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A Câmara Municipal assinou
contratos de financiamento
para a Área de Acolhimento
Empresarial e para a ligação
do PEC ao IC2

Águeda capta 66
milhões de euros

O edifício da CP de Águeda
foi concessionado ao
Município, que vai ocupar
parte do espaço com alguns
serviços camarários. Espaço
envolvente à estação vai ser
requalificado

Edifício da CP

A Câmara de Águeda, no
âmbito do programa de
controlo de felinos errantes,
implementou um projeto
inovador, colocando abrigos
e pontos de alimentação
espalhados pela cidade

Casa dos Gatos

O Município de Águeda foi
distinguido, entre as 130
autarquias de todo o país que
fazem parte do MAD, pelas
oportunidades de prática
desportiva outdoor

Desporto
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Estamos a
trabalhar para
concretizar os
projetos e obras
que vão
contribuir para
o aumento da
qualidade de
vida dos
cidadãos que
escolhem
Águeda para
viver e
trabalhar

Presidente da Câmara 
Municipal de Águeda

Decididamente que são boas notícias, a
que se juntam outras, referentes a tantas
e tantas obras que estamos a realizar em
todos o concelho, como a segunda fase
da empreitada que permitirá um maior
controlo do leito de cheia na baixa da
cidade, sem esquecer as que se referem
à infraestruturação viária ou à regenera-
ção urbana das nossas freguesias. A re-
qualificação dos rios e ribeiras que está
em curso, recorrendo a técnicas de en-
genharia natural é uma aposta que se
tem revelado um sucesso e um modelo
de boas práticas para outros municípios. 
Ou ainda o Mercado Municipal, cuja inter-
venção está a poucas semanas de ini-
ciar. Neste momento, está a decorrer o
processo de instalação das estruturas
provisórias que irão receber os comer-
ciantes do mercado enquanto este esti-
ver em obras. Seguir-se-á a montagem
do estaleiro e o início da obra propria-
mente dita. 
Na área da saúde, estão em curso impor-
tantes intervenções, nomeadamente no
Hospital e Centro de Saúde de Águeda. 
Estamos a trabalhar afincadamente para
realizar todos estes projetos e muitos ou-
tros, de vários quadrantes, que irão ca-
pacitar ainda mais o nosso concelho,
destacando-o na área económica, am-
biental, cultural, desportiva, social e turís-
tica, e contribuindo de forma indelével
para o aumento da qualidade de vida dos
cidadãos que escolhem Águeda para vi-
ver e trabalhar.

Car@s aguedenses,

O primeiro trimestre do ano trouxe gran-
des notícias para o Município de Águeda
com a garantia de financiamento a proje-
tos estruturantes para o nosso Concelho.
Conseguimos a maior captação de inves-
timento alguma vez alcançada numa
candidatura a fundos comunitários por
parte do Município de Águeda. Falamos,
naturalmente, no projeto da Área de Aco-
lhimento Empresarial, que vai implicar
um conjunto de investimentos muito avul-
tados e que vai tornar o Parque Empre-
sarial do Casarão (PEC) ainda mais com-
petitivo e com novas potencialidades, po-
sicionando-o na esfera das infraestrutu-
ras empresariais de nova geração e um
modelo a ser seguido e replicado interna-
cionalmente. Conseguimos, nesta candi-
datura, para este projeto e visão estraté-
gica, um suporte financeiro, no âmbito do
Plano de Recuperação e Resiliência, de
mais de 20 milhões de euros. O próprio
Governo e os organismos tutelares defi-
nem a nossa candidatura como a melhor
apresentada. Isso é digno de nota e de
orgulho para a gestão municipal, mas
essencialmente para todos os agueden-
ses, que vão beneficiar de um projeto de
vanguarda. 
A este projeto associa-se a ligação viária
do PEC ao IC2, um investimento que
vem capacitar ainda mais a capacidade e
competitividade do PEC. E se a estes
dois investimentos juntarmos o do Eixo
Rodoviário Aveiro-Águeda, estamos a fa-
lar da cativação de um total de 66 mi-
lhões de euros de fundos europeus para
projetos estruturantes a realizar no con-
celho de Águeda.
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Entrevista

Assumiu, neste mandato, o pelouro da cultura. O que
defende para esta área em concreto?
Há muita coisa que foi muito bem feita ao longo dos últi-
mos anos, que colocaram Águeda no mapa cultural do
país, que posicionaram o concelho na esfera dos grandes
eventos nacionais, atraindo artistas, espetáculos e ex-
pressões culturais das mais diferentes áreas. As associa-
ções são dinâmicas e continuam a trabalhar com afinco na
defesa do património cultural do concelho.
Precisamos apostar numa maior dinamização e divulgação
do que de melhor se faz por todo o concelho, nas nossas
freguesias. Há muitos equipamentos e espaços culturais
nas freguesias que importa dinamizar, utilizar e rentabili-
zar. Nesse sentido, iremos procurar criar uma rede em que,
através das residências artísticas, com o CAA e até mesmo
com a BMMA, possamos levar esta cultura às freguesias.
Queremos apostar na democratização do acesso à cultura
e à arte, descentralizando eventos e atividades culturais,
aproximando a cultura de todos os cidadãos.

Este será um ano de retoma de eventos desportivos e
culturais? 
De facto e ao que tudo indica até ao momento, este será
um ano para o regresso dos grandes eventos, tanto des-
portivos como culturais, que estavam condicionados pela
necessidade de controlo da evolução pandémica. Eventos
a que já tínhamos habituado o público local, regional, na-
cional e até internacional, que se tornaram marca de
Águeda, que levam o nome do concelho além-fronteiras e
que promovem o nosso território como um destino de ex-
celência. Eventos há muito esperados, como o Mundial de
Motocross, o Natal ou o AgitÁgueda, que são referências
e que atraem a Águeda milhares de visitantes.

O AgitÁgueda é um evento referência nacional e inter-
nacional, que marca o panorama dos festivais de verão,
que promove a nossa cultura, gastronomia, associati-
vismo e dinâmica turística. Este ano, depois dois anos de
interregno por força das condicionantes amplamente
conhecidas, vamos ser ainda mais ousados e criativos na
nossa abordagem ao festival, que vinha trilhando um
caminho de crescimento e sucesso. Não deixámos, ape-
sar dos constrangimentos, de manter as ruas decoradas
com os guarda-chuvas coloridos, uma imagem de marca
do nosso concelho, e ainda de apostar na arte urbana co-
mo afirmação cultural. Este ano, vamos continuar a apre-
sentar ideias diferenciadoras e novidades que surpreen-
dam. É assim que temos feito ao longo dos anos e este
será ainda mais surpreendente, traremos novidades e
muita criatividade, que iremos oportunamente divulgar.

O que se pode esperar do AgitÁgueda de 2022? 

Um outro exemplo de descentralização são as residên-
cias artísticas...
Exatamente. Neste momento, temos em curso um projeto
junto da comunidade escolar que visa precisamente o
envolvimento de jovens na criação cultural e que vai de-
correr até junho. Promove o “cultivo” da atividade criativa
através de uma partilha entre os artistas de vários países
em residência em Águeda e os alunos. É uma experiência
pedagógica e cultural que posiciona Águeda no que se
refere à dinamização da criatividade entre os jovens.
Queremos, com as várias iniciativas culturais e criativas
que vamos desenvolvendo, afirmar Águeda como um
concelho produtor de arte e cultura e esta iniciativa é
mais um exemplo do que temos vindo a apoiar e a
incrementar.
As residências artísticas continuam a ser uma aposta
estratégica?
Com certeza. É através desta dinâmica, que tem sido
desenvolvida ao longo dos últimos cinco anos e que tem
provado ser um sucesso, que atraímos artistas de vários
países, com diferentes referências e modelos culturais
que enriquecem a produção artística que é feita em
Águeda e leva o nome de Águeda cada vez mais longe.

"Vamos continuar a surpreender"
Manter-se-á, sem dúvida, uma dinâmica muito forte que
nos vai permitir ter Águeda, em julho, como centro de
cultura e de atração turística.

Pode dar alguns exemplos?
Uma das formas de levar a cultura fora do espaço urbano
são os "Concertos de inverno e romarias", que a partir de
abril e até agosto vai percorrer o concelho com a realiza-
ção de espetáculos com as nossas bandas nas freguesias.
Se por um lado promovemos a cultura e a dinamização de
atividades culturais nas freguesias, esta é mais uma
forma de apoiar as nossas bandas, que são também elas
uma referência no setor.

O Centro de Artes de Águeda é mais do que um espaço
de arte e cultura?
O CAA tem vindo a fazer o seu caminho ao longo destes
quase cinco anos e tem sido uma peça fundamental na di-
namização da cultura de Águeda e até mesmo da região.
Tem cimentado o seu posicionamento como espaço de aco-
lhimento de artistas de várias expressões performativas.
Pretendemos que o CAA se abra ainda mais à sociedade,
que as associações percebam que têm aqui um equipamen-
to que pode estar ao seu dispor de forma a ser um espaço
privilegiado de promoção do que de melhor se faz em
Águeda e na região. O CAA é uma casa de cultura por exce-
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Uma arte que é urbana

Águeda tem cada vez mais pontos de referência na
arte urbana, porque apostamos nessa forma de ex-
pressão artística. O nosso roteiro de arte urbana é
mais um motivo de interesse para visitar Águeda,
tanto por turistas nacionais como estrangeiros, que
querem ver ao vivo as belas pinturas e instalações
que estão espalhadas pela cidade. Também nessa
área vamos continuar a surpreender e a cativar mais
artistas de renome nacional e internacional para usa-
rem as paredes do espaço urbano como tela, fazendo
da cidade uma verdadeira galeria a céu aberto, que
vale a pena (re)descobrir.

lência e por isso mesmo queremos que seja, indiscutivel-
mente, um espaço onde os artistas, amadores ou profissio-
nais, locais, nacionais ou estrangeiros, tenham um palco
para a sua expressão cultural.
O desporto continua a ser uma aposta estratégica? 

Continuamos focados nessa aposta forte e sustentável no
desporto para todos, que tem foco na promoção de um
estilo de vida saudável. Temos vários equipamentos e
infraestruturas desportivas ao dispor dos cidadãos, de
todas as idades e circunstâncias. Apoiamos o desporto de
formação em várias modalidades e ainda o desporto
adaptado, porque acreditamos que o desporto é, de facto,
para todos, sem excepção. A nossa proposta e estratégia é
desenvolver ainda mais atividades para que o número de
praticantes de desporto aumente, seja de forma amadora
ou federada, na área escolar e nas várias modalidades,
porque desporto é saúde e bem-estar e estamos empe-
nhados em promover e melhorar a qualidade de vida de
todos os aguedenses.

O trabalho desenvolvido pelas estruturas associativas
nesta área é determinante.
Muito. E reconhecemos o enorme trabalho que fazem na
promoção do desporto e da atividade física no concelho e
por isso somos parceiros atentos e participantes das diver-
sas instituições desportivas do concelho. Mantemos um
apoio financeiro constante que sabemos ser importante
para a regular e até aumento de oferta de iniciativas,
eventos e atividades desportivas nas várias modalidades,
do ponto de vista lúdico, formativo ou competitivo. 
O apoio que prestamos às coletividades e atletas reco-
nhece este papel importante na promoção e dinamização
do desporto e da formação desportiva por todo o concelho
e está alinhado com a estratégia municipal na aposta em
políticas que conduzam ao aumento do número de prati-
cantes de desporto, seja ao nível federativo, amador ou
recreativo.

E do ponto de vista turístico, qual a estratégia a imple-
mentar?
Somos um município referência pela nossa dinâmica
turística também. Somos apontados por diversos organis-
mos internacionais como um destino sustentável e de ex-
celência. Temos vários pontos de atração turística, desde a
maior lagoa natural da Península Ibérica, a aldeias serranas
com características únicas, sem esquecer as belezas natu-
rais da nossa paisagem, os parques fluviais e os trilhos
terrestres e cicláveis. Desenvolvemos atividades ao longo
de todo o ano que atraem visitantes, como as atividades
náuticas e de lazer nos rios e nos espaços naturais do
concelho, ou o AgitÁgueda (com toda a dinâmica cultural,
gastronómica e de lazer) ou ainda o Natal e as várias
romarias de cariz religioso. Continuamos com uma aposta
muito forte e diferenciada no turismo ferroviário, dinami-
zando ainda mais a única linha de bitola estreita em fun-
cionamento em Portugal. Pretendemos continuar a dina-
mizar o nosso concelho nos vários quadrantes, seja
desportivo, cultural, social ou turístico.

beÁgueda vai ser alargado

Um dos projetos referência nacional é o das bicicle-
tas elétricas partilhadas beÁgueda que vamos con-
tinuar a alargar às freguesias, promovendo a utiliza-
ção dos meios de mobilidade suave em todo o
Concelho. 
Este projeto é evidência da aposta do Município na
mobilidade suave. Depois de ter começado a ser alar-
gado a cinco freguesias (Travassô e Óis da Ribeira;
Recardães e Espinhel; Trofa, Segadães e Lamas do
Vouga; Valongo do Vouga; e Macinhata do Vouga, no
âmbito de um projeto de promoção do uso da
bicicleta em ligação com os comboios, é nosso
objetivo ampliar o conceito e estendê-lo a todas as
freguesias do Concelho, disponibilizando para uso da
população opções de meios alternativos e suaves de
mobilidade.

Uma outra área relevante é a ambiental.
Sem dúvida e à qual damos uma importância muito gran-
de, com grandes investimentos e medidas de intervenção,
seja pela sensibilização e ação pedagógica junto da
comunidade escolar, com a dinamização de atividades
lúdicas e educativas para alertar as crianças e jovens para
o ambiente, sustentabilidade e ciência; ou ainda através de
medidas concretas de intervenção nos nossos rios e ribei-
ras, nomeadamente através de programas comunitários
como o LIFE. Este programa tem como objetivo promover a
melhoria do estado de conservação ecológica das linhas de
água da bacia do rio Vouga, através da implementação de
ações para promover a reabilitação dos habitats junto aos
rios, bem como as populações de peixes migradores
nestas linhas de água. É precisamente isso que estamos a
fazer, no sentido de promover a conservação ambiental
para estimular migração de peixes nos rios Águeda e
Alfusqueiro (ver página 21)  ou a reabilitação de rios e
ribeiras do concelho, recorrendo a técnicas de engenharia
natural, como está a ser feito, neste momento, nos rios
Águeda, Alfusqueiro e Marnel ou nas ribeiras do Ameal e
da Aguieira.



O projeto da Área de Acolhimento
Empresarial, que vai tornar o PEC num
parque empresarial de nova geração, é a
maior candidatura e maior financiamento
alguma vez atribuído a Águeda.

Águeda capta 66 milhões 
de euros de investimento
para obras estruturantes

O Município de Águeda cativou investimento de fundos europeus para
três projetos “determinantes para o desenvolvimento e crescimento do
concelho”, em concreto o Eixo Rodoviário Águeda-Aveiro, a Área de Aco-
lhimento Empresarial e a ligação do Parque Empresarial do Casarão
(PEC) ao IC2, num total de mais de 66 milhões de euros, que vêm “capa-
citar e fazer justiça a Águeda, aos seus empresários e à população”, disse
Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal.
A cerimónia de assinatura dos dois últimos contratos de financiamento de-
correu no Centro de Artes de Águeda e contou com a presença da Minis-
tra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa; da presidente da CCDRC, Isa-
bel Damasceno; dos secretários de Estado Carlos Miguel e Isabel Ferreira
(em funções na altura); e em representação da Estrutura de Missão do
PRR, Conceição Carvalho.
A Área de Acolhimento Empresarial, que vai tornar o PEC num parque
empresarial de nova geração, envolve uma candidatura aprovada de mais
de 20 milhões de euros, e que se traduz na “maior candidatura e maior fi-
nanciamento alguma vez atribuído a Águeda”, sublinhou Jorge Almeida.
Com esta verba, financiada a 100% pelo PRR, a Câmara vai instalar pai-
néis fotovoltaicos e uma estrutura de armazenamento de energia para au-
to-consumo, bem como a infraestruturação de uma ilha de qualidade de
serviço e estabilidade energética (que permitirá criar um sistema de re-
dundância, mitigando os constrangimentos existentes no fornecimento de
energia elétrica e a resolução das micro cortes), a instalação de sistemas
partilhados de abastecimento elétrico de veículos ligeiros e pesados e ain-
da melhorar a cobertura de comunicações móveis no PEC, com ligação 

Jorge Almeida | Presidente da Câmara de Águeda
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de fibra ótica, bem como a instalação de contentorização, torre de comu-
nicações 5G e antenas (ver pormenores nas páginas 8 e 9).
Vai ainda ser criada a Comunidade de Energia Renovável (CER), que vai
reunir um conjunto alargado de parceiros ligados ao PEC e à energia, e
vai ser estabelecido um sistema integrado de gestão contra incêndios com
a criação de uma equipa de prevenção e primeira intervenção, que pres-
tará apoio ao dispositivo do sistema de proteção civil.
O segundo contrato assinado refere-se à ligação do parque ao IC2, que
implica um investimento de seis milhões de euros, uma obra que vai
“beneficiar os nossos empresários e sobretudo a população que vai ficar
com uma maior capacidade de se movimentar. Era uma necessidade que
tínhamos há muito tempo”.
Quanto ao Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda, cujas propostas de concurso
de projeto de execução foram abertas, o Edil sublinhou que esta é uma
obra que ainda tem “muito trabalho pela frente” e que, tendo em conta as
metas e prazos apertados pelo PRR, é necessário “correr para realizar
esta ligação há tantos e tantos anos ansiada”.
“Nenhum de nós conseguia compreender como um centro empresarial e
com tantas pessoas como Águeda não tenha uma ligação à autoestrada.
Finalmente estamos a fazer justiça”, reiterou Jorge Almeida. A estes
investimentos somam-se, reforça, os que estão neste momento em curso,
com a segunda fase de infraestruturação do PEC, num investimento de
2,7 milhões de euros.
No final da cerimónia, a comitiva deslocou-se ao PEC onde foi colocada a
primeira pedra do futuro edifício da Comunidade de Energia Renovável
(CER)/Centro de Gestão e Controlo, um dos projetos relacionados com a
Área de Acolhimento Empresarial.

Esta foi não só a maior
como a melhor
candidatura do país. 
Por ter sido excelente 
e a única que responde
às cinco tipologias 
de intervenção é que 
teve esta avaliação. 
O mérito é vosso”

Isabel Damasceno
 Presidente da CCDRC

“Este projeto vai permitir
transformar um parque
empresarial de referência
num parque de última
geração e com uma nova
dimensão de competitivi-
dade; vai melhorar a
competitividade destes
territórios e garantir um
desenvolvimento mais
equilibrado do tecido
produtivo”

Ana Abrunhosa 
Ministra da Coesão Territorial

20,05 milhões 
de euros 

para Área de
Acolhimento

40 milhões 
de euros 
para Eixo

Águeda/Aveiro

6 milhões 
de euros para

ligação do PEC ao
IC2
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Obras no CentroObras no Centro  
de Saúde de Águedade Saúde de Águeda

As obras de remodelação e ampliação do Centro
de Saúde de Águeda, de iniciativa e a cargo da
Câmara Municipal, estão a decorrer a um bom
ritmo. Iniciada em outubro último, a intervenção
prevê uma alteração radical das áreas de prestação
de cuidados e foi dividida em três fases, sendo que
a primeira implicou a construção de um novo blo-
co, nas traseiras do atual edifício (visível na foto). 
Neste momento, estão a ser feitos os isolamentos
térmicos das fachadas exteriores e a colocação da
rede de águas pluviais e saneamento e, de segui-
da, irão ser colocadas as caixilharias e feitos os
acabamentos interiores. O restante edifício está no
seu funcionamento normal.

Seguir-se-á a 2.ª fase que afetará o bloco central
do edifício, que será alvo de uma remodelação
profunda e no âmbito da qual será retirada a co-
bertura de amianto. Nesta altura, parte das unida-
des de prestação de cuidados de saúde transitarão
para a ala nova construída durante a 1.ª fase e as
restantes para a incubadora cultural situada na
Alta Vila. A 3.ª fase respeita à intervenção na parte
lateral direita do atual edifício, onde funciona a
unidade de saúde pública.
As três fases da obra, que prevê um investimento
de 1.313.362,69 euros (acrescidos de IVA), deve-
rão estar concluídas, tendo em conta o prazo de
execução previsto, nos primeiros meses de 2023.
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A Câmara Municipal de Águeda está a requalificar a Igreja da
Trofa, que inclui o famoso Panteão dos Lemos, um edifício
classificado como Monumento Nacional e que é património do
Estado. Esta importante obra de arte de relevo cultural nacional
está a ser alvo de um processo minucioso e cuidado de conser-
vação e restauro, por técnicos e especialistas neste tipo de inter-
venções. 
Desde o início da obra, foram descobertas pinturas que estavam
escondidas, por exemplo, debaixo do material existente no arco
triunfal e nos túmulos e que estão agora a ser restauradas, num
trabalho técnico que está a ser acompanhado pela Direção-Re-
gional de Cultura do Centro.

Obras de restauroObras de restauro  
na Igreja da Trofana Igreja da Trofa
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A empreitada das Águas Residuais da Aguieira/Outeiro/Mourisca do
Vouga, realizada pela AdRA – Águas da Região de Aveiro, conta com
um investimento de mais de dois milhões de euros (2.087.851,56
euros). 
Esta é uma intervenção que atravessa duas freguesias (Valongo do
Vouga e Préstimo) envolvendo os lugares de Á-dos-Ferreiros, Arran-
cada, Junqueiro e Sobreiro, que, quando terminada, irá beneficiar cerca
de 800 famílias e empresas. Uma obra que contempla a execução de
15 quilómetros de rede de drenagem de águas residuais, bem como a
construção de 284 ramais domiciliários e nove sistemas elevatórios de
águas residuais e condutas elevatórias.
O presidente do Conselho de Administração da AdRA, Fernando
Vasconcelos, salientou que este efluente vai ser recolhido e enviado
para o sistema central da AdCL, onde vai ser tratado, sendo “devolvido
aos meios recetores de forma adequada para que a água possa ter de
novo outro tipo de utilizações”.
A solução que está a ser feita é fruto, sublinha, de “uma visão regional
para conseguir ter respostas (adequadas) aos problemas locais”. Fer-
nando Vasconcelos frisou que, desde que foi criada, a AdRA já investiu
mais de 140 milhões de euros em equipamentos e na expansão e
melhoria dos serviços de abastecimento de água e saneamento.

 “Estamos a entrar, agora,
nas freguesias mais
serranas do nosso
concelho.
Depois desta grande
empreitada, Sernada e
Aguada de Cima (Bustelo e
Vale Grande) são os locais
mais prementes e que
deveremos avançar nos
tempos mais próximos"

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

Á-dos-Ferreiros, Arrancada, Junqueiro 
e Sobreiro com obras de saneamento

2,09 milhões
euros de

investimento

"Investimento  é fruto de
uma visão regional para
conseguir ter respostas
(adequadas) aos problemas
locais”

Fernando Vasconcelos
Presidente da Águas da

Região de Aveiro

284
ramais

domésticos

15 km
de rede de

distribuição
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A empreitada referente ao sistema de drenagem da cidade, uma obra
ambiciosa e de grande envergadura, está, agora, numa segunda fase
de intervenção. Esta obra, nuclear para o sistema de proteção da baixa
da cidade às cheias, recorre a um conjunto de técnicas que permitirão
fazer o escoamento das águas pluviais que chegam a esta zona, e não
escoam naturalmente para o rio em situação de cheia. Esta solução “à
holandesa” permitirá que mesmo as zonas mais baixas que o nível do
rio não sejam inundadas.
Esta segunda fase irá incidir sobre a margem direita do rio Águeda,
desde a EN 1 até ao antigo IVV, e implica o aumento da cota do muro
existente, entre a EN 1 e o Centro de Canoagem Bério Marques, a
construção de novo muro de proteção entre este Centro e o Largo N.ª
Sr.ª da Ajuda, bem como a instalação de ensecadeiras nos vários
pontos de acesso ao rio Águeda.
Para além disto, inclui a construção de duas soluções estruturantes: a
estação elevatória de águas pluviais de Paredes e a beneficiação das
descargas pluviais entre a EN 1 e o antigo IVV.
Esta segunda fase foi adjudicada ao consórcio Cipriano Pereira de
Carvalho & Filhos, Lda. e CIPECA – Representações de Materiais e
Equipamentos para Construção, Lda., por 1.878.740,13 euros (acresci-
dos de IVA). Prazo de execução é de 365 dias. 
No conjunto das duas fases, a obra consubstancia um investimento
total de 3,28 milhões de euros.

"Esta é uma obra
estruturante para
melhorar as condições da
rede de águas pluviais,
relevante para atenuar o
risco de inundação em
particular da baixa da
cidade"

Jorge Almeida
Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda

Empreitada de controlo de cheias 
entra na segunda fase de intervenção
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Obras Municipais

3,28 milhões
euros de

investimento

365 dias 
é o prazo 

de execução

O Município de Águeda, noO Município de Águeda, no
âmbito dos compromissos deâmbito dos compromissos de
sustentabilidade aprovados,sustentabilidade aprovados,
nomeadamente na área am-nomeadamente na área am-
biental, tem desenvolvidobiental, tem desenvolvido
projetos, estudos, medidas eprojetos, estudos, medidas e
iniciativas com vista a preve-iniciativas com vista a preve-
nir e combater as alteraçõesnir e combater as alterações
climáticas. O Plano de Adap-climáticas. O Plano de Adap-
tação às Alterações Climáti-tação às Alterações Climáti-
cas do Município de Águeda –cas do Município de Águeda –
PAAC Águeda, cofinanciadoPAAC Águeda, cofinanciado
pelo programa POSEUR, reú-pelo programa POSEUR, reú-
ne um conjunto de ações ene um conjunto de ações e
medidas que visam, entre ou-medidas que visam, entre ou-
tros, a adaptação do territóriotros, a adaptação do território
aguedense à problemática.aguedense à problemática.



Obras Municipais

O edifício da Estação da CP de Águeda foi concessionado ao Municí-
pio. O contrato, assinado pela autarquia e o IP – Património – Adminis-
tração e Gestão Imobiliária, S.A., segue-se à autorização anterior do IP
para a requalificação do espaço envolvente à estação que está a ser
elaborado pela Câmara de Águeda, e que permite a utilização de
terrenos que são do domínio público ferroviário (imagem em baixo).
No seguimento deste acordo, parte do edifício da estação vai ser ocu-
pada com alguns serviços camarários.
Esta concessão interliga-se com o projeto que a Câmara de Águeda
está a desenvolver para aquela zona. A empreitada de requalificação
do Largo da Estação, que para além da envolvente da própria estação
abrange um troço da Avenida Dr. Joaquim de Mello, a Rua 12 e a Rua
8 de Setembro, num total de cerca de 6.424 metros quadrados e visa
colmatar alguns constrangimentos que se verificam naquela zona
central da cidade. 
Com a intervenção, a Câmara Municipal de Águeda pretende transfor-
mar toda a aquela área, melhorando a circulação de peões e veículos,
bem como tornando a área mais segura e mais atrativa.

"Precisamos de cuidar do
património existente no
nosso concelho e é
justamente isso que iremos
fazer tanto no edifício
como na zona envolvente à
estação da CP de Águeda,
conferindo àquela área
uma nova centralidade,
com uma renovação e
modernização do aspeto,
tornando-a uma zona de
atração turística"

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda
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Foi aprovada, igualmenteFoi aprovada, igualmente
com o IP, a subconcessão docom o IP, a subconcessão do
espaço canal do troço ferro-espaço canal do troço ferro-
viário do ramal de Viseu daviário do ramal de Viseu da
Linha do Vouga desativadoLinha do Vouga desativado
no Carvoeiro. Este contrato,no Carvoeiro. Este contrato,
que vigorará por 25 anos, fazque vigorará por 25 anos, faz
parte do projeto departe do projeto de
construção da Ecopista doconstrução da Ecopista do
Vouga, numa extensão deVouga, numa extensão de
1,577 quilómetros, que já está1,577 quilómetros, que já está
em curso.em curso.

Linha do Vouga

Edifício da estação da CPEdifício da estação da CP  
concessionado ao Municípioconcessionado ao Município



 Município

Águeda vai ter uma 3.ª EquipaÁgueda vai ter uma 3.ª Equipa  
de Intervenção Permanentede Intervenção Permanente
A população do Concelho de Águeda vai ter ao
seu serviço uma 3.ª Equipa de Intervenção Perma-
nente (EIP), que vai ficar instalada no quartel dos
Bombeiros Voluntários de Águeda. A criação desta
EIP resulta de uma manifestação de in-teresse
apresentada pelo Município, em articulação com
os BVA, e foi aprovada pela Autoridade Nacional
de Emergência e Proteção Civil, sendo a única 3.ª
equipa a ficar colocada no distrito de Aveiro.
“Apresentámos, em conjunto com os BVA, a candi-
datura para a criação, em Águeda, de uma 3.ª EIP
considerando que é uma necessidade premente o
reforço da capacidade operacional do corpo de
bombeiros locais”, disse Jorge Almeida, Presidente

 da Câmara de Águeda, para quem esta 3.ª EIP, a
juntar-se às restantes duas, vem dotar o concelho
de meios para um socorro ainda mais eficaz, seja
em caso de incêndio ou qualquer outra ocorrência.
A constituição de uma 3.ª equipa é justificada ain-
da pelo facto de Águeda ser a quarta maior cidade
da região de Aveiro, que, para além da sua exten-
sa mancha florestal, enfrenta diversos riscos ao ní-
vel da proteção civil (incêndios, cheias/inundações,
acidentes rodoviários, etc.), é um concelho em
franco crescimento industrial, nomeadamente com
a Área Empresarial de Nova Geração no PEC, que
trouxe (e continua a trazer) para o concelho novos
tipos de indústria com riscos associados.
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Município
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A Câmara Municipal de Águeda aprovou, em fevereiro, um conjunto de
apoios e contratos interadministrativos com as Juntas (JF) e Uniões de
Freguesia (UF) do Concelho. 
As verbas aprovadas respeitam a apenas parte dos valores que vão ser
transferidos para diferentes autarquias locais do concelho, isto porque
nem todas tinham, nessa altura, todos os dados disponíveis e funda-
mentados para efetivar o processo.
Entre os apoios aprovados, estão os que respeitam à aquisição de
máquinas, viaturas e equipamentos durante o corrente ano de 2022, que
irá comportar um investimento total de 300 mil euros, a ser distribuído
pelas autarquias que se candidatarem.
O Município apoiará, assim, a aquisição dos bens pretendidos por cada
uma das JF até 70% do valor do orçamento apresentado, sendo que as
JF têm de formalizar a sua candidatura a este apoio submetendo os
pedidos, devidamente fundamentados e justificados. As candidaturas,
que devem ser enviadas para o Gabinete de Apoio à Presidência
(gap@cm-agueda.pt) serão apreciadas até 30 de abril.

Apoios e transferências para 
as Juntas e Uniões de Freguesia
de quase um milhão de euros

A Câmara de Águeda recebeuA Câmara de Águeda recebeu
o presidente da Câmara deo presidente da Câmara de
Quelimane (Moçambique),Quelimane (Moçambique),
que esteve em visita oficialque esteve em visita oficial
pelo país, tendo assinado umpelo país, tendo assinado um
acordo de cooperação queacordo de cooperação que
estabelece a possibilidade deestabelece a possibilidade de
vir a ser desenvolvido umvir a ser desenvolvido um
conjunto de atividades, no-conjunto de atividades, no-
meadamente nas áreas domeadamente nas áreas do
ordenamento do território, doordenamento do território, do
urbanismo, ambiente, forma-urbanismo, ambiente, forma-
ção e gestão autárquica,ção e gestão autárquica,
educação, cultura e saúde.educação, cultura e saúde.
Entre as iniciativas que pode-Entre as iniciativas que pode-
rão vir a ser realizadas, estãorão vir a ser realizadas, estão
ações de formação, promo-ações de formação, promo-
ção de eventos junto das res-ção de eventos junto das res-
petivas comunidades, a capa-petivas comunidades, a capa-
citação de quadros, a consen-citação de quadros, a consen-
sualização de estágios profis-sualização de estágios profis-
-sionais, o apoio a jovens es--sionais, o apoio a jovens es-
tudantes e em início de ativi-tudantes e em início de ativi-
dade profissional, bem comodade profissional, bem como
outras ações consideradas deoutras ações consideradas de
interesse mútuo.interesse mútuo.
Jorge Almeida, Presidente daJorge Almeida, Presidente da
Câmara de Águeda, na rece-Câmara de Águeda, na rece-
ção ao seu congénere deção ao seu congénere de
Quelimane (Manuel de Araú-Quelimane (Manuel de Araú-
jo), salientou que a partilhajo), salientou que a partilha
de conhecimento é essencialde conhecimento é essencial
para que outros municípios,para que outros municípios,
nomeadamente dos países-nomeadamente dos países-
irmãos de Portugal, possamirmãos de Portugal, possam
desenvolver-se ainda mais edesenvolver-se ainda mais e
afirmar-se nos contextosafirmar-se nos contextos
nacional e internacional.nacional e internacional.

Águeda e Quelimane
estreitam laços 
de cooperação

300 mil euros
para aquisição
de máquinas

509 mil euros 
para apoios
financeiros



 Município

No que se refere aos apoios financeiros e apoios extraordi-
nários, que se reportam aos incentivos camarários para as inter-
venções cuja competência não é municipal e que as Juntas
pretendem realizar, foi aprovado a atribuição de um total de
508.751,06 euros. 
Quanto a contratos interadministrativos, para a concretização
de obras de competência municipal, mas que a Câmara delega
nas Juntas de Freguesia, foi aprovado um incentivo total de 53
mil euros, sendo 18 mil euros para UF de Águeda e Borralha,
para construção de muros, passeios e valetas; e 35 mil euros
para que a UF de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga faça o
alargamento de estrada, construção de passeios, muros e
lugares de estacionamento, na Mourisca do Vouga.
Foi ainda aprovada a adenda a contratos interadministrativos
celebrados em 2019 e 2021 com as Juntas de Freguesia de
Aguada de Cima e Fermentelos, que resultam num investimento
de 57.377,56 euros.
Deste modo, foi aprovada a atribuição de quase um milhão de
euros (954.128,62 euros) para a realização de investimentos
nas JF e UF do Concelho.
Considerando, como referido, que nem todas as JF formaliza-
ram os apoios de que necessitam, prevê-se a continuação
deste processo nos próximos meses.
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  JF de Aguada de CimaJF de Aguada de Cima                        
  (30 mil euros)(30 mil euros), para substituição, para substituição
das janelas e portas exteriores dodas janelas e portas exteriores do
edifício sede da junta;edifício sede da junta;  

JF de Macinhata do VougaJF de Macinhata do Vouga            
  (65 mil euros)(65 mil euros), para a reabilitação, para a reabilitação
do edifício do Núcleo Ferroviário;do edifício do Núcleo Ferroviário;  

JF de Valongo do VougaJF de Valongo do Vouga                  
  (85 mil euros)(85 mil euros) para o reforço do para o reforço do
muro de suporte do cemitério;muro de suporte do cemitério;  

UF de Águeda e BorralhaUF de Águeda e Borralha                
  (15 mil euros)(15 mil euros) para construção do para construção do
ossário e columbário no cemitérioossário e columbário no cemitério
do Ameal;do Ameal;  

UF de Barrô e Aguada de BaixoUF de Barrô e Aguada de Baixo
(25 mil euros)(25 mil euros) para o arranjo do para o arranjo do
largo na Alameda Furriel Pratas elargo na Alameda Furriel Pratas e
Sousa;Sousa;

UF de Belazaima do Chão,UF de Belazaima do Chão,
Castanheira do Vouga e AgadãoCastanheira do Vouga e Agadão
(30 mil euros)(30 mil euros) para a construção para a construção
de balneários e wc’s do pavilhãode balneários e wc’s do pavilhão
multiusos e para arranjos namultiusos e para arranjos na
Estrada da Fonte do Castilho eEstrada da Fonte do Castilho e
acesso à Fonte do Castilho;acesso à Fonte do Castilho;

UF de Recardães e EspinhelUF de Recardães e Espinhel      
  (48 mil euros)(48 mil euros) para a para a
requalificação de infraestruturasrequalificação de infraestruturas
desportivas, alargamento da Ruadesportivas, alargamento da Rua
da Carvalha, requalificação da áreada Carvalha, requalificação da área
junto ao cruzamento da Ruajunto ao cruzamento da Rua
Principal com a rua do Lugar, naPrincipal com a rua do Lugar, na
Piedade, e requalificação da áreaPiedade, e requalificação da área
junto ao entroncamento da Rua dojunto ao entroncamento da Rua do
Meio com a Rua das Cavadas emMeio com a Rua das Cavadas em
Casal d’Álvaro;Casal d’Álvaro;  

UF de Travassô e Óis da RibeiraUF de Travassô e Óis da Ribeira
(210.751,06 euros)(210.751,06 euros), para a con-, para a con-
clusão da requalificação do edifícioclusão da requalificação do edifício
da Junta de Freguesia e Unidadeda Junta de Freguesia e Unidade
de Saúde de Travassô, aquisiçãode Saúde de Travassô, aquisição
de serviços de fiscalização da mes-de serviços de fiscalização da mes-
ma empreitada e ainda para a re-ma empreitada e ainda para a re-
qualificação do cemitério paroquial.qualificação do cemitério paroquial.

  

Apoios financeiros

53 mil euros 
de contratos

interadministrativos

1 milhão de euros
para realizar

investimentos
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Urbano

A Câmara Municipal de Águeda desativou, em 2021, um total de 1.146
ninhos de vespa velutina (asiática), bem como 31 ninhos de vespa
europeia, em todo o concelho. Assim e no total, a Proteção Civil
Municipal procedeu à desativação, este ano, de 1.210 ninhos de vespa
em todo o território concelhio, considerando as várias espécies, entre a
velutina (asiática), a crabro (europeia) e outras cuja presença tem
menor expressão.
Nos últimos anos, a quantidade de ninhos de vespa avistados e desati-
vados no concelho tem aumentado consideravelmente. Desde 2016,
em todo o concelho de Águeda, foram eliminados 3.917 ninhos de ves-
pa asiática e 198 da europeia (estes só são eliminados caso coloquem
em perigo as populações e a saúde pública).
Comparando os últimos três anos, de 938 ninhos eliminados em todo o
território concelhio, em 2019, foram destruídos 730 em 2020 e 1.210
este ano. A diminuição verificada em 2020 pode ser explicada pela me-
nor comunicação de avistamentos, que pode ser justificada pela pande-
mia, uma vez que devido aos períodos de contenção e confinamento,
houve um menor fluxo de pessoas nas ruas e em circulação pelo con-
celho e, em consequência, menos ninhos avistados e reportados aos
serviços de proteção civil para a sua remoção.
De 2020 para 2021 há, assim, um aumento exponencial de ninhos
eliminados, mais 443, entre os quais estão mais 403 ninhos de vespa
asiática (de 703 em 2020 para 1.146 em 2021).

Câmara de Águeda desativou 
1.146 ninhos de vespa asiática em 2021

Aguada de Cima (103);
União de Freguesias (UF)
de Águeda e Borralha
(185); 
Barrô e Aguada de Baixo
(123); 
Belazaima do Chão,
Castanheira do Vouga e
Agadão (76);
Fermentelos (59); 
Macinhata do Vouga (88);
Préstimo e Macieira de
Alcôba (35); 
Recardães e Espinhel
(126); 
Travassô e Óis da Ribeira
(81); 
Trofa, Segadães e Lamas
do Vouga (116) 
Valongo do Vouga (154)

Os alertas para a presença de
ninhos de vespa asiática che-
garam ao Serviço Municipal
de Proteção Civil de todas as
freguesias do Concelho,
designadamente: 

Para uma correta, adequada e segura eliminação dosPara uma correta, adequada e segura eliminação dos
ninhos de vespas (asiáticas ou outras), devem serninhos de vespas (asiáticas ou outras), devem ser
alertados os serviços de proteção civil da Câmara dealertados os serviços de proteção civil da Câmara de
Águeda, através dos seguintes contactos: 234 610 070,Águeda, através dos seguintes contactos: 234 610 070,
962 029 844 ou geral@cm-agueda.pt962 029 844 ou geral@cm-agueda.pt
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A Câmara Municipal de Águeda,
no âmbito do programa de controlo
de felinos errantes, está a imple-
mentar um projeto inovador, insta-
lando abrigos e pontos de alimen-
tação para gatos nos espaços da
cidade onde já existem colónias.
O objetivo fundamental é, por um
lado, promover a higiene do espa-
ço público e evitar a propagação
de pragas e, por outro, controlar o
número de felinos errantes exis-
tentes na cidade. Esta é, de resto,
uma preocupação do Município,
que tem implementado a Campa-
nha CED (Captura, Esterilização e
Devolu-ção), através da qual é
feita uma observação contínua das
colónias existentes.
Foram colocados dois abrigos para
gatos, no espaço ajardinado junto
à linha de caminho de ferro na Rua
Eng.º Bastos Xavier e nas imedia-
ções da Biblioteca Municipal Ma-
nuel Alegre; bem como seis pontos
de alimentação (caixas identifica-
das e fechadas) em espaços pre-
viamente conhecidos e que são
habitualmente usados por muitos
cidadãos que, de uma forma es-
pontânea, alimentam os felinos
errantes.
Com esta medida, impede-se que
a comida fique espalhada pela via
pública, podendo ser pisada ou ser
atração para outros animais e fon-
te de maus cheiros, e controla-se a
potencial propagação de pragas.

Urbano

Projeto inovador visa oProjeto inovador visa o  
controlo de colónias de gatoscontrolo de colónias de gatos
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Cultura

O livro “Centro de Artes de Águeda, Manto de Emoções”, editado pela
Câmara Municipal de Águeda, com a autoria da professora Maria
Helena Pires e ilustrações do arquiteto César Pereira, foi lançado no
café-concerto do CAA.
Esta publicação integra a aposta estratégica municipal, que se assume
como um concelho produtor de arte e cultura, assente na valorização e
promoção das tradições locais, bem como na salvaguarda do
património histórico cultural do Concelho.
Tal como as inúmeras obras de Maria Helena Pires, que “constituem
um património literário de valor inestimável”, este livro “enaltece a arte
e cultura locais e que tão bem promove a nossa cidade e o nosso
concelho”.
A autora, natural de Chaque (Branca, Albergaria-a-Velha) e radicada
em Águeda há mais de três décadas, estava visivelmente emocionada
e nervosa com o lançamento desta sua mais recente obra, frisando que
este livro “tem uma força e mérito extraordinários” e “reflete a qualidade
do trabalho artístico, a emoção e devoção que o César coloca nos seus
trabalhos”.
Apesar da diferença geracional, garante haver “um respeito integral
pela liberdade de criador” entre ambos, o que, no seu entender, leva à
criação de vários projetos, entre os quais este livro e outros que tem
em andamento. “Estamos a perspetivar novos encontros a propósito de
livros”, avançou, apontando para breve o lançamento de uma nova
publicação “Olha o rio se vai lindo”.
César Pereira, arquiteto aguedense de 31 anos, apontou o “grande
desafio” que foi converter algumas imagens fotográficas de eventos e
aspetos arquitetónicos do CAA em aguarela. “Pintar em aguarela, que
já não fazia há muito tempo, e a complexidade das fotografias” foram
os seus maiores desafios nesta obra que pode ser adquirida no CAA.

Emoções do Centro de 
Artes de Águeda em livro

BREVES

CIL selecciona alunos
que vão representar
Águeda na final

O Centro de Artes de Águeda acolheu,
em fevereiro, a 2.ª Fase do Concurso
Intermunicipal de Leitura, onde foram
selecionados os vencedores de cada
categoria (1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Ensino
Secundário) que vão representar o Con-
celho de Águeda na final intermunici-
pal, em Estarreja.
Esta fase foi organizada pela Rede de
Bibliotecas de Águeda e foram selecio-
nados foram: João Almeida (1.º Ciclo,
Agrupamento de Escolas de Águeda),
Margarida Pereira (2.º Ciclo, Agrupa-
mento de Escolas de Águeda), Mariana
Rosa (3.º Ciclo, Agrupamento de Esco-
las de Águeda Sul) e Sara Oliveira (Ensi-
no Secundário, ES Marques de
Castilho).

Apoio ao Museu
Etnográfico do Vouga

A Câmara Municipal de Águeda
renovou a parceria com o Grupo
Folclórico da Região do Vouga para a
promoção e dinamização do Museu
Etnográfico da Região do Vouga.
Com esta parceria, para além do
fortalecimento do associativismo
cultural do concelho e do apoio às suas
atividades, pretende-se criar as
condições para uma maior divulgação
do Museu como atração turística e
promover a sua sustentabilidade
financeira.
A Câmara de Águeda, no âmbito deste
protocolo, vai prestar um apoio
financeiro de 3.500 euros, com vista a
apoiar a manutenção do edifício, bem
como a aquisição de material com
interesse histórico e cultural para o
Museu.
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Música, teatro e exposições foram alguns dos eventos realizados no
Centro de Artes de Águeda durante o primeiro trimestre do ano. “Me-
mórias Partilhadas”, do Teatro Regional da Serra de Montemuro (3 de
março), a voz de Sara Correia (5 de março) ou de Mallu Magalhães (5
de fevereiro) e o ritmo dos Club Makumba (26 de fevereiro), sem es-
quecer “A Caixa de Nove Lados”, para alunos do 1.º Ciclo (no âmbito do
serviço educativo, entre muitos outros espetáculos.
Destaque ainda para a exposição "Escaparate", da artista aguedense
Maria Melo, com curadoria de João Almeida e Eduardo Fonseca e Silva.
Esta exposição remete para as memórias e experiências vividas pela
artista, através de desenhos sem restrições de tema e de técnica, que
procuram um sentido de liberdade no simples ato de desenhar. A
mostra ficará patente até ao próximo dia 24 de Abril.

Centro de Artes de Águeda
com programação variada

No início de fevereiro e à imagem de
anos anteriores, foi celebrada nova par-
ceria com a Associação Improvise & Or-
ganize com o intuito de dinamizar resi-
dências e micro-residências artísticas
ao longo do ano, bem como programas
relacionados com o novo-circo e uma
cooperação internacional numa pers-
petiva de descentralização da arte atra-
vés da criação e promoção de projetos
artísticos. 
No âmbito das residências artísticas,
decorreram no mês de fevereiro duas
residências. O "Projeto Feno" que emer-
ge de uma pesquisa que aborda a vida
rural e o processo de fenação análogo
com os processos de construção social.
Os trabalhos decorreram no ex-IVV
com pesquisa e ensaios. Retomaram
posteriormente em março, de 9 a 20,
para a conclusão dos trabalhos que
serão posteriormente apresentados em
julho. Ainda em fevereiro, no período
entre 11 e 28, a artista emergente da
área de teatro e circo, formada pelo
Instituto Nacional de Artes do Circo
(INAC), Naiana Padial, aprofundou e
desenvolveu o seu espetáculo a solo "As
vidas miúdas e outras insignificâncias",
que teve a pré-estreia na Casa das Artes
de Vila Nova de Famalicão em julho de
2021. 
Entre 20 e 24 de março decorreu uma
residência pela Companhia Instável no
Salão de Chá do Parque de Alta Vila e
na sala estúdio do CAA.  
A Câmara de Águeda, através do
programa de residências artísticas, está
a promover uma iniciativa cultural
envolvendo os alunos de 8.º ano da
Escola Secundária Adolfo Portela. O
projeto “Horta” iniciou a 29 de março e
vai decorrer até junho próximo,
promovendo o "cultivo" da atividade
criativa através de uma partilha entre
os artistas de vários países em
residência em Águeda e os alunos.  
De referir ainda que o AGITLab vai
receber, em abril, um grupo de oito
jovens para desenvolverem projetos em
diferentes áreas e expressões artísticas,
no âmbito da segunda edição do
Programa Órbita – Renovação. 
O grupo irá partilhar e cruzar as suas
práticas e pensamentos artísticos, para
além de conviverem num mesmo
espaço e onde vão poder ter a
experiência de viver numa comunidade
artística.

Residências artísticas
com nova dinâmica 

o 
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A Câmara Municipal de Águeda vai prolongar, até final do ano, a
implementação da iniciativa “Resíduos com Valor”, que é desenvolvida
no âmbito do Laboratório Vivo para a Descarbonização (LVpD) de
Águeda - Sm@rt City Lab, cofinanciado pelo Fundo Ambiental.
Esta iniciativa consiste na disponibilização de uma máquina de sepa-
ração de resíduos, localizada no Mercado Municipal, que permite, de
uma forma inovadora, mobilizar e sensibilizar a comunidade para a
valorização de resíduos, evitando a sua indevida deposição como
resíduo indiferenciado.
Com este alargamento do projeto-piloto, pretende-se ainda “testar
outras condições e melhorias referentes, por exemplo, à gestão da
utilização da máquina". 
Disponibilizada no final do novembro de 2020, já foram valorizadas
nesta máquina, até ao momento, mais de 64.518 embalagens, entre
plástico (PET), latas e vidro, que se traduziram em cerca de 300.268
pontos, que foram, posteriormente, trocados por benefícios (vales de
descontos no comércio local aderente e/ou por diverso material, como
sacos reutilizáveis, kits domésticos de reciclagem, redutores de caudal,
compostores, etc. ou ainda por entradas nas Piscinas Municipais de
Águeda ou no Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga, ou ainda em
espetáculos no Centro de Artes de Águeda).
De referir que esta é uma iniciativa que visa incentivar a adoção de me-
didas mais sustentáveis pela comunidade, promovendo o envolvimento
ativo do comércio local e das famílias nas ações de descarbonização
de Águeda, bem como dos demais parceiros envolvidos (ERSUC - Re-
síduos Sólidos do Centro, S.A., AHBVA – Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Águeda e APA – A Agência Portuguesa do
Ambiente), estando alinhada com diversos Objetivos para o Desen-
volvimento Sustentável (ODS) 2030, sendo ainda considerada como
uma boa prática a nível nacional (Direção-Geral do Território – cidades
circulares).
No seguimento deste prolongamento, é lançado o repto para que mais
comerciantes aderiram ao projeto-piloto, recebendo a distinção de
“Estabelecimento amigo do ambiente”.

300.268
pontos

atribuídos

64.518
embalagens
valorizadas

Prolongada ação dos "Resíduos com valor"Prolongada ação dos "Resíduos com valor"  

"Este é um projeto de
grande relevância para a
promoção da
sustentabilidade ambiental
e economia circular, onde
cada vez mais cidadãos
promovem desta forma a
valorização dos resíduos
gerados, o que demonstra a
importância da iniciativa
na sensibilização da
comunidade para a adoção
de práticas mais amigas do
ambiente"

Edson Santos
Vice-Presidente da

 Câmara de Águeda
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A utilização das beÁgueda vai continuar gratuita até final do ano. A
medida pretende impulsionar ainda mais a utilização das bicicletas
elétricas de Águeda e, consequentemente, continuar a possibilitar o
seu uso por um cada vez maior número de utilizadores.
“Temos visto um aumento considerável de utilizadores, são cada vez
mais as solicitações que nos chegam e esta aposta estratégica que
implementamos na mobilidade suave tem surtido um efeito muito posi-
tivo no Concelho”, referiu Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Águeda.
De facto, o número de utilizadores das beÁgueda quase duplicou em
2021 relativamente ao ano anterior e apenas no mês de janeiro deste
ano registaram-se 80 novos utilizadores.
O projeto beÁgueda dispõe atualmente de 14 parques distribuídos pelo
concelho e 34 bicicletas elétricas, sendo que a Câmara de Águeda
pretende ampliar a rede, com a instalação de novos parques (inte-
grando um previsto no âmbito da execução do Orçamento Participativo
Jovem), a ampliação dos parques existentes e a aquisição de novas
bicicletas para suprir as necessidades de toda a rede.
A Câmara Municipal de Águeda decidiu, assim, prolongar a isenção de
pagamento da utilização das beÁgueda, que foi implementada durante
o período pandémico, tendo em conta não só a permanência dos
pressupostos e as orientações da DGS no combate à COVID-19, como
se pretende, nesta fase, realizar os ensaios necessários e ajustamento
das funcionalidades para o alargamento da rede.

A Câmara Municipal de Águeda está a
promover uma exposição itinerante pe-
los agrupamentos escolares do conce-
lho das 20 telas resultantes do projeto
“O meu ambiente, uma tela”, que
desafiou precisamente as escolas a
elaborarem trabalhos artísticos sobre o
tema “Rios”. 
“Salvar os rios começa em casa” ou
“Unidos pelo Cértima” são algumas das
mensagens defendidas pelos alunos,
que destacam ainda a importância de
uma cidade “mais sustentável”, alertam
para o consumo excessivo dos plásticos
e consciencializam para a urgência de
um maior nível de reciclagem, bem
como demonstram a relevância de
uma convivência harmoniosa e feliz
entre a população (na cidade) e o
ambiente (rios saudáveis).
A exposição já esteve patente na
Biblioteca da EB 2,3 Fernando Caldeira
e Escola Secundária Marques de Cas-
tilho; em abril, estará em Valongo do
Vouga e, em maio, seguirá para a ES
Adolfo Portela e Instituto Duarte
Lemos. 
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Reunião da Rede
CApt2 nos Açores 

A Câmara Municipal de Águeda parti-
cipou numa reunião relativa à 2.ª fase
de implementação do projeto da Rede
CApt2 (Circularidade da Água – por
todos e para todos), que decorreu em S.
Miguel, nos Açores. Neste encontro,
para além de reuniões de trabalho, foi
feita uma saída de campo para
observação de ações relacionadas com
a circularidade da água.
O Município irá, no seguimento desta
fase, criar um grupo de trabalho local
para elaborar um Plano de Ação Local
Integrada que dê cumprimento às
medidas a implementar em Águeda.

BREVES

Exposição itinerante
de trabalhos
artísticos de alunos
sobre o ambiente

beÁgueda com utilização 
gratuita até final do ano

14
parques

34
bicicletas
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Os 14 estabelecimentos de ensino galardoados com a Bandeira Verde
Eco-Escola no ano letivo 2020/2021 já exibem as suas bandeiras. Ten-
do em conta a atual situação pandémica, a cerimónia aconteceu de for-
ma individual por cada instituição, num momento que foi aproveitado
pela Câmara de Águeda para promover a valorização dos resíduos or-
gânicos no recinto escolar, entregando a cada escola um compostor
doméstico. Uma medida de promovção, junto da comunidade escolar,
de uma maior valorização dos resíduos orgânicos gerados no espaço
de cada instituição que foi alargada a todas as escolas do concelho.

2 2

Eco-EscolasEco-Escolas  
de Águeda de Águeda exibemexibem
bandeira verdebandeira verde

14 eco-escolas

Escola Secundária AdolfoEscola Secundária Adolfo
Portela;Portela;  
Escola Secundária MarquesEscola Secundária Marques
de Castilho;de Castilho;  
Instituto Duarte Lemos;Instituto Duarte Lemos;
Patronato de Nossa SenhoraPatronato de Nossa Senhora
das Dores;das Dores;  
EB Assequins;EB Assequins;  
EB Fernando Caldeira;EB Fernando Caldeira;  
EB1 da Borralha;EB1 da Borralha;  
EB1 de Recardães;EB1 de Recardães;  
Jardim de Infância (JI) daJardim de Infância (JI) da
Castanheira;Castanheira;  
EB1/JI de Águeda;EB1/JI de Águeda;  
Escola Professor Artur NunesEscola Professor Artur Nunes
Vidal;Vidal;  
EB da Trofa;EB da Trofa;  
EB de Valongo do Vouga;EB de Valongo do Vouga;  
e EB1 de Macinhata doe EB1 de Macinhata do
Vouga.Vouga.

As escolas galardoadas emAs escolas galardoadas em
2020/2021 foram as seguintes:2020/2021 foram as seguintes:    

Águeda tem também dois eco-Águeda tem também dois eco-
agrupamentos (Águeda e Valongoagrupamentos (Águeda e Valongo
do Vouga), em que todas asdo Vouga), em que todas as
escolas destes agrupamentosescolas destes agrupamentos
conquistaram a bandeira verde.conquistaram a bandeira verde.
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A Câmara Municipal de Águeda está a acompa-
nhar uma intervenção de fundo ao longo dos rios
Águeda e Alfusqueiro, que vai decorrer num total
de 25 quilómetros, com o objetivo de repor a conti-
nuidade fluvial dos rios e estimular o fluxo migra-
tório de peixes. Uma ação que acontece no âmbito
do projeto LIFE Águeda, com a coordenação da
Universidade de Évora em parceria com a Câmara
de Águeda e o MARE - Centro de Ciências do Mar
e do Ambiente.
Ao longo do projeto LIFE, foram sendo colocadas
sondas em diversos peixes migradores na Bacia
do Vouga, que normalmente migram para os Rios
Cértima, Águeda e Alfusqueiro, e entre os dados
registados está que, por exemplo, as lampreias
não conseguiam transpor alguns obstáculos. Uma
informação que permitiu, assim, identificar os obs-
táculos que impedem o fluxo migratório dos peixes
e conduziu ao processo agora iniciado.

Projeto LIFE implementa medidasProjeto LIFE implementa medidas  
para estimular migração de peixespara estimular migração de peixes

A primeira intervenção aconteceu na Presa Velha,
cerca de dois quilómetros a montante da Ponte de
Bolfiar, no Rio Alfusqueiro, e a segunda a jusante
do Parque Fluvial da Redonda. Os obstáculos
estavam no rio há muitos anos, alguns dos quais
degradados e quase a cair.
A par desta ação, vão ser construídas cinco passa-
gens para peixes, uma das quais junto à captação
de água no Parque Fluvial da Redonda, onde vai
ser feito um reperfilamento do rio com uma inter-
venção infraestrutural de forma a criar esta passa-
gem para os peixes. Para além desta, vão ser
construídas passagens para peixes na Presa da
Carvalha e nos Moinhos da Vermelha, às quais
acresce duas passagens temporárias a colocar
junto dos parques fluviais de Bolfiar e da Redonda,
ações que demonstram a possibilidade de com-
patibilizar a conservação da natureza e o uso do
rio para fins lúdicos ou económicos.
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Ao longo do primeiro trimestre do ano foi realizado
um conjunto alargado de ações de sensibilização e
educação ambiental junto da comunidade educativa,
em iniciativas tanto no interior como no exterior da
escola. 
Entre essas atividades estiveram as relacionadas
com a Semana da Primavera, como a intitulada “de
Gota em Gota”, que decorreu no Jardim das Laran-
jeiras, junto ao Posto de Turismo de Águeda e onde
estiveram envolvidas cerca de 170 crianças da EB1/

Atividades de sensibilização e educação 
ambiental junto dos mais novos

JI de Águeda, uma ação de sensibilização, na “Casa
dos Rios”, em parceria com a Junta de Freguesia de
Valongo do Vouga, ou ainda “semear vida e
construção de caixas ninho”.
Outra das atividades realizadas durante esta semana
foi a "Rio de Todos", uma ação promovida no âmbito
do projeto LIFE Águeda e que visa sensibilizar as
crianças dos 5.º e 6.º anos de escolaridade para o
ambiente, sustentabilidade e ciência, através de
atividades lúdicas e pedagógicas.
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Para além de ações de florestação com espécies autóctones por todo
o concelho, foi também dinamizada uma iniciativa nas Piscinas Muni-
cipais, cujo objetivo era sensibilizar os utilizadores daquele equipa-
mento e a população em geral para a problemática da necessidade de
poupança de água.
“O Rio vai à escola”, dinamizado por biólogas do Fluviário de Mora e
do Município de Águeda e que se destina a escolas de todos os ciclos
de ensino dos municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro (CIRA) foi outra das iniciativas realizadas durante
esta semana.
De realçar ainda as ações desenvolvidas no âmbito do Laboratório Vi-
vo para a Descarbonização - Águeda Sm@rt City Lab, que dinamizou
o workshop “Agricultura biológica para consumidores” e explicou “A
importância das abelhas”, na Escola Básica da Borralha.

Ambiente

O MobeÁgueda – Transporte a Pedido
de Águeda está, neste momento, em
segundo projeto-piloto. Trata-se de
uma viatura elétrica, devidamente
identificada, que circula na cidade num
trajeto circular e com horário definido,
com partida e chegada ao Mercado
Municipal.
Este serviço promovido pelo Município
de Águeda e cofinanciado pelo Fundo
Ambiental, no âmbito do Projeto Labo-
ratório Vivo para a Descarbonização –
Águeda Sm@rt City Lab visa testar uma
solução de mobilidade que facilite as
deslocações no centro urbano,
nomeadamente entre as cotas baixa e
alta da cidade. 
A viatura elétrica (carrinha de 9 lugares,
incluindo o tripulante) irá fazer uma
rota semanal e ao fim de semana (de
segunda a sexta-feira e sábado de
manhã). Durante o horário de
circulação, os interessados poderão
solicitar, através de braço no ar, a
paragem da viatura em qualquer dos
pontos de passagem. 

BREVES

MobeÁgueda 
entra em segundo 
projeto-piloto

Horários
De segunda a sexta-feira: das 9h00 às
13h00 e das 15h às 17h30.
Sábado de manhã: 9h00 às 10h30 até
às 13h (a partir das 10h30 parte do
Mercado Municipal/ Associação
Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Águeda).

Município de Águeda:Município de Águeda:
Divisão de Ambiente eDivisão de Ambiente e
Sustentabilidade (das 09h00Sustentabilidade (das 09h00
às 17h00 - dias úteis)às 17h00 - dias úteis)
dv-as@cm-agueda.ptdv-as@cm-agueda.pt  
ou 234 180 197ou 234 180 197
ou Sr. Luís Matos: 910 006ou Sr. Luís Matos: 910 006
110 | 960 006 110110 | 960 006 110

Com início junto ao Mercado
Municipal e Bombeiros Voluntários 
Para as áreas limítrofes à cidade
(rota disponível em www.cm-
agueda.pt), apenas se realiza
mediante pedido.

Percurso
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Ação Social

A Câmara Municipal de Águeda atribuiu 30 mil euros à
CERCIAG (Cooperativa de Educação e Reabilitação de
Cidadãos com Incapacidades de Águeda) como apoio
à Casa de Abrigo para mulheres com deficiência e/ou
incapacidade vítimas de violência. Trata-se de um
incentivo que se enquadra numa atuação estratégica
do Município de Águeda na promoção da Igualdade de
Género e de oportunidades, bem como da não violên-
cia, apoiando e desenvolvendo diversas parcerias.
O apoio para a Casa de Abrigo é concedido desde
2018, altura da criação desta resposta social por parte
da CERCIAG. Este ano, o apoio é de 30 mil euros,
tendo em conta os custos de renda/manutenção da ha-
bitação e a comparticipação nos custos para assegurar
os recursos humanos afetos ao projeto.
Esta Casa de Abrigo acolhe provisoriamente mulheres
com deficiência vítimas de violência doméstica, vítimas
de maus-tratos físicos ou psicológicos, de negligência
e de crimes sexuais, e devidamente encaminhadas
pela Rede Nacional de Casas de Abrigo.
À CERCIAG cabe garantir, em situação de emer-
gência, a proteção imediata às pessoas encaminhadas
 

e que entrem na Casa de Abrigo, zelando ainda pela
segurança das vítimas e promovendo as diligências
necessárias para evitar novas vitimizações.
Durante a permanência nesta casa, a CERCIAG pro-
moverá, junto dos utentes, o desenvolvimento de apti-
dões pessoais, profissionais e sociais, que poderão
ajudar a evitar eventuais situações de exclusão social e
serão um estímulo para a construção de um projeto de
vida para as vítimas.
A Casa de Abrigo tem as condições próprias de uma
habitação familiar, evitando indícios de institucionaliza-
ção, fomentando, por isso, a normalização e inserção
das vítimas na sociedade. As vítimas com deficiência
têm assim, em Águeda, uma resposta especializada e
personalizada de aconselhamento, acolhendo e garan-
tindo a proteção imediata de pessoas com deficiência
e/ou incapacidade e que estejam a ser vítimas de vio-
lência num ambiente familiar.
Tendo em conta a experiência acumulada, a CERCIAG
acredita que o número de mulheres acompanhadas
pela Casa de Abrigo venha a aumentar, o que poderá
levar à necessidade de aumentar o espaço existente.

Casa de Abrigo da CERCIAGCasa de Abrigo da CERCIAG
apoia mulheres vítimas de violênciaapoia mulheres vítimas de violência

“Projeto Pioneiros E8G”“Projeto Pioneiros E8G”
A Câmara de Águeda renovou o protocolo de colabora-
ção com “Os Pioneiros – Associação de Pais da Mou-
risca do Vouga”, para desenvolvimento do “Projeto Pio-
neiros E8G”, ao abrigo do programa “Escolhas – 8ª
Geração”. Este projeto, do qual a Câmara de Águeda é
parceiro e investidor social, pretende o reforço da coe-
são social no combate à discriminação e na igualdade
de oportunidades, tendo como público-alvo as crianças
e jovens dos 6 aos 25 anos.



A Câmara de Águeda firmou um protocolo com o Alto Comissariado pa-
ra as Migrações para materializar no Concelho o projeto-piloto “Integrar
Valoriza”. Trata-se de uma iniciativa de âmbito nacional que visa imple-
mentar medidas de política pública descentralizadas, através de uma
rede de municípios (de que Águeda faz agora parte) e de um conjunto
de outras entidades com responsabilidades na área do acolhimento e
da integração de imigrantes.
Esta rede pretende realizar uma intervenção articulada e integrada,
operacionalizando e descentralizando os recursos que permitam uma
resposta e acompanhamento adequados às situações vividas pelos
imigrantes a vários níveis como social, laboral, habitacional, educacio-
nal, de saúde ou cívico.
Águeda é um dos concelhos com mais migrantes do distrito de Aveiro:
mais de 1.500 imigrantes oriundos de 50 países, com especial incidên-
cia do Brasil, Ucrânia, Venezuela e Cazaquistão. Conscientes dessa
realidade, o Município tem promovido um conjunto de políticas com
vista a apoiar estas comunidades.
Este projeto é mais uma medida de apoio a migrantes implementada
pela Câmara Municipal, que tem desenvolvido uma política de acompa-
nhamento estas comunidades no concelho, num compromisso estraté-
gico e empenhado de promover a integração e inclusão social dos
munícipes e, em particular, daquelas comunidades.
A Câmara de Águeda, em parceria com associações locais, já oferece
alguns dos serviços previstos no projeto “Integrar Valoriza”, como a
prestação de informações e apoio efetivo à integração e inclusão, no-
meadamente através do Centro Local de Apoio à Integração de Mi-
grantes (CLAIM), inaugurado no ano passado também em parceria
com o Alto Comissariado para as Migrações. Nesta estrutura é presta-
do apoio jurídico, social e burocrático para as comunidades que esco-
lhem Águeda para viver e trabalhar.

Câmara de Águeda adere 
a projeto “Integrar Valoriza”

Ação Social
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Antiga escola de
Segadães cedida
ao CASAS

A Câmara de Águeda cedeu as instala-
ções da antiga Escola Básica e do Jar-
dim-de-infância de Segadães ao Centro
de Apoio Social e Animação de Sega-
dães – CASAS. 
Neste espaço cedido pela Autarquia, o
CASAS pretende desenvolver um novo
projeto social, a que se vai candidatar
no âmbito do Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR), devendo, para tal,
promover as obras necessárias no
edifício da escola por forma a criar
condições físicas para o implementar.
Trata-se de um projeto integrado na
resposta social que prestam,
nomeadamente, ao nível dos serviços
de apoio domiciliário, do centro de
convívio e do centro de dia.

BREVES

Atribuídos subsídios
ao arrendamento

A Câmara Municipal de Águeda apro-
vou a atribuição da primeira fase do
subsídio ao arrendamento, num total
de 118.930,71 euros de investimento. A
este apoio concorreram 74 pessoas e
foram aprovadas 66 candidaturas,
sendo que o apoio respeita aos 12
meses deste ano.
Refira-se que este apoio destina-se a
pessoas em situação de vulnerabilida-
de, que apresentaram o seu pedido de
apoio nos termos do regulamento
municipal. 
Os interessados em candidatar-se a
subsídios ao arrendamento para o ano
civil de 2023 devem apresentar as suas
candidaturas até 31 de dezembro do
corrente ano, junto dos serviços sociais
da Câmara Municipal.

https://www.facebook.com/MyCareerOurGame/?__cft__[0]=AZVu5y6DAeh_8Rvpm7nz-GKT2yrf54vy0g3ZiAHvL-SdDgFPJnrDs-yPfj7xDdkDhS0JkJJbe2btWybSAisJWLFDTIK0pxLBz8GfdP2_-aAVTmPZBtDxjIN9BLlcJgUqabD3UZ7x_sbaMDwhSfOaLWgQ&__tn__=kK-R
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A final da Taça de Portugal de Ciclocrosse, que decorreu noA final da Taça de Portugal de Ciclocrosse, que decorreu no
Águeda Bike Park e que juntou cerca de três centenas de atletasÁgueda Bike Park e que juntou cerca de três centenas de atletas
das várias categorias, desde juniores a masters 60, foi a provadas várias categorias, desde juniores a masters 60, foi a prova
decisiva para conhecer o campeão nacional da modalidade.decisiva para conhecer o campeão nacional da modalidade.

Campeão nacionalCampeão nacional  
de Ciclocrossede Ciclocrosse  
“coroado” em Águeda“coroado” em Águeda
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A Câmara de Águeda recebeu, entre 24 e 29 de janeiro, um evento
transnacional relacionado com o Projeto DIRTT (Developing Intereuro-
pean Resources Trail Builder Training), que visa desenvolver diretrizes
na construção sustentável de trilhos BTT. Neste encontro participaram
cerca de 40 pessoas de vários países, nomeadamente Suécia, Suíça,
Dinamarca, Hungria, Holanda, Escócia, Noruega, Inglaterra e Itália.
O evento consistiu em duas partes distintas: reuniões com os vários
parceiros do projeto, para dar seguimento às tarefas previstas e proje-
tar os passos seguintes; e uma outra designada por “Train the trainer”
(“Treine o treinador”, em tradução livre), com atividades mais práticas,
designadamente na Pista de Downhill do Ventoso (União de Fregue-
sias do Préstimo e Macieira de Alcôba), iniciativa esta que contou, pela
primeira vez, com duas mulheres entre os participantes, atendendo a
um mercado de trabalho predominantemente dominado pelo género
masculino.
Os parceiros do projeto são o Município de Águeda, Fagskolen Tinius
Olsen e Opplysningskontoret for Terrengsykling (Noruega), Internatio-
nal Mountain Bicycling Association Europe – IMBA (Holanda), Scottish
Cyclists Union e Universidade Edinburgh Napier (Escócia), BikePlan
(Suíça) e Danske Gymnastik og Idreaetsforeninger (Dinamarca). 
As reuniões decorreram no café concerto do Centro de Artes de Águe-
da, onde foram dadas ferramentas de comunicação e aprendizagem
sobre este setor desportivo; enquanto as sessões práticas decorreram
na Pista de Downhill do Ventoso, onde os participantes aplicaram as
várias formas de comunicação que estudaram em contexto de sala de
aula, relacionando essas valências com a instrução de construção de
trilhos a diferentes grupos.
Face ao sucesso alcançado, pretende-se estabelecer novas ou renovar
parceiras para uma segunda fase do projeto, nomeadamente com a
IMBA Europa e outras entidades ligadas ao setor das duas rodas.

Evento transnacional do Projeto DIRTT
reuniu 40 pessoas de vários países

"Concluímos uma primeira
fase deste projeto, que
decorreu durante os
últimos três anos, em que
trabalhamos em rede com
mais cinco países, com o
foco na manutenção
sustentável dos trilhos de
BTT, que permitiu a
partilha de conhecimentos
nesta área, que era algo
que não existia"

Edson Santos
Vice-Presidente da

 Câmara de Águeda
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"Tem sido ótimo trabalhar
com a Câmara de Águeda
neste projeto"

Thomas Larsen Schmidt
Presidente da IMBA Europa

"Evento único, que
permitiu reunir pela
primeira vez os melhores
construtores de trilhos de
oito países europeus para
partilharem
conhecimento"

Lars Jensen
Diretor projetos do DIRTT
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A Câmara Municipal de Águeda está a promover, desde 6 de março e até 3
de dezembro, o Troféu Trail Terras de Águeda, numa competição única que
percorre o concelho. No total e durante dez meses, vão ser realizadas 11
etapas, num total de 550 quilómetros de trilhos, envolvendo cerca de 4.000
atletas e mais de 6.000 euros em prémios.
“Depois de uma primeira edição em 2019, com o sucesso que lhe é
reconhecida e cuja repetição adiámos por força da situação pandémica que
vivemos nos últimos dois anos, voltamos este ano a realizar esta competição
que une as dimensões desportiva e de fruição da natureza”, começou por
dizer Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda,
acrescentando que esta é uma iniciativa que se enquadra na estratégia
desportiva da Autarquia, de realização de atividades que promovem a saúde
e bem-estar, numa lógica de que desporto é vida.

Troféu Trail Terras de Águeda
desafia atletas a percorrer 
trilhos do concelho

10
meses

11
etapas

10
freguesias
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O Troféu Trail Terras de Águeda é dinamizado pelo Município através
do Centro Municipal de Marcha e Corrida, sendo composto, como
referido, por 11 trails que, à exceção de março e abril (com dois) e
agosto (em que não há provas), acontecerão uma vez por mês por todo
o Concelho e em colaboração com as associações desportivas locais,
responsáveis por cada prova (ver calendário em caixa).
“Em 2022, regressam os desafios e pretendemos, neste em concreto,
incentivar a prática desportiva e premiar os melhores atletas”,
continuou Edson Santos, congratulando os clubes pela cooperação na
dinamização desta prova.
Esta competição leva mais de 4.000 atletas a 10 freguesias,
percorrendo os trilhos em trail curto (15 a 17 quilómetros), trail longo
(20 a 30 quilómetros) ou caminhada (8 a 10 quilómetros) e
promovendo, desta forma, o território de Águeda e a sua potencialidade
para este tipo de modalidades.
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CALENDÁRIO
Trail Trilhos do Vouga
(Associação Atlética Macinhatense)

24
ABRIL

Trail Margens da Pateira29
MAIO

Trail do Calvário
(Associação Amigos do Calvário)

16
JUNHO

Alfusqueiro TRAIL24
JULHO

Trail dos Arrozais
(SCParadela - Secção Trail)

18
SET

Rota das Fontes09
OUT

ACTIB Trail
(ACTIB - Águeda Action Club)

13
NOV

Noctis TRAIL Adventure03
DEZ

550 km
de trilhos

4.000
atletas

6.600 euros
em prémios

(Ass. Des. Rec. de Fermentelos)

(ATAC - Águeda Trail Aventura Clube)

(Ass. Hum. de Castanheira do Vouga)

(Porta Aberta Eventos)
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Numa altura em que se assinalava o Dia Internacional da Mulher (8 de
março), a Câmara Municipal de Águeda distinguiu duas atletas do Re-
creio Desportivo de Águeda, que se sagraram campeãs da Europa, nas
categorias de F35 e F45, no Campeonato da Europa de Masters, em
Corta Mato e 3.000 metros em pista coberta. 
Andreia Filipa Dias Santos (F35) sagrou-se campeã da Europa de Mas-
ters Corta Mato e campeã da Europa de Pista, nos 3.000 metros; e
Carla Gabriela de Jesus Martinho (F45), é campeã da Europa de Mas-
ters Corta Mato e campeã da Europa de Pista, nos 3.000 metros, onde
ainda bateu dois records, o nacional e do campeonato nesta categoria.
“Este é um simbólico mas sentido reconhecimento pelo esforço e
empenho com que se dedicam ao atletismo, trazendo para Águeda não
só as medalhas como o título de campeãs da Europa”, disse Edson
Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda, destacando “os exce-
lentes resultados alcançados, fruto de muito trabalho e dedicação”.
Sublinhando o contributo das atletas para a afirmação e promoção de
Águeda através do desporto, levando o nome do concelho além-frontei-
ras, enalteceu o trabalho realizado por clubes e instituições desportivas
na dinamização das diversas modalidades e do atletismo em particular.
De referir ainda, durante o primeiro trimestre do ano, quatro atletas da
ARCOR (Hugo Costa, Mário Marques, Gabriela Resende e José Brin-
co), foram distinguidos pelas suas conquistas no Campeonato Nacional
de Fundo 2022, assim como o atleta Pedro Amaro, do RDA, que ven-
ceu o 3.º lugar no Campeonato Nacional de Corta-Mato Curto, na sua
categoria (campeonato onde o RDA se sagrou campeão nacional de
júniores masculinos e de seniores femininos, bem como vice-campeão
nacional de seniores masculinos)  e Jorge Capela, na modalidade de
Atrelagem, que conquistou o 2.º lugar do pódio na Taça Ibérica de
Atrelagem.

Atletas campeãs da Europa
de Masters homenageadas

Renovada parceria
com Clube Sport
Algés e Águeda XXI
A Câmara de Águeda renovou a parce-
ria com o Clube Sport Algés e Águeda
XXI para a dinamização de natação
adaptada e outras atividades ligadas à
natação nas Piscinas Municipais.
Está prevista a dinamização de aulas
de natação e de natação adaptada
(com turmas especiais criadas em 2019
e que continuam a sua formação),
apoiando ainda o bom funcionamento
deste complexo e assegurando os
recursos especializados e permanentes
para lecionar as aulas.
O protocolo com o clube, o único no
concelho de Águeda com a sua
atividade centrada na modalidade de
natação e de natação adaptada, para
além do funcionamento de turmas no
âmbito da Escola Municipal de
Natação, permitirá ainda ampliar os
serviços prestados, nomeadamente na
vigilância da atividade de utentes em
regime livre nas piscinas interiores e
exterior (em época estival).
O contrato-programa renovável
anualmente, por um período máximo
de três anos, envolve um investimento
total de 36.500 euros.

BREVES
Curso de treinadores
de futebol

A Câmara Municipal de Águeda
acolheu uma formação relacionada
com o curso de treinadores de futebol
UEFA C Grau I, promovido pela
Associação de Futebol de Aveiro (AFA),
que envolve cerca de 50 formandos de
toda a região.
A AFA, que está delegada pela
Federação Portuguesa de Futebol para
a organização e realização dos Cursos
de Treinadores UEFA C e B de Futebol e
Futsal na área geográfica da sua
jurisdição, escolheu Águeda para
acolher esta ação de formação, à qual a
Câmara de Águeda prontamente se
associou com a cedência do espaço
para acolher as aulas teóricas.
A formação prática está agendada para
iniciar a 21 de maio e terá lugar no
Estádio Municipal, cedido pelo Recreio
Desportivo de Águeda. O curso
terminará a 29 de maio.
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A Câmara Municipal de Águeda recebeu as 33 coletividades e 26
atletas que viram aprovados os incentivos financeiros no âmbito do
Programa de Apoio Desportivo para a época 2021/2022. No total, fo-
ram atribuídos cerca de 412 mil euros a associações e coletividades do
concelho e a atletas (atividade regular e mérito desportivo).
Entre as medidas que são desenvolvidas para aumentar a consciência
da importância da prática da atividade física como elemento de saúde
contam-se o Desporto Escolar (procurando captar os jovens cada vez
mais cedo para a atividade desportiva, combatendo problemas como a
obesidade infantil); o Desporto Feminino (com um grande número de
praticantes federadas em várias modalidades); e o crescimento do pro-
jeto de Desporto Adaptado (em várias modalidades), uma ferramenta
de integração e inclusão e que torna Águeda cada vez mais uma refe-
rência nessa área.
Os apoios concedidos, para além de incentivar a atividade regular das
coletividades e dos individuais, reconhece o mérito desportivo dos
atletas, associações desportivas ou clubes que, pela particular distin-
ção 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 moda-
lidades desportivas em Águeda, bem como a captação de visitantes ao
concelho ao longo de todo o ano.
Acresce a estes incentivos, o concedido a 26 atletas que, de forma
individual, se candidataram a este Programa de Apoio Desportivo.
Globalmente, foram atribuídos 411.993,65 euros, dos quais 372.843,31
euros se referiram às associações e coletividades e 39.150,34 euros
para os atletas individualmente, pela atividade regular e pelo mérito
desportivo.

Câmara apoia coletividades
com 412 mil euros

33

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

INCENTIVOS
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A Câmara Municipal de Águeda acaba de ser distinguida, entre as 130
autarquias que fazem parte do programa Municípios Amigos do
Desporto (MAD), pelas oportunidades de prática desportiva outdoor,
tendo conquistado o 1.º lugar nos municípios entre 10.001 e 50.000
habitantes.
A aposta estratégica do Município de Águeda, alinhada com o Plano
Municipal de Desporto, centra-se na implementação de um conjunto
alargado de políticas desportivas que visam a promoção e o
incremento da prática de atividade física e desportiva pela população,
importante para a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida.

Eventos desportivos
ao ar livre

A Câmara de Águeda, no âmbito da
sua atuação, promove a realização e/ou
apoio a eventos desportivos ao ar livre,
nomeadamente o Bairrada 150 Ultra
Marathon, o TriChallenge, o Triatlo e
Duatlo Cidade de Águeda, as Provas de
Orientação, o FriendShip Tour ou o
Troféu de Trail Terras de Águeda.

APOSTAS

Espaços naturais para
a prática desportiva

No que se refere aos espaços naturais,
destaque para a dinamização do Rio
Águeda e da Pateira, onde são promo-
vidas diversas ações de natureza des-
portiva, de forma competitiva ou re-
creativa, como Canoagem, Vela e Stand
Up Paddle, sem esquecer os percursos
pedestres (11) ou os trilhos de BTT (6). 

Desporto inclusivo
e para todos

Integrada na estratégia municipal, é
feita uma aposta no Desporto Adapta-
do, quer na formação de novos atletas
como na prática federada da Paraca-
noagem, criando sinergias que visam
estimular a prática desportiva pela
população portadora de deficiência.

Águeda destacou-se uma vez mais
pela dinâmica e atividade regular
desportiva e ainda pelas boas práticas
que implementa para proporcionar
eventos e ações de caráter desportivo
ao ar livre, acessível a todos

Câmara de Águeda
distinguida pelas
oportunidades de prática
desportiva outdoor

Edson Santos | Vice-Presidente da Câmara de Águeda
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24
ABRIL

29
MAIO

16
JUNHO

24
JULHO

18
SET

09
OUT

13
NOV

03
DEZ

Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda, regis-
ta que esta intervenção junto da população “resulta, simultaneamente,
da cooperação com as juntas de freguesia e de parcerias com associa-
ções desportivas, que são determinantes para a existência de uma
maior e melhor rede de espaços/equipamentos, apoiando ainda na sua
manutenção, promoção e dinamização”.
Este prémio distingue, em concreto, as oportunidades que são criadas
pelos municípios para a prática desportiva ao ar livre, tendo Águeda si-
do destacada, não só pelo investimento em infraestruturas exteriores,
como pela dinâmica imposta para atrair os cidadãos para o uso regular
destes espaços.
O também Vereador do Desporto salientou que “este prémio, a par de
outros que recebemos, como o Município com Melhor Plano de
Comunicação no Desporto e Atividade Física atribuído no ano passado,
tornam Águeda cada vez mais um município referência do ponto de
vista desportivo, reconhecido pelos seus pares e pela sociedade como
um Município que alicerça as suas políticas na ideia de que o desporto
é para todos, distinguindo-se pelo seu caráter inovador e inclusivo”.
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Projetos

Entre os muitos projetos desenvolvidos
em espaços exterior, de referir o “Águe-
da Bike 4 kids”, dirigido à população
infanto-juvenil; o “Orienta-te em Águe-
da”; o “Canoagem na Escola”; ou Deve-
loping Intereuropean Resources Trail
Builder Training (DIRTT), um projeto eu-
ropeu, em que o Município de Águeda
é parceiro, que visa melhorar as condi-
ções para a prática do BTT no concelho.

APOSTAS

Equipamentos

O Município, para além de espaços
verdes requalificados e que têm
condições para a prática de atividade
física como o Parque de Alta Vila ou o
Parque da Boiça (em Valongo do
Vouga), dispõe também de instalações
desportivas como o Centro de BTT –
Águeda Bike Park, em Recardães, ou os
equipamentos desportivos ao ar livre,
de que são exemplo, entre outros, o
Skate Park, o Campo Street Basket,
junto ao Largo 1.º de Maio ou ainda a
pista de check-up e os parques
intergeracionais localizados em 10 das
11 freguesias do concelho.

Programas

Os programas desportivos desenvolvi-
dos em espaços exteriores, nomeada-
mente pelo Centro de Formação Des-
portiva de Desportos Náuticos e pelo
Centro Municipal de Marcha e Corrida,
que desenvolve ainda dois programas
específicos anuais, o “Caminhar pela
Natureza” e o “Manhãs no Parque”, tam-
bém foram destacados na atribuição
deste prémio nacional.

No ano passado, o MADNo ano passado, o MAD
premiou a Câmara depremiou a Câmara de
Águeda com o MelhorÁgueda com o Melhor
Plano de ComunicaçãoPlano de Comunicação
do ano 2021, destacandodo ano 2021, destacando
a forma como comunica ea forma como comunica e
divulga as boas práticasdivulga as boas práticas
implementadas no âmbitoimplementadas no âmbito
da programação eda programação e
atividade desportiva ematividade desportiva em
todo o Concelho.todo o Concelho.

Em 2020, este programaEm 2020, este programa
de âmbito nacionalde âmbito nacional
premiou o Município compremiou o Município com
dois prémios pela suadois prémios pela sua
atuação na área doatuação na área do
Desporto:Desporto:    primeiro lugarprimeiro lugar
na “Presença Digital nona “Presença Digital no
Desporto do ano 2020” eDesporto do ano 2020” e
o segundo lugar nao segundo lugar na
“Intervenção Covid-19 no“Intervenção Covid-19 no
Desporto do ano 2020”Desporto do ano 2020”
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A Câmara Municipal de Águeda aprovou o apoio de 3.470 euros aos
estabelecimentos escolares/agrupamento de escolas do concelho no
âmbito do Orçamento Participativo Escolas (OPE) 2022. 
Os OPE têm como objetivo contribuir para as comemorações do Dia do
Estudante e visam estimular a participação cívica e democrática dos
estudantes do 3.º Ciclo do Ensino Básicos e do Ensino Secundário,
promovendo o espírito de cidadania e o diálogo, a mobilização coletiva
em prol do bem comum e o respeito pelas escolhas diferentes, valo-
rizando a sua opinião em decisões nas quais são os principais inte-
ressados e responsáveis e, finalmente, permitindo o conhecimento do
mecanismo de voto.
Este ano, o OPE tem como tema “Inclusão e Bem-estar”, sendo que os
estudantes devem apresentar ideias que fomentem a inclusão de
todos, sobretudo dos alunos mais vulneráveis e mais afetados pela
pandemia.
Marlene Gaio, Vereadora da Educação da Câmara de Águeda,
salientou que nestes OPE, que têm âmbito nacional e são organizados
pelo Ministério da Educação, o Município apoia as escolas do concelho
“normalmente com o dobro do que é atribuído pelo Governo, como
forma de incentivar a participação”. 
Contudo, este ano a Câmara de Águeda mantém o incentivo base, sem
duplicar o prémio, objetivando a implementação de um OP escolar
municipal, cujos moldes e funcionamento serão divulgados oportuna-
mente. 
“Para termos uma colaboração mais próxima, iremos fazer um outro
Orçamento Participativo, com um regulamento próprio, visando a imple-
mentação de medidas e projetos com interesse municipal”, avançou
Marlene Gaio.

Orçamento Participativo
Escolas 2022 vai abordar
a "Inclusão e Bem-estar"

Escola Básica de Óis
da Ribeira cedida 
à Cruz Vermelha

A Câmara de Águeda cedeu as
instalações da antiga Escola Básica de
Óis da Ribeira à delegação de Águeda
da Cruz Vermelha (CV) Portuguesa, que
pretende utilizar este espaço para a
implementação de um novo e inovador
projeto educativo, que irá aumentar
significativamente a oferta de vagas
para creches e para o ensino pré-
escolar.
Até este momento, a antiga EB estava a
ser utilizada pela União de Freguesias
(UF) de Travassô e Óis da Ribeira, que
abdica do espaço para que este possa
ser usado pela CV.

BREVES

Bolsas de estudos 
e pagamento de
propinas

Foram aprovadas a atribuição de
renovação de 22 bolsas de estudo para
o Ensino Superior para o ano letivo
2021/2022, que vão comportar um
investimento de 33 mil euros. A estas
somar-se-ão as oito bolsas de estudo
que irão ser atribuídas pela primeira
vez este ano, completando os 30
estudantes que serão apoiados pelo
Município no presente ano letivo e cujo
processo de candidatura está em
processo de avaliação final.
Para além das bolsas de estudo, a
Câmara de Águeda atribuiu um apoio
ao pagamento de propinas a alunos da
ESTGA - Escola Superior de Tecnologia
e Gestão da Universidade de Aveiro,
que vai beneficiar seis alunos, num
investimento de 10.019 euros.
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TECLA envolve
centenas de alunos

A Câmara Municipal de Águeda apoiou
a ESTGA – Escola Superior de Tecnolo-
gia e Gestão de Águeda para a realiza-
ção da fase final do Torneio Estudantil
de Computação Multi-Linguagem de
Aveiro – TECLA 2022.
Nesta 13.ª edição do torneio, a equipa
Randoms, do Colégio Internato dos
Carvalhos, foi a grande vencedora, se-
guindo-se a Sprectrum, da Escola Se-
cundária de Emídio Navarro, e a Gon-
dua, da Escola Secundária Lima-de-Fa-
ria, com o 2.º e 3.º lugares, respetiva-
mente. Destaque ainda para a equipa
PushinP, do Colégio Internato dos
Carvalhos, por terem obtido a melhor
classificação do conjunto das equipas
de alunos do 10.º ano.
Marlene Gaio, Vereadora da Educação
da Câmara de Águeda, esteve presente
no momento de atribuição do prémio,
acompanhada por Paulo Jorge Ferreira,
reitor da Universidade de Aveiro, e por
Marco Costa, diretor da ESTGA , tendo
felicitado os alunos pelo seu desempe-
nho neste concurso.

BREVES

Apoio a visitas 
de Estudo
A Câmara de Águeda vai apoiar a
realização de uma visita de estudo, por
ano letivo, aos alunos do Pré-Escolar e
1.º Ciclo do Ensino Básico não incluídos
na Ação Social Escolar (ASE).
As visitas de estudo, que integram esta
tipologia de atividade de educação não
formal, têm como objetivo fugir à
rotina da sala de aula, constituindo
uma importante ferramenta
pedagógica para professores e alunos e
um complemento importante ao
currículo escolar, proporcionando às
crianças o descobrir de novas
realidades, diferentes perspetivas,
consolidação de conhecimentos e o
fortalecimento das relações entre
alunos e professores.
A Câmara Municipal vai comparticipar,
nestas visitas de estudo, com o máximo
de cinco euros por aluno e o mesmo
valor por adulto acompanhante (rácio
de um adulto por 10 crianças), bem
como vai oferecer o transporte escolar
aos locais da visita de estudo.

A Câmara Municipal de Águeda renovou a parceria com a CERCIAG -
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacida-
des de Águeda, CRL. com o objetivo de prestar apoio de terapia da fala
nos ensinos do Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho.
Este é um apoio que surge na sequência da sinalização de crianças
com problemas de linguagem e em complementaridade com o trabalho
realizado pelo GAPSI (Gabinete de Atendimento e Acompanhamento
Psicológico), ao nível da intervenção psicológica e das ações desen-
volvidas pelo programa Educ@ra – Plano Integrado e Inovador de
Combate ao Insucesso Escolar, implementado pela Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro.
A ação da terapia da fala, em contexto escolar, incide na avaliação e
intervenção na área da comunicação verbal (articulação oral/escrita e
fala) e da comunicação não-verbal, nomeadamente no que se refere à
interação social e motricidade orofacial de alunos com multideficiência
ou perturbações do espectro do autismo.
No âmbito desta parceria com a CERCIAG e integrado no projeto
designado “Grão a Grão”, o apoio que a Câmara de Águeda presta na
área incide sobre duas modalidades de intervenção: direta e indireta. A
direta destina-se a crianças que foram identificadas como apresentan-
do perturbações da linguagem e/ou fala, que vão beneficiar de uma in-
tervenção terapêutica individualizada em contexto escolar. A indireta
respeita a uma intervenção mais universal, nomeadamente através da
realização e dinamização de ações, tendo como objetivo a prevenção e
capacitação, destinadas a famílias, educadores e/ou professores, do-
tando-os de ferramentas e estratégias de promoção da consciência fo-
nológica que poderão ser implementadas no dia-a-dia com as crianças,
dando continuidade ao trabalho desenvolvido pelos especialistas.
Neste sentido, a Câmara de Águeda concede à CERCIAG um apoio de
24 mil euros para executar este projeto.

Alunos recebem apoio de
terapia da fala nas escolas

https://www.facebook.com/MyCareerOurGame/?__cft__[0]=AZVu5y6DAeh_8Rvpm7nz-GKT2yrf54vy0g3ZiAHvL-SdDgFPJnrDs-yPfj7xDdkDhS0JkJJbe2btWybSAisJWLFDTIK0pxLBz8GfdP2_-aAVTmPZBtDxjIN9BLlcJgUqabD3UZ7x_sbaMDwhSfOaLWgQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MyCareerOurGame/?__cft__[0]=AZVu5y6DAeh_8Rvpm7nz-GKT2yrf54vy0g3ZiAHvL-SdDgFPJnrDs-yPfj7xDdkDhS0JkJJbe2btWybSAisJWLFDTIK0pxLBz8GfdP2_-aAVTmPZBtDxjIN9BLlcJgUqabD3UZ7x_sbaMDwhSfOaLWgQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MyCareerOurGame/?__cft__[0]=AZVu5y6DAeh_8Rvpm7nz-GKT2yrf54vy0g3ZiAHvL-SdDgFPJnrDs-yPfj7xDdkDhS0JkJJbe2btWybSAisJWLFDTIK0pxLBz8GfdP2_-aAVTmPZBtDxjIN9BLlcJgUqabD3UZ7x_sbaMDwhSfOaLWgQ&__tn__=kK-R
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Reuniões de Câmara de dezembro de
2021 a março de 2022

2 de dezembro

Regimento das reuniões do órgão Execu-
tivo do Município de Águeda
Aprovada por maioria

Aprovação de protocolo de parceria para
execução do projeto vencedor do Orça-
mento Participativo
Aprovada por unanimidade

Aprovação de protocolo de parceria para
execução da “proposta # 281 – exemplo
de Aldeia Didática e Divertida” –
OPP2018
Aprovada por unanimidade

Delegação de competência para autorizar
a assunção de compromissos plurianuais
no Presidente da Câmara Municipal
Aprovada por maioria

1ª alteração à revisão e ampliação do
Plano de Pormenor do Parque Empresa-
rial do Casarão - Águeda – Discussão pú-
blica
Aprovada por unanimidade

Aprovação de preços dos bilhetes
referentes à realização de espetáculo do
Centro de Artes de Águeda para o perío-
do compreendido entre janeiro e março
de 2022
Aprovada por maioria

Apoio aos grupos que participaram nas
viagens do comboio histórico e visita a
museu
Aprovada por maioria

Apoio financeiro à Associação Comercial
de Águeda para a realização da Festa do
Leitão à Bairrada
Aprovada por unanimidade

Apoio à Associação de Trabalhadores do
Município de Águeda (ATNA) para a
festividade do Natal
Aprovada por maioria

Aprovação para abertura do procedimen-
to concursal da empreitada de execução
de intervenções estruturais para o contro-
lo de cheias - 2.ª fase
Aprovada por unanimidade

Loteamento – aceitação da não cedência
de áreas para espaços verdes de utiliza-
ção coletiva e de áreas para equipamen-
tos de utilização coletiva, e pagamento ao
Município da respetiva compensação em 

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
racão da caução - requalificação das ruas
da CERCIAG, das Carmeleiras de Cima,
Pinhal das Cabanas e Rua do Poalho
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
racão da caução - requalificação do Par-
que da Alta Vila
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
racão da caução - requalificação da edifí-
cios para Residências Universitárias
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de re-
ceção definitiva - requalificação das ruas
da CERCIAG, das Carmeleiras de Cima,
Pinhal das Cabanas e Rua do Poalho
Proposta retirada

Aprovação do mapa de trabalhos comple-
mentares n.º 2 - pavimentação da Rua da
Canada, freguesia de Aguada de Cima
Aprovada por maioria

Pavimentação da Rua da Canada, fre-
guesia de Aguada de Cima - pedido de
prorrogação do prazo da empreitada
Aprovada por maioria

Empreitada de “pavimentação da Rua da
Canada, freguesia de Aguada de Cima” –
aprovação da minuta do 2.º contrato
adicional.
Aprovada por maioria

“Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda (ERAA)”
Aprovada por maioria

Dispensa total do cumprimento da dota-
ção de estacionamento público e aceita-
ção do pagamento da respetiva compen-
sação em numerário - Plastar - Injeção e
pintura de plásticos, Lda. (processo de
obras n.º 144/14)
Aprovada por maioria

Dispensa total do cumprimento da dota-
ção de estacionamento e aceitação do
pagamento da respetiva compensação
em numerário – Margarida Maria Fernan-
des Neves (proc. de obras n.º 207/20)
Aprovada por maioria

Dispensa do cumprimento da dotação de
estacionamento público e a aceitação da
respetiva compensação em numerário -
Augusto Pereira (proc. obras n.º 245/76)
Aprovada por maioria

Identificação dos prédios urbanos ou fra-
ções autónomas devolutos – Imposto Mu-

numerário – requerente António Augusto
Silva Dias (processo n.º 1/21)
Aprovada por maioria

Dispensa total do cumprimento da dota-
ção de estacionamento público e aceita-
ção do pagamento da respetiva compen-
sação em numerário – Silva Tavares &
Bastos Almeida, Lda. (processo de obras
n.º 1130/98)
Aprovada por maioria

Dispensa total do cumprimento da dota-
ção de estacionamento público e aceita-
ção do pagamento da respetiva compen-
sação em numerário - Anabela Marques
Souto dos Santos (processo de obras n.º
166/21)
Aprovada por maioria

Dispensa total do cumprimento da dota-
ção de estacionamento público e aceita-
ção do pagamento da respetiva compen-
sação em numerário – Fibroágueda – In-
dústria de fibras, Lda. (processo de obras
n.º 359/94)
Aprovada por maioria

Ónus de renúncia – requerente José Ma-
nuel Pinheiro de Almeida e outros (pro-
cesso de obras n.º 686/77)
Aprovada por unanimidade

Isenção de pagamento de taxa municipal
de licenciamento – Casa do Povo de Va-
longo do Vouga (processo de obras n.º
231/20)
Aprovada por unanimidade

Atribuição de bolsas de estudo para o En-
sino Superior 2021/2022 – fixação do nú-
mero de bolsas
Aprovada por unanimidade

Lusagua - prorrogação do contrato
Aprovada por maioria

Ersuc - aumento de despesa
Aprovada por maioria

Prorrogação dos acordos de execução
entre a Câmara Municipal de Águeda e
as freguesias/uniões de freguesias para a
concretização da delegação legal de
competências
Aprovada por unanimidade

16 de dezembro

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - conceção/construção
de ponte de Avelal de Baixo
Aprovada por unanimidade
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nicipal sobre Imóveis - IMI 2021
Aprovada por unanimidade

3.ª alteração ao regulamento municipal
do Parque Empresarial do Casarão
Aprovada por maioria

Apoios extraordinários e temporários às
bandas filarmónicas ao abrigo do regula-
mento do Programa Municipal de apoio
ex-traordinário e temporário
Aprovada por unanimidade

Doação de bens móveis - Clube Macinha-
tense
Aprovada por unanimidade

Alteração modificativa n.º 3
Aprovada por maioria

Alteração de valor a atribuir à beneficiária
do subsídio ao arrendamento Cindy João
Marques da Silva
Aprovada por unanimidade

Apoio extraordinário - subsídio ao arren-
damento
Aprovada por unanimidade

Grandes Opções do Plano e Orçamento
e Mapa de pessoal para o ano de 2022
Aprovada por maioria

6 de janeiro

Certidão de destaque de parcela - Rui
Manuel Francisco Silva (processo de
obras n.º 359/84)
Aprovada por unanimidade

Dispensa total do cumprimento da dota-
ção de estacionamento e a aceitação do
pagamento da respetiva compensação
em numerário – Agência Funerária Car-
doso & Martins, Lda. (processo de obras
n.º 123/21)
Aprovada por maioria

Dispensa total do cumprimento da dota-
ção de estacionamento público e aceita-
ção do pagamento da respetiva compen-
sação em numerário - Conceptpower,
Unipessoal, Lda. (processo de obras n.º
300-a/74)
Aprovada por maioria

Apoio financeiro para o Clube de Ténis
de Águeda no âmbito do Código Regula-
mentar do Município de Águeda - asso-
ciativismo desportivo (f2) para a cober-
tura dos campos Padel
Aprovada por unanimidade

Ratificação de proposta de adjudicação
mediante procedimento por contratação
excluída, nos termos do disposto no n.º 1
do artigo 5º. do Código dos Contratos Pú-
blicos para compra de energia elétrica -
instalações BTN em mercado regulado
para ano 2022
Aprovada por maioria

Abertura de procedimento por consulta
pré-via realizado ao abrigo do ‘acordo-
quadro para fornecimento de eletricidade
em regime de mercado livre para o Ano
2022 e 2023 – lote 2 (BTE) e lote 3 (mt)
para o Município de Águeda’
Aprovada por maioria

Protocolo de cooperação com o ACM –
projeto-piloto “Integrar Valoriza”
Aprovada por unanimidade

Protocolo - projeto Grão a Grão - Terapia
da Fala
Aprovada por unanimidade

Ação social escolar 2021/2022 – forneci-
mento de refeições escolares aos alunos
do pré-escolar e 1.º CEB
Aprovada por unanimidade

Execução de obras no Estádio Municipal
Proposta retirada

Celebração de protocolos no âmbito do
Clube da Ciência Viva - Agrupamentos de
Águeda e Águeda Sul
Aprovada por unanimidade

20 de janeiro

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - requalificação do Lar-
go de S. Pedro, em Águeda
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - requalificação das
escadas do cemitério de Belazaima do
Chão
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - requalificação urbana -
troço poente da Rua dos Bombeiros Vo-
luntários
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de re-
ceção definitiva dos equipamentos afetos
a obra, mas dela autonomizáveis - requa-
lificação urbana - troço poente da rua dos
Bombeiros Voluntários
Aprovada por unanimidade

Empreitada de “estrada de Águeda a Á-
dos-Ferreiros (EN333)” – aprovação de
todas as propostas admitidas e sua orde-
nação, adjudicação e aprovação de minu-
ta de contrato
Aprovada por unanimidade

Certidão de destaque de parcela – José
Nunes Costa (processo de obras n.º
282/75)
Aprovada por unanimidade

Certidão de destaque de parcela –
Manuel Gonçalves Abrantes (processo de
obras n.º 358/21)
Aprovada por unanimidade

Compensação por terrenos não cedidos,
para equipamentos e espaços verdes, de
utilização coletiva e o seu pagamento em
numerário – Jorge Élio Conceição Frame-
gas (processo de obras n.º 162/20)
Aprovada por maioria

Solicita a isenção de taxas do painel de
publicidade
Aprovada por unanimidade

Solicita a isenção de taxas do painel de
publicidade
Aprovada por unanimidade

Oferta de ração à A4
Aprovada por maioria

Denúncia referente ao protocolo de cola-
boração entre a Câmara Municipal de
Águeda e a Associação Musical das
Beiras
Aprovada por maioria

Representação da Câmara Municipal de
Águeda nos órgãos sociais da Associa-
ção Musical das Beiras
Proposta retirada

De atribuição de apoio a alunos do Ensi-
no Básico e Secundário que integram as
associações do concelho e que frequen-
tam o Conservatório de Música de Águe-
da – ano letivo de 2021-2022
Aprovada por unanimidade

Contrato-programa no âmbito da cedên-
cia do pavilhão desportivo do Agrupa-
mento de Escolas Fernando Caldeira ao
núcleo associativo de estudantes da Es-
cola Superior de Tecnologia e Gestão
Águeda (NAE-ESTGA)
Aprovada por unanimidade

Protocolo médico veterinário – com
Município de Oliveira do Bairro
Aprovada por unanimidade
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Redução da mensalidade de janeiro de
2022 aos alunos da escola de natação
nas Piscinas Municipais
Aprovada por unanimidade

2.ª alteração à 1.ª revisão do Plano
Diretor Municipal de Águeda - declaração
de não caducidade do procedimento
Aprovada por unanimidade

3 de fevereiro

Execução de intervenções estruturais
para o controlo de cheias - 2.ª fase - res-
posta a pedidos de esclarecimento e
aceitação de lista de erros e omissões,
nos termos do disposto nas alíneas a) e
b) nº5 do artigo 50º do Código dos Con-
tratos Públicos, respetivamente - ratifica-
ção do Despacho do Sr. Presidente, data-
do 24/01/2022
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - impermeabilização das
piscinas do Complexo de Piscinas de
Águeda
Aprovada por unanimidade

Tabela de preços da Incubadora de Em-
presas de Águeda – 2022
Aprovada por unanimidade

Tabela de preços do ALL – 2022
Aprovada por unanimidade

Protocolo de cooperação no âmbito das
residências artísticas - programa
AGITLab
Aprovada por maioria

Isenção taxa de acesso às Piscinas Muni-
cipais aos utentes da Casa do Redolho
Aprovada por unanimidade

Atribuição de um apoio financeiro “coope-
ração no âmbito da promoção e dinami-
zação do Museu Etnográfico da Região
do Vouga”- ano 2022
Aprovada por unanimidade

Representação da Câmara Municipal de
Águeda nos órgãos sociais da Associa-
ção Musical das Beiras
Aprovada por maioria

Aprovação das doações efetuadas por
munícipes e entidades diversas à Biblio-
teca Municipal Manuel Alegre
Aprovada por unanimidade

Aditamento ao regimento das reuniões do
órgão Câmara Municipal de Águeda para 

a transmissão em direto das reuniões de
câmara
Chumbada por maioria

Extinção do direito de ocupação de lugar
no Mercado Municipal
Proposta retirada

Não declaração de caducidade – Sérgio
Almeida Abrantes – investimentos imobi-
liários e hoteleiros, Lda (proc. obras
319/82)
Aprovada por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade –
Sandra Maria Tavares Almeida (processo
de obras n.º 305/01)
Aprovada por unanimidade

Dispensa do cumprimento da dotação de
estacionamento público, para ligeiros, e a
aceitação do pagamento da respetiva
compensação em numerário – António
Pereira Almeida (processo de obras n.º
364/20)
Aprovada por maioria

Revogação do auto de aprovação do
loteamento, sem obras de urbanização,
titulado pelo alvará n.º 6/81 (processo de
obras N.º 3/81)
Proposta retirada

Para recrutamento de um técnico supe-
rior na área de planeamento e ordena-
mento do território, por recurso à mobili-
dade interna
Aprovada por unanimidade

De abertura de procedimento concursal
de mobilidade interna para recrutamento
de 1 técnico de gestão urbanística previs-
to e não ocupado do mapa de pessoal
para 2022
Aprovada por unanimidade

De abertura de procedimento concursal
comum para recrutamento de 2 (dois)
assistentes técnicos – apoio administra-
tivo e secretariado – agrupamentos de
escolas, previstos e não ocupados do
mapa de pessoal para 2022
Proposta retirada

17 fevereiro

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - reabilitação de passa-
gem hidráulica na EN333 – Giesteira
Aprovada por unanimidade

Elaboração do projeto de execução para
a construção do Eixo Rodoviário Aveiro/ 

Águeda - aceitação lista erros e omissões
- ratificação despacho Sr. Presidente CM
de 08/02/2022
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de rec-
eção definitiva - requalificação das ruas
da CERCIAG, Carmeleiras de Cima, Pi-
nhal das Cabanas e Rua do Poalho
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - requalificação dos
edifícios da Orquestra Típica, Cancio-
neiro e Conservatório e do espaço exte-
rior envolvente aos mesmos
Aprovada por unanimidade

Apoio à Associação de Agricultores do
Raivo
Proposta retirada

Beágueda: bicicletas elétricas de águeda
– proposta para serviço de utilização
gratuito
Aprovada por unanimidade

Assinatura da adenda ao protocolo de
cooperação com o Alto Comissariado pa-
ra as Migrações, I.P., no âmbito do proje-
to-piloto “Integrar Valoriza”
Aprovada por unanimidade

Orçamento Participativo Escolas 2022
(OPE)
Aprovada por unanimidade

De ratificação de protocolo da Grande
Rota da Ria de Aveiro
Aprovada por maioria

Aprovação de minuta do contrato de sub-
concessão de uso privativo de parte do
edifício de passageiros, instalações sani-
tárias e cais coberto na Estação Ferroviá-
ria de Águeda, na Linha do Vouga, a ce-
lebrar entre a IP Património – Adminis-
tração e Gestão Imobiliária, S.A. e o Mu-
nicípio de Águeda
Aprovada por unanimidade

Ratificação da celebração do acordo de
cooperação entre o Município de Águeda
e o Município de Quelimane – Moçambi-
que
Aprovada por maioria

Aprovação de minuta de contrato de sub-
concessão de uso privativo dos bens do
domínio público ferroviário integrantes do
Ramal de Viseu, entre o km 64,000 e o
Km 65,577, a celebrar entre a IP Patrimó-
nio e o Município de Águeda
Aprovada por unanimidade
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Desafetação do domínio público -
Travessa do Marquinhos
Aprovada por unanimidade

Pedido de isenção de taxas da licença
especial de ruído - Projeto Jovem - Asso-
ciação Cultural e Recreativa de Fermen-
telos
Aprovada por unanimidade

Dinamização natação adaptada através
de contrato programa com Clube Sport
Algés e Águeda
Aprovada por maioria

Centro de Tecnologia e Inovação das
duas rodas
Aprovada por unanimidade

1ª alteração à revisão e ampliação do
Plano de Pormenor do Parque Empresa-
rial do Casarão – Águeda
Aprovada por maioria

Alteração ao regulamento municipal do
Parque Empresarial do Casarão – formu-
lário de candidatura
Aprovada por unanimidade

Preço de venda de lotes no Parque Em-
presarial do Casarão – Águeda
Aprovada por maioria

Liberação de caução – prestação de ser-
viços de limpeza em edifícios municipais
e edifícios escolares - lote 2- Edifícios
escolares - devolução de garantia bancá-
ria am/daf/serv-119/20
Aprovada por maioria

Decisão de anulação / manutenção de
majoração IMI
Proposta retirada

Atribuição de renovação de apoio para
pagamento de propinas – ano letivo
2021-2022
Aprovada por unanimidade

Atribuição de renovação de bolsas de es-
tudo para o Ensino Superior – ano letivo
2021-2022
Aprovada por unanimidade

Atribuição de subsídio ao arrendamento –
1.ª Fase
Aprovada por unanimidade

Protocolo com a CERCIAG para apoio ao
funcionamento da Casa de Abrigo para
pessoas com deficiência
Aprovada por unanimidade

Celebração de protocolos de colaboração 

entre o Município de Águeda e as fregue-
sias para atribuição de apoio financeiro
Aprovada por unanimidade

2.ª prorrogação dos acordos de execução
entre a Câmara Municipal de Águeda e
as freguesias/uniões de freguesias para a
concretização da delegação legal de
competências
Aprovada por unanimidade

Transferência de competências para os
órgãos municipais no ano de 2022 no
âmbito do decreto-lei n.º 55/2020, de 12
de agosto
Aprovada por unanimidade

Celebração de Contratos Interadministra-
tivos com as freguesias/uniões de fregue-
sias
Aprovada por unanimidade

Celebração das adendas aos Contratos
Interadministrativos celebrados em 2019
e 2021 com a Junta de Freguesia de
Aguada de Cima e em 2021 com a Junta
de Freguesia de Fermentelos
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoios às freguesias/uniões
de Freguesias do concelho de Águeda
para aquisição de máquinas, viaturas e
equipamentos durante o ano de 2022
Aprovada por maioria

Isenção do pagamento de taxas de licen-
ciamento - Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Águeda
(processo de obras n.º 713/83)
Aprovada por maioria

Revogação do ato de aprovação do lotea-
mento, sem obras de urbanização,
titulado pelo alvará n.º 6/81 (proc. obras
n.º 3/81)
Aprovada por unanimidade

De recrutamento de mais 26 assistentes
operacionais – auxiliares de Ação Educa-
tiva (pessoal não docente), previstos e
não ocupados no mapa de pessoal para
2022, com recurso à reserva de recruta-
mento interno
Proposta retirada

Abertura de procedimento concursal co-
mum para recrutamento de 2 assistentes
técnicos – apoio administrativo e secreta-
riado – agrupamentos de escolas, previs-
tos e não ocupados do mapa de pessoal
para 2022
Aprovada por unanimidade

Recrutamento de mais um técnico supe-

rior - educação, previsto e não ocupado
no mapa de pessoal para 2022, com re-
curso à reserva de recrutamento interna
Aprovada por unanimidade

Aprovação de minuta do contrato como-
dato da Escola Básica e do Jardim de In-
fância de Segadães ao Centro de Apoio
Social e Animação de Segadães –
CASAS
Aprovada por unanimidade

3 marco

Auto de vistoria geral para efeitos de re-
ceção definitiva - remodelação da rede de
água em Fermentelos - 1ª fase
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - remodelação da rede
de água em Fermentelos - 1ª fase
Aprovada por unanimidade

Elaboração do projeto de execução para
a construção do Eixo Rodoviário Aveiro–
Águeda - prorrogação do prazo de entre-
ga das propostas - ratificação de despa-
cho do Sr. Presidente datado de
17/02/2022
Aprovada por unanimidade

Fornecimento continuo, por lotes, de ma-
teriais de construção, betão betuminoso a
frio e sinalização rodoviária
Aprovada por unanimidade

Liberação de caução – prestação de ser-
viços de limpeza em edifícios municipais
e edifícios escolares - lote 1- Edifícios
municipais - devolução da garantia ban-
cária am/daf/serv-119/20
Aprovada por unanimidade

Liberação de garantia bancária relativa
ao contrato n.º 73/2015/CMA
Aprovada por unanimidade

Impostos municipais: 
Revogar a decisão de considerar devolu-
tos os seguintes prédios:
Artigo matricial n.º 694
Artigo matricial n.º 2416
Artigo matricial n.º 1451

Manter a decisão de considerar devolutos
os seguintes prédios:
Artigo matricial n.º 1426
Artigo matricial n.º 156
Artigo matricial n.º 3347
Artigo matricial n.º 831
Artigo matricial n.º 652
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Atribuição de apoio a alunos do Ensino
Básico e Secundário que integram as
associações do concelho e que
frequentam o Conservatório de Música de
Águeda – ano letivo de 2021-2022
Aprovada por unanimidade

Critérios para comparticipação das visitas
de estudo aos alunos do Ensino Pré-es-
colar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico -
ano letivo 2021/2022
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoio à Banda Nova de
Fermentelos, no âmbito da participação
na “cerimónia dos passos 2022
Aprovada por unanimidade

Constituição de fundos de maneio perma-
nente para o ano de 2022
Aprovada por unanimidade

Prolongamento do projeto-piloto referente
à iniciativa “Resíduos com Valor”-, no âm-
bito do Laboratório Vivo para a Descarbo-
nização (LVpD) Águeda Sm@rt City Lab,
cofinanciado pelo Fundo Ambiental
Aprovada por unanimidade

Cessação do protocolo n.º 01/2020 cele-
brado com a União de Freguesias de
Travassô e Óis da Ribeira, por acordo en-
tre as partes, e celebração de contrato de
comodato para cedência das instalações
da Escola Básica de Óis da Ribeira, à
delegação de Águeda da Cruz Vermelha
Portuguesa
Aprovada por unanimidade

Certidão de destaque de parcela – Pau-
lina Emília Lopes Marques e outras (pro-
cesso de obras n.º 111/60)
Aprovada por unanimidade

Compensação por terrenos não cedidos,
para equipamentos e espaços verdes, de
utilização coletiva e o seu pagamento em
numerário – Pedro Miguel Pereira da
Silva (processo de obras n.º 219/21)
Aprovada por maioria

17 de março

Aprovação da redução do valor das taxas
de licenciamento municipal, no âmbito do
Incentivo Jovem, referente ao processo
de obras n.º 156/21
Aprovada por unanimidade

Isenção do pagamento de taxas de licen-
ciamento relativas ao processo de obras
n.º 171/08
Aprovada por unanimidade

Receção provisória das obras de urbani-
zação tituladas pelo alvará n.º 1/2016
Aprovada por unanimidade

Revogação do loteamento titulado pelo
Alvará n.º 24/81 – processo de obras n.º
36/81
Aprovada por unanimidade

Ónus de renúncia – processo de obras
particulares n.º 293/21.
Aprovada por unanimidade

Compensação por terrenos não cedidos
(CTNC) relativamente ao processo de
obras n.º 169/20
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - repavimentação da em
605-1 - Ruas do Casarão, Portela do Sol,
Cova da Areia e das Flores – Freguesia
de Aguada de Cima e Uniões de Fregue-
sias de Águeda e Borralha; Belazaima do
Chão, Castanheira do Vouga e Agadão
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de re-
construção definitiva parcial - repavimen-
tação da em 605-1 - Ruas do Casarão,
Portela do Sol, Cova da Areia e das Flo-
res - Freguesia de Aguada de Cima e
Uniões de Freguesias de Águeda e
Borralha; Belazaima do Chão, Castanhei-
ra do Vouga e Agadão
Aprovada por maioria

Revogação da deliberação de abertura
do procedimento, aprovada em reunião
extraordinária do Executivo Municipal
realizada no dia 29/04/2021,e proposta
de aprovação p/ abertura de novo proce-
dimento concursal da empreitada amplia-
ção e requalificação da E.B.1 das Chãs
Aprovada por unanimidade

Empreitada de “execução de interven-
ções estruturais para o controlo de cheias
em Águeda - 2ª fase” - Adjudicação e
aprovação de minuta de contrato
Aprovada por unanimidade

Aprovação de minuta de contrato de fi-
nanciamento para a realização do projeto
Eixo Rodoviário Aveiro - Águeda, a cele-
brar entre a CCDRC (beneficiário inter-
médio) e os Municípios de Águeda e de
Aveiro (beneficiários finais)
Aprovada por unanimidade

Ratificação da assinatura do contrato fi-
nanciamento para a realização do projeto
ligação do Parque Empresarial do Ca-
sarão ao IC2, a celebrar entre a CCDRC

(beneficiário intermédio) e o Município de
Águeda (beneficiário final)
Aprovada por unanimidade

Cessação de protocolo n.º 38/2007, por
acordo entre as partes, e celebração de
novo protocolo para cedência das instala-
ções da escola primária do préstimo, à
ABARDEF - Associação da Barrosa em
Defesa da Floresta
Aprovada por unanimidade

Renovação do protocolo de colaboração
com a instituição “Os Pioneiros – Asso-
ciação de Pais da Mourisca do Vouga”,
ao abrigo do programa Escolhas – Proje-
to Pioneiros E8g
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoios financeiros às asso-
ciações desportivas e atletas individuais
da época 2021/2022 no âmbito do Código
Re-gulamentar do Município de Águeda –
Associativismo Desportivo (f2)
Aprovada por maioria

Apoio à Ucrânia
Aprovada por unanimidade

Aprovação de preços dos bilhetes refe-
rentes à realização de espetáculo do
Centro de Artes de Águeda para o perío-
do compreendido entre abril e junho de
2022
Aprovada por maioria

Nomeação de ponto de contacto perma-
nente e de responsável de segurança ao
abrigo do Regime Jurídico da Segurança
no Ciber-espaço (RJSC) – Cibersegu-
rança
Aprovada por unanimidade

Protocolo “Águeda Educa”, destinadas à
comunidade educativa do concelho de
Águeda
Aprovada por unanimidade

Atribuição do 1.º prémio do concurso
TECLA 2022 da ESTGA
Aprovada por unanimidade
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O Município de Águeda, no seguimento dos mais recentes aconteci-
mentos no Leste Europeu, atento à situação de crise humanitária na
Ucrânia, que, segundo o Alto Comissário da Organização das Na-
ções Unidas para os Refugiados , “se pode tornar a pior crise de re-
fugiados na Europa neste século”, realizou, em concertação com a
Associação dos Ucranianos em Portugal (AUP), a Paróquia de
Águeda, Juntas de freguesias e Instituições locais de solidariedade
social, uma reunião com vista a definir uma estratégia conjunta e
uma ação articulada com os diversos organismos nacionais, para
que se consiga chegar rapidamente e eficazmente com a ajuda de
que efetivamente precisam.
No seguimento desta concertação, já foram enviados, até ao final
de março, dois camiões carregados com ajuda humanitária (bens
alimentares, roupa, medicamentos, primeiros socorros, entre ou-
tros). Um apoio que resultou de um trabalho de recolha em vários
pontos do Concelho, em articulação com várias Instituições
Particulares de Solidariedade Social, Juntas de Freguesia, Paróquia
de Águeda e outras entidades da sociedade civil, a que se juntaram
também as Câmaras Municipais de Albergaria-a-Velha e de Sever
do Vouga.

Mais informaçõesMais informações
disponibilizadas nadisponibilizadas na
página da Internet dapágina da Internet da
Câmara de Águeda, emCâmara de Águeda, em
https://www.cm-https://www.cm-
agueda.pt/pages/1650agueda.pt/pages/1650  
ou enviar e-mail paraou enviar e-mail para
juntospelaucrania@juntospelaucrania@
cm-agueda.pt.cm-agueda.pt.

Os bens materiais podemOs bens materiais podem
ser entregues no centroser entregues no centro
logístico preparado paralogístico preparado para
o efeito localizado atráso efeito localizado atrás
da Empresa Canário,da Empresa Canário,
Lucas & irmão, LdaLucas & irmão, Lda
(Avenida 25 Abril,(Avenida 25 Abril,
Assequins 3750-101Assequins 3750-101
Águeda), das 14 às 19h.Águeda), das 14 às 19h.

Neste momento não é
necessário doar mais
vestuário, neste sentido
solicita-se que as pessoas
possam entregar cobertores,
edredons, ou sacos de cama

A partir de 21 de março, todas
as doações de bens (menos
volumosas) serão receciona-
das na Igreja Matriz, das 8h30
às 19h45

CLAIM presta 
apoio a refugiados

Até ao final de março, o CLAIM
(Centro Local de Apoio e
Integração de Migrantes) de
Águeda registou 67 refugiados,
o que corresponde a 23
agregados familiares.

Estão, neste momento,
matriculadas em escolas do
concelho 24 crianças e duas
estão a ter aulas online.

Na Bolsa de Alojamentos
Voluntários, estão registados
35 alojamentos, para cerca de
150 pessoas.

Estão disponibilizados em
Áueda 160 empregos para
cidadãos refugiados da
Ucrânia.




