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REGENERAÇÃO

URBANA
A OPORTUNIDADE PARA PROMOVER A AFIRMAÇÃO DA CIDADE E DO CONCELHO 

Assumir a Presidência de uma Câmara é avaliar o passado, construir o futuro e um desafio 
multifacetado. 
O tempo das certidões, das licenças, dos atestados, etc., ainda que não tenha sido total-
mente ultrapassado, tem de ser encarado de outra forma (mais rápido e mais adaptado 
às necessidades dos cidadãos) e não pode ser o mote da atividade de um município. Mas 
também não passa apenas pelo tapar os buracos e, cada vez menos, pela execução de 
obras… mas há muito mais e diferente a fazer! 
Quem desempenha esta tarefa tem de ter preocupações de resolução dos problemas 
presentes e, podemos mesmo afirmá-lo, de perspetivar e colocar em ação as iniciativas/
projetos que irão moldar o futuro que é hoje presente. 
Com uma perspetiva assim alicerçada torna-se importante e fundamental, aprender com 
os que demonstraram mais capacidade e são exemplos de ação e de afirmação de políti-
cas que marcam a época e perspetivam o futuro.
Neste contexto, o conhecimento das melhores práticas internacionais é fundamental 
porque o desenvolvimento não é simultâneo em todos os países e, habitualmente, só 
chega até nós passados alguns anos.
Se queremos estar entre os que desafiam o futuro, temos de procurar quem está na 
primeira linha, quem traçou os caminhos que palmilhamos! Não precisamos de estar per-
manentemente a “descobrir a roda”, mas, pelo contrário, devemos captar as boas práticas, 
fazer a sua adaptação, melhorar nos aspetos mais relevantes e... implementar. 

Mas é necessário e fundamental acreditar. 
Acreditar que é possível fazer mais e melhor, ir mais longe e desafiar lugares comuns, 
fronteiras e, o mais difícil, mudar mentalidades. Abrir a mente para novas perspetivas, no-
vas formas de ver a gestão pública, de cooperar em rede (nacionais e internacionais) defi-
nindo uma estratégia para captar investimentos, iniciativas, criativos, enfim novos valores 
que contribuirão para que sejamos uma referência positiva na região, no país e na Europa.
O Programa Parcerias para a Regeneração Urbana (PRU) assumiu-se como a ferramenta 
crucial para alavancar uma nova visão para a cidade e o concelho.
Não há concelhos ricos e prósperos sem que a sua cidade seja atrativa, próspera e o motor 
do desenvolvimento.
A afirmação do concelho tem de passar pelo reforço da imagem da cidade, para que, a 
partir desta âncora, se alicerce toda a estrutura territorial. Procuramos tecer uma rede de 
equipamentos e de ações que, potencializando o existente, criaram valor e afirmaram a 
cidade e o concelho como um local aberto e com apetência à experiências diversificadas, 
procurando dar a cada cidadão oportunidade para desenvolver as suas capacidades e, 
simultaneamente realizar-se enquanto pessoa. 
Pessoa é toda a que age, com necessidades próprias e específicas, enquanto criança, 
jovem, adulto ou idoso. A ação não se restringe a um grupo etário, mas deve ter em conta 
as diferentes necessidades dos vários grupos e etapas de vida dos cidadãos.
No que concerne à intervenção material, não nos limitamos à cidade. O foco principal foi 
na cidade, mas a ação estende-se a todo o concelho. 

É esta realidade que queremos dar-lhe a conhecer. 
Queremos que conheça um território coeso e dinâmico onde é bom viver, trabalhar 
e divertir.

UMA VISÃO DE FUTURO
A VISION OF THE FUTURE

Espelho de Água no Rio Águeda | Water Mirror on the River Águeda
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URBAN
RENEWAL

THE OPPORTUNITY TO PROMOTE THE CREDIBILITY OF CITY AND COUNTY

To assume the presidency of a City Council is to evaluate the past as well as building into 
the future. Today this is a challenge with many faces and perspectives. 
The time of certifications, licenses, and attestations, although it has not been fully over-
come, must be run differently; faster and more adapted to the needs of citizens. It cannot 
be the core activity of a municipality. It isn’t about covering holes on the road, or construct-
ing new buildings; it is much more than that!
Whoever performs this task must be concerned about solving current problems, and to 
foresee and put into action the activities that will shape the future.
With a well-grounded perspective, it becomes important and fundamental to learn from 
those who have demonstrated capabilities and are role models of action and implementa-
tion of policies that can impact a term and influence the future.
In this context, having knowledge of international best practices is critical because it is by 
looking at more developed countries, both socially and economically, that societal trans-
formation occurs.
If we want to be among those who challenge the future, we do not need to reinvent the 
wheel, but rather capture the best practices, adjust them to our reality and, if possible, im-
prove their most important and relevant aspects.

But it is necessary and crucial to simply believe.
Believe that we can do better, go further and challenge common places, the borders, and 
the toughest aspect, our mindsets. We need to open our mind to new perspectives, new 
visions of how public management is seen, and new ways of cooperating in national and 
international networks. By setting a cooperative strategy we can attract investments, ini-
tiatives, and new values which will allow Águeda to be a positive reference in the region, 
country and in Europe. 
The “Programa Parcerias Para a Regeneração Urbana” was a crucial tool to leverage a new 
vision for the city and county.
Rich and prosperous counties would not exist if their cities were not attractive, prosperous 
and an engine for the development of the municipality. 
The credibility of the county must include strengthening its image, so that from this founda-
tion, all territorial structure is built upon. Thus, we seek to develop a network of facilities and 
actions that leverages what currently exists, will create value and affirm the city and county 
as a location that enables diverse experiences, while giving opportunities to each citizen 
to develop their full potential. Every person matters; from the moment he/she is born until 
their last day, with his or her own needs as a child, teenager, adult or elderly. 
Our actions are not restricted to one age group, but they take into account the different 
needs of each generation. 
In what relates to material intervention and developments, we do not restrain ourselves 
to the city only, but instead we focus in the whole county.

This is the reality we want you to explore and get to know.
We want you to explore and get to know a cohesive, dynamic territory, in which it is 
pleasant to live, work and have fun. 

Praça Dr. António Breda | Dr. António Breda Square Garden
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CIDADE
CITY/01

Tudo começou quando se transformou um problema, a que-
da do muro marginal ao rio, numa oportunidade. 
Com a intervenção concretizada neste local, já com uma ima-
gem contemporânea foi incrementada uma dinâmica de re-
juvenescimento da cidade e que, simultaneamente procurou 
“aproximá-la” do rio integrando-o na urbe como elemento 
principal  e palco para iniciativas.

O Programa de Regeneração Urbana foi o impulso que deu 
visibilidade à modernização da cidade fundamental para pôr 
Águeda no mapa das cidades competitivas. 

Com uma zona ribeirinha esquecida devido à forte incons-
tância das águas do rio, muita água (cheias) no inverno e sem 
água no verão, a instalação do açude veio proporcionar a sua 
permanência e alterar significativamente a imagem da cidade. 
A intervenção realizada na margem norte do rio transmitiu à 
urbe um ar mais jovem e irreverente possibilitando uma con-
templação das águas mais fácil, através da colocação de vidro 
como proteção sem impedir a ligação visual e, simultanea-
mente protegendo a cidade das águas das cheias e propician-
do zonas de descanso e contemplação através da criação de 
um banco em pedra em todo o comprimento da margem.

Todo o circuito verde de espaços públicos da cidade, que liga 
o Largo Dr. António Breda, Av. Dr. Eugénio Ribeiro, Praça do 
Município, Jardim Conde de Sucena, Parque da Alta Vila, Mar-
gem Norte do Rio e Largo 1º de Maio será prolongado para 
a margem Sul do Rio (futuro Parque Urbano) onde já se en-
contra em construção o Canal que, para além de constituir o 
principal elemento do futuro Parque, contribuirá para o con-
trolo das cheias e unirá todos os espaços envolventes ao Rio 
Águeda, um espaço de excelência para o lazer e para a prá-
tica de atividades ligadas ao bem estar dos cidadãos. Todos 
estes espaços, bem como toda a intervenção realizada, tem 
tido subjacente a preocupação da mobilidade e a adequação 
à fruição multigeracional. 

CIDADE
CITY

UMA VISÃO DE FUTURO
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/01
Tudo começou quando se transformou um problema, a que-
da do muro marginal ao rio, numa oportunidade. 
Com a intervenção concretizada neste local, já com uma ima-
gem contemporânea, foi incrementada uma dinâmica de re-
juvenescimento da cidade e que, simultaneamente, procurou 
“aproximá-la” do rio integrando-o na urbe como elemento 
principal e palco para iniciativas de interesse coletivo.
O Programa Parcerias para a Regeneração Urbana foi o impul-
so que deu visibilidade à modernização da cidade fundamen-
tal para pôr Águeda no mapa das cidades competitivas. 
Com uma zona ribeirinha esquecida, devido à forte incons-
tância do nível do rio - muita água (cheias) no inverno e sem 
água no verão - a instalação do açude veio proporcionar o seu 
equilíbrio e alterar significativamente a imagem da cidade. A 
intervenção realizada na margem norte transmitiu à urbe um 
ar mais jovem e irreverente possibilitando uma contemplação 
das águas mais direta através do vidro de proteção sem im-
pedir a ligação visual e, simultaneamente, com um banco em 
pedra ao longo da margem, protegendo a cidade das águas e 
propiciando zonas de descanso.
Todo o circuito verde de espaços públicos da cidade, que liga 
o Largo Dr. António Breda, Av. Dr. Eugénio Ribeiro, Praça do 
Município, Jardim Conde de Sucena, Parque da Alta Vila, Mar-
gem Norte do Rio e Largo 1º de Maio está a ser prolongado 
até à margem sul do rio (futuro Parque Urbano) onde já se 
encontra em construção o canal que, para além de consti-
tuir o principal elemento do futuro parque, contribuirá para 
o controlo das cheias e unirá todos os espaços envolventes 
ao rio Águeda, um espaço de excelência para o lazer e para a 
prática de atividades ligadas ao bem-estar dos cidadãos. Toda 
a intervenção realizada, tem tido subjacente a preocupação 
da mobilidade e a adequação à fruição multigeracional. 
O lazer precisa de equipamentos, de pontos de estar, locais 
onde se possa lanchar, descansar, pescar, ler ou usar a rede 
wi-fi. Os bares e restaurante debruçados sobre o rio, são con-
vidativos ao lazer, à contemplação e à fruição das águas.
A recuperação do edificado e a sua dignificação merece parti-
cular atenção, procurando propiciar utilizações diversificadas.

Cidade de Águeda e Margem Norte do Rio Águeda | City of Águeda and North Bank of the River Águeda
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The hub of the upper town was also intervened. 
Transforming a wide avenue, where the traffic was 
heavy, into in a garden through which we have one 
of our main streets, full of with green spaces and with 
more traffic precautions (speed restriction, levelled 
walkways, comfortable decks, banks, coffees, and 
stores). Making the city more comfortable and acces-
sible overall, were some of the goals underpinning 
the focuses and changes.
In an articulated vision, all buildings and infrastruc-
tures deserved a particular attention from the ones 
used by the elderly to the ones used by young peo-
ple, as a way to tackle our challenges. We improved 
and adapted the city to the demands of today's world 
structures by having key places such as a nursing 
home, a sports hall, several places with structured 
activities for young people, venues for meetings and 
debates, and we have as well supported the struc-
tural conditions of our colleges. We have as well in-
vested significantly in the improvement and creation 
of conditions of making the city more visible in a cul-
tural perspective. We recovered the “Teatro de Bolso”, 
the “Incubadora Cultural” and launched a project to 
build an Arts Center. 
One particular aspect deserves special emphasis, 
which is the fact that almost all of these buildings 
were recovered in partnership with other entities.
The river, public space and public equipment are im-
portant, but even more important are the experienc-
es that take place in the city. The dynamics created 
with these changes make the public space and the 
city memorable. 
These are changes that challenge our citizens and 
lead them to be more involved and use their irrev-
erence and willingness to play an increasingly active 
participation in the city’s spaces. 
Growth based on knowledge and innovation, the fo-
cus of being more efficient in resource management 
and create a more competitive economy thereby 
promoting employment and social cohesion have 
governed the processes developed in these recent 
years in Águeda.

A cidade não é apenas as margens do rio. Águeda 
estende-se colina acima e outros recantos merece-
ram o olhar atento, desde vielas a jardins, passando 
por ruas e avenidas. Em todas uma preocupação: 
tornar a cidade mais amiga das pessoas, propiciado-
ra de encontros e retemperadora de esforços.
A zona central da parte alta da cidade foi, igualmen-
te, objeto de uma intervenção de requalificação. 
Transformar uma avenida larga, onde o automóvel 
reinava (e abusava), num grande jardim por onde 
passa uma rua com locais de encontro, assumindo-
se a mobilidade suave (redução da velocidade, pas-
sadeiras niveladas, pavimentos confortáveis, bancos, 
etc.) como um desígnio, tornando mais confortável 
e acessível, foram alguns dos objetivos subjacentes 
às intervenções.
Numa visão articulada, os equipamentos merece-
ram particular atenção e desde os mais jovens até 
aos séniores, passando por aqueles que nos visitam, 
a cidade procura responder aos seus anseios. Me-
lhorou-se e adequou-se, às exigências do mundo de 
hoje, estruturas como o lar de idosos, pavilhão des-
portivo/multiusos, locais de atividades estruturadas 
para jovens, locais de encontro e debate sobre a ci-
dade, apoiaram-se as condições da escola superior, 
e fez-se uma aposta significativamente ousada na 
melhoria e criação de condições para a afirmação 
cultural através da recuperação do Teatro de Bolso, 
da Incubadora Cultural e do lançamento do proje-
to para a construção de um Centro de Artes. Uma 
particularidade merece especial realce; quase todos 
estes equipamentos foram recuperados em parceria 
com outras entidades.
O Rio, o espaço público e os equipamentos públi-
cos são importantes, mas mais importantes ainda 
são as vivências que se estabelecem na cidade. As 
dinâmicas criadas com intervenções diferenciado-
ras marcam de forma indelével o espaço público e 
a cidade. São estas que desafiam os cidadãos e os 
conduzem a participar mais e a assumir a sua irreve-
rência e vontade de ter um papel cada vez mais ativo 
no seu espaço. O crescimento baseado no conheci-
mento e inovação; com a preocupação de ser mais 
eficiente na gestão dos recursos e de uma economia 
mais competitiva e com preocupações de garantir 
a inclusão, promovendo-se o emprego e a coesão 
social e territorial norteiam todo o processo desen-
volvido nos últimos anos em Águeda.

/
THE CITY
It all began when a problem, the fall of the wall right 
next to the river, became an opportunity.
With the implemented changes at this site, it started 
what had become one of the greatest regeneration 
projects of the city, and that simultaneously sought 
to bring the city closer to its river, making it a key ele-
ment for any events, shows or initiatives happening 
here.
The Urban Regeneration Program was the catalyst 
that gave visibility to the modernization of the city 
and placed Águeda on the map of competitive cities.
With a waterfront area forgotten due to the strong 
changes of the river water, the floods in winter and 
the non-existence of water during summer, it was 
only when the installation of the dam happened that 
this location significantly changed the city's image. 
The intervention performed on the north bank of the 
river brought a more youthful and outgoing image to 
the city, while simultaneously protecting it from flood 
waters. It also provided new areas to rest and contem-
plate the landscape through the creation of a stone 
bench along the entire length of the boardwalk.
The entire green circuit of public spaces in the city, 
which connects several streets and avenues such as 
the Dr. António Breda Garden Square, the Dr. Eugé-
nio Ribeiro Avenue, the Praça do Município, the Con-
de de Sucena Garden, the Alta Vila Garden Park, the 
North Bank of the River, and the 1º de Maio Square 
Graden, will be extended to the south bank of the 
River. There is already a channel being built, in order 
to better control the potential floods, and it will unite 
all the areas surrounding the Águeda River. All these 
spaces, as well the implemented intervention, were 
done keeping in mind the aspect of mobility. 
Leisure needs equipment, resting spots, places where 
you can have lunch, relax, fish, read or even use the 
Wi-Fi network. The bars and restaurants around the 
river are tempting to have such leisure activities, 
memorable moments and enjoyment of one’s sur-
roundings.
The restoration of the buildings was given particular 
attention even when there were no ideas for their im-
mediate use. 
But the city is not only about its river banks. Águeda 
extends uphill and there are other nooks that deserve 
attention; from the garden alleys, to the clean and 
neat streets and avenues. All in all there is a focus: 
to make the city friendlier, a place for meetings and 
reinvigoration efforts.

A cidade não é apenas
as margens do rio.
Águeda estende-se colina acima
e outros recantos mereceram
o olhar atento, desde vielas
a jardins, passando por ruas
e avenidas.

But the city is not only
about its river banks.
Águeda extends uphill and there
are other nooks that deserve
attention; from the garden alleys,
to the clean and neat streets
and avenues.
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O Rio e a Cidade | The River and the City
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Av. Dr. Eugénio Ribeiro | Dr. Eugénio Ribeiro Avenue

Av. Dr. Eugénio Ribeiro | Dr. Eugénio Ribeiro Avenue

Praça Dr. António Breda | Dr. António Breda Square Garden
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Decoração de Rua com Chapéus Coloridos | Street Decoration with Colorful Hovering Umbrellas Antigas Cubas de Vinho | Old Wine Vats



20 21 

UMA VISÃO DE FUTURO
A VISION OF THE FUTURE

Regeneração Urbana na Rua Fernando Caldeira | Urban Regeneration at the Fernando Caldeira Street - Águeda

Iluminação de LEDs no Pavimento - Largo Dr. António Breda | LED Lighting on the Pavement - Dr. António Breda Square Garden

Viela de Águeda | Alley in Águeda
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Canal | Channel

Arte Cidadã | Citizen Art

Adega Antiga | Old Wine Cellar, Águeda
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O Rio | The River
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Fonte Antiga | Old Fountain

Jardim Conde de Sucena | Conde de Sucena Square Garden

Jardim Conde de Sucena | Conde de Sucena Square Garden
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Casa de Chá - Parque da Alta Vila | Tea House - the Alta Vila Garden Park

Arte Urbana | Urban Art Bicicletas Elétricas - Câmara Municipal | Electric Bikes - City Hall
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Açude | Dam
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O Rio e a Cidade | The River and the City

O Rio e a Cidade | The River and the City

Praça Dr. António Breda | Dr. António Breda Square Garden
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Arte Urbana Efémera | Ephemera Urban Art

Arte Urbana | Urban Art Parque Infantil | Playground
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Antigas Cubas de Vinho e Açude | Old Wine Vats and Dam
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A Rua dos Guarda-Chuva Coloridos | The street of the Colorful Umbrellas Arte Urbana Efémera | Ephemera Urban Art
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Teatro de Bolso | Pocket Theatre

PARCEIROS
PARTNERSHIP
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Infantário - Atividades com Crianças | Kindergarten - Activities with Kids

Lar de Idosos | Nursing Home

Promoção do Comércio - ACOAG | Promotion of local business and shops - ACOAG

O rio, o espaço público e os 
equipamentos públicos são importantes, 
mas mais importantes ainda são as 
vivências que se estabelecem na cidade.

The river, public space and public 
equipment are important, but even more 
important are the experiences that take 
place in the city.
    

_O Presidente da Câmara Gil Nadais
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Orfeão de Águeda | Águeda Orpheon

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda - UA | Águeda Technology and Management School - Aveiro University

CEFAS: Um Espaço Polivalente | CEFAS: a Multi-purpose Facility
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Na perspetiva dos serviços municipais, uma cidade e um con-
celho só podem ser competitivos e marcar a diferença se em 
todas as áreas da sua ação conseguirem, agir com qualidade 
procurando a excelência de forma a surpreender pela positiva 
os cidadãos que necessitam do seu trabalho.
Uma das áreas que onde mais se faz sentir o peso da adminis-
tração é na dos licenciamentos onde, a burocracia tem per-
mitido situações de grande constrangimento ao desenvolvi-
mento económico. 
Nos últimos 8 anos tem sido implementado, na Câmara de 
Águeda, uma forma de relacionamento entre a administração 
e os munícipes, que tem como base a confiança no cidadão e 
que procura responder de forma rápida, eficaz e eficiente às 
solicitações. 
Será oportuno referir que esta forma de estar perante as ne-
cessidades do cidadão, na área do licenciamentos, foi con-
solidada, recentemente, com a entrada em funcionamento 
do LICENCIAMENTO ZERO que, em algumas situações fica 
aquém das soluções em funcionamento já há alguns anos 
neste município.
Para que seja possível dar respostas de qualidade é necessá-
rio que as pessoas tenham formação, dominem as melhores 
práticas de gestão, utilizem as mais evoluídas ferramentas dis-
poníveis e, simultaneamente, criem as competências pessoais 
que vão possibilitar tirar o melhor partido dos instrumentos 
disponibilizados. 
A Autarquia de Águeda procurou dar condições aos seus cola-
boradores de forma a que todos pudessem colocar o seu po-
tencial ao serviço dos cidadãos. Investiu em formação especí-
fica para cada posto de trabalho, na área da Higiene, Saúde e 
Segurança no Trabalho,  na certificação de todos os seus ser-
viços pela norma ISO 9001, na segurança da informação pela 
norma ISO 27001 e está a terminar o processo que tem como 
objetivo o reconhecimento da excelência pela EFQM – Europe-
an Foundation for Quality Management , tendo sempre como 
objetivo prestar sempre, um melhor serviço aos cidadãos.
Também foram desenvolvidos projetos de desmaterialização 
de processos que têm afirmado a Câmara de Águeda como 
um município inovador e um exemplo a ser seguido. O traba-
lho realizado tem sido reconhecido através da atribuição de di-
ferentes prémios por várias entidades e também pelo governo 
que convidou para membro fundador do programa Simplex.

/02
MODERNIZAÇÃO
E EXCELÊNCIA
MODERNIZATION
AND EXCELLENCE

A Câmara Municipal de Águeda está Comprometida com a Excelência | The Council of Águeda is Committed to Excellence
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It will be worth noting that this approach of standing 
before the needs of citizens in the area of licensing, 
was consolidated recently, with the execution of the 
“ZERO LICENSE” initiative.
To be able to give quality answers is necessary that 
people have the right training, master the best man-
agement practices, use the most advanced tools and 
simultaneously develop personal skills that will help 
make the best use of the available instruments.
The Municipality of Águeda sought to provide condi-
tions in which all people could put their full capacity 
in the service of our citizens. We invested in training 
on Hygiene, Health and Safety; in the certification of 
all services to be under ISO 9001 standards; in the 
information security to be under ISO 27001, which 
is also completing the process to be recognized by 
EFQM - European Foundation for Quality Manage-
ment. All of this was done with the aim to provide 
better services to our citizens.
Other projects were developed, such as the dissolu-
tion of processes that have confirmed the City Council 
as an innovative municipality, and an example to be 
followed with regards to non-bureaucratic work. The 
impact created is proven through the awarding of priz-
es by several different entities to the municipality, such 
as the Government, who invited the City Council to 
become a founding member of the Simplex program.
Licensing and permits on the spot are current prac-
tices, as well as analysis and decisions within 48 
hours in relation to proceedings concerning compa-
nies wishing to invest in an area of the county. The 
e-paper tool that allows people to compare different 
versions of the delivered projects is also a tool that 
helped significantly the analysis of processes.
The implemented practices bring economic advan-
tages to the citizens, and reduce significantly associ-
ated costs, as well the production of CO2 emissions. 
This is a concern transversal to the municipality, 
which intends to contribute to the overall sustainabil-
ity of the county.
The use of web-services is promoted and encour-
aged, enabling a wide range of tasks that can be 
performed without the need of travelling to the mu-
nicipal offices. Consultation of the Municipal Matrix 
Plan, with availability of spaces and its constraints, a 
service that issues localization plants, consulting dif-
ferent municipal infrastructure maps, WIMAX/WIFI 
networks, water network maps, roads, etc.; All these 
services are a click away. 
The city and county runs with the support of all citi-
zens, and for this purpose the City Council encour-
ages participation and is a partner of OpenStreetMap, 
which encourages public participation by developing 
surveys or commissioning public discussion of differ-

ent issues such as plans or works to run.
Accountability is a rule that has always been present 
in the responsibilities of the City Council, which in-
stalled different control systems, including the ac-
counting and control of various intakes. This will al-
low close monitoring of management, decreasing 
the probability of deviations, and a significant reduc-
tion in the spending of consumables.
Transparency is a rule in the action of the county. Be-
yond disclosing all the required legal documents, we 
go even further and make available on our website: 
accounting figures, the evolution of our financial re-
sources, and an index of transparency, adapted from 
international practices. Every year we invite a mem-
ber of the Municipal Assembly and a citizen to make 
himself/herself available to monitor and actively par-
ticipate in the preparation of a report surrounding the 
risks of corruption and related offenses.
Participation in European projects contributes to 
consolidating and aligning our actions and policies 
with the best case practices in European countries in 
different areas. Projects such as Local Pass, RUnUP, 
Ajuda em Red, and Partnet-Tic, are some examples 
of partnerships that we have been working, with the 
participation of British, Spanish, Czech, Greek, Dutch, 
Danish, French, German, Slovenian, Slovakian, Italian 
and other cities and/or universities. 
But the development of national partnerships is also 
a reality that is worth noting. For example: the Plat-
form for Sustainable Construction with the University 
of Aveiro and several companies; the INTEGRA, with 
LNEG and a number of partners in the tourism sector; 
the Sustainable Procurement Network with LNEG, 
the Municipality of Santarém and other companies.
This principle of cooperative work, where we can share 
experiences and benefit from different types of know-
ledge and experience makes Águeda the only city in 
the world that has two Living Lab's in their territorial 
space: The Lighting Living and the Águeda Living Lab.
We will talk about the Lighting Living Lab in the Sus-
tainability chapter. The Águeda Living Lab is assumed 
as the Living Lab where it is possible to implement 
innovative and challenging projects for its city and 
citizens. 
Some of the ongoing projects are the ÁguedaTV, an 
IP–TV, which is an area of research, training and dis-
semination, as well as development of training ac-
tivities in Arduinos, enable the acquisition of skills and 
their use in the service of the community.

As práticas que implementa acarretam vantagens 
económicas para os cidadãos diminuindo de forma 
significativa os custos de contexto e, simultanea-
mente, a produção de CO2, uma preocupação trans-
versal a toda a ação do município que pretende con-
tribuir, de forma acentuada para a sustentabilidade. 
Licenciamento e autorizações na hora são práticas 
correntes bem como a análise e decisão em 48 ho-
ras aos processos relativos a empresas que preten-
dam investir no concelho. A ferramenta “e-paper” 
que permite comparar as diferentes versões dos 
projetos entregues veio ajudar de forma significati-
va a, rapidez e qualidade  da análise dos projetos de 
obras particulares. 
A utilização dos Web-services é promovida e incen-
tivada possibilitando um conjunto alargado de tare-
fas que podem ser executados sem necessidade de 
deslocação aos serviços municipais. A consulta do 
PDM com disponibilização das classes de espaço e 
das condicionantes, um serviço de emissão de plan-
tas de localização, a consulta de diferentes mapas de 
infraestruturas municipais, da rede wimax/ wi-fi, da 
rede de águas pluviais, de estradas, etc, são alguns 
dos serviços que estão à distância de um clique.
A cidade e o concelho é feito por todos e com esse 
objetivo a Câmara estimula a participação e é parcei-
ra na criação de um OpenStreetMap; estimula a par-
ticipação pública através da solicitação de resposta 
a inquéritos ou da colocação em discussão pública 
de diferentes temas, como por exemplo,  planos de 
urbanização, e/ou obras que pretende executar.
O “accountability”, ou a obrigação de prestar contas, 
é um primado que tem estado sempre presente nos 
responsáveis pela autarquia de Águeda pelo que im-
plementaram diferentes sistemas de controlo onde 
se destaca a contabilidade analítica e o controle de 
consumos vários que permitem um acompanha-
mento próximo da gestão diminuindo a probabilida-
de de ocorrência de desvios e, redução significativa 
dos consumos.
A transparência é um primado na ação municipal e 
para além de divulgar todos os documentos legais 
obrigatórios na internet vai mais longe e disponibili-
za, também na net, a contabilidade analítica, a evo-
lução das disponibilidades financeiras do município, 
tendo um índice de transparência municipal adapta-
do das melhores práticas internacionais e convida, 
todos os anos um membro da Assembleia Municipal 
e um cidadão, para acompanharem ativamente, par-
ticipando na elaboração do relatório da Autarquia 
sobre os riscos de corrupção e infrações conexas.
A participação em projetos europeus contribui para 
consolidarmos a nossa ação aferindo o trabalho 
realizado com o que de melhor é feito, nos países 

europeus em diferentes áreas. Projetos como “Lo-
cal Pass”, “RUnUp”, “Ajuda em Red” e “Partnet-Tic”, 
são alguns exemplos das parcerias que têm sido tra-
balhadas, com a participação de cidades e/ou uni-
versidades Inglesas, Espanholas, Checas, Gregas, 
Holandesas, Dinamarquesas, Francesas, Alemães, 
Eslovenas, Eslovacas, Italianas e outras que torna-
riam esta lista muito extensa.
Mas o desenvolvimento de parcerias nacionais tam-
bém é uma realidade que deve ser referida como, 
por exemplo, as estabelecidas com a Plataforma 
de Construção Sustentável, o  INTEGRA, a Rede de 
Compras Sustentáveis, de Cidades Médias, de Cida-
des Educadoras, de Cidades Amigas das Crianças, 
entre outras. O princípio do trabalho em coopera-
ção, onde podemos trocar experiências e usufruir 
do conhecimento e da ação de desafio da procura 
de novas soluções para os problemas do dia a dia, 
faz com que Águeda seja a única cidade do mundo 
com dois Living – Lab’s no seu espaço territorial. 
Sobre o Lighting Living Lab, falaremos quando abor-
darmos a sustentabilidade; quanto ao Águeda Living 
Lab, assume-se como um Living Lab de cidade onde 
é possível concretizar projetos inovadores e desa-
fiantes para a cidade e para os cidadãos. Projetos 
como ÁguedaTV, uma IP – TV, que é um espaço de 
investigação, formação e divulgação bem como o 
desenvolvimento de ações de formação em ardui-
nos, que possibilitam a aquisição de competências 
e a sua utilização ao serviço da comunidade, são al-
guns dos projetos já em curso.

/
MODERNIZATION AND EXCELLENCE
In the perspective of the municipal services, a city 
and a county can only be competitive and make a 
difference if in all areas of action if seeks to act with 
quality and showcase excellence, in order to try to 
positively surprise citizens that need to work.
One area where the weight and pain of administra-
tion is felt, is in the area of licensing, where bureauc-
racy has brought great constrains to the economic 
development. 
Over the past 8 years it has been implemented, in the 
Town Hall of Águeda, a new form of relationship be-
tween the administration and its citizens, based on 
trust in the citizens has been implemented and it seeks 
to respond quickly and efficiently to their requests.
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A Administração Pública na Web | Public Administration on the Web

Formação Interna | In-house Training

À Distância de um Clique | At a Click of a Button

/
O ESPAÇO DE CRIAÇÃO 
O ALL nasceu com um propósito muito claro: oferecer 
à sua comunidade um espaço de criação dotado de 
equipamentos e tecnologia, assim como de apoio téc-
nico. Temos vindo a trabalhar nesse sentido, organiza-
mos workshops, participamos em palestras, organiza-
mos eventos com escolas profissionais da região e agora 
atingimos mais um importante marco na história do ALL: 
temos um novo espaço reservado inteiramente ao ALL!
Assim, desde o passado dia 8 de julho, o ALL está de 
portas abertas entre as 9h00 e as 12h30 na sala 17 no 
edifício do Fórum da Juventude. Por isso, se tens uma 
ideia de um produto, queres experimentar projetos com 
Arduino, és um guru num software open source, ou 
gostavas de aprender um pouco mais sobre tecnologia, 
aparece! Em comunidade somos mais fortes, encontra 
parceiros para desenvolver uma ideia, lança desafios, 
estamos cá para te ajudar!
Mais informações sobre o ALL no nosso site em
http://all.cm-agueda.pt.

/
YOUR SPACE FOR CREATION
The "ALL" initiative started with a very clear purpose: 
to provide to its community a space of creation, fully 
equipped with tools and technology, as well with tech-
nical support. We have been working on it and getting 
more involved, by providing workshops, participating in 
seminars, organizing events with professional schools of 
the region and have now reached an historical mark: We 
have a full new space entirely booked for everyone that 
wants to be part of "ALL" initiative!
Thus, since the 8th of July that the "ALL" doors have been 
open between 9 AM and 12.30 PM in room 17 of the 
Youth Forum building so, if you have an idea about a 
product, you want to experiment projects with Arduino, 
or you are a guru of open source software and would 
love to know more about technology, please show up! 
We are stronger when organized in communities, so find 
partners to develop your idea, launch challenges and we 
will be here to help you!
If you want more information about the "ALL" initiative, 
please visit our website at http://all.cm-agueda.pt.
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Arduino | Arduino Informação Geográfica | Geographic Information

Análise de Processos | Process Analysis

Cartão de Cidadão | Citizen Card
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O conceito de sustentabilidade é utilizado, geralmente, ape-
nas na vertente ambiental  O nosso entendimento é mais am-
plo e abrange outras áreas como, por exemplo, a energética e 
a financeira, entre outras. 
A ação mais emblemática e que marcou o trabalho desta Câ-
mara foi a intervenção ambiental realizada na Pateira onde 
promoveu a recolha dos infestantes (jacintos de água) que se 
tinham assumido como uma praga e a cobriam por completo, 
anulando o espelho de água. Ao candidatar e obter a classifi-
cação como Zona Húmida de Interesse Internacional Ramsar, 
este executivo assumiu, publicamente, o quanto importante 
considera esta área natural.
A Agenda XXI Local foi implementada abrangendo todos os 
setores da sociedade, desde os alunos das escolas do conce-
lho aos cidadãos que, voluntariamente, aderiram ao programa 
e, às empresas. Este processo foi complementado com a pro-
dução de guias para os públicos referidos, cujo objetivo é fa-
zer perdurar o processo. A implementação da Agenda XXI tem 
merecido referências internacionais elogiosas pela qualidade 
e envolvimento dos cidadãos.
Águeda foi um dos primeiros municípios portugueses a aderir 
ao Pacto de Autarcas e a realizar o seu Plano de Ação para a 
Energia Sustentável (PAES), que continua a executar e respei-
tar. Mas não se tem limitado a cumprir as obrigações mínimas 
para continuar a ser membro de pleno direito. Tem aprofun-
dado a sua ação e algumas práticas são reconhecidas como 
benchmark de excelência (consultar http://www.cm-agueda.
pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=49022)
Em Portugal é um dos quatro municípios que alcançaram os 
objetivos de sustentabilidade definidos para o projeto ECOXXI 
– Associação Bandeira Azul da Europa, numa percentagem 
superior a 70%.
Os mais novos têm sido os principais destinatários da ação 
desenvolvida estando a ser educados para terem comporta-
mentos mais sustentáveis e, simultaneamente, assumindo-se 
como elementos provocadores de mudança de comporta-
mento nos pais e demais familiares. Neste momento Águeda 
tem seis eco - escolas sendo que a duas foi atribuído o diplo-
ma de qualidade e excelência. 

SUSTENTABILIDADE
SUSTAINABILITY/03

Vista Aérea da Pateira | Aerial View of the Pateira Lake
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cipalities that achieved the objectives set for the 
project ECOXXI - European Blue Flag Association, in 
a completion percentage above 70%. Young stu-
dents have been the main recipients of the actions 
developed because they are the key towards a sus-
tainability-oriented society, and can also trigger new 
behaviours in their parents and family members. In 
Águeda, there are already six eco-schools, with two 
of them having been awarded for their quality and 
excellence. 
Another project that deserves special attention is 
called MAPA - a footprint of Águeda in which young 
people identify and promote the most positive and 
emblematic locations where they live.
Changing energy consumption habits was one of 
the objectives pursued through the implementation 
of the “Ener-Escolas” program, where people had in-
tensive training to change their habits and educated 
on being able to control and monitor their energy 
expenditure. This program enabled a favorable en-
vironment for the reduction of energy consumption 
and behaviour change.
The implementation of the project “Agricultura Se-
mente de Sustentabilidade” aims to create conditions 
for people to produce horticultural products and pur-
chase products produced locally.
Sustainability is also about consuming less fossil 
energy and to achieve this goal the municipality pro-
motes a strategy of soft mobility supported in increa-
sing transportation by foot, a network of cycle paths 
and the collective use of electric bicycles - BeÁgue-
da. In this way, any citizen can move between diffe-
rent parts of the city and have diverse options on how 

to do so, with the benefit of convenience. Electric 
transportation is already a reality in the city of Águe-
da, which owns an electrical vehicle and three hybrid 
vehicles.
Public spending in street lighting has been a con-
cern, and we developed innovative projects that aim 
to promote sustainability, as smart cities do, by provi-
ding the best living conditions for its citizens. 
On this issue we created and implemented a pro-
ject for centrally-controlled street lighting, possible 
by using the WIMAX network installed in the city. 
With this project you can control the street lighting 
fixtures, and establish different lighting profiles, de-
pending on, for example, the time of night, the type 
of traffic and the location where they are installed. 
With this technology, developed in partnership with 
the Lighting Living Lab and the Águeda Technology 
and Management School, we can adjust, manually or 
automatically, the flux intensity in the lighting fixtures 
at any moment point in time. 
A network of hotspots, strategically distributed throu-
ghout the city and the county, allows every citizen of 
Águeda to be permanently online.
Water consumption is also another concern of ours, 
and under the Intermunicipal Community of Baixo 
Vouga.
Águeda seeks to be an increasingly green county and 
has increased its network of green spaces. To ensure 
it is possible to water and take care of these spaces 
we built an irrigation network with river water throu-
ghout the city, which is also used by the fire depart-
ment.

Outro projeto que merece uma atenção especial é 
o MAPA – a pegada positiva do concelho de Águeda 
em que os jovens identificam e promovem os locais 
mais positivos e emblemáticos do local onde vivem. 
A alteração dos hábitos de consumo energéticos foi 
um dos objetivos prosseguidos através da imple-
mentação do programa Ener-Escolas, onde através 
de formação para alteração de hábitos, o controle 
e acompanhamento dos consumos energéticos re-
alizados e da monitorização dos ganhos obtidos foi 
possível criar nas escolas um ambiente propício para 
a redução de consumos e para a mudança de com-
portamento.
A implementação do projeto Agricultura Semente 
de Sustentabilidade visa criar condições para que as 
pessoas produzam hortícolas e comprem produtos 
produzidos localmente. 
Sustentabilidade é também consumir menos ener-
gia fóssil e para alcançar este objetivo a autarquia 
promove uma estratégia de mobilidade suave su-
portada na melhoria das condições para circulação 
a pé, numa rede de pistas cicláveis e num projeto de 
bicicletas elétricas de utilização coletiva – BeÁgue-
da. Permite-se, assim, que qualquer cidadão possa 
deslocar-se entre diferentes pontos da cidade, com 
altimetrias variáveis, com pouco esforço, ou, se as-
sim o pretender, efetuar maiores deslocações mais 
rapidamente. A mobilidade elétrica é já uma realida-
de no município de Águeda que possui uma viatura 
totalmente elétrica, e três viaturas híbridas.  
A fatura da energia elétrica (iluminação pública) tem 
sido uma preocupação e, nesta área foram desen-
volvidos projetos inovadores que têm como objetivo 
promover a sustentabilidade e, na senda das cidades 
inteligentes, proporcionar as melhores condições de 
vida aos munícipes. Neste âmbito criou e implemen-
tou um projeto de iluminação pública centralmente 
controlada, fazendo uso da rede Wimax instalada na 
cidade. É, assim, possível controlar as luminárias do 
sistema de iluminação pública e estabelecer dife-
rentes perfis de iluminação, consoante, por exem-
plo, a hora da noite, o tipo de tráfego e o local onde 
estão instaladas. Com esta tecnologia, desenvolvida 
em parceria com o Lighting Living Lab e a Escola Su-
perior de Tecnologia e Gestão de Águeda, é possível 
regular, manualmente ou de forma automática, a in-
tensidade do fluxo de iluminação a cada momento, 
de cada lum inária. 
Uma rede de hot-spot estrategicamente distribuídas 
pela cidade e pelo concelho, permite que cada cida-
dão de Águeda possa estar, permanentemente em 
contato com o mundo.

Os consumos de água também estão nas nossas 
preocupações e, no âmbito da Comunidade In-
termunicipal do Baixo Vouga desenvolvemos um 
projeto de eficiência Hídrica demonstrador do que 
pode ser feito para diminuir os consumos.
Águeda procura ser, cada vez mais um concelho 
verde e tem aumentado a sua rede de jardins; para 
que seja possível regar áreas construiu uma rede de 
rega que é simultaneamente de incêndios, a partir 
das águas no rio.

/
SUSTAINABILITY
Generally the concept of sustainability is highly con-
nected to environmental practices. Our understan-
ding has a bigger scope, and includes other areas of 
action such as energy or finance, among others. 
The most iconic action that marked this mandate was 
the environmental intervention in the Pateira Lake, 
which started the collection of weeds (water hyacin-
th) which had grown to be a pest and completely co-
vered the water mirror, thereby harming the scenery 
of the lake. By applying and getting the international 
classification of Wetland of International Interest by 
Ramsar, this Municipal Executive has publicly shown 
how important is this natural area, which had its value 
being recognized internationally. 
The “Local Agenda XXI” was implemented in a com-
prehensive way and covered all sectors of society, 
from students around the county, to citizens who 
voluntarily joined the program, along with compa-
nies. This process was complemented with the pro-
duction of guides for various audiences, a process 
to be continued in the future. It exists as well a tailo-
red newsletter and articles with tips on sustainability 
practices in local newspapers. The implementation 
of “Local Agenda XXI” initiative has earned internatio-
nal recognition for its quality and citizen involvement.
Águeda was one of the first Portuguese municipali-
ties to join the Treaty of Mayors and realize its Action 
Plan for Sustainable Energy (PAES), which continues 
to run. Águeda has set itself the goal to meet the mi-
nimum requirements in order to remain a member 
of the Covenant of Mayors, but has even deepened 
its actions. Already some practices were recognized 
as the benchmark of excellence – feel free to consult 
http://www.cm-agueda.pt/PageGen.aspx?WMCM_
PaginaId=49022). 
In Portugal, we are actually one of the four muni-

Vida Selvagem - Cegonhas | Wildlife - Storks
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Pateira | Pateira Lake

Vida Selvagem - Garça Cinzenta | Wildlife - Grey Heron | Fotografia de Romão Machado

Vida Selvagem - Garça Vermelha | Wildlife - Red Heron  | Fotografia de Romão Machado
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Observação da Natureza | Observation of Nature

Vigilância dos Fogos Florestais | Forest Fire Surveillance

Percursos Radicais | Radical routes
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Rios | Rivers Rios | Rivers Pateira | Pateira Lake
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Atividades Inter-geracionais | Cross-generation Ativities
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Reciclagem | Recycling

Reciclagem | Recycling

Construir o Futuro | Building the Future
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Crianças e Sustentabilidade | Children and SustainabilityCrianças e Sustentabilidade | Children and Sustainability
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Hortas Urbanas | Urban Vegetable Gardens

Hortas Pedagógicas | Pedagogical Vegetable Gardens

Águeda procura ser, cada vez 
mais, um concelho verde e tem 
aumentado a sua rede de espaços 
verdes; e construiu  uma rede de 
rega sustentável à volta da cidade. 

Águeda seeks to be, an increasingly
green county and has increased its
network of green spaces, and
to ensure it’s possible to sprinkle
these spaces we built an irrigation
network throughout the city.
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Be Águeda - Bicicletas Elétricas de Águeda | Be Águeda - Águeda Electric Bikes

Painéis Fotovoltaicos | Photovoltaic Panels

Iniciativas para a Sustentabilidade | Initiatives for Sustainability
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Águeda é uma terra de empreendedores e a eles deve-se 
o reconhecimento nacional de ser uma terra onde a riqueza 
produzida posiciona o Município numa das mais altas posi-
ções do PIB nacional
Desde o início da industrialização que o concelho assumiu o 
seu papel liderante na área industrial sendo ainda hoje uma 
região onde 70% da atividade económica é neste setor.
Adquirir um terreno para instalar uma indústria era uma tarefa 
de difícil concretização. A especulação fundiária e a indisponi-
bilidade de terrenos com as características necessárias, levou 
a que muitos empresários e empreendedores transferissem a 
sua atividade para outros municípios que ofereciam melhores 
condições.
No sentido de ultrapassar esta dificuldade, a autarquia adqui-
riu uma vasta área que infraestruturou e tem em curso um 
aliciante programa de cedência do direito de superfície que 
permite a utilização do terreno sem a necessidade de despen-
der elevadas quantias para a  sua aquisição.
Em Águeda há a possibilidade de construir as instalações de 
uma empresa com facilidades de aquisição, com processos de 
licenciamento desburocratizados (a Câmara analisa e decide 
um processo de construção de uma unidade empresarial em 
48 horas) e ainda com a possibilidade de ser fornecido, gratui-
tamente, um projeto tipo.
Mas o apoio que a autarquia disponibiliza para além das in-
fraestruturas também não deve ser esquecido. Promoveu 
com mais de 30 empresários e instituições um projeto de-
monstrativo da capacidade empreendedora, inovadora e de 
cooperação denominado Águeda Concept em que levou até 
à Feira Internacional de Lisboa uma casa pré-fabricada produ-
zida e equipada, essencialmente, com produtos fabricados na 
área do concelho, em empresas do sector do habitat. 
A autarquia tem, ainda, procurado criar condições para os 
empresários expandirem os seus negócios promovendo con-
ferências, missões empresariais, por exemplo a Moçambique, 
e trazendo até Águeda representantes de outros países para 
que possam conhecer as potencialidades do tecido empresa-
rial do concelho e, simultaneamente mostrarem as oportuni-
dades que há nos países de onde são oriundos.

/04
EMPREENDORISMO
E INOVAÇÃO
ENTREPRENEURSHIP 
AND INNOVATION

Águeda Concept | Águeda Concept 
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ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
Águeda is a land of entrepreneurs and to them we 
have to be grateful since they brought us the national 
recognition of being a key city for Portugal, where 
the wealth that has been produced positions us at the 
highest ranking of the national GDP. 
Since the beginning of industrialization, the county 
took a leading role in the industrial area and still today 
is a region where 70% of economic activity comes 
from such entrepreneurial initiatives.
To acquire land with capacity to build an industry was 
a difficult task to achieve. Land speculation and the 
unavailability of land space with the necessary char-
acteristics, led many business owners and entrepre-
neurs to transfer their activity to other municipalities 
that offered better infrastructures and land space at 
acceptable prices.
In order to overcome this difficulty, the Municipality 
acquired a vast area of land, with the right infrastruc-
ture, and has an ongoing program for yielding sur-
face rights, enabling the usage of the land without 
the need to spend large sums for its acquisition. 
In Águeda there is the possibility of building the facili-
ties of a company with an easy acquisition, and non-
bureaucratic licensing processes (the City Council 
can analyse and decide such process in 48 hours). As 
well there is the possibility of being provided, free of 
charge, a model project. 
However, all the support that the local authority pro-
vides is not negligible and has created, with the help of 
over 30 entrepreneurs and institutions, a project called 
Águeda Concept, which has been featured at the Lis-
bon International Fair, an innovative pre-fabricated 
house produced and equipped, essentially, with prod-
ucts made in the municipality's territory by companies 
of the habitat cluster.
The local authority has sought to create conditions 
for entrepreneurs to expand their business by pro-
moting conferences, trade missions and bringing to 
us representatives of other countries so that they can 
know the potential of business present in the county 
and open new markets.
In addition to these activities, the City Council in 
partnership with the University of Aveiro promoted 
RICÁgueda, a program that resulted in different pro-
jects and initiatives of which the most relevant is the 
Living Lab. This is a project for improving the public 
lighting and brings together entrepreneurs from dif-
ferent sectors with particular emphasis on lighting 
and electronics, along with the support of the Águe-
da School of Technology and Management and the 
local authorities.

The Entrepreneur Support Office is available to col-
laborate and seek solutions to the problems that are 
posed, and promotes the dissemination of a newslet-
ter - Newsletter Águeda Empreende – and is respon-
sible for monitoring the use of FINICIA funds in the 
County.
Because entrepreneurship is an activity we wish to 
promote, the City Council has collaboration agree-
ments with the University of Aveiro and the Institute 
Pedro Nunes for supporting members of incubators 
that use temporary spaces in the Youth Forum build-
ing, while waiting for the completion of works on the 
old building Pensão Santos - where conditions will be 
created so that a more significant number of com-
panies can incubate and create more entrepreneurs.
Traditional trade has received special attention from 
the county. Street entertainment as a way to attract 
new and more tourists has been essential, as a way 
to overcome the current economic scenario. The ac-
tions referred in the chapter City are an example of 
the work being done, but we highlight in this sec-
tion some initiatives being done, as the placement 
of attractions and events in specific periods as a way 
increase commercial activity (Ice Ring, Christmas 
Train, etc. ). These attractions have contributed to an 
increase of commercial activity, since more people 
visit the shops located around the attractions. 
We cannot close this chapter without mentioning the 
phenomenal effect that the addition of umbrellas in 
the downtown area was the subject of hundreds of 
references in the internet world, from which we have 
received numerous requests for information about 
the authors of the initiative.
The technological solutions referred in the chapter 
of “Sustainability”, specifically in the area of lighting 
management are other evidence of innovation, which 
helps positioning Águeda as a trending smart city. 

Para além destas atividades a Câmara, em parceria 
com a Universidade de Aveiro promoveu a Rede de 
Inovação e Competitividade de Águeda (RICÁgueda) 
da qual resultaram diferentes projetos e iniciativas 
das quais a mais relevante é o Ligthing Living Lab, 
um living lab (integrado na ENoLL – European Net-
work of Living Labs) para a área da iluminação pú-
blica, que reúne empresários de diferentes sectores 
(com especial relevo para a iluminação pública e a 
eletrónica), a Escola Superior de Tecnologia e Ges-
tão de Águeda e a Autarquia.
O Gabinete de Apoio ao Empresário está disponível 
para colaborar e procurar soluções para os proble-
mas que são colocados, promove a divulgação de 
fatos com interesse para os empresários através de 
uma newsletter – Boletim Águeda Empreende – e é 
o responsável pelo acompanhamento da aplicação 
dos fundos FINICIA no concelho.
Porque o empreendorismo é uma atividade a incre-
mentar, a Câmara de Águeda tem protocolos de cola-
boração com a Universidade de Aveiro e com o Insti-
tuto Pedro Nunes, ligado à Universidade de Coimbra, 
para apoio aos incubados que utilizam os espaços 
provisórios do Fórum de Juventude e aguardam pela 
conclusão das obras na antiga Pensão Santos, local 
onde serão criadas condições para que um número 
mais significativo de empresas possa incubar, e ser 
apoiados os empreendedores em início de atividade.
O comércio tradicional tem recebido uma especial 
atenção pelo que representa para o concelho. 
Atividades de animação de rua com atração de no-
vos e mais público têm sido essenciais para que pos-
sam resistir às dificuldades atuais. As ações imate-
riais referidas no capítulo Cidade são um exemplo 
do trabalho desenvolvido. 
A promoção dos espaços com atrações em perío-
dos específicos da atividade comercial (pista de 
gelo, comboios de natal, pai natal, homens estátua, 
música, etc.) têm contribuído para que mais pesso-
as venham aos locais onde se situam os estabeleci-
mentos e façam mais compras. 
Não podemos terminar sem referir o efeito dinamiza-
dor que a instalação dos guarda-chuvas nas ruas da 
baixa da cidade, que foi objeto de centenas de refe-
rências no mundo internauta (com registos nos cinco 
continentes) e sobre o qual recebemos inúmeras soli-
citações de informações sobre os autores da proposta.
As soluções tecnológicas referidas no capítulo da 
Sustentabilidade, na área da gestão da iluminação são 
outras evidências da inovação que posiciona Águeda 
no caminho para se tornar uma cidade inteligente.

Parque Empresarial do Casarão | Casarão Business Park
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Parque Empresarial do Casarão e Pista de Aviação | Casarão Business Park and Airfield

Formação e Empreendorismo | Training and Entrepreneurship

Conferência de Empresários | Business Conference
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Parque Empresarial do Casarão | Casarão Business Park

Sala de Formação - Incubadora de Empresas de  Águeda | Training Room - Business Incubator in Águeda

Câmara Municipal apoia Empresas - Internacionalização em Moçambique | Council assists Companies of Águeda - Internationalization in Mozambique
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A cultura é, nos dias de hoje, um dos pilares para o desenvol-
vimento socioecónomico das urbes e que congrega vontades, 
dinâmicas de integração social, desenvolve parcerias e cria 
movimentos que projetam o nome da cidade, do concelho 
e da região!

A cultura é uma aposta forte em Águeda. 
Águeda orgulha-se das suas tradições e desenvolveu um forte 
espírito associativo para as manter vivas. São quase duas cen-
tenas as associações do concelho. Os grupos etnográficos, as 
associações culturais e recreativas, cinco bandas filarmónicas, 
que unidas na União de Bandas de Águeda (UBA) concretizam 
a Orquestra Municipal de Águeda, duas tunas, vários agrupa-
mentos musicais, e muitos outros que nos colocam no topo 
dos municípios com maior intervenção cultural.  
Para além da atividade própria destas associações há aconte-
cimentos protagonizados pela autarquia que pontilham o dia-
-a-dia do concelho.
Alguns acontecimentos já fazem parte do quotidiano de Águe-
da. As Sextas – Feiras Culturais que ocorrem nas 2ª sexta – 
feira de cada mês e o AgitÁgueda (especialmente este último 
que ocorre durante todo o mês de julho) são incontornáveis 
no panorama cultural da região. Espetáculos como Rio Povo, 
Danças do Mundo e Fura del Baus, ficarão a fazer parte do 
imaginário coletivo, quer pela sua qualidade, quer por envol-
verem diretamente as gentes de Águeda, quer ainda por terem 
o rio como palco privilegiado.
Muitas são as parcerias para a realização dos acontecimentos 
culturais mas a estabelecida com a d’Orfeu e a Direção Geral 
das Artes assume primazia pelo número de acontecimentos 
que protagonizam incluídos em festivais que já cimentaram os 
seus públicos. Gest’Orelhudo, Outonalidades, Festim e Festi-
val i já fazem parte dos roteiros culturais da região.
Para além das instalações próprias das associações, há em 
Águeda algumas estruturas que merecem relevo. 

/05CULTURA
CULTURE

Fórum da Juventude e Biblioteca Municipal Manuel Alegre | Youth Forum and Manuel Alegre Municipal Library
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CULTURE
Culture is, nowadays, recognized as one of the fun-
damental pillars for economic development of cities 
and counties. A pillar that can unite desires, evolve 
dynamics of social integration, develop partnerships 
and create great movements that will promote the 
name of the city, the county and the region!

Culture is a strong focus for us. 
Águeda is proud of its traditions and developed a 
strong associative spirit to keep them alive. There are 
almost two hundred associations in the county. From 
the ethnography groups, cultural and recreational as-
sociations, to the five philharmonic orchestras, which 
compose the Municipal Orchestra and brings togeth-
er 125 musicians of Águeda, the two tunas, various 
musical groups; all of these movements place us at 
the top of the municipalities with greater cultural ac-
tivity.
In addition to the activities of these associations, 
there are other events organized by the municipal-
ity or other entities, which brighten the day-to-day 
lifestyle of the county.
There are events that are already part of the every-
day life in Águeda. We have the Cultural Friday, which 
takes place on the second Friday of each month, 
and the AgitÁgueda that takes place throughout the 
month of July. These are key cultural events that 
shape the activities of the region. We must highlight 
shows, which will be kept in the collective memory,  
such as Rio Povo, Danças do Mundo and Fura del 
Baus, which brought together people of the county 
and used our river, Rio Águeda, as a privileged stage.
There are many partnerships for the organization 
of cultural events, yet the partnership established 
with d'Orfeu and the General Directorate of the Arts 
stands out because of the number of events organ-
ized, including festivals such as Gesto Orelhudo, Ou-
tonalidades, FestIM and Festival i.
In addition to the facilities of the associations, there 
are some structures in Águeda that deserve being 
highlighted.
The Municipal Library Manuel Alegre develops vari-
ous activities for the public, coordinates and empow-
ers a network of school libraries, and it even takes 
books to the most distant civil parishes. 
The Youth Forum, which, among other functions, 
serves as a venue for the Jazz School to develop 
their activities. In this building, ÁguedaTV also has a 

studio where it produces documentaries and devel-
ops training workshops in this area. In the near future 
a Cultural Incubator will become available with the 
objective of fostering creative industries and secure 
Águeda as a place where culture happens. The in-
cubator has already started its actions by promoting 
its environs and involving citizens in different cultural 
activities, with a special reference to the ones organ-
ized at Alta Vila Garden Park. 
We also have to mention the facilities of the former 
Wine and Vineyards Institute, partially recovered to 
this moment, as a multipurpose space that allows the 
promotion of different events and shows.
Last, but not least, we highlight the project for build-
ing an Arts Center that will fill a gap and provide the 
city with a space where it will be possible to organize 
shows with high scenic and sound requirements.
The stakes are high and we are aware that our lo-
cal assets need a boost to enhance our reputation 
around the country, in Europe and even worldwide. 

A Biblioteca Municipal Manuel Alegre que desen-
volve atividades variadas para o público que a fre-
quenta, leva a sua ação às escolas coordenando e 
dinamizando uma rede de bibliotecas escolares e 
levando livros às freguesias mais distantes, aos do-
mingos com o objetivo de fazer chegar o hábito da 
leitura àqueles que residem em pontos mais distan-
tes do centro da cidade. 
O Fórum de Juventude que entre outras funções é a 
sede da Escola de Jazz, do Águeda TV onde se en-
contra o estúdio local de produção de documentá-
rios e onde desenvolvidas ações de formação. Num 
futuro já não muito distante estará disponível a In-
cubadora Cultural que terá como objetivo potenciar 
as indústrias criativas e afirmar ainda mais, Águeda, 
como um local onde a cultura acontece. A incuba-
dora que podemos dizer já iniciou a sua ação, tem 
promovido o espaço onde se encontra e envolvido 
os cidadãos residentes na área envolvente na cria-
ção de eventos culturais, com especial relevância 
para o Parque da Alta Vila.
Não podemos deixar de referenciar as instalações 
do antigo IVV, já parcialmente recuperado, como 
um espaço polivalente que permite a dinamização 
de diferentes públicos e espetáculos. Como coro-
lário do “edifício” cultural, está em fase final de ela-
boração o projeto para o Centro de Artes de Águeda 
que vai colmatar uma lacuna existente e dotar a ci-
dade de um espaço onde se poderão realizar espe-
táculos com elevadas exigências cénicas e sonoras 
e que constituirá um equipamento com todas as 
potencialidades e funcionalidades necessárias para 
por Águeda no circuito das companhias nacionais 
de teatro, dança, música entre outras.
A aposta é grande e sabemos que, a exemplo dos 
empresários que fizeram de Águeda um Conce-
lho onde tudo se produz, também na área cultural 
temos consciência de que os valores locais estão 
cada vez mais a afirmar-se em diferentes áreas. 

Evento AGITÁGUEDA | AGITÁGUEDA Event
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Evento AGITÁGUEDA | AGITÁGUEDA Event

Rio Povo - AGITÁGUEDA | Rio Povo - AGITÁGUEDA

Evento AGITÁGUEDA | AGITÁGUEDA Event



100 101 

UMA VISÃO DE FUTURO
A VISION OF THE FUTURE

Parque da Alta Vila | Alta Vila Garden Park

Souto do Rio | Souto do Rio, Borralha

Evento AGITÁGUEDA | AGITÁGUEDA Event
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Instalação Cultural - Parque da Alta Vila | Cultural Installation - Alta Vila Garden Park
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Em Águeda as preocupações nesta área estão sobretudo 
voltadas para a promoção do desporto e atividade física para 
todas as idades. 
O papel da autarquia é essencialmente de apoio ao trabalho 
dos clubes, no fomento da prática desportiva e na construção 
de infraestruturas. 
Para que seja possível uma atuação transparente e estável, o 
município elaborou um regulamento onde define as formas 
de apoio às diferentes modalidades desportivas, criando assim 
um quadro favorável à programação atempada das ações. 
No que respeita a infraestruturas o número de instalações 
é assinalável e com uma particularidade que consideramos 
digna de registo; na sua grande maioria são propriedade de 
associações. A autarquia apoia a construção mas a gestão 
é realizada pelas associações.
É fácil encontrar no concelho locais para a prática de dife-
rentes modalidades. Existe neste momento uma rede de 
infraestruturas desportivas que compreende para futebol de 
11, oito campos de terra batida; seis campos relvados; um 
campo de relva natural. Para a prática de futebol de 5 ou 7 
e outros desportos, existem 12 polidesportivos descobertos. 
Quanto a pavilhões desportivos existem 9 pavilhões despor-
tivos, assumindo – se o, recentemente reabilitado, o Pavilhão 
do Ginásio Clube de Águeda como o grande pavilhão multi-
usos do concelho.
Também na área das infraestruturas não podemos deixar de 
referir o recém legalizado aeródromo. 
A piscina municipal, tem um relevante papel, na promoção da 
natação, onde a escola, a hidroginástica, bem como as dife-
rentes atividades aquáticas desenvolvidas encontram especial 
eco entre a população.

DESPORTO
SPORTS/06

Canoagem na Pateira | Canoeing in the Pateira Lake
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Para além das instalações é importante a diversida-
de das modalidades disponíveis, e podemos afirmar 
que há prática de desporto no masculino e no femi-
nino, em diferentes modalidades individuais e coleti-
vas. Desde o futebol, passando pela ginástica até ao 
hipismo, a canoagem, o andebol, o ciclismo, a pesca 
desportiva, a columbofilia, as artes marciais, as dan-
ças de salão, o ténis, entre outras, todas acontecem 
em Águeda envolvendo um elevado número de pra-
ticantes em competições regulares e, ainda, de uma 
forma livre desenvolvendo-se nos espaços públicos 
disponíveis como Jardim Conde de Sucena, Largo 
1º de Maio, Praça do Municipio e outros locais.
Uma rede de ginásios privados e escolas de dança 
completam e diversificam ainda mais a oferta no 
Concelho. 
Há acontecimentos que marcam o desporto para 
além da sua prática regular. Entre estes realçamos o 
Torneio a Preto e Branco, o Pateira Cup, ambos de 
futebol jovem, o segundo já internacional, o Vouga 
Andebol e Open de Ténis Cidade de Águeda. 
O Mundial de Motocross que acontece todos os 
anos em Águeda é um acontecimento que não pode 
deixar de ser referido. 
Todos os dias são inúmeras as atividades desenvol-
vidas pelo movimento associativo que vão desde 
passeios a pé e ou de bicicleta e muitas outras, fede-
radas ou não, que são todos os dias, um pouco por 
todo o concelho, oferecidas aos cidadãos.

/
SPORTS
In Águeda, one of the main focuses is the promo-
tion of sports activities for all ages. The role of the 
municipality is essentially to support clubs activities, 
especially when promoting sports and infrastructure 
construction.
In order to be possible a transparent and consistent 
execution, the municipality established a regulation 
that defines the types of support given to different 
sports, thereby creating a stable framework that will 
benefit the scheduling of actions within an appro-
priate time.
In the area of infrastructure, the number of facilities 
built is remarkable, with a particularity that we con-
sider noteworthy: for the most part, associations own 
the facilities. The municipality supports the construc-
tion of such buildings, but the management is carried 
out by civil society.

It's easy to find places in the county for practicing 
different sports. In regards to football, there is a large 
network of sports facilities comprised of: 8 no-green 
fields, 6 pitches, and one field in natural grass. 
For the practice of 5-player or 7-player football there 
are 12 open pavilions. In regards to sports pavilions 
there are 10, including the recently rehabilitated Giná-
sio Clube de Águeda, which is the largest multi-pur-
pose sports venue of the county.
Still in the area of infrastructure, we cannot miss out 
on mentioning the new and legalized aerodrome 
where it is now possible to use airplanes.
For the practice of swimming, the pool hall is the 
only existing building, yet it tackles the existing needs 
of the county and still develops a significant role in 
the school swimming, water aerobics and other exer-
cises, which have water as a means of development.
In addition to the facilities, it is important to look at 
the sports activities themselves. We can say that there 
are plenty of individual and team sports activities, 
both performed by male and female, in the county. 
From football, gymnastics, horse riding, and canoe-
ing, to handball, cycling, fishing, martial arts, tennis 
and even ballroom dancing, all take place in Águeda 
involving many practitioners in regular competitions.
Also, having in mind the importance of practicing 
sports, there is the possibility of doing it for free in 
the public spaces such as the Conde de Sucena Gar-
den Park, the 1º de Maio Garden Square, the Praça 
de Município and other places where you can freely 
develop gymnastics in its various aspects.
There are events that celebrate sports in addition to 
their regular practice. Among these events we high-
light the Torneio a Preto e Branco, the Pateira Cup, 
the Vouga Andebol, and the Open de Ténis Cidade 
de Águeda. 
In the context of global competition, we cannot fail 
to mention the Motocross World Championship that 
takes place in Águeda every year. 
Everyday there are numerous activities undertaken by 
associative movements, from walking rides, and bik-
ing to many other activities, which are offered every 
day to citizens all over the county.

Mundial de Motocross em Águeda | Motocross World Championship in Águeda
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Canoagem na Pateira | Canoeing in the Pateira Lake

Canoagem no Rio Águeda | Canoeing in the River Águeda

Parque Radical | Radical Park
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Pavilhão do Ginásio Clube de Águeda | Sports Pavilion of the Ginásio Clube de Águeda Largo 1º de Maio - Botaréu | Botaréu - 1º Maio Square Garden

Pavilhão do Ginásio Clube de Águeda | Sports Pavilion of the Ginásio Clube de Águeda
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Piscina Municipal | Municipal Swimming PoolPiscina Municipal | Municipal Swimming Pool
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Desporto Senior: Projeto 60+ | Sports for the Seniors: Project 60+Desporto Senior: Projeto 60+ | Sports for the Seniors: Project 60+

Em Águeda a atenção está voltada para a 
promoção do desporto e atividade física 
para todas as idades.  O papel da autarquia 
é essencialmente de apoio ao trabalho dos 
clubes, no fomento da prática desportiva e 
na construção de infraestruturas. 

In Águeda, the main focus is the promotion 
of sports activities for all ages. The role of the 
municipality is essentially to support clubs 
activities, especially when promoting sports
and infrastructure construction.
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Ciclismo - BTT | Cycling - MTB | Fotografia de Mário AbreuRelvado Sintético | Synthetic Green

Estádio Municipal | Municipal Stadium
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Canoagem na Pateira | Canoeing in the Pateira Lake
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A aposta na educação dos mais novos é um investimento 
em nós mesmos porque serão eles que irão viver neste país 
e garantir a sua sustentabilidade ao longo das próximas dé-
cadas. Desde sempre procuramos dotar as escolas do pri-
meiro ciclo das melhores condições para que o ensino e a 
aprendizagem se realizasse com as ferramentas necessárias 
às exigências atuais. Desde materiais até a proporcionar ex-
periencias diferentes, sempre existiu a preocupação de inovar 
e proporcionar novas sensações e de procurar despertar os 
mais novos para outras realidades fomentando as apetências 
naturais próprias da idade.
As condições de deslocação para a escola também estiveram 
no centro das atenções e foram melhoradas significativamen-
te evitando que as crianças e os jovens tivessem de esperar 
muito tempo pelo início das aulas e pelo regresso a casa. O 
trabalho contou com a parceria de juntas de freguesias, esco-
las e empresas de transportes e tornou-se exemplar. 
No que respeita a alimentação todas as crianças que frequen-
tam as escolas do concelho, se assim o desejarem, podem 
almoçar na escola.
Muitas são as atividades que a autarquia proporciona aos alu-
nos; visitas de estudo, semanas do teatro, o programa Astro-
nomia na Escola, o Natal na escola, o Carnaval e, ainda, em 
projetos mais alargados como é o caso da Cidade Amiga das 
Crianças e a Rede de Cidades Educadoras.
Os apoios que a Autarquia dá às escolas vão mais longe e exer-
ce a sua ação como responsável pelas atividades de enriqueci-
mento curricular, bem como da componente de apoio à família 
em parceria com Juntas de Freguesia, IPSS e outras entidades.
Porque o mérito deve ser premiado atribuem-se prémios aos 
melhores alunos do 9.º e 12.º ano, do ensino regular e profis-
sional, bem como bolsas de estudo para o ensino superior e 
são pagas, as propinas a 10 alunos do concelho que frequen-
tem a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda.
Mas o apoio na área da educação vai mais longe - Câmara tem 
apoiado financeiramente a construção de creches e jardins 
de infância de IPSS, para além de estar a completar uma rede 
de centros educativos – 9 – localizados estrategicamente de 
forma a abranger todo o concelho que irão possibilitar a to-
das as crianças encontrarem as mesmas condições de ensino 
e aprendizagem, em qualquer escola do primeiro ciclo. 

EDUCAÇÃO
EDUCATION/07

Escola Fernando Caldeira | Fernando Caldeira School
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the same conditions of teaching and learning in any 
school, during the primary cycle.
Some Education Centers are already operating such 
as those in Águeda, Recardães, Borralha, Fermente-
los and Barrô. The Education Center of Macinhata do 
Vouga is under construction, and the plans for Trofa, 
Valongo do Vouga and Aguada de Cima are still in 
the bidding phase. With the acceptance of respon-
sibilities in the area of education, the Municipality 
was responsible for three primary schools: Aguada 
de Cima, Fermentelos and Valongo do Vouga, which 
are undergoing rehabilitation works.
In addition to these schools Águeda has one more 
private primary school, two secondary schools, a vo-
cational training center and a Technology and Man-
agement School, part of the University of Aveiro.
European technical staff who, under the European 
Partnerships, were in our County in 2012, had the op-
portunity to visit some of our schools, and they were 
marvelled with the quality of the equipment avail-
able, the surrounding areas and the infrastructure 
developed there. They paid particularly attention to 
the technical-professional courses, highlighting the 
fact that some of them reach an employment rate 
of 100%.
CERCIAG deserves a special attention for the work 
developed in an area with several challenges and 
hard conditions, to find solutions of education and 
teaching to handicapped citizens. 
The City Council has established cooperation agree-
ments with Águeda Technology and Management 
School and the Marques de Castilho Secondary 
School to receive trainees in specific areas, giving the 
opportunity to add value to the students’ career. 
The City Council also sets the example in this area 
and has been supporting its public servants, who 
wish to improve their level of academic knowledge, 
by making possible the attendance of academic 
courses in the Águeda Technology and Management 
School and elsewhere.  

Já estão em funcionamento os Centros Educativos 
de: Águeda, Recardães, Borralha, Fermentelos e Bar-
rô. O de Macinhata do Vouga encontra-se em cons-
trução, os da Trofa, Valongo e de Aguada de Cima 
estão em fase de concurso. Com a aceitação das 
competências na área da educação, a Autarquia as-
sumiu a responsabilidade de mais três Escolas EB 2/3 
de Aguada de Cima, de Fermentelos e de Valongo, 
que estão a ser objeto de obras de requalificação.
Em Águeda há ainda uma escola EB2/3 privada, duas 
secundárias, um Centro de Formação Profissional 
do Instituto do Emprego e Formação Profissional 
e uma Escola Superior de Tecnologia e Gestão, da 
Universidade de Aveiro.
Técnicos Europeus que, no âmbito de Parcerias, 
estiveram no nosso concelho, e tiveram oportuni-
dade de visitar algumas das escolas, admiraram-se 
que do estado de conservação dos equipamentos 
disponíveis, da qualidade dos espaços envolventes 
e das valências desenvolvidas, com especial atenção 
para os cursos técnico-profissionais, realçando o 
fato de em alguns, a taxa de empregabilidade atingir 
100%.
A CERCIAG merece uma atenção especial pelo tra-
balho desenvolvido numa área onde nem sempre 
é fácil, aos pais, encontrar uma solução de ensino 
e aprendizagem para os cidadãos portadores de de-
ficiência.
A Câmara Municipal estabeleceu protocolos de co-
operação com a ESTGA e com a Escola Secundária 
Marques de Castilho e tem recebido estagiários em 
áreas específicas que se consideram ser uma mais-
valia. 
A Autarquia tem vindo a apoiar os colaboradores do 
município que pretendem melhorar o seu nível de 
formação académica através da frequência de cur-
sos, quer superiores, licenciaturas, quer Cursos de 
Especialização Tecnológica ministrados na Esco-
la Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda em 
diferentes áreas, mas também noutros estabeleci-
mentos de ensino.

/
EDUCATION
Investing in education is investing in ourselves, be-
cause the ones leaving school now will be the ones 
ensuring our sustainability in the future. 
Since the beginning of our municipal mandate, we 
seek to equip primary schools with all the necessary 
tools and conditions for great teaching and learn-
ing. From materials to provide different experiences, 
through to extracurricular activities, the concern has 
always been to innovate and provide new sensations 
and foster natural curiosity.
The conditions for school commuting were in the 
spotlight and were significantly improved by prevent-
ing children and young people from having to wait a 
long time for the start of classes and for transporta-
tion back home. The work only happened due to the 
joint partnership of counties, schools and transport 
companies, which was an exemplar case of coop-
eration. 
Also with regard to meals it was possible to say that 
all children who attend the schools in the county can 
have lunch at school if they wish, and some even re-
ceive food stipends and extra fruit through the school 
fruit program.
There are many activities that the municipality pro-
vides to students: from study tours, to weeks of 
theatre, participation in the Astronomy at School 
program, to Christmas and Carnival events in Child-
Friendly City or the Network of Educative Cities.
The support that the municipality gives to schools 
goes even further and assumes itself as responsible 
for curriculum enrichment activities, as well as the 
component of family support in partnership with Civil 
Parishes, Private Institutions of Social Solidarity and 
other entities.
Because the merit should be awarded, we give 
scholarships to the best students of the 9th and 12th 
grade, both from regular and professional education. 
We give support through scholarships for higher edu-
cation and will start paying from September 2013, the 
tuition to 10 students of the county who attend the 
Águeda Technology and Management School.
There is more to know about the support we give to 
education. The City Council has financially support-
ed the construction of nurseries and kindergartens, 
in addition to completing a network of educational 
centers, strategically located in a way that covers the 
whole county. This will enable all children to meet 

...entendemos
que a educação e a instrução
são o suporte de qualquer sociedade,
principalmente das modernas; neste 
contexto, devemos dar a todos
os cidadãos a melhor educação 
possível porque só assim teremos 
um país e um mundo melhor.

...we believe
that education is the support
of any society, especially the modern 
ones. We must give all citizens the best
possible education because only then 
we will have a better country and world.
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Escola da Borralha | Borralha School
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Escola Fernando Caldeira | Fernando Caldeira School

Escola de Recardães | Recardães School

Futuro Centro Educativo de Aguada de Cima | Future Educational Center of Aguada de Cima

Futuro Centro Educativo de Valongo do Vouga | Future Educational Center of Valongo do Vouga
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Escola de Fermentelos | Fermentelos SchoolEscola de Barrô | Barrô School
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Escola Secundária Adolfo Portela | Adolfo Portela Secondary School Escola Secundária Marques de Castilho | Marques de Castilho High School

Centro Educativo de Aguada de Cima | Educational Center of Aguada de Cima  Futuro Centro Educativo de Valongo do Vouga | Future Educational Center of Valongo do Vouga
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O Turismo tem constituído, nos últimos anos, uma forte aposta 
para a promoção do concelho constituindo um dos motores 
de dinamização do tecido económico local, impulsionando 
o comércio e as atividades tradicionais e, simultaneamente, o 
gosto pelas coisas da terra que tem vindo a ajudar a recuperar 
e valorizar tradições, costumes e usos.
Em Águeda, a natureza é o palco principal para o desenvol-
vimento do turismo cujo potencial é muito grande, embora 
muitas vezes, ainda adormecido e não valorizado. 
Águeda é também gastronomia, onde o leitão da Bairrada, os 
típicos pastéis de Águeda e fuzis, e os vinhos e espumantes 
acontecem.
A aposta da Câmara Municipal tem passado por dar a conhe-
cer as áreas do território com potencial para ser uma mais-va-
lia para o turismo e, a partir daí, impulsionar a sua divulgação 
e simultaneamente, a sua fruição pelos locais. Consideramos 
que as apostas feitas foram ganhas. 
Os Percursos Pedonais têm atraído centenas de visitantes, 
muitos deles residentes em Águeda que não conheciam as 
potencialidades do seu concelho. Com localizações diversas, 
desde a zona ribeirinha – mais urbana – à zona serrana, ofere-
cem múltiplos cenários para quem gosta de usufruir momen-
tos de lazer na natureza.
Outra aposta que merece uma referência especial foi o apro-
veitamento da antiga Escola Primária de Macieira de Alcoba 
para a instalação de um restaurante. Esta iniciativa, despoletou 
uma procura pela zona serrana que tem revelado o verdadeiro 
potencial de toda aquela zona e, consequentemente, atraído 
investimentos privados, na área do alojamento rural, que pro-
moveram a criação de emprego local. 
Ainda numa referência à recuperação de usos e costumes, 
a Romaria da Sra. da Guia na Urgueira, com o seu forno comu-
nitário, foi recuperada e tem vindo a crescer de ano para ano, 
atraindo milhares de pessoas que ali passam o dia em convi-
vência aguardando o pão que é cozido no forno comunitário 
onde, depois de aquecido, entra um adulto, com uma flor na 
boca, num ritual que se repete todos os anos.

TURISMO
E TEMPOS LIVRES
TOURISM AND LEISURE/08

Pateira | Pateira Lake
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A Pateira de Fermentelos é um dos ex-libris de Águe-
da. Sendo a maior lagoa natural da Península Ibérica 
foi classificada como Zona Húmida de Importância 
Internacional da Convenção de Ramsar. Algumas 
ações empreendidas pela Câmara no sentido da 
preservação desta lagoa estão descritas no capítulo 
que aborda a sustentabilidade.
O Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga, mere-
ceu uma referência especial pelo seu valioso e es-
pólio único.
Outros Museus são de referir: o Etnográfico da Re-
gião do Vouga, a Casa Museu do Cancioneiro de 
Águeda, Casa Museu João Tomás Nunes, todos de 
raíz etnográfica, que se complementam e transpor-
tam até aos nossos dias vivências dos séculos passa-
dos. O Museu da Fundação Dionísio Pinheiro e Alice 
Cardoso Pinheiro merece uma referência particular 
por ser o resultado da aquisição de peças variadas, 
algumas de muito valor e que compreende desde 
mobiliário a pintura passando por vasos gregos até 
louça da Vista Alegre.
O Panteão dos Lemos, em Trofa do Vouga, é patri-
mónio nacional e merece uma referência particular 
pelo número de visitas que recebe e pela referência 
histórica ligada ao concelho.
A atividade turística abrange a cultura e o desporto 
que, embora inseparáveis foram aqui compartimen-
tadas por necessidade da estruturação adotada.

/
TOURISM AND LEISURE
Tourism has been, in recent years, a strong focus as a 
way of promoting our county. It has been one of the 
strategies to boost local economy, commerce, tradi-
tional activities and ultimately, to help us maintain our 
values and traditions.
In Águeda, the nature is the main stage for the develop-
ment of tourism, whose potential is in key places of the 
counties, where it might not be as valued as it could. 
The focus of this City Council has been to get to 
know the potential of these key places, how to attract 
people and therefore boost local tourism. We believe 
that our thoughts were right. 
Águeda also has gastronomy, featuring the Bairrada 
piglet, the typical Águeda tarts and pastries, and the 
wines and sparkling wines.

The walking trails have attracted hundreds of visi-
tors, many residents in Águeda. With several loca-
tions, from the waterfront area - more urban – to the 
mountainous region, both offering multiple landsca-
pes for those who like to enjoy leisure time in nature.
Another investment that deserves special mention is 
the recovery of the old Primary School at Macieira 
de Alcôba, which has become a restaurant. This ini-
tiative sparked a search for mountainous regions that 
has revealed the true potential of that whole region. It 
also attracted private investments in the area of rural 
housing, which created local employment.
With reference to the preservation of our values and 
traditions, we must mention the festival of Senhora 
da Guia in Urgueira. It has been recovered and cur-
rently attracting thousands of people that spend the 
day enjoying the environment, and waiting for the 
bread that is baked in the oven.
The Pateira de Fermentelos Lake is one of the major 
spots and highlights of Águeda. As the largest natural 
lake in the Iberian Peninsula, it was classified as We-
tland of International Importance under the Ramsar 
Convention. Some actions taken by the City Council 
towards the preservation of this lagoon are described 
in the chapter that addresses sustainability.
The Railroad Museum of Macinhata do Vouga recei-
ved special attention due to its valuable and unique 
values.
Other museums to be mentioned are: the Etnogra-
phical Museum of the Vouga Region, the Etnogra-
phical Museum of the Cancioneiro de Águeda, the 
the Museum House João Tomás Nunes, that take us 
to past centuries and experience how life was back 
then. The Museum of the Dionísio Pinheiro and Alice 
Cardoso Pinheiro Foundation deserves a particular 
mention for bringing to our region the acquisition of 
various pieces; from furniture and paintings to Greek 
vases and Vista Alegre china. 
The Panteão dos Lemos, located in Trofa, is a national 
heritage site and deserves a special mention by the 
number of visits it receives and the historical referen-
ce linked to the county.
The touristic activities should also include cultural and 
sports elements, which although inseparable, had to 
be moved to other chapters for structural reasons. 

Pateira | Pateira Lake
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Da Serra ao Mar | From the Moutains till the Ocean
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Moinho de Água - Macieira de Alcôba | Water Mill - Macieira de Alcôba Moinho - A Mó |  Water Mill - The Millstone
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Canastro Tradicional em Granito | Granite-made Traditional Granary

Trilhos Pedestres | Walking Trails

Habitante de Aldeia Rural | Inhabitant of Rural Village
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Parque de Lazer da Redonda | Redonda Leisure Park, Castanheira do Vouga

Parque Natural da Ínsua |  Ínsua Natural Park, Segadães

Parque de Lazer da Redonda | Redonda Leisure Park, Castanheira do Vouga

Parque de Lazer de Óis da Ribeira junto à Pateira  | Óis da Ribeira Leisure Park by the Pateira Lake
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Parque de Arborismo no Souto do Rio | Tree Activities Park at Souto do Rio, Borralha



146 147 

UMA VISÃO DE FUTURO
A VISION OF THE FUTURE

Trilhos Pedestres | Walking Trails Trilho Pedestre: Ponte Himalaia no Souto do Rio | Walking Trail: Himalayan Bridge at Souto do Rio, Borralha
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Pateira | Pateira LakeVida Selvagem - Lago com Nenúfares | Wildlife - Lake with Water Lily

Vida Selvagem - Nenúfar | Wildlife - Water Lily

Vida Selvagem - Ave Guarda-Rios | Wildlife - Common Kingfisher | Fotografia de Romão Machado
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Macieira de Alcôba | Macieira de Alcôba

Estrada em Serém - Macinhata do Vouga | Country Road in Serém, Macinhata do Vouga

Colmeias em Ventoso | Beehives at Ventoso, Préstimo
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Ponte Medieval sobre o Rio Marnel | Medieval Bridge on the River Marnel, Lamas do Vouga
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Coreto na Pateira - Parque de Lazer de Espinhel | Gazebo on the Pateira Lake - Espinhel Leisure Park

Coreto: Ponto de Observação da Vida Selvagem | Gazebo: Spot for Wildlife Observation

Pateira | Pateira Lake

Pateira | Pateira Lake
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Vida Selvagem - Pateira | Wildlife - PateiraCurso de Água | Water Course
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Feira do Mundo Rural | Rural Market FairPercurso Medicalizado | Check-up Track

Atividades Radicais para Crianças | Radical Activities for Children

Atividades Radicais para Crianças | Radical Activities for Children
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Restaurante de Águeda | Restaurant in Águeda

Leitão à Bairrada |  Bairrada Roasted Piglet 

Pastéis de Águeda| Águeda Tarts
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Museu Ferroviário | Railway Museum
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Museu Ferroviário | Railway Museum, Macinhata do VougaEvento AGITÁGUEDA | AGITÁGUEDA Event

Museu Ferroviário | Railway Museum
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O novo Posto de Turismo | The new Tourist Office

Museu da Fundação Dionísio Pinheiro |  Museum of the Dionísio Pinheiro Foundation, Águeda 

Sala de Pintura Portuguesa do Museu da Fundação Dionísio Pinheiro| Portuguese Painting Hall at the Museum of the Dionísio Pinheiro Foundation
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Panteão dos Lemos: Monumento Nacional | Panteão dos Lemos: National Monument, TrofaEstação Arqueológica do Cabeço do Vouga | Cabeço do Vouga Archaeological Site, Lamas do Vouga

O Panteão dos Lemos, em Trofa,
é património Nacional e merece

uma referência especial pelo
número de visitas que recebe

e pela referência histórica
ligada ao concelho.

The Panteão dos Lemos, located
in Trofa, is a national heritage site

and deserves a special mention by
the number of visits it receives and the 

historical reference linked to the county.
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Casa Museu do Cancioneiro de Águeda | Etnographical Museum of the Cancioneiro de Águeda

Edifício oitocentista - Casa Museu do Cancioneiro de Águeda | 19th Century Building - Etnographical Museum of the Cancioneiro de Águeda

Museu Etnográfico da Região do Vouga | Etnographical Museum of the Vouga Region, Mourisca do Vouga
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Senhor dos Passos | Our Lord of the Steps

Procissão dos Passos | Procession of Our Lord of the Steps, Águeda Capela das Almas da Areosa | Chapel at Almas da Areosa, Aguada de Cima

Festa das Almas da Areosa | Religious celebration at Almas da Areosa, Aguada de Cima
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Águeda tem uma forte rede de Instituições Privadas de Soli-
dariedade Social (IPSS) que trabalham de forma próxima com 
os mais idosos do Concelho. A rede de apoio domiciliário, de 
centros de dia e lares de terceira idade está dotada com um 
número adequado de instalações geridas por voluntários. A 
atuação da autarquia é de apoio ao trabalho desenvolvido 
pelas IPSS e, simultaneamente, de suporte financeiro para a 
construção dos edifícios, para a aquisição de viaturas e para o 
desenvolvimento de atividades. Complementarmente assume 
o papel de responsável pela coordenação da rede social, de 
uma forma ativa e incentivadora.
Para além do referido a Câmara dinamiza o Programa Águeda 
Solidária em que uma equipa com várias pessoas faz peque-
nas reparações nas residências dos idosos, transporte de me-
dicamentos e outras pequenas tarefas que melhoram a quali-
dade de vida dos idosos.
O Programa 60+, também da responsabilidade da Autar-
quia, promove a atividade física dinamizando, ainda, as tardes 
séniores onde é promovido o encontro e a animação de 
todos os idosos utentes dos Centros de Dia e Lares das IPSS 
do Concelho.
A Universidade Sénior, uma associação cultural do concelho, 
desenvolve atividades para os reformados que vão da aprendi-
zagem de línguas, às novas tecnologias, passando pela divul-
gação outras áreas do saber. A dinâmica própria desta Asso-
ciação, integrada na Rede das Universidades da Terceira Idade, 
promove vários eventos na área da música dança teatro, visitas 
culturais, etc.
Com o Plano Local de Promoção da Acessibilidade (PLPA) 
está a ser planeado e construído, um concelho com plena 
acessibilidade para todos os membros da comunidade, inde-
pendentemente das suas diferenças físicas ou psicológicas.

SENIORES
ELDERLY/09

Educação ao Longo da Vida | Life-long Education 
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/
ELDERLY
Águeda has a strong network of Private Institutions of 
Social Solidarity, which provide essential care to the 
elderly in the county. The network of home care, day 
centres and nursing homes has adequate number of 
facilities that are managed by volunteers. 
The role of the municipality is complementary to 
the work done by the Private Institutions of Social 
Solidarity. The municipality financially supports the 
construction of proper equipment, the purchase of 
vehicles and assumes as well its role as an entity with 
greater responsibilities within the network.
In addition to the above-mentioned cooperation, 
the City Council is the entity that empowers the pro-
gramme Águeda Solidária, in which a team focuses 
on making small repairs at the homes of elderly or, if 
necessary, transporting medicine to them.
The programme 60+ promotes physical activity for 
the elderly, through hosting special afternoons for all 
elderly users of day care centers and homes of the 
Private Institutions of Social Solidarity of the county.
The Senior University is a cultural association of the 
county that promotes activities for retired people, 
ranging from language learning to new technologies, 
and other areas of knowledge dissemination. The dy-
namics of this association, part of the Senior Universi-
ties network, hosts various events, which include mu-
sic, dance, theatre, and other activities.
With the Local Plan for the Promotion of Accessibility, 
Águeda intends to plan and gradually build a county 
with full accessibility to all community members, re-
gardless of their physical or age differences. 
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UMA VISÃO DE FUTURO
A VISION OF THE FUTURE

Centro de Dia e Lar | Day Care Center and Home, ÁguedaSéniores e a Informática | Seniors and Computer Lessons

Centro de Dia e Lar | Day Care Center and Home, Águeda
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UMA VISÃO DE FUTURO
A VISION OF THE FUTURE

Centro de Dia e Lar | Day Care Center and Home, Travassô

Águeda Solidária | Águeda Solidarity Convívio Intergeracional | Cross-generational Socializing
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UMA VISÃO DE FUTURO
A VISION OF THE FUTURE

Centro de Dia e Lar | Day Care Center and Home, Belazaima do Chão Convívio Intergeracional | Cross-generational Socializing

Centro de Dia e Lar | Day Care Center and Home, Valongo do Vouga

... Águeda pretende-se planear e construir,
gradualmente, um concelho com plena
acessibilidade para todos os membros
da comunidade, independentemente
das suas diferenças físicas ou psicológicas.

... Águeda intends to plan and gradually
build a county with full accessibility to all
community members, regardless of their
physical or psychological differences.





Com mãos se rasga o mar.

Com mãos se lavra.

Não são de pedras estas casas

mas de mãos. E estão no fruto

e na palavra as mãos que são

o canto e são as armas.
                  _Manuel Alegre






