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Momento contou com 
a presença do ministro das
Infraestruturas e Habitação,
Pedro Nuno Santos

Assinado contrato de
financiamento para
Eixo Águeda/Aveiro

Até este momento, a Câmara
Municipal de Águeda atribuiu
às Juntas e Uniões de
Freguesia do Concelho, mais
de 1,5 milhões de euros

Apoios para as 
Juntas de Freguesia

Programação incluiu música,
teatro, stand-up comedy, circo
e magia, cinema e formação,
que procurou não só promover
este espaço cultural como
cativar novos públicos

Centro de Artes
assinala 5 anos

No segundo trimestre do ano,
decorreram algumas provas
desportivas de cariz local,
regional, nacional e
internacional, como o Mundial
de Motocross, o Bairrada 150
ou o Trail Terras de Águeda
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Presidente da Câmara 
Municipal de Águeda

cidadãos e empresas, bem como para o
aumento da segurança rodoviária nas
áreas urbanas atravessadas pela antiga
EN 230, e de promoção do desenvolvi-
mento urbano e empresarial.
O contrato, que formaliza o apoio de 40
milhões de euros para construir esta via,
financiada em 100% pelo PRR, foi assi-
nado, em junho, numa cerimónia com o
ministro das Infraestruturas e da Habita-
ção, Pedro Nuno Santos, que foi uma
peça fundamental para que a ligação fos-
-se contemplada nas opções de investi-
mento do Governo.
O projeto de execução já foi adjudicado e
o processo está a decorrer para que, o
mais rapidamente possível, se possa
avançar com o concurso para a constru-
ção desta obra tão relevante para as
pessoas e empresas do concelho e
região.
Neste segundo trimestre do ano, saliento
o 5.º aniversário do Centro de Artes de
Águeda (CAA), um equipamento impor-
tante para a dinamização cultural do nos-
-so concelho. Queremos implementar
uma dinâmica ainda mais forte na afirma-
ção da cultura, promovendo um projeto
de descentralização cultural por todo o
concelho.

Car@s aguedenses,

A consistência na atuação, nas obras
realizadas, nos projetos em execução e
na estratégia que temos definida para o
nosso concelho aliados a um rigor nas
contas e na gestão fazem com que a
nossa execução orçamental tenha resul-
tados muito positivos.
A taxa de execução do orçamento da re-
ceita atingiu os 90,17% e a da despesa
foi de 80,48%, valores muito acima dos
conseguidos nos últimos anos.
Estamos confiantes na nossa capacidade
de trabalho e nos objetivos que pretende-
mos atingir, para promover ainda mais o
desenvolvimento e progresso do nosso
concelho e aumentar cada vez mais a
qualidade de vida das nossas popula-
ções.
Estamos a trabalhar afincadamente para
concretizar o sonho de gerações, com a
construção de uma nova da ligação rodo-
viária, em perfil de autoestrada entre
Águeda e Aveiro. Esta via é muito impor-
tante para os Municípios de Aveiro e
Águeda, que se uniram como parte da
solução para conduzir este processo, e
para a Região de Aveiro, nomeadamente
em termos ambientais, de redução de
custos e de tempos de deslocação para
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Entrevista

Como descreveria os primeiros meses do mandato?
Como um desafio.  A minha prioridade foi conhecer todos
os projetos que estavam em curso nas minhas áreas de
intervenção, priorizando todos aqueles a que foi preciso
dar continuidade, alguns por estarem pendentes de deci-
sões proteladas por conta do período eleitoral especial-
mente longo das últimas autárquicas, outros porque in-
fluenciam diretamente a vida dos nossos munícipes, so-
bretudo os que dizem respeito às áreas da educação e da
ação social.
Outro dos desafios que sinto é que é que urge alavancar
os projetos que priorizamos para executar neste mandato
porque os quatro anos passam num instante, para quem
está verdadeiramente empenhado.

No pelouro da Educação, o desafio imediato advém da
descentralização de competências que recebemos no
passado dia 01 de abril e que acrescem às que o Municí-
pio recebeu no âmbito do “Aproximar Educação”.
A verdade é que existem ainda muitas dúvidas acerca da
forma como algumas destas novas responsabilidades
passarão para os Municípios, por exemplo, a forma como
se efetuará o transporte das crianças do pré-escolar, por-
que desde 2019 que se aguarda a publicação da portaria
que regulará esse transporte e que definirá, nomeada-
mente, a questão das cadeirinhas, bem como dos vigilan-
tes que acompanharão as crianças, o que impossibilita a
assunção imediata dessa competência.
Também na Ação Social a descentralização concretizar-
se-á, definitivamente, no próximo ano e assumiremos to-

Quais os principais desafios que encontrou?

A ação social é uma das áreas que mais reflexos diretos
tem na vida dos cidadãos. Que contributos tem dado e
continua a dar a Câmara para a melhoria das condições de
vida das populações?

Existem vários projetos a serem desenvolvidos neste âm-
bito como o subsídio ao arrendamento, que este ano já
abrangeu mais de 70 agregados, o apoio para obras, os
apoios pontuais a famílias em situação de emergência, os
apoios escolares como bolsas de estudo, pagamento pro-
pinas, comparticipação na aquisição de material escolar,
nas refeições escolares a alunos de escalão, as atividades
de animação e apoio à família, as AECs e o regime da fru-
ta e leite escolar.
Para além disso, o Município apoia o projeto da Casa
Abrigo para Pessoas com Deficiência vítimas de violência
doméstica, dinamiza o Centro de Apoio a Migrantes que
desempenhou um papel determinante nos últimos meses
no apoio aos ucranianos, tem protocolos ao nível da inte-
gração e inclusão, com a Cerciag, a Associação dos Sur-
dos e a de Vale Domingos. Estes são apenas alguns dos
exemplos da intervenção social que são atualmente de-
senvolvidos pela Câmara Municipal. 

"Estamos empenhados em alavancar
as condições de vida dos cidadãos"

das as competências no que respeita ao rendimento social
de inserção e atendimento e acompanhamento social, que
hoje são da competência da Segurança Social e que estão
protocoladas com seis IPSS do concelho. Já reunimos para
percebermos de que forma as concretizam, que tipo e
quantos recursos humanos estão afetos a essa atividade,
como operam a cobertura do território, o montante das
transferências associado e, sobretudo, qual a taxa de su-
cesso da sua intervenção junto das populações e as suas
sugestões para melhoria desta resposta. 
A descentralização de competências tem a vantagem de
permitir que possamos fazer uma intervenção mais adap-
tada à realidade de cada concelho mas, por outro lado, te-
mos a questão da desadequação do pacote financeiro
associado, razão porque tem havido alguma pressão sobre
a ANMP para que negoceie com o Governo a adequação
das verbas a transferir.
A título de exemplo, refira-se que as verbas que o Estado
transfere para transportes, refeições escolares e pessoal
não docente não contendem com as necessidades que se
fazem sentir no nosso Município pelo que, a nossas expen-
sas, assumimos cerca de um milhão de euros a mais do
que o valor que nos é transferido.
Se esta situação não for corrigida, esta descentralização
resultará no agravamento das assimetrias entre os conce-
lhos, distinguindo-se os que privilegiam estas áreas de in-
tervenção e têm capacidade financeira para assumir o dife-
rencial entre o custo destes serviços e as transferências do
Estado, por um lado e, por outro, no agravamento das assi-
metrias entre os próprios cidadãos que terão acesso a edu-
cação, saúde, habitação e ação social diferentes, consoante
o concelho do país onde viverem.

Quais as linhas orientadoras de ação nesta área que pre-
tende implementar?

Estamos a refazer o diagnóstico social já que estes dois últi-
mos anos atípicos acabaram por alterar, por completo, o pa-
radigma social do nosso território, acrescido do facto de
que agora deverá abranger também todas as áreas de in-
tervenção que assumiremos com a descentralização de
competências. No entanto, a nossa linha orientadora pren-
de-se com a visão que temos de alargar o espetro de ação e
de intervenção, revendo os critérios de atribuição dos
apoios, de forma a que possamos abranger um maior nú-
mero de cidadãos, acompanhado do competente apoio na -
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Juventude centra atençõesdefinição de um plano de vida e de emprego, sem esque-
cer a saúde mental, de forma a melhor a qualidade de vida
e condição social. 
Para tal defendemos ainda uma ação concertada com as
IPSS do concelho, de forma a aumentar a sua resposta so-
cial, contribuindo também para os planos para a igualdade,
para os migrantes e a interculturalidade que queremos
prever no Plano de Ação a desenvolver.
Quanto à Educação, no próximo ano letivo, a Câmara vai
ter novas responsabilidades no âmbito da descentraliza-
ção de competências do Governo. O que vai mudar e o
que se pode esperar?
No âmbito do “Aproximar Educação” a Câmara Municipal
de Águeda assumiu algumas das competências na área da
educação, sendo que agora será também da sua compe-
tência a gestão dos transportes escolares e dos edifícios
escolares, das refeições, bem como a promoção da Com-
ponente de Apoio à Família. 
Quanto aos edifícios escolares, temos em curso um con-
curso público para a manutenção, de forma a que cada um
dos Agrupamentos de Escolas possa contar com um técni-
co durante as pequenas manutenções e reparações nas
suas escolas. Iremos ainda realizar intervenções de fundo
na Escola Secundária Adolfo Portela e na EB1 das Chãs.
No que respeita às refeições escolares, manteremos os
protocolos existentes e lançámos um concurso público pa-
ra os refeitórios que estavam anteriormente concessiona-
dos à DGeSTE, bem como estamos a tratar do procedi-
mento de contratação de uma empresa que será responsá-
vel pela nutrição e pelo HACCP.

Quais as principais políticas direcionadas para a
juventude?
Começamos a desenvolver o Plano Municipal da Ju-
ventude, sendo que as áreas prioritárias de interven-
ção são a habitação, a saúde mental, as políticas de
empreendedorismo e de intervenção social, onde esta-
mos já a desenvolver alguns novos projetos, para além
dos existentes como as bolsas de estudo, o pagamen-
to de propinas e os prémios escolares e, sobretudo,
destacando a Incubadora de Empresas e a Incubadora
Juvenil, bem como as diversas ações dinamizadas pelo
Centro de Juventude de Águeda (CJA).
A Incubadora da Juventude é uma das áreas mais re-
centes de intervenção. Em que consiste e quais as
mais-valias?
O CJA desenvolve projetos muito interessantes para a
juventude do nosso concelho, nomeadamente o
Erasmus +, uma ação de intercâmbio internacional, o
Access Up,, que visa o combate ao abandono escolar
precoce, a gestão das emoções e o desenvolvimento
das competências emocionais com o Emoaction e mais
recentemente o INCUBA JÁ, a primeira incubadora ju-
venil do nosso território, destinada a jovens dos 16
aos 30 anos que queiram desenvolver os seus proje-
tos pessoais, no âmbito do empreendedorismo social e
que terão ao seu dispor toda a ajuda necessária para a
sua implementação.

Defende que, nesta área, a Câmara Municipal quer ser
mais do que gestora de espaços e equipamentos. Qual é
a intervenção?
A descentralização de competências ficou aquém da nossa
expetativa. Se no “Aproximar Educação” se previa a possi-
bilidade de inclusão de componentes curriculares de res-
ponsabilidade local até à percentagem de 25% do currículo
nacional que permitia que, em consonância com os Dire-
tores dos Agrupamentos, o nosso Município pudesse intro-
duzir algumas componentes curriculares que fossem ao
encontro, não só às necessidades e expetativas dos
nossos alunos, como também das nossas empresas e do
comércio, a verdade é que essa prerrogativa não está con-
templada no Decreto Lei 21/2019 de 30 de janeiro, que
hoje rege o processo da descentralização.
Não obstante e dentro das nossas competências, a CMA
tem ido além daquelas que são as obrigações decorrentes
daquele contrato disponibilizando, por exemplo, apoio psi-
cológico, terapia da fala, bolsas de estudo, apoio ao paga-
mento de propinas, comparticipação nas despesas de
transporte e com a aquisição de material escolar, instituiu o
regime da fruta escolar, plataformas digitais de aprendiza-
gem, programas de combate ao abandono e insucesso
escolar e dotou ainda as escolas de equipamento tecnoló-
gico, para promoção da qualidade de ensino e aprendiza-
gem em contexto de sala de aula.
Uma maior proximidade com a comunidade educativa é
um dos caminhos para implementar essa estratégia de
atuação?
Este executivo municipal procura trabalhar de uma forma
muito próxima com a comunidade educativa, pois qualquer
ação a implementar na área da educação deverá sempre
ser em absoluta consonância com as linhas educativas de-
terminadas pelas escolas do concelho, marcando assento
também nos seus Conselhos Gerais, onde se discute e de-
termina o plano de ação escolar.
Por isso o Município tem um papel activo no desenvolvi-
mento e implementação do Plano das Artes nas Escolas,
apoia o Orçamento Participativo das Escolas, duplicando o
valor do prémio atribuído aos alunos pelo Ministério da
Educação e contribuindo para que esta iniciativa seja mais

A disponibilização de ferramentas de educação não for-
mal é outra das áreas em que a Câmara aposta…
Entendemos, em consonância com os Diretores das esco-
las, que os nossos alunos devem adquirir, a par dos con-
teúdos curriculares, uma série de competências que os
possam preparar para enfrentar o seu futuro, sem esque-
cer as atividades educacionais não formais, o desenvolvi-
mento das soft skills e da inteligência emocional. 
O Município de Águeda aposta na realização de aprendiza-
gens fora do contexto escolar que promovem o seu cresci-
mento de uma forma mais completa integrada, por exem-
plo através das experiências enriquecedoras como as visi-
tas de estudo, o Águeda Living Lab, onde podem usar
ferramentas eletrónicas para fazerem estruturas interati-
vas, o que resulta num maior interesse e sucesso em disci-
plinas consideradas mais complexas como a matemática e
física, a Semana do Teatro, para promoção do gosto pela
arte e pela cultura, as “Férias em Movimento”, com expe-
riências únicas e que contribuem também para o desenvol-
vimento de competências interrelacionais, as ações de for-
mação ambiental, disponibiliza ainda uma série de ações
no Centro de Juventude de Águeda e aposta nas STEAM.

participada e aliciante, atribui os prémios escolares aos
melhores alunos das escolas do concelho, do IEFP e da
ESTGA, desenvolve ações de empreendedorismo nas es-
colas, que assume particular importância num concelho
marcadamente empreendedor como o nosso.
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Ligação rodoviária Águeda/Aveiro 
desbloqueia nó num “dos eixos
económicos mais dinâmicos do país”

dois municípios num trajeto que passará a
fazer-se em 10 minutos.
“Este é um momento histórico. Estamos a dar
mais um passo em direção ao sonho, passos
absolutamente determinantes, que nunca ti-
nham sido dados, para que a obra seja feita”,
disse Jorge Almeida, lembrando o processo
de luta, a par com Aveiro, para que a ligação
fosse contemplada nas opções de investi-
mento do Governo, do qual o Ministro das In-
fraestruturas e Habitação, Pedro Nuno San-
tos, foi “pedra chave”. 
"Hoje, aqui, não tenho a mínima dúvida de
que vamos conseguir fazer esta estrada”,
frisou Jorge Almeida.
O ministro declarou o “orgulho pessoal” de
“partilhar este momento histórico tão impor-
tante para a nossa região e para estes dois
concelhos” e que “faz justiça às populações
desta região”, num investimento que vai “des-

O contrato de financiamento do Eixo Rodo-
viário Aveiro-Águeda foi assinado, no início
de junho, numa cerimónia que contou com a
presença do Ministro das Infraestruturas e da
Habitação, Pedro Nuno Santos; da Ministra
da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa; da
presidente da CCDRC, Isabel Damasceno;
do presidente da Estrutura de Missão do
PRR, Fernando Alfaiate; para além dos presi-
dentes das Câmaras Municipais de Águeda e
de Aveiro, respetivamente Jorge Almeida e
Ribau Esteves.
Este contrato formaliza o apoio de 40 milhões
de euros para construir a ligação rodoviária,
em perfil de autoestrada, entre Águeda e
Aveiro, financiada em 100% pelo Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR), que apon-
ta a sua conclusão até 2026. Terá 14 quiló-
metros, permitindo encurtar em 40% o per-
curso atual e em 65% a duração, ligando os 
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bloquear um nó num dos eixos
mais dinâmicos do país, o eixo
económico Aveiro-Águeda”. Frisou
que “este é um investimento
histórico” que “enche-nos, às po-
pulações de Águeda e de Aveiro,
da região e a todo o país de um
grande orgulho".

Projeto de Execução 
adjudicado

A Câmara de Águeda adjudicou,
também em junho, a elaboração
do projeto de execução do ERAA
à empresa Ripórtico – Engenharia
Lda, por 841.086.57 euros (com
IVA incluído). Um valor que será
repartido em partes iguais pelos
Municípios de Águeda e Aveiro.
O projeto, que conta com finan-
ciamento a 100% no âmbito do
PRR, inclui o Estudo de Impacte
Ambiental.
Este eixo é uma via muito impor-
tante para os dois Municípios de
Aveiro e Águeda, e para a Região
de Aveiro, nomeadamente em
termos ambientais, de redução de
custos e de tempos de deslocação
para cidadãos e empresas, bem
como para o aumento da seguran-
ça rodoviária nas áreas urbanas
atravessadas pela antiga EN 230,
e de promoção do desenvolvimen-
to urbano e empresarial.

Este contrato 
é um passo importante
para a região centro, 
uma obra de uma
dimensão extraordinária
que vai beneficiar 
toda a região e o país

Isabel Damasceno
 Presidente da CCDRC

Contrato junta-se aos
dois recentemente
assinados no âmbito do
PRR, num total de 66
milhões de euros a serem
investidos no território. 
Este dia simboliza o
início de muito trabalho

Ana Abrunhosa 
Ministra da Coesão Territorial

O que estamos a fazer, 
as duas autarquias 
e o Governo, é justiça 
a um povo que dá um
contributo extraordinário
ao desenvolvimento
económico do país

Pedro  Nuno Santos
Ministro das Infraestruturas e

da Habitação
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PEC está a ser transformadoPEC está a ser transformado
em Área de Acolhimentoem Área de Acolhimento
Empresarial de Nova GeraçãoEmpresarial de Nova Geração

As obras de ampliação do Parque Empresarial do
Casarão continuam a um bom ritmo, com a delimi-
tação de novos  lotes para instalação de empresas
e infraestruturação. Esta é uma das fases do pro-
cesso em curso, que vai culminar com a transfor-
mação completa deste espaço numa Área Empre-
sarial de Nova Geração. São obras de grande en-
vergadura, que contam com financiamento apro-
vado a 100%, no âmbito do PRR, de mais de 20
milhões de euros e que se traduziu na melhor e
maior candidatura apresentada e aprovada e que
representa o maior financiamento alguma vez atri-
buído a Águeda em fundos comunitários.
A Câmara vai instalar painéis fotovoltaicos e uma
estrutura de armazenamento de energia para auto-

consumo, bem como a infraestruturação de uma
ilha de qualidade de serviço e estabilidade energé-
tica, a instalação de sistemas partilhados de abas-
tecimento elétrico de veículos ligeiros e pesados e
ainda melhorar a cobertura de comunicações mó-
veis no PEC, com ligação de fibra ótica, bem como
a instalação de contentorização, torre de comuni-
cações 5G e antenas.
Vai ainda ser criada a Comunidade de Energia Re-
novável (CER), que vai reunir um conjunto alarga-
do 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 prestará
apoio ao dispositivo do sistema de proteção civil.
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Escola das Chãs vai serEscola das Chãs vai ser
requalificada e ampliadarequalificada e ampliada

A requalificação e ampliação da Escola Básica (EB)
1 das Chãs foi adjudicada à empresa Ergovisa,
Lda, por 484.739,27 euros (acrescidos de IVA).
Tendo em conta o estado degradado do edifício –
que é composto por uma área com dois pisos e ou-
tra de rés-do-chão – a Câmara Municipal de Águe-
da decidiu proceder a uma intervenção que permita
melhorar as condições de salubridade e qualidade
da infraestrutura, bem como ampliar o refeitório e
criar sanitários de apoio aos professores e funcio-
nários.

A obra implica o tratamento, reparação e imper-
meabilização e pintura das paredes exteriores e in-
teriores, bem como a reparação e isolamento tér-
mico do telhado e cobertura do edifício. Será  feita
uma reestruturação do logradouro existente (área
coberta será ampliada), para que fique mais apela-
tivo e regular, para além de mais acessível, fazen-
do com que a área de acesso entre o edifício e a
zona do parque infantil se torne mais contínua.
No total, a EB1 das Chão vai ser ampliada em
quase 80 metros quadrados.
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O Feriado Municipal foi celebrado no Souto
Rio, contando com várias atividades
lúdicas, culturais, desportivas e outras
dedicadas ao publico infantil, para além da
romaria ao São Geraldo.
A grande novidade foi a colocação de uma
ponte amovível, ligando as duas margens
do rio, que ficará instalada durante o verão.

10
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Rio Águeda volta a ter
uma piscina fluvial

11

A piscina flutuante vai funcionar todos os dias dos meses
de julho e agosto, das 15 às 19 horas, contando com
vigilância, nesse horário, de nadador-salvador. 
A estrutura foi adquirida pelo Município, num investimento
de 128.334 euros (acrescido de IVA), estando instalada
numa zona central da cidade, com grande fluxo de pessoas
e com facilidades de acesso. 
Após a época balnear, a Câmara Municipal, pelas
características modelares do equipamento, vai poder utilizá-
lo para outras finalidades, nomeadamente como apoio às
atividades náuticas que promove ao longo do ano. 



Câmaras de Águeda 
e Sernancelhe
estreitam laços de
cooperação                                            
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Junta de Machico 
veio a Águeda
conhecer ULPC

A Câmara Municipal de Águeda
recebeu uma delegação da Junta de
Freguesia de Machico, Madeira, que se
deslocou ao concelho para conhecer o
modo de funcionamento da Unidade
Local de Proteção Civil (ULPC) de
Belazaima do Chão, Castanheira do
Vouga e Agadão. 
A comitiva esteve em Águeda para
conhecer o funcionamento da ULPC,
perspetivando replicar, com as devidas
adaptações, um regulamento para ser
implementado na freguesia de
Machico.

A Câmara Municipal de Águeda rece-
beu, em maio, uma comitiva de
Sernancelhe, município com quem
tem estabelecido laços de amizade e
cooperação. 
Para breve pode estar a realização de
projetos em parceria em áreas como o
ambiente, a cultura ou o turismo.
Após a apresentação de alguns
projetos desenvolvidos pelo Município
na área da sustentabilidade ambiental,
nomeadamente no Rio Cértima e
Vouga, sem esquecer a Pateira de
Fermentelos, seguiu-se uma visita ao
Laboratório de Rios, no Parque da
Boiça, onde foi demonstrada a
implementação das intervenções de
base natural realizadas na Ribeira da
Aguieira.

Apoios às Juntas e UniõesApoios às Juntas e Uniões  
de Freguesias é de maisde Freguesias é de mais  
de de 1,5 milhões de euros1,5 milhões de euros
A Câmara Municipal de Águeda, este ano e até este momento, atribuiu
às Juntas e Uniões de Freguesia do Concelho, mais de 1,5 milhões de
euros, entre contratos interadministrativos, acordos de execução e
protocolos de colaboração.
“Os sucessivos apoios concedidos e os contratos interadministrativos
celebrados entre a Câmara Municipal e as Freguesias são o reconhe-
cimento do grande mérito que as autarquias têm no desenvolvimento e
na coesão do território, respondendo aos desafios e necessidades da
população”, disse Jorge Almeida, Presidente da Câmara de Águeda.
Este quadro de apoios reflete a dotação de recursos financeiros para
que as Juntas e Uniões de Freguesia possam realizar as mais diversas
obras que pretendem realizar no âmbito das suas competências e em
colaboração com a Autarquia.

Junta de Freguesia de Aguada de Cima)
Junta de Freguesia de Fermentelos

Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga
Junta de Freguesia de Valongo do Vouga

União de Freguesias de Águeda e Borralha
União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo

UF de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão
União de Freguesias de Recardães e Espinhel

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

União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba
 

TOTAL

148 244,66 €
81 419,65 €
151 960,67 €
290 587,12  €
121 268,76 €
69 428,32 €
118 172 €
112 160,95 €
268 132,23  €
84 305,09 €
124 186,78  €

1 569 866,22 €



 Município

D Í V I D A  B A N C Á R I A

A U T O N O M I A  F I N A N C E I R A

Tanto a nível do Plano Plurianual de
Investimento (PPI) como ao nível do
Plano de Atividades Municipais (PAM)
registou-se um acréscimo das taxas
de execução, em 70,99% e 77,08%
respetivamente.

E X E C U Ç Ã O  O R Ç A M E N T A L
A Câmara Municipal obteve, em 2021,
uma receita de 35.095.691,30 euros e
uma despesa de 31.325.760,52 euros.
Em termos de resultado orçamental,
verifica-se que, para o ano de 2021, a
taxa de execução do orçamento da re-
ceita atingiu os 90,17% e a da despe-
sa foi de 80,48%, valores muito acima
dos conseguidos nos últimos anos. O
Município de Águeda obteve um resul-
tado líquido positivo superior a 1,14
milhões de euros. 

O Município, durante o ano 2021, não
efetuou novos financiamentos, estan-
do a pagar, unicamente, os emprésti-
mos anteriormente contratualizados,
com uma dívida, a 31 de dezembro de
2021, de 298.588,30 euros. Isto refle-
te uma amortização, face a 2020, de
239.709,59 euros. O Município obteve
um resultado líquido positivo superior
a 1,14 milhões de euros. 

Câmara com elevada taxa de execução 
orçamental e autonomia financeira

O Município apresenta um conjunto de
rácios económico-financeiros positi-
vos: a autonomia financeira elevada
de 87,90%, a elevada liquidez geral,
superior a 1.

T A X A  D E  E X E C U Ç Ã O

As contas de 2021
revelam “um esforço
e equilíbrio
financeiros da
Autarquia”, fruto de
"uma gestão
rigorosa, cuidada e
empenhada em fazer
sempre mais e
melhor pelo nosso
concelho”.

Jorge Almeida
Presidente da Câmara de Águeda
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Cadaveira é uma Aldeia SeguraCadaveira é uma Aldeia Segura
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A Aldeia da Cadaveira é um exemplo de auto-proteção
contra incêndios rurais e florestais. Este lugar da
freguesia de Valongo do Vouga foi apresentado, em
junho, como uma Aldeia Segura, numa cerimónia que
contou com a presença de Secretária de Estado da
Proteção Civil, Patrícia Gaspar.
Para além da sinalética que ajuda a população a saber
para onde se deslocar em caso de incêndio, e da lim-
peza florestal (gestão de combustíveis), foram coloca-
dos ao redor da aldeia três carretéis de primeira inter-
venção, com mangueiras para auto-defesa, que podem
ser utilizados de forma preventiva e ajudar no combate.
Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, 
 lembrou os mecanismos que têm sido implementados
localmente e à revelia de projetos nacionais. “Antes de
este programa ter sido estabelecido já o Município de
Águeda tinha a prática de criar estes sistemas de auto-
defesa”, disse, exemplificando com as Unidades Locais
e Associações de Proteção Civil criadas nas zonas ser-
-ranas e mais remotas do concelho. Até ao momento,
Águeda tem mais de 100 voluntários, 20 carros pesa-
dos de bombeiros nestas estruturas que trabalham em
estreita colaboração com os bombeiros.
“Águeda está fortemente marcada nesta história má
dos incêndios florestais”, declarou, frisando a importân-
cia destes projetos como ação pedagógica para as po-
pulações locais, mas essencialmente como meio de
proteção e segurança.
A Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia
Gaspar, frisou que “a floresta é um dos ativos mais
importante que temos no país” e que, por mais que se
trabalhem as matérias de prevenção, o “risco zero não
existe”, considerando que projetos como este são “o
caminho” no sentido de “controlar o impacto que os
fenómenos (dos incêndios florestais) têm nas nossas
comunidades, pessoas e património”. 
Uma proteção que Filipe Falcão, presidente da Junta
de Freguesia de Valongo do Vouga, pretende estender
a outras localidades da freguesia, acrescentando que
este projeto insere-se na “estratégia de relação de
proximidade com as pessoas”. 
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As Hortas d’Águeda têm, desde final de abril, cinco novos hortelões
que vão explorar a horta comunitária para cultivar os seus hortícolas.
Estes juntam-se aos 18 utilizadores da horta localizada junto à
Biblioteca Municipal Manuel Alegre (BMMA), que mantêm ativa a
atividade agrícola para auto-consumo.
Os cinco talhões ficaram vagos no início no ano, tendo decorrido uma
fase de candidaturas que resultou na atribuição destas parcelas
agrícolas a estes cinco cidadãos, que habitam nas proximidades da
horta. Os novos agricultores têm diferentes origens e idades, pelo que,
neste projeto municipal, é conseguido a promoção do espírito de
comunidade e de pertença, ao mesmo tempo que é fomentada a
partilha de conhecimentos às gerações mais novas.
Para além de que, pelas características culturais dos cidadãos de
diferentes nacionalidades que ali têm as suas parcelas agrícolas, é
promovida a troca de experiências e até sementes de produtos
agrícolas dos vários países.
É isso que faz uma das utilizadoras, proveniente da China. “Cultivo uns
feijões compridos e outros legumes que não há cá; trouxe para semear
e agora já dou as sementes aos vizinhos”, disse, com orgulho.
“Vai ser uma aventura”, disse um dos novos hortelões, de 28 anos, que
pretende usar o terreno para cultivar os produtos hortícolas e assim
“começar a comer melhor” e para incutir na filha pequena a importância
da agricultura e de comer de uma forma saudável.

Hortas d’Águeda, um projeto de agricultura 
sustentável que cativa utilizadores

Este projeto municipal, que
sensibiliza para a agricultura
biológica e sustentável, visa
incutir nos cidadãos o gosto
por aquela atividade tradicio-
nal, promovendo o desenvol-
vimento de novas competên-
cias e podendo ser geradora
de rendimentos para as fa-
mílias, ao mesmo tempo que
promove hábitos de alimen-
tação saudável e boas práti-
cas agrícolas.
Os utilizadores podem usar
as parcelas de terreno, pro-
priedade da Autarquia, para a
implementação de culturas
hortícolas, frutícolas, ervas
aromáticas, condimentares e
medicinais, de modo a me-
lhorar a condição do agrega-
do familiar, seja pela subsis-
tência alimentar saudável e/
ou pela geração de um rendi-
mento extra com a comercia-
lização dos produtos.

Cada talhão possui uma área com cerca de 40 metrosCada talhão possui uma área com cerca de 40 metros
quadrados, acesso a um ponto de água comum, umquadrados, acesso a um ponto de água comum, um
compostor comunitário e um abrigo partilhado para ocompostor comunitário e um abrigo partilhado para o
armazenamento das alfaias agrícolas.armazenamento das alfaias agrícolas.
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O Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor
(GMAA) presta apoio a 505 agricultores de todo o
concelho, ajudou na legalização de 56 novas ex-
plorações agrícolas e já captou para o concelho
mais de 713 mil euros, entre subsídios anuais e
apoios ao investimento. Estes são os principais
indicadores de um serviço que foi criado pela
Câmara Municipal de Águeda há quatro anos.
Para o seu funcionamento, o GMAA conta com a
colaboração da Confederação Nacional da Agricul-
tura, com base num protocolo firmado entre as
duas entidades, que permitiu ao GMAA ser parcei-
ro do IFAP (Instituto de Financiamento da Agricul-
tura e Pescas, I.P.), podendo submeter, através
deste organismo, candidaturas aos subsídios agrí-
colas anuais, bem como proceder à legalização de
explorações agrícolas e pecuárias e ainda o con-
trolo da movimentação de animais pecuários.
Assim, através do iDigital, uma plataforma do IFAP
onde se efetuam as ações de legalização das ex-
plorações, as candidaturas aos apoios anuais e as
guias de movimentações de animais, o GMAA
submeteu, nestes quatro anos, um total de 157
formulários IB (Identificação do Beneficiário), que
é o ponto de partida para registar/legalizar uma no-

Gabinete Municipal presta apoiosGabinete Municipal presta apoios
aaos agricultores há quatro anosos agricultores há quatro anos

505
agricultores

apoiados

713 mil euros 
de apoios
captados

va exploração agrícola e/ou pecuária. Entre estes
formulários, 101 respeitam a atualização de dados
do beneficiário e 56 foram para novas explorações.
No GMAA é feita ainda a formulação e disponibili-
zação de guias de movimentação de animais, quer
para abate quer entre explorações, oferecendo um
serviço simplificador e que elimina a burocracia
associada a este trabalho, sendo que, nestes
quatro anos, foram emitidas 1.150 guias.
O GMAA tem também potenciado candidaturas a
apoios ao investimento e submissão de candidatu-
ras aos subsídios agrícolas, sendo que, até ao mo-
mento, foram captados cerca de 713 mil euros de
apoios às explorações do Concelho.
Criado em abril de 2018, o GMAA tem como
objetivo impulsionar o setor agro-pecuário, dando
condições aos munícipes para desenvolverem a
sua atividade, nomeadamente no que respeita ao
esclarecimento de dúvidas sobre alterações da
legislação que os agricultores por vezes têm difi-
culdade em interpretar. 
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Os cinco anos do Centro de Artes de Águeda (CAA) foram assinalados
com uma programação diversificada (música, teatro, stand-up comedy,
circo e magia, cinema e formação) que procurou não só promover este
espaço cultural como cativar novos públicos.
Albano Jerónimo dirigiu uma masterclass de interpretação e esteve em
cena com "Orlando", do Teatro Nacional 21; Daniela Costa e Fernando
Rodrigues (Voz e Piano) deram um concerto "único" na Praça da Cha-
miné; César Mourão trouxe o "seu" espetáculo "Cantado ninguém acre-
dita"; e Diogo Piçarra apresentou "Vem cantar comigo". No mês "espe-
cial" de aniversário, o CAA recebeu ainda os espetáculos "Le Fumiste",
da Companhia Don Davel, e "Vamos todos morrer ao vivo", com Ana
Markl, Tiago Ribeiro e Hugo van der Ding.
"A Grande Orquestra das Mãos de Barro", uma criação da d'Orfeu, e os
espetáculos infantis "No conto da Raposa" e "O Pequeno livro dos
medos" foram outras propostas em cartaz no programa de aniversário
do CAA, que incluiu também um concerto com a Orquestra Ligeira do
Conservatório de Música de Águeda.
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Mais do que lembrar os cinco anos do CAA e apresentar o programa
de aniversário, Edson Santos salientou o projeto e visão estratégica
para o futuro deste equipamento cultural. 
“Queremos que o CAA seja um pólo central da cultura em Águeda, que
a partir daqui sejam criadas várias atividades”, disse o Vice-Presidente
da Câmara de Águeda, sublinhando que uma das apostas maiores
passa pelo Cultur’Águeda, o novo projeto municipal que visa promover
espetáculos e dinâmicas culturais nos diversos equipamentos existen-
tes nas freguesias.
O grande objetivo deste projeto “é descentralizar a oferta cultural,
aproximando a cultura das pessoas, ao mesmo tempo que se aproveita
os equipamentos existentes nas freguesias”, apontou o Vice-Presiden-
te, sublinhando que os concertos das bandas filarmónicas que está a
percorrer o concelho e o concerto de Gerardo Rodrigues, na Casa do
Povo de Valongo do Vouga (que decorreu no dia 29 de abril), são os
primeiros exemplos dessa estratégia de descentralização e democrati-
zação da cultura.

Outro objetivo estratégicoOutro objetivo estratégico
do Município passa pordo Município passa por
reforçar o Projeto Educa-reforçar o Projeto Educa-
tivo do CAA, numa apostativo do CAA, numa aposta
na formação de públicos,na formação de públicos,
nomeadamente infantil enomeadamente infantil e
juvenil, levando a culturajuvenil, levando a cultura
às escolas e trazendo asàs escolas e trazendo as
escolas às atividades queescolas às atividades que
aqui são desenvolvidas.aqui são desenvolvidas.
“É este público que, no“É este público que, no
futuro, irá encher asfuturo, irá encher as
salas”, destacou Edsonsalas”, destacou Edson
Santos.Santos.

560
espetáculos nos
5 anos do CAA

mais de 150
mil espetadores
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A Câmara Municipal de Águeda, numa parceria com a UBA - União de
Bandas de Águeda, leva até agosto espetáculos com as bandas
filarmónicas concelhias a várias freguesias. 
O grande objetivo desta iniciativa é “divulgar a nossa cultura pelo nosso
território e dinamizar o excelente trabalho que as nossas bandas reali-
zam”, declarou Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Águeda, frisando que este projeto reconhece ainda o papel que aque-
las estruturas associativas têm na formação cultural e musical dos jo-
vens do concelho.
A atividade formativa e a educação cultural é uma premissa estratégia
para a Câmara de Águeda que presta apoio aos alunos/formandos nas
diferentes organizações concelhias, acreditando que a formação é
essencial para a criação cultural “made in Águeda” e que é essa aposta
que permite a Águeda afirmar-se, cada vez mais, como um concelho
produtor de arte e cultura.
Esta iniciativa concretiza um outro objetivo estratégico do Município,
que se prende com a descentralização da cultura, promovendo cada
vez mais espetáculos e atividades culturais da mais diversa índole nas
freguesias, ao mesmo tempo que dinamiza os equipamentos culturais
existentes no concelho.
Para além da promoção dos espetáculos das bandas, esta iniciativa
visa integrar estes concertos nas romarias do concelho. “Pretendemos
que este projeto seja o ponto de partida para algo mais abrangente e
diferenciador que queremos implementar, dinamizando a participação
das bandas nas festas e romarias do concelho, revitalizando e promo-
vendo as nossas raízes culturais e tradicionais”, frisou ainda Edson
Santos, que acredita que esta é uma oportunidade para que estas
tradições não se percam e sejam passadas de geração em geração. 

Bandas filarmónicas 
atuam nas freguesias

BREVES

Biblioteca Municipal
com dinâmica forte

A Biblioteca Municipal Manuel Alegre
(BMMA), no 2.º trimestre do ano, conti-
nuou a sua missão de promoção da lei-
tura e da cultura. Destaque para o re-
gresso às escolas da rede pública e pri-
vada com os projetos “Biblioteca vai à
escola” e “Newton gostava de ler!”. Já as
instituições com valência de creche pu-
deram usufruir do “Cresce a Ler”. No
âmbito do Mês da prevenção dos maus
tratos na infância, a BMMA associou-se
à CPCJ e às Bibliotecas Escolares, dina-
mizando sessões nas escolas.
Enquanto serviço coordenador da Rede
de Bibliotecas de Águeda, a BMMA di-
namizou oficinas para profissionais de
educação do Agrupamento de Escolas
de Valongo do Vouga, contribuindo
para o reforço das suas competências
enquanto mediadores da leitura.
Neste período, a BMMA marcou pre-
sença na 12.ª Feira de Saberes e Sabo-
res, na 27.ª Festa do Leitão e nas come-
morações do Feriado Municipal.
Quanto às exposições, estiveram paten-
tes as mostras de ilustração “Trabalho”,
no âmbito do 11.º Encontro Internacio-
nal de Ilustração de S: João da Madeira,
e “Riscos como nós” de Helena Zália.

Orquestra Municipal
em concerto “único” 

A União de Bandas de Águeda realizou,
em parceria com a Câmara Municipal,
o seu estágio anual de orquestra, que
culminou com um concerto pela Or-
questra Municipal de Águeda, sob a di-
reção de Délio Gonçalves, maestro Ca-
pitão-de-Fragata, Chefe da Banda da
Armada da Marinha Portuguesa.
O espetáculo final aconteceu no dia 10
de abril, no CAA, contando com a inter-
venção da Banda Alvarense, Banda
Castanheirense, Ban-da Marcial de Fer-
mentelos, Banda Nova de Fermentelos,
Orquestra Filarmónica 12 de Abril e
Conservatório de Música de Águeda.
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No âmbito do projeto municipal de Residências Artísticas, em maio,
tiveram lugar dois espetáculos únicos e diferenciados. 
O Dúo Ka'ygua (em baixo), composto pelos artistas argentinos Lucia
Merlino e Facundo Gabriel Combina, apresentou "Pintórica", um ato cé-
nico que engloba a pintura, a expressão musical e o circo contemporâ-
neo. Este ano, o espetáculo assumirá um conceito itinerante e a compa-
nhia está a preparar-se para ir a festivais e eventos culturais na Europa
"Circoreto", da autoria da Companhia Nuvem Voadora (em cima),
inspirou-se nos coretos, espaços genuínos, ricamente ornamentados ou
mais simples, redondos, octogonais ou com outras formas, rodeados de
grandes árvores ou pequenos jardins cuidadosamente desenhados. A
apresentação efetuada em maio contou com uma forte componente
musical e visual, de proximidade com o público, num tom de festa.

Residências artísticas
dão origem a espetáculos

A Câmara Municipal de Águeda, atra-
vés do AGITLab (programa de residên-
cias artísticas), dinamizou uma inicia-
tiva cultural envolvendo os alunos de
8.º ano da Escola Secundária Adolfo
Portela (ESAP). O projeto “Horta” pro-
moveu o “cultivo” da atividade criativa
através de uma partilha entre os artis-
tas de vários países em residência em
Águeda e os alunos.
Tratou-se de uma iniciativa de “descen-
tralização” das residências artísticas, en-
volvendo no processo criativo a comu-
nidade escolar, traduzindo-se numa
ação pedagógica que levou os alunos a
pensarem a cultura de uma forma
“aberta, espontânea e criativa”.
Nesta ação em concreto, os alunos da
ESAP estiveram a criar “O Livro do
Futuro”, que partiu do desafio lançado
aos alunos para pensarem Águeda, o
mundo e o futuro de cada um, criando
um livro com ideias, sugestões, recortes
e depoimentos que vai ficar na biblio-
teca da escola durante 100 anos. 
Pensando no “futuro”, os alunos e os ar-
tistas do AGITLab, na sequência de
quatro sessões de partilha e troca de
ideias, deram um contributo criativo
para a construção deste livro. 
Os alunos fizeram colagens e escreve-
ram textos, entre outras técnicas, que
resultaram de um processo de reflexão
sobre o seu posicionamento no mundo,
o que gostariam de mudar e como
imaginam o seu futuro, individual e/ou
coletivo.

AGITLab levou 
a “Horta" à Escola 
Adolfo Portela

CircoAGITado no
Parque de Alta Vila
Nos dias 1 a 3 de junho, teve lugar, no
Parque de Alta Vila, mais uma edição
do CircoAGITado, um evento
multidisciplinar de arte circense
promovido no âmbito do AGITLab, que
inclui espetáculos e um programa
educativo, dirigido aos alunos da Escola
Secundária Adolfo Portela e aos
utentes da CERCIAG, numa atividade
formativa de circo inclusivo. 
Estiveram envolvidos nesta edição a
Companhia La Ruta (com Daniel Varas
e Camila Karmy, Chile), bem como
Naiana Padial e Gustavo Carvalho
(Brasil) e Telma Pinto (Portugal).
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Ação Social

A Câmara Municipal de Águeda tem defen-
dido a implementação de um modelo estra-
tégico de inclusão social das famílias caren-
ciadas que passa pela sua integração nos
bairros existentes por todo o concelho de
uma forma harmoniosa, ao mesmo tempo
que incentiva os proprietários a disponibili-
zarem casas para o mercado de arrenda-
mento. Uma ação que é feita através de
subsídios ao arrendamento que, numa pri-
meira fase, este ano, vão beneficiar 66
agregados familiares.
“Esta é uma aposta clara do Município, de
providenciar um apoio efetivo aos arrenda-
tários numa altura das suas vidas que de fa-
cto precisam”, disse  Jorge Almeida, Presi-
dente da Câmara de Águeda, acrescentan-
do que esta medida de apoio à habitação
procura ser “o mais justa e prática” e que
responde a uma necessidade das famílias.
Considerando as dificuldades financeiras
que algumas famílias apresentam, este
apoio representa também “uma garantia de
cumprimento de pagamento da renda para
os proprietários”, que assim continuam a
disponibilizar estas habitações no mercado
de arrendamento.
Marlene Gaio, Vereadora da Ação Social,
sublinhou que este incentivo visa “ajudar os
agregados em maior dificuldade” e que a
Autarquia pretende avançar com novos
modelos de apoio ao arrendamento que
ajudem as famílias a superar períodos de
maior fragilidade financeira.
O correspondente do valor da renda apoia-
do pela Autarquia é transferido diretamente
para o proprietário, sendo o restante pago
pelo arrendatário. 
Refira-se que este apoio destina-se a
pessoas em situação de vulnerabilidade,
que apresentaram o seu pedido de apoio
nos termos do regulamento municipal, sen-
do que, nesta primeira fase dos subsídios
ao arrendamento, a Câmara Municipal de
Águeda vai investir um total de 118.930,71
euros.

Famílias carenciadas apoiadas
com subsídio ao arrendamento

A Câmara Municipal de Águeda aderiu à Rede
Europeia de Autarquias Amigas da Família
(https://www.elfac.org/the-network/). A decisão
surge na sequência do trabalho realizado pelo
Município no âmbito das políticas e boas
práticas de apoio às famílias, munícipes e seus
funcionários e que resultou na atribuição, em
2021 e pelo 11.º ano consecutivo, do selo de
Autarquia + Familiarmente Responsável, pelo
Observatório das Autarquias Familiarmente
Responsáveis.

Câmara adere à Rede
Europeia de Autarquias
Amigas da Família
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A Câmara Municipal de Águeda vai apoiar
a implementação, no concelho, do projeto
“Risoterapia/Carrinha dos Sorrisos”, atra-
vés do estabelecimento de uma parceria
com a Mais Feliz – Associação Cultural e
Social.
“Este projeto liga-se plenamente nas boas
práticas de promoção do envelhecimento
saudável, pelas quais a Câmara Munici-
pal de Águeda tem sido alvo de distinção,
tendo sido inclusivamente premiada, em
2020, pela Ordem dos Psicólogos Portu-
gueses, com o Selo Comunidades Pró-
envelhecimento”, sublinhou Marlene Gaio,
Vereadora da Ação Social da Câmara de
Águeda.
O projeto, que vai ser desenvolvido du-
rante 18 meses, usa a risoterapia para
melhorar a saúde mental da população
sénior, quer viva sozinha ou em institui-
ções e que por vezes, possui um contacto
social reduzido pela dificuldade de loco-
moção, ou autonomia reduzida por pro-
blemas de saúde. 
Por consequência, para além da simples
aplicação de técnicas terapêuticas, a
iniciativa pretende proporcionar oportuni-
dades de interação social, reduzir a soli-
dão e provocar sentimentos positivos.
Esta iniciativa contribui para a melhoria
das condições psicobiológicas da popula-
ção idosa, como o demonstram os resul-
tados como a redução das dores, melho-
ria na qualidade do sono, diminuição de
sintomas de ansiedade e depressão, me-
lhorando também a capacidade física.
O projeto vai ser implementado nas insti-
tuições do município, uma vez por sema-
na, em sessões individuais e em grupo,
para além de incluir a realização de so-
nhos e o passeio na carrinha dos sorri-
sos.

Projeto de
risoterapia
dinamizado 
no concelho
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A Câmara Municipal de Águeda entregou um total de dez prémios aos
melhores alunos do 3.º ciclo e Secundário do ensino regular dos
agrupamentos de escolas do concelho, bem como do ensino superior
(licenciatura) e formação profissional (cursos IEFP).
“Que este prémio sirva de alento e alavanca para serem e quererem
mais, para perceberem que não há limites para o sucesso se estiverem
focados e se forem determinados”, desafiou Marlene Gaio, Vereadora
da Educação da Autarquia, salientando que a distinção premeia “o es-
forço, dedicação e empenho dos alunos, do ponto de vista académico,
mas também e não menos importante, o seu desempenho social”.
De facto, a atribuição dos Prémios Escolares obedece a dois pressu-
postos: o desempenho escolar, resultado da média aritmética das
notas (com um peso de 70% na nomeação); e o desempenho social,
designadamente a observância de competências, comportamentos e
ações meritórias praticadas na escola e a favor da comunidade (30%).
Marlene Gaio destacou que, deste modo, os prémios escolares são
“muito mais do que apenas um mero reconhecimento das boas notas
obtidas”, acrescentando que esta distinção é extensiva a pais, encarre-
gados de educação e demais comunidade educativa.
A Vereadora da Educação aproveitou o momento para, publicamente,
agradecer e reconhecer o esforço que diretores, professores e auxilia-
res fizeram “num ano muito difícil para todos, pela capacidade que
tiveram de se adaptar a novos métodos de ensino, pela resiliência com
que souberam responder ao desafio de se reinventarem e à gestão
exímia das vossas escolas, da ESTGA e do IEFP”.
Os diretores dos agrupamentos de escolas agradeceram o reconheci-
mento que a Câmara de Águeda faz aos melhores alunos há 22 anos,
salientando o excelente exemplo e inspiração que estes alunos podem
ser para os restantes membros da comunidade estudantil.

Câmara de Águeda entrega prémios 
aos melhores alunos do ano letivo 2020/2021

Alunos premiados
9.º ano:
- Diana Gomes Silva – EB Aguada de
Cima (Agrup. Escolas Águeda Sul)
- Marta Pedro Neves – EB Prof. Artur
Nunes Vidal (Agrup. Escolas Águeda
Sul)
- Leonor Alves da Silva – Escola
Secundária Marques de Castilho
- Diana Guarino da Fonse – EB Valongo
do Vouga (Agrup. Escolas Valongo do
Vouga)
- Rodrigo Tavares Maia Marques –
Escola Secundária Adolfo Portela

12.º ano:
- Luísa Castilho Mendes da Paz – Escola
Secundária Marques de Castilho
- Iolanda Miguel Abrantes Castanheira –
Escola Secundária Adolfo Portela

ESTGA: 
- Ana Paula Gomes Teles

IEFP:
- Marcelo António Gomes Fernandes
- Fábio Lopes Crespo
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Feira de profissionais
ajuda alunos

A Fapagueda - Federação das
Associações de Pais do Concelho de
Águeda promoveu, em parceria com a
Câmara Municipal de Águeda, uma
Feira de Profissionais, numa iniciativa
que pretendia levar até aos alunos do
12.º ano das escolas Marques de
Castilho (ESMC) e Adolfo Portela (ESAP)
um conjunto de profissionais de vários
quadrantes para esclarecer dúvidas e
ajudá-los a tomar a decisão das suas
vidas: que futuro profissional escolher,
tanto do ponto de vista académico
como profissional. 
Naquela que foi a 1.ª Feira de
Profissionais de Águeda (que contou
ainda com o apoio do Agrupamento de
Escolas de Águeda Sul, da ESAP e da
Associação Empresarial de Águeda),
estiveram presentes mais de 40
pessoas de vários quadrantes.

BREVES

Câmara e DGEstE
visitam refeitórios
escolares

A Câmara Municipal de Águeda e a
DGEstE (Direção-Geral dos Estabeleci-
mentos Escolares) fizeram, no último
dia de aulas antes da interrupção letiva
da Páscoa, uma visita aos refeitórios
escolares concessionados pela DGEstE.
Tratou-se de uma ação programada no
âmbito da descentralização de compe-
tências na área da educação, com vista
a efetuar uma avaliação global dos re-
feitórios em questão que, a partir de
setembro próximo, passarão para a
gestão municipal.
Para além de se verificar “in loco” o fun-
cionamento destes espaços, foi feito
um levantamento das necessidades
existentes, bem como foi verificada a
qualidade das refeições e o cumpri-
mento das ementas semanais.

A Câmara Municipal de Águeda criou a Incuba Já – Incubadora Juvenil
de Águeda, em parceria com a Psientifica – Associação para a Promo-
ção e Desenvolvimento Social, que visa contribuir para o desenvolvi-
mento criativo dos jovens do concelho.
“Acreditamos no potencial dos nossos jovens, no que eles podem
oferecer à cidade, concelho e país, com as suas ideias e projetos e por
isso mesmo investimos nesta incubadora que propõe uma solução ino-
vadora e disruptiva com os paradigmas da exclusão social e desem-
prego, através da qual podem surgir projetos diferenciados de resposta
aos desafios sociais que ainda não tenham um suporte ao nível con-
celhio”, disse Marlene Gaio, Vereadora da Ação Social da Câmara de
Águeda.
Este projeto, que será desenvolvido durante 18 meses e que conta com
um investimento de cerca de 30 mil euros, apresenta-se como um
centro de empreendedorismo e inovação social juvenil, em que através
de um trabalho criativo, em dinâmica e em parceria, procura apresentar
solução inovadoras para implementar no concelho. Prevê a incubação
de 10 projetos sociais (individuais ou em grupo), cujos destinatários
são jovens entre 16-18 anos (ensino secundário), jovens entre 19-30
anos (ensino superior, em transição para o mercado de trabalho,
desempregados e/ou à procura do 1.º emprego) e jovens NEET (que
não estudam nem trabalham).
A Câmara de Águeda cria este projeto, que se alia a outros como a In-
cubadora de Empresas de Águeda, o Centro de Juventude de Águeda
ou o Águeda Living Lab (ALL), onde já desenvolve um trabalho ao nível
do empreendedorismo e inovação.
Refira-se que este projeto resulta da apresentação de uma candidatura
ao Programa de Parcerias para o Impacto, no âmbito do Programa
Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE).

Incuba Já aposta 
no potencial dos jovens
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O Mundial de Motocross trouxe a Águeda, em abril, os melhores pilotos
da atualidade e uma enchente de aficionados de vários países que não
arredou pé até conhecerem os vencedores, numa moldura humana há
muito aguardada e que deu um colorido muito especial à competição.
Os pilotos não desiludiram e brindaram o público, no Crossódromo
Internacional do Casarão, com a velocidade e as acrobacias que esta
modalidade proporciona e que atrai tantos admiradores, de todas as
idades. Por entre o público, gritavam-se os nomes dos ídolos, moti-
vando-os, e viam-se crianças com as suas motos em miniatura, numa
alegria contagiante, ansiosas por crescerem para um dia estarem
também em pista.
“Este é um espetáculo único e que deixa a marca de Águeda no
panorama desportivo internacional de alta competição, neste que é
considerado dos melhores circuitos mundiais da modalidade”, disse
Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, que
aproveitou para dar os parabéns à ACTIB – Águeda Action Club pela
organização desta prova.
Também Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda,
salientou a importância deste evento, que contou mais uma vez com o
apoio do Município, considerando que “promove não só o desporto
como todo o nosso território e afirma Águeda nos contextos nacional e
internacional”. 
A ronda portuguesa da competição envolveu as categorias de MXGP
(com a vitória do espanhol Jorge Prado) e MX2 (vitória para o francês
Tom Vialle), para além do Mundial Feminino e Europeu de 250cc, tudo
a decorrer em dois dias intensos de provas e corridas. 

Os melhores pilotos do mundo brilharam 
no Crossódromo Internacional do Casarão

Um dos momentos maisUm dos momentos mais
marcantes do evento foi amarcantes do evento foi a
homenagem ao pilotohomenagem ao piloto
português Paulo Gonçalves,português Paulo Gonçalves,
que morreu durante a sétimaque morreu durante a sétima
etapa do Dakar, em janeiro deetapa do Dakar, em janeiro de
2020, e que era amigo do2020, e que era amigo do
ACTIB e embaixador daACTIB e embaixador da
marca “Águeda, Capital domarca “Águeda, Capital do
Motocross”, com Motocross”, com o descerraro descerrar
de uma réplica artística dode uma réplica artística do
piloto em cima da sua moto.piloto em cima da sua moto.  

Homenagem ao
piloto português
Paulo Gonçalves
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Águeda recebeu, em maio, a 5.ª etapa do Campeonato Nacional de Enduro,
e de Mini-Enduro. Este evento, organizado pelo ACTIB - Águeda Action Club
com o apoio do Município de Águeda, marcou o regresso do Enduro aos
trilhos e às especiais na cidade e concelho.
No início de junho, o Águeda Bike Park acolheu a 2.ª edição do Campeonato
Regional de XCO, que trouxe até Águeda alguns dos atletas mais
reconhecidos no panorama do XCO regional e nacional.
Esta competição, que conta igualmente com o apoio da Câmara de Águeda,
foi organizado pelo Clube Desportivo Águeda Bike Friends.

Campeonato Nacional
de Enduro e Campeonato
Regional de XCO em Águeda
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O Troféu de Trail Terras de Águeda, continua a decorrer, uma com-
petição que é constituída por várias etapas que decorrerem em datas
distintas em várias freguesias do Concelho de Águeda e está integrado
no projeto desportivo da Câmara Municipal da Águeda.
No primeiro trimestre do ano, realizaram-se os trails Bela Bela, Trilhos
do Vouga, Margens da Pateira e do Calvário.
No total, o Troféu Trail Terras de Águeda, que decorre durante 10
meses, em dez freguesias, envolve cerca de 4.000 atletas, 11 etapas,
cerca de 550 km de trilhos e mais de 6.000 euros em prémios.

29

CALENDÁRIO
ACTIB Trail
(ACTIB - Águeda Action Club)

13
NOV

Noctis TRAIL Adventure03
DEZ (Porta Aberta Eventos)

Troféu Trail Terras de Águeda
continua até final do ano

Trail dos Arrozais
(SCParadela - Secção Trail)

18
SET

Rota das Fontes09
OUT (Ass. Hum. de Castanheira do Vouga)
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A Câmara Municipal de Águeda iniciou, em abril, um projeto de
dinamização desportiva para amantes das duas rodas, designado de
“Águeda Bike Ativa”. Como o nome indica, pretende incentivar a
população a ser cada vez mais ativa, usando, neste caso, a bicicleta. 
O projeto de dinamização desportiva vai decorrer todos os sábados até
outubro (com excepção dos sábados de 20 e 27 de agosto), sempre às
17 horas, tendo como ponto de partida e chegada o Águeda Bike Park
(Centro de BTT) e está aberto a todos, bastando inscrever-se através
do e-mail desporto@cm-agueda.pt (para melhor controlo da atividade)
ou aparecendo no local.
“Esta é uma iniciativa que está alinhada com a visão estratégia
municipal, de promover o desporto para todos e incentivar a prática
desportiva, tanto amadora, lúdica como competitiva, porque acre-
ditamos que o exercício físico é importante para a qualidade de vida e
bem-estar da população”, disse Edson Santos, Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Águeda, acrescentando que este projeto em
concreto aposta ainda na promoção dos trilhos cicláveis do concelho.
Nestes passeios de bicicleta, “não só se pratica exercício físico, como
se estimula a interligação social com outros desportistas e amantes das
bicicletas, como se pode apreciar as belas paisagens que o nosso
território tem e que podem ser observadas ao longo dos trilhos”,
declarou ainda o Vereador do Desporto.
O objetivo é que a população, de todas as idades, participe nesta
iniciativa gratuita, pratique desporto de forma segura e beneficie ainda
de acompanhamento técnico especializado.

“Águeda Bike Ativa”
dinamiza trilhos e incentiva
a prática desportiva

3.ª Jornada da Liga
Soshinkai em
Aguada de Cima

O Pavilhão da LAAC, em Aguada de Ci-
ma, recebeu, a 14 de maio, a 3.ª Jornada
da Liga Soshinkai, numa organização
da AK- Águeda, que contou com o
apoio da Câmara Municipal.
Presentes nas várias categorias em
competição estiveram mais de 200
atletas, oriundos de Dojos e Associa-
ções de todo o país.

BREVES
Caminhar pela
Natureza e Corrida 
e Caminhada Contra
o Cancro

A Câmara Municipal de Águeda, atra-
vés do Centro de Marcha e Corrida de
Águeda, promoveu, no dia 15 de maio,
mais uma ação no âmbito da iniciativa
"Caminhar pela Natureza", que contou
com cerca de 1.000 pessoas e que teve
como ponto de partida o Parque de La-
zer de Óis da Ribeira. Este evento de-
correu em paralelo com a Corrida e Ca-
minhada Contra o Cancro, atividade
que é também habitualmente organi-
zada em Águeda e que visa sensibilizar
a população para a problemática do
cancro, procurando incutir hábitos de
vida mais saudáveis e a prática de ativi-
dade física regular como formas de
prevenção contra esta doença. As ins-
crições para esta Corrida e Caminhada
Contra o Cancro resultaram em 4.875
euros que serão doados à Liga Portu-
guesa Contra o Cancro.
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A Câmara Municipal de Águeda, no âmbito do Projeto DIRTT (De-
veloping Intereuropean Resources Trail Builder Training) que desen-
volve em conjunto com um grupo de parceiros de várias nacionalidades
- Holanda, Escócia, Suíça, Dinamarca, Noruega e Portugal (Águeda) -,
apoia o desenvolvimento de um Programa de estudos sobre
Planeamento, Construção e Manutenção de Trilhos de BTT, ministrado
na escola Fagskolen Viken, na Noruega. A formação, de cariz
internacional e que confere o nível 5, vai iniciar no próximo ano letivo.
O curso, cuja componente teórica vai decorrer naquela escola norue-
guesa e em formato online, pretende colmatar algumas das necessi-
dades de competências que o setor de BTT, em amplo crescimento in-
ternacional, tem demonstrado. A componente prática desta formação
vai ser dividida em dois momentos, um dos quais acontecerá em Águe-
da, na sequência do trabalho que tem sido desenvolvido nesta área e
no posicionamento que o Município tem conquistado a nível mundial,
sendo uma referência pela qualidade dos trilhos de BTT e pelo conhe-
cimento que tem neste domínio.
Este curso, que será ministrado em formato online e presencial, confe-
re 30 ECTS quando concluído com sucesso, o que permite a obtenção
de um grau profissionalizante ou a possibilidade de ingresso num curso
superior na área. Terá a duração de um ano e abordará questões como
a importância da atividade de BTT, o papel do BTT nos campos do
desporto, saúde, atividades recreativas e turismo ou ainda os fatores a
ter em conta quando se planeia ou desenha um trail de BTT de uma
forma sustentável. Numa vertente mais prática (e que decorrerá tam-
bém em Águeda), os participantes ficarão a saber as técnicas de cons-
trução de trilhos, nomeadamente no que se refere ao respeito pela flora
e fauna existente nas imediações dos trilhos a construir.

Planeamento, construção 
e manutenção de trilhos 
de BTT motiva curso
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Torneio Águeda Cup
anima jovens atletas

Nos dias 10 e 11 de junho, a cidade de
Águeda acolheu o torneio Águeda Cup.
Este evento, organizado pelo Recreio
Desportivo de Águeda e com o apoio
da Câmara de Águeda, é um torneio de
futebol para escalões de formação que
tem como objetivo possibilitar a prática
desportiva no final da temporada. O
torneio envolveu os escalões de 5 e 7 e
ainda uma Poule Equestre organizada
pela Academia Equestre Equi-Águeda.

Câmara recebe
atletas premiados

A Câmara Municipal de Águeda rece-
beu, nos Paços do Concelho, em junho,
os campeões da Supertaça distrital de
Futsal em iniciados, do Centro Cultural
de Barrô; os campeões distritais de
Futsal em juvenis, da Associação Des-
portiva de Travassô que conquistou
também a Taça Distrital na categoria; e
as atletas da All4Gym que representa-
ram a Seleção Nacional nos Campeo-
natos do Mundo de Ginástica Aeróbica,
em que venceram duas medalhas de
bronze na modalidade de Aerodance,
nos escalões júnior e juvenil.

BREVES
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Realizou-se, no último fim de semana de junho, o Bairrada 150, uma
das ultra maratonas com mais participantes em Portugal, organizada
pelo Grupo Desportivo e Cultural de Recardães, com o apoio da
Câmara Municipal de Águeda, Medicértima, Tiago Ribeiro e Sérgio
Varela.
A dupla Renato Ferreira e David Machado foram os vencedores
absolutos da competição, que envolveu mais de 500 atletas inscritos.

Ultramaratona Bairrada 150
atraiu centenas de atletas
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24
ABRIL

29
MAIO

16
JUNHO

24
JULHO

18
SET

09
OUT

13
NOV

03
DEZ
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BREVES

Câmara dinamizou
projeto de natação 
e canoagem junto 
de alunos de 1.º Ciclo

A Câmara Municipal de Águeda pro-
moveu um projeto de aprendizagem
de natação e canoagem, tendo como
destinatários as crianças do 4.º ano do
1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) que
frequentavam as “Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC) –
Educação Física/Desportiva”, nas
escolas pertencentes ao Agrupamento
de Escolas de Águeda, durante o ano
letivo 2021-2022. 
Iniciado em setembro do ano passado,
com aulas de natação nas Piscinas Mu-
nicipais, teve lugar, em abril, a segunda
fase do projeto, com as aulas de canoa-
gem, no Centro de Atividades Náuticas
Bério Marques e Rio de Águeda. O pro-
jeto decorreu até final de junho e en-
volveu um total de seis turmas e cerca
de duas centenas de crianças.
Este projeto em concreto “leva” a nata-
ção e a canoagem à escola, inserindo
estas modalidades no programa de
atividades das AEC, objetivando incutir
nos alunos o gosto pelos desportos de
água, bem como proporcionar a fami-
liarização e adaptação das crianças ao
meio aquático. 
Nestas aulas, pretende-se que as crian-
ças desenvolvam algumas competên-
cias, nomeadamente a noção de sabe-
rem estar na água, permitindo ainda
ter contacto com uma modalidade
com raízes históricas e desportivas for-
tes no concelho, com uma abordagem
às técnicas básicas para a sua prática,
seja de uma forma amadora ou mesmo
competitiva. As crianças estão a
aprender como fazer a entrada na
água, como manter o equilíbrio no
caiaque, o início ao gesto de pagaiar e
como realizar percursos em linha reta
com o caiaque.

A Câmara Municipal de Águeda promoveu, entre 7 de maio e 25 de
junho, a 3.ª edição do “Águeda Bike 4 Kids”, um projeto pedagógico
que visa ensinar as crianças entre os 4 e os 12 anos a andar de
bicicleta.
“Esta é não só uma forma de sensibilizar os mais novos para os
benefícios da atividade física, como é uma oportunidade para mostrar a
bicicleta como um meio de transporte sustentável”, disse Edson
Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda, acrescentando que
esta iniciativa tem uma forte componente didática, com o ensino das
regras básicas e imprescindíveis de como se movimentar de bicicleta
no espaço urbano.
Promover os meios de mobilidade suave e aumentar o número de
praticantes de atividades físicas, sejam recreativas, amadoras ou
competitivas, são objetivos estratégicos do Município de Águeda que
tem apostado na implementação de vários projetos, de índole
diferenciada, para concretizar esse propósito.
Nesta 3.ª edição do “Águeda Bike 4 Kids”, foram dadas oito aulas,
sempre aos sábados de manhã, nos meses de maio (7, 14, 21 e 28) e
junho (4, 11, 18 e 25), que foram divididas em três níveis: crianças que
não sabem andar de bicicleta (nível 1); crianças que sabem andar mas
necessitam de mais competências (nível 2); e crianças que sabem
andar muito bem e que querem praticar as modalidades (ciclismo ou
BTT – nível 3).
Para concluir esta 3.ª edição (a 25 de junho), as crianças de todos os
níveis juntaram-se num momento único, para um passeio urbano de
bicicleta, que decorreu em simultâneo com o Bairrada 150 (ver página
33). Neste passeio pela cidade, as crianças puderam ser acompanha-
das pelos pais ou outros familiares.
Refira-se que o Águeda Bike 4 Kids contou com a parceria do Clube
Desportivo Águeda Bike Friends e Clube Desportivo Fullracing.

3.ª edição do 
“Águeda Bike 4 Kids” 
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A Câmara Municipal de Águeda elaborou um novo e atualizado Plano
de Promoção de Acessibilidade (Rampa) de Águeda, que reflete a
preocupação do Município de Águeda no desenvolvimento e constru-
ção de um território para todos, sendo diversas as áreas de atuação e
intervenção que procuram melhorar o espaço público, a comunicação e
a interação com todos os cidadãos.
O documento é resultado de um diagnóstico feito à área de intervenção
previamente definida, que nesta fase engloba a cidade de Águeda, o
centro de Fermentelos e da Mourisca do Vouga. Neste estudo, foram
identificados os obstáculos e outras debilidades e elaboradas as reco-
mendações para inverter o cenário de inacessibilidades, bem como os
custos associados a essa intervenção.
Este não será um plano de intenções, mas um documento de trabalho
concreto que irá traduzir-se em intervenções no espaço público de
melhoria e inclusão.
Ainda assim, será algo para ser concretizado paulatinamente e de
acordo com as prioridades estabelecidas. A área de intervenção para
esta fase foi escolhida tendo em conta a área urbana do centro da
cidade e as freguesias onde atualmente a Câmara tem em curso ou em
concurso projetos de regeneração urbana, acautelando, deste modo,
as recomendações propostas neste estudo. 
O plano, que prevê um investimento global de cerca de 9 milhões de
euros, será implementado de uma forma gradual. O objetivo do
Município é alargar este tipo de intervenção no espaço público a todas
as freguesias, em todo o concelho.

Novo PlanoNovo Plano  
de Promoçãode Promoção  
de Acessibilidadede Acessibilidade
aponta áreasaponta áreas  
de intervençãode intervenção

"O Rampa é um plano
ambicioso e que coloca o
desafio de ultrapassar
algumas barreiras
arquitetónicas no espaço
físico dos centros urbanos
de Águeda, Fermentelos e
Mourisca, para ser
realizado nos próximos
anos"

"Queremos continuar este
trabalho e aproveitar os
financiamentos
comunitários e estatais
existentes para fazer as
adaptações necessárias de
forma a tornar o espaço
público o mais harmonioso
e acessível possível"

Edson Santos
Vice-Presidente da

 Câmara de Águeda

9 milhões 
de euros de

investimento

Entre as recomendações e propostas de melhoria a fazerEntre as recomendações e propostas de melhoria a fazer
estão o rebaixamento e largura de passeios, relocalizaçãoestão o rebaixamento e largura de passeios, relocalização
de paragens de autocarros e estacionamento parade paragens de autocarros e estacionamento para
deficientes no dimensionamento e localização adequadas.deficientes no dimensionamento e localização adequadas.  
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A Câmara Municipal de Águeda está a promover um ciclo de tertúlias
intitulado “Rio de Conversas”, que tem como foco central os rios, as
práticas e as tradições ligadas aos principais cursos de água do
concelho. As conversas vão decorrer até fevereiro do próximo ano.
A primeira decorreu a 22 de abril, em Valongo do Vouga, tendo como
tema o rio Marnel; a segunda, a 10 de junho, aconteceu em Macinhata
do Vouga, e abordou as vivências junto ao rio Vouga.
Esta iniciativa surge no seguimento de todo um trabalho de valorização
dos rios e ribeiras do concelho que o Município tem vindo a realizar,
nomeadamente na implementação de técnicas de reabilitação de base
natural, boas práticas que têm sido reconhecidas por diversos organis-
mos ligados ao ambiente. 
“O ambiente e os nossos recursos naturais são áreas estratégicas para
o Município, que é demonstrado na nossa forma de atuação, nas ações
que dinamizamos e nas políticas de sustentabilidade ambiental que
implementamos”, disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de
Águeda, acrescentando que este ciclo faz parte dessas iniciativas de
cariz ambiental e que tem um cunho pedagógico associado “muito
interessante”, porque alia uma parte mais técnica e científica a outra
que respeita às vivências locais de quem “usa” o rio de uma forma
regular, seja do ponto de vista lúdico, desportivo ou até económico.

A Câmara Municipal de Águeda
promoveu um programa de educação
ambiental, designado “Rio de Todos”,
com o objetivo de sensibilizar as
crianças dos 5.º e 6.º anos de
escolaridade para o ambiente,
sustentabilidade e ciência, através de
atividades lúdicas e pedagógicas. 
A iniciativa, desenvolvida no âmbito do
projeto LIFE Águeda, iniciou a 4 de
novembro do ano passado e terminou
em abril.
No total, foram realizadas 42 sessões
lúdico-pedagógicas, envolvendo mais
de 840 crianças e mais de 50
professores acompanhantes dos 5. e 6.º
anos (2.º Ciclo do Ensino Básico) do
concelho.
Este programa, que foi desenvolvido ao
longo de cinco meses em todas as
escolas do 2.º Ciclo do concelho, foi
“um sucesso e é demonstrativo do uso
de ferramentas pedagógicas criativas
para abordar assuntos sérios e
sensibilizar crianças e jovens para a
importância da sustentabilidade
ambiental”.
As sessões estavam divididas em três
momentos, que culminaram numa
salutar competição: uma palestra
apoiada por elementos multimédia
(filme e apresentação), um twister
ambiental (jogo do chão) e um
quiz/aplicação LIFE.
Refira-se que, neste programa, foram
abordados temas como a importância
da preservação da biodiversidade, a
continuidade fluvial, a vegetação e
habitats ribeirinhos, a valorização dos
recursos hídricos, o controlo de
espécies invasoras e a pesca
sustentável. Visa também promover
uma maior valorização das linhas de
água da região, particularmente na
vertente de conservação da natureza e
do património ambiental dos rios
Águeda e Alfusqueiro.
No seguimento deste projeto,
desenvolvido em contexto de sala de
aula, estão agora a ser propostas
atividades pelas escolas, levando as
crianças a um contacto mais próximos
com os nossos rios.
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BREVES

Programa de
educação ambiental
promovido pela
Câmara de Águeda
foi um sucesso 

“Rio de Conversas” é tema
de ciclo de tertúlias

CALENDÁRIO
Rio ÁguedaSET

Rio AlfusqueiroNOV

Rio CértimaFEV
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A Câmara Municipal de Águeda promoveu, entre 20
de maio e 30 de junho, a 1.ª edição do Mês do Am-
biente, envolvendo um conjunto alargado de iniciati-
vas, para adultos e crianças de todas as idades (num
total de mais de 1.000 participantes), com o objetivo
de sensibilizar para as problemáticas associadas ao
meio ambiente e projetar caminhos de atuação nesta
área em concreto. 
O Dia das Abelhas que alertou para a importância
das abelhas para a humanidade; uma caminhada in-

Atividades sensibilizam para as problemáticas
relacionadas com o Ambiente

terpretativa, que assinalou ainda o Dia Mundial da
migração dos peixes; ações de limpeza, no rio
Águeda e nas ruas de Macinhata do Vouga foram
algumas das iniciativas realizadas.
Integrado neste mês temático, o Laboratório Vivo pa-
ra a Descarbonização (LVpD) – Águeda Sm@rt City
Lab realizou algumas iniciativas como “O meu can-
teiro de aromáticas”, “Consumo consciente de ener-
gia”, “Caça à beata” e visita de escolas à sede do
LVpD. Uma descida pelo rio Vouga e um diálogo so-
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bre este curso de água, no âmbito do Ciclo de Tertúlias “Rio de Con-
versas", no largo do Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga (mais
informação na página 35). Destaque ainda para a ação “Limpar Águe-
da”, que tinha como objetivo o envolvimento das Juntas e Uniões de
Freguesia, voluntários e entidades, numa atividade conjunta de remo-
ção de resíduos.
No âmbito deste mês, foi realizado um seminário, sob o tema “Cidades
2030: Inteligentes, Neutras e Verdes”, que reuniu vários especialistas
da área ambiental e de gestão de fundos comunitários (ver página 40). 
Na área ambiental, destaque ainda para o programa “O Rio vai à
escola” que, na sua 3.ª edição, envolveu cerca de 300 participantes
em 14 sessões que decorreram em 7 escolas de concelhos pertencen-
tes à CIRA (Sever do Vouga, Albergaria-a-Velha, Ílhavo e Oliveira do
Bairro), numa ação que é  desenvolvida com o Fluviário de Mora.

Ambiente

A Câmara Municipal de Águeda parti-
cipou, no final de maio, em Estocolmo
(Suécia), numa reunião do projeto co-
munitário Interreg Europe – CISMOB,
onde promoveu as boas práticas na
área da mobilidade suave que estão a
ser desenvolvidas no Município. 
Edson Santos, Vice-Presidente, e Carlos
Rodrigues, da Divisão de Modernização
Administrativa, Financiamentos e
Parcerias, apresentaram o trabalho
realizado em Águeda no âmbito do
SMARTA2, um projeto que se traduziu
na aplicação de medidas de mobilida-
de partilhada sustentável, interligada
ao transporte público em zonas rurais.
Em concreto, foi demonstrado o alar-
gamento das beÁgueda às freguesias
que são servidas pela Linha do Vouga.

BREVES

Câmara de Águeda
promove boas
práticas de
mobilidade suave
em Estocolmo

A 2.ª edição do Curso de Observação de
Aves decorreu a 7 de maio, tendo como
objetivo sensibilizar os participantes
para o valor conservacionista da Pateira
e dar a conhecer a avifauna estival e
residente.
Foram realizados percursos a partir dos
parques de lazer de Espinhel e de Óis
da Ribeira, bem como nas margens de
Fermentelos, no largo do Emigrante e
no Cepo Mouro, junto ao recentemente
instalado observatório para avifauna.
Um dos pontos altos foi a libertação de
uma espécie que esteve em recupera-
ção no CERVAS, um Tartaranhão-ruivo-
dos-pauis (Circus aeruginosus).

2.ª Edição do Curso
de Observação de
Aves foi um sucesso
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A Câmara Municipal de Águeda, no âmbito do Mês
do Ambiente, promoveu o seminário “Cidades
2030: Inteligentes, Neutras e Verdes”, onde vários
especialistas e responsáveis nacionais da área
ambiental e de gestão de fundos comunitários,
destacaram o contributo de Águeda na implemen-
tação de medidas que promovem a descarboniza-
ção das cidades e partilharam boas práticas para a
construção de cidades ambientalmente sustentá-
veis e inteligentes.
Uma das estratégias de atuação do Município de
Águeda, no que se refere à adoção de boas prá-
ticas ambientais e com impactos no desenvolvi-
mento sustentável, passa pelo envolvimento da
comunidade, promovendo ações pedagógicas e de
sensibilização, quer seja através Laboratório Vivo
para a Descarbonização (LVpD) – Águeda Sm@rt
City Lab ou de iniciativas em contexto escolar e
outras.
O evento, organizado pelo Município de Águeda,
foi considerado pelo presidente do Conselho Dire-

Seminário promove partilha de boasSeminário promove partilha de boas
práticas para ajudar a repensar as cidadespráticas para ajudar a repensar as cidades

tivo da Agência Portuguesa do Ambiente como
“muito apropriado” para a troca de experiências e
para a partilha de formas de financiamento de
projetos de descarbonização nas cidades. “É in-
contornável que temos que olhar para as cidades
como locais onde existe o conhecimento para
podermos descarbonizar, em escala”, disse Nuno
Lacasta, lembrando que ao mesmo tempo que a
maior parte das pessoas viverão nas cidades,
estas são vulneráveis, nomeadamente aos efeitos
decorrentes das alterações climáticas. 
Ao longo do dia, foram abordadas várias temáticas
relacionadas com o ambiente e com o desenvolvi-
mento de cidades mais verdes e inteligentes. 
Destaque para um workshop sobre oportunidades
de financiamento, onde foram apresentados diver-
sos programas de financiamento nacionais e inter-
nacionais, como o Fundo Ambiental, Portugal
2030, Programa LIFE Portugal e Energy-Cities,
tendo estes o objetivo da crescente valorização
das cidades e territórios.
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Reuniões de Câmara de abril a junho
de 2022

7 de abril

Restauro da Igreja da Trofa do Vouga –
Mapa de trabalhos complementares n.º 1
e prorrogação do prazo – ratificação do
despacho do Sr. Presidente da Câmara
Municipal
Aprovada por unanimidade

Restauro da Igreja da Trofa do Vouga –
Aprovação da minuta do 1.º contrato
adicional
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de re-
ceção definitiva – criação e remodelação
de rotundas – remodelação de rotundas
em Barrô e Aguada de Baixo
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração de caução – criação e remodelação
de rotundas – remodelação de rotundas
em Barrô e Aguada de Baixo
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração de caução – iluminação do Parque
Botânico de Vale Domingos
Aprovada por unanimidade

Aprovação do mapa de trabalhos comple-
mentares n.º 1, bem como da prorroga-
ção do prazo - loteamento municipal do
Parque Empresarial do Casarão - fase 2
Aprovada por unanimidade

Ratificação dos despachos do Sr. Presi-
dente – Adjudicação e aprovação da mi-
nuta do contrato relativa ao procedimento
de Fornecimento de eletricidade, em regi-
me de mercado livre, para a Baixa
Tensão Especial (BTE) e Média Tensão
(MT), ao abrigo do AQ 08/2
Aprovada por maioria

Ratificação da assinatura do contrato de
arrendamento urbano habitacional de fim
especial transitório, com o IHRU, I.P., no
âmbito da crise humanitária dos refugia-
dos ucranianos
Aprovada por unanimidade

Atribuição de prémios - Fase municipal
do Concurso Intermunicipal de Leitura 
Aprovada por unanimidade

Nomeação do representante legal para a
Comissão Sub-regional de Gestão Inte-
grada de Fogos Rurais (SGIFR) 
Aprovada por unanimidade

Ratificação de despacho do pedido de
isenção de taxas da licença especial de
ruído (Associação Cultural, Recreativa,
Desportiva do Raivo)
Aprovada por unanimidade

Ratificação de despacho do pedido de
isenção de taxas da licença especial de
ruído (Águeda Action Club – Actib, no
âmbito do Campeonato do Mundo de Mo-
tocross)
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoio à União de Bandas
de Águeda (UBA), no âmbito do concerto
da Orquestra Municipal de Águeda
(OMA) e da realização do workshop mu-
sical, entre os dias 7 e 10 de abril
Aprovada por maioria

Apoio Associação Agricultores de Rega-
dio do Raivo 
Retirada

Feira Saberes e Sabores 2022 – apoio
logístico e financeiro 
Aprovada por unanimidade

Alargamento de horário - Bianchi II
Retirada

Compensação monetária, por terrenos
não cedidos, para lugares de estaciona-
mento público (proc. de obras n.º 335/21) 
Aprovada por maioria

Compensação pela não dotação de luga-
res de estacionamento público (processo
de obras n.º 369/21)
Aprovada por maioria

Certidão de destaque de parcela (proc.
de obras n.º 191/21)
Aprovada por unanimidade 

Certidão de destaque de parcela (proc.
de obras n.º 913/91)
Aprovada por unanimidade

Certidão de destaque de parcela (proc.
de obras n.º 428/21)
Aprovada por unanimidade

Não declaração de caducidade (proc. de
obras n.º 894/87) 
Aprovada por unanimidade

Atribuição de “Prémios Escolares Câmara
Municipal de Águeda” – ano letivo
2020/2021 
Aprovada por unanimidade

21 de abril

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - pavimentações e repa-
vimentações de ruas no concelho - muro
de contenção a realizar no Ninho de
Águia
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - conceção e execução
de escada de acesso ao rio junto ao Cen-
tro de Atividades Náuticas Bério Marques
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - reabilitação da Ponte
do beco na EM575, em Macinhata do
Vouga
Aprovada por unanimidade

Empreitada de “Loteamento municipal do
Parque Empresarial do Casarão – fase 2”
– aprovação da minuta do 1.º contrato
adicional
Aprovada por unanimidade

Parque Empresarial do Casarão - paga-
mento faseado da moratória dos apoios a
atividade económica – covid19 
Aprovada por unanimidade

Candidatura ao lote 10 do Parque
Empresarial do Casarão – Águeda
Aprovada por unanimidade

Candidatura ao lote 6 do Parque Empre-
sarial do Casarão – Águeda
Aprovada por unanimidade

Associação Cultural e Recreativa de Fer-
mentelos – Projecto Jovem - ratificação
de despacho do pedido de isenção de ta-
xas da licença especial de ruído
Aprovada por unanimidade

BARC – Associação Recreativa, Cultural
da Borralha - ratificação de despacho do
pedido de isenção de taxas da licença
especial de ruído
Aprovada por unanimidade

Associação Cultural, Desportiva, Recrea-
tiva e de Dinamização dos Moradores do
Raivo – ratificação de despacho do pedi-
do de isenção de taxas da licença espe-
cial de ruído
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro ao Grupo
Desportivo e Cultural de Recardães pela
organização da prova “Bairrada 150”, no
dia 25 de junho
Aprovada por unanimidade
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Atribuição de apoio para pagamento de
propinas – correção de erro à proposta a
executivo n.º 61/2022 
Aprovada por unanimidade

Atribuição de um apoio à União de Fre-
guesias de Barrô e Aguada de Baixo no
âmbito do evento “Estás em Barrô Mexe-
te 2022”
Aprovada por unanimidade

Protocolo para a gestão partilhada do Nú-
cleo Museológico de Macinhata do Vouga
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoio “Trail Bela Bela" 
Aprovada por unanimidade

Contrato interadministrativo 2022 – ma-
nutenção de rede de percursos pedestres
do concelho
Aprovada por unanimidade

Celebração de protocolos de colaboração
entre o Município de Águeda e as fregue-
sias para atribuição de apoios financeiros
Aprovada por unanimidade

Relatório semestral - 2º semestre 2021 
Aprovada por unanimidade

Apoio financeiro - Junta de Agricultores
do Regadio do Raivo 
Aprovada por unanimidade

Plano de Promoção da Acessibilidade
(Rampa) de Águeda
Aprovada por unanimidade

Devolução de 50% do valor da taxa muni-
cipal de licenciamento, no âmbito do in-
centivo à construção ambientalmente
sustentável – proc. de obras n.º 350/19
Aprovada por unanimidade

Compensação pela não dotação de luga-
res de estacionamento privativo (proc. de
obras n.º 354/21)
Aprovada por maioria

Compensação pela não dotação de luga-
res de estacionamento público – proc. de
obras n.º 90/96
Aprovada por maioria

Aprovação da redução em 80% do valor
das taxas de licenciamento municipal, no
âmbito do incentivo jovem, referente ao
processo de obras n.º 310/21 
Aprovada por unanimidade

Nomeação do conselho municipal de
educação – 2021/2025 
Aprovada por unanimidade

Prestação de contas 2021 
Aprovada por maioria

5 de maio

Auto de vistoria geral para efeitos de re-
ceção definitiva - retificação da platafor-
ma da Rua Joaquim Valente de Almeida
em Águeda - construção de passeio 
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - retificação da platafor-
ma da Rua Joaquim Valente de Almeida
em Águeda - construção de passeio 
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - pavimentação de
arruamentos com deficientes condições
de circulação e execução de valetas e
passeios no concelho
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - pavimentações de vias
em Catraia de Assequins, Macinhata do
Vouga, Beco, Serém de Cima, Carvalhal
da Portela e Brunhido
Aprovada por unanimidade

Conta final da empreitada – repavimen-
tação de ruas em Jafafe 
Tomado conhecimento

Conta final da empreitada - pavimentação
e repavimentação de vias em Oronhe,
Espinhel, Macinhata do Vouga, Lanhe-
ses e Soutelo 
Tomado conhecimento

Conta final da empreitada – requalifica-
ção da zona do centro de Barrô
Tomado conhecimento

Conta final da empreitada – pavimenta-
ções em Serém, Lamas e Travassô
Tomado conhecimento

Conta final da empreitada – repavimenta-
ção de vias em Castanheira do Vouga,
Aguada de Baixo, Barrô, Paradela, Casal
D'Álvaro e Gravanço
Tomado conhecimento

Aprovação do mapa de trabalhos comple-
mentares n.º 1, e da prorrogação do pra-
zo - Construção da Ecopista do Vouga 
Aprovada por unanimidade

Empreitada de “Construção da Ecopista
do Vouga” – aprovação da minuta do 1.º
contrato adicional 
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro ao ATAC -
Águeda Trail Aventura Clube, pela orga-
nização do “Alfusqueiro Trail 2022”
Aprovada por unanimidade

Pedido de apoio associativismo excecio-
nal - RDA - prova internacional
aprovada por unanimidade

Pedido de isenção de taxas pela ocupa-
ção do espaço público no IVV - Instituto
da Vinha e do Vinho 
Aprovada por unanimidade

Licença especial de ruído para a Festa
das Almas de Areosa 
Aprovada por unanimidade

Ratificação de despacho do pedido de
isenção de taxas da ocupação do espaço
público e da licença especial de ruído 
Aprovada por unanimidade

Apoio à Associação A4 - apoio para
ração 
Aprovada por unanimidade

Pedido alargamento de horário – Projeto
Bar 
Chumbada por maioria

Liberação de caução - fornecimento de
gás natural a edifícios municipais e edifí-
cios escolares – devolução de garantia
bancária (ra/daf/bens-142/17) - contrato
n.º 08/2018/cma
Aprovada por unanimidade

Apresentada pelo PS para alteração de
critérios de atribuição de subsídio de
arrendamento 
Retirada

Certidão de destaque de parcela – pro-
cesso de obras particulares n.º 380/18 
Aprovada por unanimidade

Certidão de destaque de parcela – pro-
cesso de obras n.º 423/21 
Aprovada por unanimidade

Projeto pedagógico e de animação
“Águeda – Férias em Movimento 2022” -
fixação de preços 
Aprovada por unanimidade

19 de maio

Isenção do pagamento de taxas relativas
à vistoria aos parques infantis/Fitness
Aprovada por unanimidade

Atribuição de um apoio à União das Fre-
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guesias de Recardães e Espinhel, no
âmbito do evento “Freguesia em Festa
2022”
Aprovada por unanimidade

Ratificação do despacho do pedido de
isenção de taxas da licença especial de
ruído - Projeto Jovem
Aprovada por unanimidade

Isenção do pagamento de taxas – Cam-
peonato Nacional de Enduro – CNE 2022
Aprovada por unanimidade

Isenção do pagamento de taxas – Asso-
ciação Cultural, Recreativa e Desportiva
do Raivo
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoios financeiros à União
Desportiva Mourisquense para aquisição
de um desfibrilhador e respetiva forma-
ção de operacionais DAE (Curso SBV-
DAE)
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro à Associa-
ção de Ciclismo da Beira Litoral pela rea-
lização da “22.ª edição do Troféu Alves
Barbosa – 1.ª e 2.ª etapa do GP”, nos
dias 3 e 4 de setembro
Aprovada por unanimidade

Aprovação do Mapa de trabalhos comple-
mentares n.º 1, bem como da prorroga-
ção do prazo – Requalificação da zona
central da Mourisca do Vouga
Aprovada por maioria

Aprovação de minuta do 1.º contrato
adicional da empreitada de requalificação
da zona central da Mourisca do Vouga
Aprovada por maioria

Alargamento de horário de funcionamen-
to – estabelecimento “O Mocho”
Aprovada por maioria

Regulamento – Campanha de apoio ao
comércio local “Compre em Águeda”
Aprovada por unanimidade

Ratificação da assinatura de contrato de
parceria no âmbito do projeto financiado
– Access_UP Project – “Active Cross –
Secorial Cooperation for Educational and
Social Success_UP”
Retirada

Protocolo com a Psientifica – Associação
para a promoção e desenvolvimento
pessoal, para a criação da “Incuba Já –
Incubadora Juvenil de Águeda”
Aprovada por unanimidade

Recrutamento de 1 técnico superior –
contabilidade, com recurso à reserva de
recrutamento interna
Aprovada por unanimidade

2 de junho

Atribuição de um apoio à Junta de Fre-
guesia de Macinhata do Vouga, no âmbi-
to do “Macinhata em Festa 2022”
Aprovada por unanimidade

Atribuição de um apoio à Junta de Fre-
guesia de Fermentelos, no âmbito do
“Fermentelos Fest 2022”
Aprovada por unanimidade

Contrato interadministrativo para manu-
tenção de rede de percursos pedestres
do concelho PR2 – Trilho das Levadas
Aprovada por unanimidade

Empreitada de “Ampliação e Requalifica-
ção da E.B.1 da Chãs” - aprovação das
propostas admitidas e sua ordenação,
adjudicação e aprovação de minuta de
contrato
Aprovada por unanimidade

Canal secundário rio águeda “by-pass”
em Águeda, escada de peixes adjacente
ao açude do rio Águeda – proposta de re-
vogação de deliberação de abertura de
procedimento, aprovada em reunião ex-
traordinária do executivo municipal reali-
zada no dia 29/04/2021 - ratificação de
despacho do Sr. presidente 
Aprovada por unanimidade

Ratificação da assinatura de contrato de
parceria no âmbito do projeto financiado -
Access_up Project - “Active Cross-
sectorial Cooperation for Educational and
Social Success_up”
Aprovada por unanimidade

Adesão à Rede Europeia de Autarquias
Amigas da Família
Aprovada por maioria

Programa Regional de Ordenamento do
Território do Centro (PROTCentro) - ela-
boração - pedido de nomeação de repre-
sentante para a comissão consultiva
Aprovada por unanimidade

Venda de material promocional e fixação
de preço
Aprovada por unanimidade

Elaboração do Plano Municipal de Saúde
de Águeda
Aprovada por unanimidade

Indemnização por estrago em veículo, na
sequência de trabalhos na via pública,
levados a efeito por trabalhadores do Mu-
nicípio
Aprovada por unanimidade

Adenda ao protocolo de cooperação en-
tre a ARS Centro e o Município de
Águeda
Aprovada por unanimidade

Estabelecimento parceria – Risoterapia/
carrinha dos sorrisos
Aprovada por unanimidade

Atribuição de um apoio financeiro à
Associação Recreativa e Cultural de Óis
da Ribeira (ARCOR) para aquisição e ins-
talação de um cais flutuante para apoio a
atividades de canoagem na Pateira 
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro à Casa do
Povo de Valongo do Vouga pela organi-
zação da fase final do Encontro Nacional
de Andebol de Sub-15 feminino, de 16 a
19 de junho de 2022, no concelho de
Águeda 
Aprovada por unanimidade

Cessação de protocolo n.º 120/2018, por
acordo entre as partes, e celebração de
novo protocolo para cedência das instala-
ções da Escola Básica da Mourisca do
Vouga, à Associação de Pais da Mouris-
ca do Vouga – Os Pioneiros
Aprovada por unanimidade

13 de junho

Aquisição de serviços para a elaboração
do projeto de execução do Eixo Rodoviá-
rio Aveiro/Águeda - aprovação das pro-
postas admitidas e sua ordenação, adju-
dicação e aprovação de minuta de con-
trato
Aprovada por unanimidade

23 de junho
Auto de vistoria geral para efeitos de re-
ceção definitiva - remodelação da casa
da Alta Vila para instalação da Incubado-
ra Cultural de Águeda
Retirada

Auto de vistoria geral para efeitos de
liberação da caução - remodelação da
casa da Alta Vila para instalação da
Incubadora Cultural de Águeda
Retirada

Auto de vistoria para receção definitiva 
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"Recuperação do ph (passagem hidráu-
lica na landiosa – EM596" 
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - remodelação da casa
da Alta Vila para instalação da Incuba-
dora Cultural de Águeda
Retirada

Caminho de acesso ao posto de corte -
Parque Empresarial - receção definitiva
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração de caução - "Recuperação do Ph
(Passagem Hidráulica na Landiosa –
EM596"
Aprovada por maioria

Caminho de acesso ao posto de corte -
Parque Empresarial - liberação de
caução
Aprovada por maioria

Subsídio extraordinário ao arrendamento
Aprovada por unanimidade

Subsídio extraordinário ao arrendamento
Aprovada por unanimidade

Subsídio extraordinário ao arrendamento
Aprovada por unanimidade

Subsídio extraordinário ao arrendamento
Aprovada por unanimidade

Subsídio extraordinário ao arrendamento
Aprovada por unanimidade

Subsídio extraordinário ao arrendamento
Aprovada por unanimidade

Atribuição de Bolsas de Estudo para o
Ensino Superior – ano letivo 2021-2022
Aprovada por unanimidade

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

Ónus de renúncia - processo de obras
particulares n.º 80/21 
Aprovada por unanimidade

Redução de 50% do valor da taxa muni-
cipal de licenciamento, no âmbito do in-
centivo à construção ambientalmente
sustentável – proc. de obras n.º 293/21
Aprovada por unanimidade

Compensação monetária, por terrenos
não cedidos, para espaços verdes e de
utilização coletiva e para equipamentos 

de utilização coletiva – proc. n.º 415/21
Aprovada por maioria

Fornecimento contínuo de sinalização
ver-tical e tintas de marcação rodoviária -
cancelamento de garantias bancárias
Aprovada por unanimidade

Pagamento de honorários relativos a ser-
viços de advocacia - recurso contencioso
de anulação n.º 478/02
Aprovada por unanimidade

Aquisição de serviços para desenvolvi-
mento de plataforma de gestão integrada
de mobilidade do concelho de Águeda,
no âmbito da candidatura “Sistema de
gestão e informação para soluções inova-
doras e experimentais de transporte” –
adjudicação e aprovação de minuta de
contrato
Aprovada por unanimidade

Recrutamento de dois postos de trabalho
para assistente técnico para a área de
educação
Aprovada por unanimidade

Recrutamento de um técnico superior na
área de planeamento e ordenamento do
território, por recurso à mobilidade interna
Aprovada por unanimidade

Ratificação de despacho do pedido de
isenção de taxas das licenças para a 27.ª
Festa do Leitão da Bairrada 
Aprovada por unanimidade

Proposta 250/22 - ratificação de despa-
cho do pedido de isenção de taxas
Aprovada por unanimidade

Celebração de protocolo com Centro de
Inovação e Tecnologia, para realização
do “CITNM Summer School 2022” 
Aprovada por unanimidade

Projeto “Entre o Chão e o Telhado” -
proposta de protocolo 
Aprovada por unanimidade

Grandes Ppções do Plano e Orçamento
da Câmara Municipal - alteração modifi-
cativa n.º 1
Aprovada por maioria

Atribuição de um apoio à União de
Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira,
no âmbito da “Feira do Mundo Rural
2022”
Aprovada por unanimidade

Celebração de protocolos de colaboração
entre o Município de Águeda e as fregue-

sias para atribuição de apoios financeiros
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoios - União de Fregue-
sia Belazaima/Castanheira e Agadão e
Junta de Freguesia de Valongo do Vouga
- seguros de acidentes pessoais - Unida-
des Locais de Proteção Civil
Aprovada por unanimidade

Celebração de protocolos para a atribui-
ção de apoios às freguesias/uniões de
freguesias do concelho de Águeda para
aquisição de máquinas, viaturas e equi-
pamentos durante o ano de 2022
Aprovada por unanimidade

Celebração de protocolo de colaboração
para atribuição de apoio financeiro entre
o Município de Águeda e a União das
Freguesias do Préstimo e Macieira de
Alcôba
Aprovada por unanimidade

Atribuição do Chapéu de Ouro do Municí-
pio de Águeda 2022 
Aprovada por maioria

Ratificação da cedência temporária de
computadores portáteis, no âmbito da cri-
se humanitária dos refugiados da Ucrânia
Aprovada por unanimidade

Licenciamento de uma esplanada de
apoio a um estabelecimento de restaura-
ção e bebidas, situado na rua Dr. Adolfo
Portela, 87 – Águeda
Aprovada por unanimidade

Colaboração e dinamização da área en-
volvente à piscina flutuante modular no
Rio Águeda
Retirada

12.ª Alteração ao Código Regulamentar
do Município de Águeda - início do proce-
dimento
Aprovada por unanimidade

Regulamento - Campanha de apoio ao
comércio local “Compre em Águeda”
Aprovada por unanimidade
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O Comboio Histórico volta a circular na Linha do Vouga, a única de
bitola estreita em funcionamento em Portugal, em edições especiais
de verão, que se prolongam até outubro.
A viagem em cinco carruagens dos primeiros anos do século XX, re-
bocadas pela histórica locomotiva diesel 9004, inicia com a partida
da estação de Aveiro, às 13h50 e chegada a Macinhata do Vouga,
às 15h. Na estação de Macinhata do Vouga, está garantida anima-
ção com grupo de música e cantares tradicionais da região e mostra
de produtos regionais e poderá ser feita uma visita guiada ao Museu
Ferroviário. A viagem de regresso será feita às 16h25, com para-
gem de aproximadamente 1h30 em Águeda com visita guiada ao
centro da cidade, zona ribeirinha e várias zonas de comércio tradi-
cional. Há a possibilidade de visitar a instalação dos guarda-chuvas
coloridos, que se mantém até agosto. A partida está marcada para
as 18h18 e a previsão de chegada a Aveiro às 19h.

Próximas datas:Próximas datas:
- 30 de julho- 30 de julho
- 6 de agosto- 6 de agosto  
- 15 de outubro- 15 de outubro

Turismo




