovado por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
cão da caução - reconstrução do Parque
Infantil EB1/JI da Chãs, Águeda
Aprovado por maioria

Auto de vistoria para efeitos de liberação da
caução - pavimentação e arranjos urbanís-
ticos do estacionamento do Redolho, na
Borralha
Aprovado por maioria

Empreitada de “Loteamento Municipal do
Parque Empresarial do Casarão –fase 2” –
aprovação das propostas admitidas, adjudi-
cação e aprovação de minuta de contrato
Aprovado por maioria

Empreitada de “Pavimentação e repavimen-
tação de vias em Oronhe, Espinhel, Maci-
nhata do Vouga, Lanheses e Soutelo” - re-
vogação de deliberação e adjudicação e
aprovação das propostas admitidas e da
minuta de contrato.
Aprovado por maioria

Alteração do protocolo de apoio e colabora-
ção entre a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Águeda e o Muni-
cípio de Águeda, celebrado a 29 de julho de
2020
Aprovado por maioria

Aprovação dos apoios extraordinários e
temporários nas áreas do Desporto e Cul-
tura, ao abrigo do regulamento do Programa
Municipal de Apoio Extraordinário e Tempo-
rário
Aprovado por unanimidade

Covid-19 – Alargamento do prazo de
desativação de parcómetros e suspensão
do pagamento de estacionamento na via
pública
Aprovado por unanimidade

Ratificação da decisão do Sr. Presidente da
Câmara de celebração do protocolo de
dinamização e sensibilização ambiental
Aprovado por maioria

Aprovação de integração na rede de
cidades circulares europeias
Aprovado por maioria

Parceria/protocolo CLDS 4G “ser pioneiro” e
Incubadora de Empresas de Águeda
Aprovado por unanimidade

Prorrogação do prazo de contrato de manu-
tenção dos parcómetros instalados na cida-
de de Águeda, para o ano 2021, devido à
pandemia Covid-19
Aprovado por unanimidade

Regulamento municipal de concessão de in-
centivos ao investimento - início do procedi-
mento
Aprovado por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade -
River & Sierra, Lda (proc. obras n.º 107/18) 
Aprovado por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade -
António Vicente da Costa Sereno (processo
de obras n.º 33/98)
Aprovado por unanimidade

Declaração de intenção e caducidade de ato
de licenciamento - Edera Services, Lda.
(processo de obras n.º 337/18)
Aprovado por unanimidade

Aprovação da dispensa do cumprimento da
dotação de lugares de estacionamento e do
pagamento da respetiva compensação em
numerário - Januário Estima Costa, Lda.
(proc. de obras n.º 252/20)
Aprovado por maioria

Autorização de demolição da “pala” do
Largo 1.º de Maio
Aprovado por unanimidade

5 de janeiro

Atas das reuniões n.ºs 13/20, 14/20, 21/20 e
22/20
Aprovado por maioria

Alteração do preço de venda de lotes no
Parque Empresarial do Casarão durante o
ano de 2021
Aprovado por maioria

Lotes 29 e 30 (29a) do PEC – Águeda -
incumprimento do início da construção
Aprovado por maioria

Tabela de preços da Incubadora de
Empresas de Águeda – 2021
Aprovado por unanimidade

Toponímia de rede viária da freguesia de
Macinhata do Vouga
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de gás natural a edifícios mu-
nicipais e edifícios escolares – adjudicação
e aprovação de minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Aprovação de minuta de protocolo para ce-
dência das instalações da antiga escola pri-
mária de Macinhata do Vouga à Associação
de Proteção Civil de Macinhata do Vouga
Aprovado por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade -
Luís Carlos Oliveira Ferreira (proc. de obras
n.º 129/17)
Aprovado por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade - Rui
Filipe Tomaz (processo de obras n.º 303/18)
Aprovado por unanimidade

Certidão destaque de parcela - Mário Jorge
Duarte Silva (processo de obras n.º 327/20)
Aprovado por unanimidade

Declaração de caducidade - Alital - Cadeiras
de Escritório, S.A. (processo 409/17)
Aprovado por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
ção da caução - segurança rodoviária em
vias do concelho – sinalização horizontal
(marcas rodoviárias) –1.ª fase
Aprovado por unanimidade

19 janeiro

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
ção da caução - reabilitação dos caraman-
chões do parque de Espinhel
Aprovado por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
cão da caução - pavimentação do caminho
de desvio da ponte em Óis da Ribeira
Aprovado por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva - pavimentação do caminho de
desvio da ponte em Óis da Ribeira
Aprovado por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
ção de caução - controlo de cheias em
Águeda - intervenção nas secções de vazão
da Ponte do Campo, Ponte de Óis da Ribei-
ra e no canal secundário rio Águeda “by-
pass” em Águeda - canal secundário rio
Águeda - Ponte de Óis da Ribeira -
conclusão
Aprovado por maioria

Atribuição de um apoio financeiro
“cooperação no âmbito da promoção e
dinamização do Museu Etnográfico da
Região do Vouga” - ano 2021
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoios no âmbito do código
regulamentar do município de águeda –
associativismo cultural recreativo e juvenil
(F1)
Aprovado por unanimidade
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Protocolo com a CERCIAG (Cooperativa de
Educação e Reabilitação de Cidadãos com
Incapacidades de Águeda) para apoio ao
funcionamento da Casa de Abrigo para
pessoas com deficiência vítimas de
violência doméstica
Aprovado por unanimidade

Aquisição, por lotes, de serviços de limpeza
em edifícios municipais e edifícios escolares
–ratificação dos despachos do Sr. Presiden-
te - adjudicação e aprovação de minutas de
contrato
Aprovado por maioria

Aquisição de serviços de recolha e trans-
porte a destino final adequado de resíduos
urbanos (RU) e resíduos de construção e
demolição (RCD) no concelho de Águeda –
ratificação de despachos do Sr. Presidente
– adjudicação e aprovação de minuta de
contrato
Aprovado por maioria

Certidão de destaque de parcela - Maria
Fátima Rodrigues Moreira (processo de
obras n.º 313/20)
Aprovado por unanimidade

Certidão de destaque de parcela - Matilde
Oliveira Soares (processo de obras n.º
342/20)
Aprovado por unanimidade

Certidão de destaque de parcela - Tiago An-
dré Marques Pinto (processo de obras parti-
culares n.º 344/20)
Aprovado por unanimidade

Autorização de balanço de construção sobre
a via pública – Bícepes e Trícepes – Giná-
sios, Lda (processo de obras n.º 245/58)
Aprovado por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade -
Filipe Oliveira Brites (processo de obras
particulares n.º 261/18)
Aprovado por unanimidade

Redução do valor da Taxa Municipal de
Licenciamento em 50%, no âmbito do
incentivo à construção ambientalmente
sustentável – Tiago André Bastos Pires –
processo de obras particulares n.º 44/17
Aprovado por unanimidade

Transporte escolar - revogação das aden-
das aos contratos interadministrativos n.º
89/16, 90/16, 91/16 e 115/17 e anexas à
proposta ao executivo n.º 256/20
Aprovado por unanimidade

Programa de expansão e desenvolvimento
pré-escolar - custos de dezembro/2020 e
previsão custos refeições de janeiro e
fevereiro – ano letivo 2020/2021
Aprovado por unanimidade

Refeições escolares 1.º Ciclo do Ensino Bá-
sico - custos dezembro/2020 e previsão de
custos de janeiro e fevereiro/2021
Aprovado por unanimidade

Aceitação de doação do espólio de António
Breda
Aprovado por unanimidade

Bicicletas elétricas de Águeda – proposta
para serviço de utilização gratuito
Aprovado por unanimidade

Protocolo para a reabilitação e valorização
da Ribeira da Aguieira e Rio Marnel –
Águeda
Aprovado por unanimidade

Pagamento de quota extraordinária à Adices
– Associação de Desenvolvimento Local
Aprovado por unanimidade

Adesão do Município de Águeda à Platafor-
ma ODS Local
Aprovado por maioria

Tabela de preços do Águeda Living Lab –
2021
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal de re-
crutamento de pessoal
Aprovado por unanimidade

2 fevereiro

Auto de vistoria geral para efeitos de
liberação da caução - Canal secundário do
Rio Águeda by-pass em Águeda
Aprovado por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos delibera-
ção da caução - conceção/construção de
Ponte de Avelal de Baixo
Aprovado por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva dos elementos construtivos
não estruturais ou instalações técnicas -
canal secundário do Rio Águeda by-pass
em Águeda
Aprovado por maioria

Empreitada de “Pavimentação da Rua da
Canada, freguesia de Aguada de cima” –
adjudicação e aprovação de todas as pro-
postas admitidas e sua ordenação e aprova-
ção de minuta de contrato
Aprovado por maioria

Empreitada de “Requalificação de espaços
exteriores do Centro Cívico de Arrancada do
Vouga, freguesia de Valongo do Vouga” –
aprovação e adjudicação da única proposta
admitida e aprovação de minuta de contrato
Aprovado por maioria

Empreitada de “Reabilitação do Mercado
Municipal” – adjudicação e aprovação de
minuta de contrato
Aprovado por maioria

Remodelação do Centro de Saúde de
Águeda - prorrogação do prazo de entrega
das propostas - ratificação do despacho do
Sr. presidente datado de 15 de janeiro de
2021
Aprovado por maioria

Certidão de destaque de parcela - Deolinda
Lopes Ribeiro
Aprovado por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade -
Elisa Pires Oliveira Vieira
Aprovado por unanimidade

Declaração de caducidade - António Vicente
Costa Sereno
Aprovado por unanimidade

Aceitação de torre de testes com altura su-
perior a 12 metros, nos termos do estabe-
lecido no artigo 25.º do regulamento do Pla-
no de Pormenor do Parque Empresarial do
Casarão - Ciclo Fapril, S.A.
Aprovado por unanimidade

Isenção de pagamento de Taxa Municipal
de Licenciamento - Patronato de Nossa Se-
nhora das Dores
Aprovado por unanimidade

Reconhecimento do estatuto de Entidade de
Interesse Histórico e Cultural local à d’Orfeu
- Associação cultural
Aprovado por unanimidade

Protocolo para a cedência do direito de utili-
zação da sala de reuniões do edifício da
“Casa dos Magistrados” à Cruz Vermelha de
Águeda
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio à Ativamais - Associa-
ção para a promoção da atividade física,
saúde e bem-estar pela dinamização do
Centro Municipal de Marcha e Corrida de
Águeda
Aprovado por unanimidade

Apoio A4 - ração
Aprovado por maioria

Pedido de apoio extraordinário – Abarca
Aprovado por unanimidade

Restrição ao horário de funcionamento -
Lavandaria Self Service – Águeda
Aprovado por unanimidade

Redução do horário da lavandaria Majes-
tosa Vedeta, em Aguada de Cima
Aprovado por unanimidade
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Construção da Ecopista do Vouga -
proposta de aprovação de minuta de
protocolo de cooperação a celebrar entre os
Municípios de Águeda e de Albergaria-a-
Velha
Aprovado por unanimidade

Termo de parceria entre o Município de
Águeda e a Associação Bandeira Azul da
Europa e Eco-escolas
Aprovado por unanimidade

Aprovação das doações efetuadas por mu-
nícipes e entidades diversas à Biblioteca
Municipal Manuel Alegre
Aprovado por unanimidade

Realização de testes rápidos proposta pelos
Sr.s Vereadores Paulo Seara, António Ga-
ma e Antero Almeida
Reprovado por maioria

Veterinário municipal - protocolo com a
Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
Aprovado por unanimidade

Regulamento de atribuição de apoio socio-
cultural para alunos do Ensino Básico que
frequentam o Conservatório de Música de
Águeda.
Aprovado por maioria

Aquisição de produtos desinfetantes e
estabilizadores da qualidade da água das
Piscinas Municipais e análise microbiológi-
cas e fisicoquímicas
Aprovado por unanimidade

RSU's tratamento efetuado pela ERSUC
Aprovado por maioria

Dinamização de natação adaptada e outras
atividade de meio aquático e aprendizagem
da natação
Aprovado por unanimidade

Atribuição subsídio arrendamento 1.ª fase
Aprovado por unanimidade

16 fevereiro

Declaração de intenção de caducidade –
Sociedade Hoteleira do Vale do Grou, S.A. -
processo n.º 319/80
Aprovado por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade –
Armando Manuel Ferreira Costa (processo
n.º 962/00)
Aprovado por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade –
Alcides Almeida Martins (processo de obras
n.º 180/01)
Aprovado por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade –
Perfilkit, Lda. (processo de obras n.º 111/16)
Retirado por unanimidade

Declaração de caducidade – River & Sierra,
Lda. (processo de obras n.º 107/18)
Aprovado por unanimidade

Declaração de caducidade – Rui Filipe Silva
Tomaz (processo de obras n.º 303/18)
Aprovado por unanimidade

Protocolo de cooperação no âmbito das
residências artísticas - Programa Agitlab
2021
Reprovado por maioria

Doação de bens móveis - Agrupamento de
Escolas de Águeda e escola não agrupada
Aprovado por unanimidade

Denúncia de contrato-promessa de compra
e venda - lotes 69 a 74 do Parque Empresa-
rial de Águeda
Aprovado por unanimidade

Ações de divulgação - ano civil 2021
Aprovado por unanimidade

Adesão ao Green City Accord
Aprovado por unanimidade

Contratos interadministrativos de delegação
de competências transporte de alunos e
refeições
Aprovado por unanimidade

1.ª alteração modificativa ao Orçamento do
ano de 2021
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de manutenção de
sistemas AVAC instalados em edifícios mu-
nicipais e edifícios escolares - aprovação de
despesa plurianual pela Assembleia Munici-
pal de Águeda
Aprovado por unanimidade

Autorização de despesas plurianuais
Aprovado por maioria

Adenda aos contratos interadministrativos
292/2019 e 289/2019
Aprovado por unanimidade

15 fevereiro - extraordinária

Remodelação do Centro de Saúde de Águe-
da - aceitação de erros e omissões, nos ter-
mos do disposto na alínea b) do n.º 5 do ar-
tigo 50.º do Código dos Concursos Públicos,
e prorrogação do prazo de entrega das
propostas nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do citado diploma legal
Aprovado por maioria

Apoios na área da educação e infância,
durante o período da pandemia Covid-19
Aprovado por unanimidade

Cessação do contrato-programa n.º 248/
2017 e da adenda 118/2019 e aprovação
dos contratos-programa no âmbito da ce-
dência de instalações do Centro de BTT de
Águeda ao Clube de BTT de Águeda e ao
Clube Desportivo Águeda Bikefriends
Aprovado por maioria

Celebração das adendas aos contratos in-
teradministrativos celebrados, em 2019 e
2020, com a freguesia de Aguada de Cima,
e em 2020, com as Uniões de Freguesias
de Águeda e Borralha, Recardães e Espi-
nhel e Travassô e Óis da Ribeira
Aprovado por unanimidade

Contratos interadministrativos 2021
Aprovado por unanimidade

Celebração de protocolos de colaboração
entre o Município de Águeda e as fregue-
sias para atribuição de apoio financeiro
Aprovado por unanimidade

Contrato interadministrativo de delegação
de competências para execução de projeto
no âmbito do Orçamento Participativo de
Águeda
Aprovado por maioria

Atribuição de apoio financeiro às freguesias
para aquisição, aluguer ou manutenção de
tratores e máquinas agrícolas ou florestais
Aprovado por unanimidade

Protocolo para execução do projeto do OPP
2018 “Explorappateira”
Aprovado por maioria

Atribuição de apoio à Ativamais pelo dinami-
zação do Centro Municipal de Marcha e
Corrida de Águeda
Aprovado por maioria

Protocolo de apoio a colaboração entre a
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Águeda e o Município de
Águeda
Aprovado por unanimidade

Isenção de taxa de ocupação do domínio
público e autorização para operação de pos-
tos de carregamento de veículos elétricos
Aprovado por unanimidade

Aprovação da dispensa total do cumprimen-
to da dotação de lugares de estacionamento
e a aceitação do pagamento da respetiva
compensação em numerário – Paula Ferrei-
ra Rocha (processo de obras n.º 170/80)
Aprovado por maioria
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534 equipamentos (computadores

327 hotspots

600 equipamentos 
278 hotspots

Para apoio no ensino à distância, 
no ano letivo de 2019/2020:

 portáteis e tablets)

No atual ano letivo, foram entregues:

Alargamento dos prazos
de pagamento das rendas
de Habitações Municipais

e Subsídio ao
Arrendamento e outras
faturas e pagamentos 

Aceitação de candidaturas
ao Programa do Subsídio

ao Arrendamento em
qualquer altura, no que

respeita às pessoas
afetadas pelo COVID-19

à autarquia

Somando os incentivos
extraordinários, concedidos às
associações desportivas,
culturais e sociais do
concelho, em resposta às
necessidades impostas pela
Covid-19, aos apoios
regulares atribuídos pela
Autarquia às diferentes
instituições do concelho, a
Câmara de Águeda totaliza
um apoio, em 2020, de cerca
de um milhão de euros às
instituições concelhias.

Medidas de apoio em tempo de pandemia

Criada  uma linha 
de apoio para 
esclarecimento 
de dúvidas: 
234 180 115 
info.covid19@
cm-agueda.pt.

A Câmara Municipal de Águeda tem, desde o início da atual pandemia, acompanhado de perto a evolução da
situação, tendo implementado medidas de apoio ajustadas às necessidades da população. Nesta página escre-
vem-se alguns exemplos de medidas e apoios realizados.

Linha de apoio 
psicológico,

através do número 
234 180 125, 

de segunda-feira 
a sábado, 

das 9 às 18 horas.

Manutenção dos protocolos e
contratos interadministrativos
com Uniões/Juntas 
de Freguesia e
IPSS/Associações Locais, 
no âmbito da Educação, 
de forma a manter a liquidez
destas instituições

Entrega de refeições
diárias a alunos
abrangidos pelo escalão 1
da Segurança Social e
outros casos sinalizados
Câmara proporciona
diariamente 362 refeições
(sendo 273 entregues ao
domicílio)

Foram apoiadas
IPSS’s com valências

na área da infância,
como um apoio indi-
reto às famílias, de

forma a apoiar no
valor das mensalida-
des das crianças no

período de encer-
ramento, devido ao

confinamento

Desde o início da pandemia e
até fevereiro deste ano, a
Câmara Municipal investiu
206.100 euros na aquisição de
bens de combate aos efeitos
da Covid-19, nomeadamente
material de desinfeção, higie-
nização e limpeza, fatos e cal-
çado de proteção, máscaras e
luvas, termómetros, tendas e
instalações provisórias e ainda
outros equipamentos de
proteção (acrílicos, viseiras,
etc.).
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Acordo histórico para Acordo histórico para construirconstruir  
ligação Águeda/Aveiroligação Águeda/Aveiro

A Câmara Municipal de Águeda aprovou, em reunião extraordinária do
Executivo, o acordo de colaboração a celebrar entre a IP – Infraestru-
turas de Portugal, o Município de Águeda e o Município de Aveiro para
o desenvolvimento do projeto de execução para a construção do Eixo
Rodoviário Aveiro/Águeda (ERAA).
Nos termos do documento, serão os dois Municípios, em articulação
com a IP, a avançar com o projeto de execução, que terá de ficar con-
cluído até 2023. O acordo prevê todas as eventualidades, nomeada-
mente no que respeita ao financiamento para a realização do projeto,
estimado em cerca de dois milhões de euros, podendo ser assegurado
pela própria IP (85%) e pelos Municípios (15%) ou no âmbito do Plano
de Recuperação e Resiliência (100%).
Atualmente, a circulação entre Águeda e Aveiro é assegurada por três
trajetos distintos, todos eles considerados bastante saturados, demora-
dos e desajustados face às necessidades atuais, através da antiga
EN230, que liga Águeda a Aveiro por Travassô, na jurisdição dos muni-
cípios desde o final dos anos 90; pela EN333 entre Águeda e Oiã e pe-
la EN235 entre Oiã e Aveiro; e ainda pela A25, a partir de Serém, em
Macinhata do Vouga. Deste modo, esta intervenção vem, não só, col-
matar necessidades com largos anos, como permite melhorar as redes
viárias e estreitar as ligações a outras vias estruturantes nacionais.
Esta nova ligação rodoviária, que agora se pretende estabelecer
através do ERAA, é constituída por duas vias em cada sentido, prefe-
rencialmente com perfil de autoestrada. A ligação será feita por Travas-
sô, passando por Eirol, cruzando a A1 e a A17 e terminando na rotunda
do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. 
Estima-se que a distância entre Águeda e Aveiro percorrida através do
ERAA passe a ser de cerca de 14 quilómetros, reduzindo-se em cerca
de 40% a extensão do percurso por comparação com a via atualmente
em uso. O tempo de viagem será reduzido em cerca de 65%, por
comparação com o tempo exigido para percorrer as infraestruturas em
uso, de modo a que passe a ser possível viajar entre as duas cidades
em cerca de 10 minutos.

“Este é um dia histórico
para Águeda e para esta
região. É uma luta de
várias gerações de
políticos aguedenses 
e este acordo espelha
bem a mudança de
atitude, o espírito de
colaboração e a
disponibilidade para
fazer parte da solução
entre todos os
intervenientes"

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

"Orgulhamo-nos de fazer
parte deste momento
histórico, sonhado por
muitos e somente
concretizado agora. 
É o corolário de um
mandato marcado
por obras e resultados"

Edson Santos
Vice-Presidente da Câmara

Municipal de Águeda




