Sustentabilidade de Águeda em
notícia
O município de Águeda mantém os cidadãos informados,
acerca dos progressos e sucessos do município,
nomeadamente, no que diz respeito ao PAES. Neste anexo
enumeram-se e sumariam-se notícias referentes ao município
de Águeda nos domínios relevantes para a melhoria
energetica e climática.

NOTÍCIA 1

26 Ago '14 - Abertas Candidaturas para as
Hortas d’Águeda

NOTÍCIA 2
25 Ago '14 - Workshop “Ambientes
Urbanos e Sustentáveis”

De 25 de agosto a 30 de setembro decorre o período de
candidaturas para a utilização de 9 talhões, no âmbito dos espaços
das Hortas d’Águeda.

Decorre no próximo dia 9 de setembro, no Município de Ílhavo, o
workshop AMBIENTES URBANOS SUSTENTÁVEIS, o primeiro de
dois workshops dedicados à construção sustentável, com o apoio
do Centro Habitat.

Tendo em consideração a conjuntura socioeconómica do país, a
autarquia lançou em 2012 o projeto Hortas d’Águeda, enquanto
medida social de apoio às famílias aguedenses que não têm
acesso a terras, mas também para quem tem gosto pelo cultivo da
terra e pela produção de alimentos saudáveis.

Decorre no próximo dia 9 de setembro, no Município de Ílhavo, o
workshop AMBIENTES URBANOS SUSTENTÁVEIS, o primeiro de
dois workshops dedicados à construção sustentável, com o apoio
do Centro Habitat.

Os talhões têm uma área de cerca de 40m², com acesso a um
ponto de água, um compostor comunitário, um abrigo partilhado
para armazenamento de alfaias agrícolas. A autarquia assegura
também a formação e acompanhamento no sentido da promoção
da agricultura sustentável e das boas práticas de cultivo.

A Agência para a Sustentabilidade e a Competitividade é um
projeto para a Região de Aveiro, integrado na Rede Urbana para a
Competitividade e a Inovação (RUCI) e que se encontra a ser
promovido pelo Município de Águeda, em parceria com os demais
municípios que integram a Comunidade Intermunicipal da Região
de Aveiro (CIRA).

Até 30 de setembro de 2014 decorre o período de candidaturas,
onde a autarquia disponibiliza 9 talhões – 1 junto nas hortas da
Biblioteca Municipal Manuel Alegre e 8 nas hortas junto à EB1 de
Vale Domingos.
Os interessados podem consultar as Normas de Acesso e
Utilização e as instruções de candidatura no GAM – Gabinete de
Atendimento ao Munícipe ou podem ser solicitados através do
correio-e presidente@cm-agueda.pt ou telefone 234610070.

Com o cofinanciamento do Programa Mais Centro decorre, neste
âmbito, um alargado programa que conta com sessões de
educação e sensibilização para o ambiente e a sustentabilidade,
intervenções em edifícios municipais com vista à monitorização de
consumos e implementação de medidas de gestão e eficiência
energética, elaboração de estudos e planos de ação em diversos
eixos temáticos, adesão a iniciativas europeias, entre outras
intervenções que decorrem nos 11 municípios que integram a CIRA
e das quais se destacam ainda um conjunto de seminários e
workshops temáticos.

O primeiro de dois workshops dedicados à construção sustentável
decorrerá no próximo dia 9 de setembro, na sala polivalente da
Biblioteca Municipal de Ílhavo, intitulado AMBIENTES URBANOS
SUSTENTÁVEIS, com o seguinte programa:
Ambientes Urbanos Sustentáveis | Município de Ílhavo
(Sala Polivalente da Biblioteca Municipal de Ílhavo)

No dia 17 de setembro, e integrado nas comemorações da Semana
Europeia da Mobilidade na Região de Aveiro decorrerá o Seminário
OS NOVOS DESAFIOS DOS TRANSPORTES E MOBILIDADE E A
MOBILIDADE SUAVE, no auditório da Escola Superior de Gestão e
Tecnologia de Águeda.

09h30: Receção aos participantes.
10h00: Sessão de Abertura, CIRA | Município de Águeda Gil Nadais e Município de Ílhavo - Fernando Caçoilo.
10h20: Estratégia do Cluster Habitat Sustentável, Victor
Ferreira (Plataforma Construção Sustentável).
10h40: Experiência de um Município na Sustentabilidade,
Mª João Cardoso (Município de Santarém).
Pausa para café.
11h00: Casas Passivas, João Marcelino (Homegrid).
11h20: Eco.Ap e o Portugal2020 – apoio à eficiência
energética, Dinis Rodrigues (ADENE).
11h40: Soluções e Boas Práticas: desafios de
sustentabilidade para o espaço público, Paulo Palha
(Neoturf).
12h00: Debate.
12h30: Sessão de Encerramento.
A entrada é livre, mas com inscrição obrigatória até dia 4 de
setembro para carla.couceiro@cm-agueda.pt ou através de 234
180 197. Inscrições limitadas à lotação da sala.
O segundo workshop A SUSTENTABILIDADE DA CONSTRUÇÃO
decorrerá no dia 3 de outubro no Município de Albergaria-a-Velha.

NOTÍCIA 3
17 Ago '14 - Projeto FORMAR
Desde 2013 que a Câmara Municipal de Águeda integra o projeto
FORMAR, uma parceria europeia de que fazem parte organizações
de Espanha, França e Portugal, cofinanciado pelo Programa de
Aprendizagem ao Longo da Vida Leonardo da Vinci.
O objetivo principal do projeto FORMAR é o desenvolvimento de
Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD), recursos e
módulos, que aumentem as competências dos trabalhadores do
setor da construção, em termos de sustentabilidade, a aplicar na
manutenção e reabilitação de edifícios. O uso dos princípios
metodológicos do Sistema Europeu de Créditos para a Educação e
Formação Profissional (ECVET) no desenvolvimento das UFCD
permitirá a sua posterior integração neste sistema e facilitará a
transparência das qualificações e o seu reconhecimento em todos
os países europeus.
Serão desenvolvidas cinco UFCD a ser integradas na formação
profissional de carpinteiros, pintores, pedreiros, técnicos de
construção e instaladores de painéis solares. Também será
desenvolvida uma unidade transversal sobre conceitos básicos em
construção sustentável e "edifícios de balanço energético quase
zero, nZEB”.

Um segundo objetivo é melhorar as informações fornecidas aos
clientes através do desenvolvimento de um guia para apoiar as
decisões de compra relacionadas com produtos e materiais de
construção, e contratação de profissionais qualificados.
O projeto tem a duração de 36 meses, de 1 de outubro de 2013 a
30 de setembro de 2016.
Coordenado pelo LNEG – Laboratório Nacional de Energia e
Geologia (Portugal), conta com os seguintes parceiros: de
Espanha, o CIRCE – Centro de Investigación de Recursos y
Consumos Energéticos (Espanha) e a FLC – Fundation Laboral de
la Construcccion de Zaragoza (Espanha); de França o NOBATEK –
Centre de Ressources Technologiques (França) e a FCMB –
Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment; de Portugal,
o CENFIC – Centro de Formação Profissional da Indústria da
Construção Civil e Obras Públicas, a Bluecity Construction Lda., a
Câmara Municipal de Águeda, a Câmara Municipal de Faro e a
Empresa Municipal Viver Santarém.

sustentável do território, motivando a comunidade para uma
cidadania mais ativa e interventiva, geradora de uma mudança
positiva.
A Autarquia assinala nesta “Semana” diversos dias temáticos, de
onde se destacam o Dia Mundial da Migração dos Peixes (24 de
maio) e o Dia Mundial do Ambiente (5 de junho de 2014). Particular
ênfase também para o Dia Mundial da Criança (1 de junho), onde
os mais novos são convidados a levarem os pais/família a viverem
“uma aventura” na Casa do Grãozinho Milhão, em Macieira de
Alcôba.
Estas iniciativas encontram-se sob a égide das Nações Unidas –
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).
Mais uma vez, a Câmara Municipal de Águeda, pelo projeto da
Agenda 21 Local, agradece a todos a participação e a colaboração
na Semana do Ambiente e da Sustentabilidade, salientando as
entidades e parceiros que este ano enriquecem o programa com
diversas e originais iniciativas!
Participe, contamos convosco!
AULA DA ENERGIA Galp - 16 de maio

NOTÍCIA 4
19 Mai '14 - Semana do Ambiente e
Sustentabilidade 2014 - Uma Mudança
Positiva!
No âmbito da Semana do Ambiente e Sustentabilidade 2014, a
Câmara Municipal de Águeda está a promover um conjunto de
ações que abrangem as mais diversas áreas onde, à semelhança
dos anos anteriores, procurará sensibilizar a comunidade para as
alterações climáticas e para a importância do desenvolvimento

As Aulas de Energia são uma das iniciativas do projeto Missão UP |
Unidos pelo Planeta. São direcionadas para os alunos aderentes ao
projeto e têm como objetivo explicar o que é a energia, de onde
vem, como é produzida, para que serve, a partir de uma vertente
lúdico-pedagógica. Um projeto no âmbito do Eco-escolas.
Local: Auditório da Escola Básica Fernando Caldeira
Organização: EB Fernando Caldeira e apoio da Câmara Municipal
de Águeda (CMA)
AÇÃO DE VOLUNTARIADO na Pateira - 17 de maio

Preserva um espaço natural: ação conjunta de limpeza,
interpretação ambiental e paisagística. Valorização do
Parque da Pateira em Espinhel.

10h00 - Museu Ferroviário em Macinhata do Vouga seguido de
percurso pedestre até ao Sítio do Rio Vouga (12h30 – ponto de
encontro estação da CP) (com almoço convívio junto ao Rio Vouga)

GRUPO 1 – saída 09h30 (LPN) – Parque de Óis da Ribeira
– em direção ao parque da Pateira em Espinhel (13h00
almoço * )

Faça uma viagem diferente, viaje de comboio no ‘Vouguinha’ *:

GRUPO 2 - encontro 08h30 às 13h00 – Parque da Pateira
em Espinhel – Ação de valorização do Parque (13h00
almoço * )
AGUEDA REDUZ: entrega de kits de reciclagem a todos os
participantes
(*) Oferecido aos voluntários pela União de Freguesias de
Recardães e Espinhel.
Inscrição obrigatória:
grupo 1 – campanha@lpn.pt ou 962672995
grupo 2 – geral@f-recardaesespinhel.pt ou 917529946.
Organização: Câmara Municipal de Águeda, Liga de Proteção da
Natureza (LPN), Junta de Freguesia de Recardães e Espinhel,
Junta de Freguesia de Travassô e Óis da Ribeira apoio projeto
Pateira Nascente e Escola Secundária Adolfo Portela.
DIA MUNDIAL DA MIGRAÇÃO DOS PEIXES - 24 de maio
Passeio interpretativo de comboio entre Aveiro e Sernada do
Vouga. Em Sernada do Vouga, além do percurso pedestre e do picnic à beira rio haverá uma visita ao Museu Ferroviário e uma
palestra sobre o tema dos peixes migradores no Museu.
Local: Museu Ferroviário (Macinhata do Vouga) e Sítio do Rio
Vouga (Sernada do Vouga)

IDA:
Saída de Aveiro – 08h33 (encontro às 08h15)
Saída de Águeda – 09h12 (chegada a Macinhata do Vouga às
09h51)
REGRESSO:
Saída de Sernada do Vouga: 14h46 (chegada a Águeda 15h39 e a
Aveiro às 16h16)
Organização: QUERCUS e Câmara Municipal de Águeda com
apoio da LPN.
Para mais informações e inscrições contactar Quercus-Aveiro
através do correio electrónico aveiro@quercus.pt
CASA DO AMBIENTE - 27 a 30 maio
Esta atividade encontra-se destinada à comunidade escolar do IDL
que, ao visitarem a Casa do Ambiente ficam a conhecer melhor o
circuito dos resíduos urbanos (desde que fazemos a separação na
nossa casa e instituições até ao destino final), a melhor forma de
separar estes resíduos e depositá-los nos Ecopontos. Com esta
ação os jovens descobrirão como contribuir para a defesa do
ambiente e para o aumento da qualidade de vida de todos.
Local: toda a semana das 08h45 às 17h00 junto ao Instituto Duarte
Lemos
AGUEDA REDUZ: entrega de kits de reciclagem a todos os
participantes

Organização: Câmara Municipal de Águeda, Instituto Duarte Lemos
e ERSUC

José Junqueiro, Deputado da XII.ª Legislatura e Professor da
Universidade de Aveiro

SEMINÁRIO DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE - 27
de maio

Manuel de Sousa Aroso, Administrador da DUE S.A.

Local: auditório da Caixa de Crédito Agrícola de Águeda
Organização: Associação Portuguesa de Ética Empresarial (APEE)
e CMA
Programa da APEE (em atualização)
27 de maio | Auditório da Caixa de Crédito Agrícola
Tema: “Desenvolvimento e Sustentabilidade”
9:30/13:00 BOAS-VINDAS
Mário Parra da Silva, Presidente da Direção da APEE
Gil Nadais, Presidente da Câmara Municipal de Águeda
DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E RESPONSABILIDADE
SOCIAL: EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS
Pedro Alves, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Local da
Câmara Municipal Águeda; Carlos Manuel Marques Alves,
Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da CCAM do Baixo
Vouga; Gonçalo Paiva Dias, Diretor da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Águeda; Carlos Alves, CEO da HFA –
Henrique, Fernando & Alves, S.A.; Orador a designar, Porcelanas
Costa Verde, S.A.; Carla Lopes, Diretora de Qualidade, Ambiente e
Segurança da Solzaima, S.A.
14:30/16:30 – ARQUITETURA PARA UM MUNDO MELHOR:
DESAFIOS DA GLOBALIZAÇÃO E NOVOS MODELOS DE
GESTÃO
Coorganização GLOBAL COMPACT NETWORK PORTUGAL
Mário Parra da Silva, Network Representative da GCNP

TARDE ABERTA
Visita livre a empresas locais:
HFA – Henrique, Fernando & Alves, S.A.; Porcelanas Costa Verde,
S.A.
PRÁTICAS DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - 27 de maio
(tarde)
As empresas Aguedenses são bons exemplos ao nível do
desempenho económico, ambiental e social, bem como de
desenvolvimento e inovação. – Conheça alguns casos in locu.
Programa Provisório da APEE
27 de maio | Auditório da Caixa de Crédito Agrícola
Tema: “Desenvolvimento e Sustentabilidade”
14:30/16:30 – ARQUITETURA PARA UM MUNDO MELHOR:
DESAFIOS DA GLOBALIZAÇÃO E NOVOS MODELOS DE
GESTÃO
Coorganização GLOBAL COMPACT NETWORK PORTUGAL
Mário Parra da Silva, Network Representative da GCNP
José Junqueiro, Deputado da XII.ª Legislatura e Professor da
Universidade de Aveiro
Manuel de Sousa Aroso, Administrador da DUE S.A.

TARDE ABERTA
Visita livre a empresas locais:
HFA – Henrique, Fernando & Alves, S.A.; Porcelanas Costa Verde,
S.A.
Mais informações e esclarecimentos: apee@apee.pt
+351 213 156 735/+351 912 549 787
A BIODIVERSIDADE E O ECOTURISTA - 28 de maio
Local: saída de campo e interpretação ambiental na Zona Ramsar
Organização: CMA, EB Fernando Caldeira e Quinta Biológica da
Terra
“O MEU CORPO É UM JARDIM, E A MINHA VONTADE O SEU
JARDINEIRO” Shakespeare - 30 de maio
As atividades propostas estão inseridas no tema do desporto e na
cidadania, sendo dinamizadas ações que conjugam a atividade
física com o espírito de equipa e interajuda, sem esquecer a
importância da cidadania e da integração de um desenvolvimento
sustentável.
Local: Casa do Povo de Valongo do Vouga (9h30-15h30)
Organização: Casa do Povo de Valongo do Vouga apoio CMA
MARCHA NOTURNA ILUMINAR A PATEIRA * - 31 de maio
Projeto vencedor do PAPERA financiado pela CIRA
Local: Pateira de Fermentelos (21h00) – ponto de encontro junto à
Estalagem da Pateira
Organização: AFA com o apoio Junta Freguesia de Fermentelos e
Câmara Municipal de Águeda.
Mais informações e inscrições: pateira.papera2014@gmail.com

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA: “Uma Aventura” em Macieira de
Alcôba - 1 de junho
Os participantes nesta atividade ficam a conhecer mais sobre a
cultura e identidade serranas, intimamente ligadas a práticas
sustentáveis.
Local: Macieira de Alcôba (10h00 às 16h00) – entrada gratuita para
crianças e famílias.
Organização: Freguesia do Préstimo e Macieira de Alcôba e
Câmara Municipal de Águeda.
DIA MUNDIAL DO AMBIENTE - 5 de junho
O dia 5 de Junho assinala o dia em que tiveram início as
Conferências das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. É um
evento anual que tem como objetivo assinalar ações positivas de
proteção e preservação do ambiente e alertar as populações e os
governos para a necessidade de salvar o ambiente. Junte-se a esta
causa e participe! Pense numa atividade que gostava de
desenvolver ou que organiza-se-mos em 2015 e envie-nos as suas
sugestões!
Local: Exposição de Espantalhos
Organização: Quinta Biológica da Terra apoio da Câmara Municipal
de Águeda
Local: Conhece o Grãozinho Milhão
Organização: Câmara Municipal de Águeda apoio Freguesias do
Préstimo e Macieira de Alcôba
FEIRINHA VERDE - 6 junho
Um projeto em que a EB Fernando Caldeira convida a comunidade
escolar e parceiros a juntarem-se num dia de convívio especial que
marca o encerramento do ano letivo.
Local: EB Fernando Caldeira

Organização: EB Fernando Caldeira apoio CMA
PERCURSO PEDESTRE PR8 - 7 de junho
Inserido no projeto alargado que a Câmara Municipal de Águeda
tem desenvolvido nas temáticas turística, ambiental, social e
cultural, os percursos pedestres de Águeda continuam a levar os
visitantes pelas veredas e caminhos ao longo de lugares, aldeias,
vilas e cidade do Concelho de Águeda (e concelhos vizinhos).
Neste dia, em particular, será apenas percorrido o troço entre o
Feridouro e o Cabeço Santo, onde decorre o projeto de
regeneração de bosque autóctones da QUERCUS. Visita guiada.
Almoço partilhado no parque fluvial da Redonda.
Local: – troço da Quercus (início no Feridouro às 09h00) – no final
almoço partilhado no Parque Fluvial da Redonda (8kms)
Organização: Quercus e Câmara Municipal de Águeda

O objetivo da iniciativa foi dar a conhecer as alterações legislativas
decorrentes da publicação do Decreto-Lei nº118/2013 de 20 de
Agosto e consolidar conhecimentos e conceitos de Eficiência
Energética.
Com a duração de cerca de duas horas, a ação foi desenvolvida
em parceria com a ADENE e incidiu sobre as alterações
introduzidas pelo referido decreto-lei, focando ainda a atualização
de conceitos e privilegiou o esclarecimento de dúvidas e troca de
experiências, explorando o papel das diversas entidades
intervenientes, nomeadamente os municípios que integram a
Região de Aveiro.
Estiveram presentes cerca de quatro dezenas de técnicos das
autarquias da Região de Aveiro. A Agência organizará ainda outros
workshops e seminários temáticos que decorrerão em cada um dos
11 municípios que integram a Região de Aveiro.

Mais informações e inscrições na Câmara Municipal de Águeda, em
agenda21agueda@gmail.com ou 234 610 070 (ext. 1427).

NOTÍCIA 6
NOTÍCIA 5
05 Mai '14 - Desenvolvimento e
Sustentabilidade :: Agência para a
Sustentabilidade e a Competitividade
promoveu seminário em Anadia
A Agência para a Sustentabilidade e Competitividade da Região de
Aveiro realizou, no dia 28 de abril, no Museu do Vinho de Anadia,
um seminário sobre Eficiência Energética: a revisão do sistema de
certificação energética dos edifícios.

07 Abr '14 - Sustentabilidade: Município de
Águeda integra INFINITE SOLUTIONS: rede
europeia com vista à poupança nos custos
energéticos
No âmbito dos programas de parcerias Europeias – na área da
eficiência energética – o Municipio de Águeda integra uma rede
(INFINITE SOLUTIONS - INnovative FINancing for Local
SusTainable Energy Solutions, coordenada pela Intelligent Energy
– Europe - IEE) que tem como objetivo a procura de soluções e

boas práticas para apoiar, financeiramente, iniciativas de redução
de custos de energia.
Portugal não possui um quadro legal que facilite o apoio financeiro
a privados, mesmo que esses apoios não sejam a fundo perdido
mas sim com retorno a juros baixos.
Há países como Holanda, Letónia e Alemanha onde estas práticas
são usuais. Assim, esta parceria visa a troca de experiências entre
várias soluções já testadas e dar oportunidade a outros que se
familiarizem com estas práticas. Os municípios/regiões envolvidas
são os seguintes:
PARCEIRO

PAÍS

Energy Cities (Líder do Projeto)
Gemment Delft

França

Holanda

Landeshauptstadt Stuttgart (Estugarda)

Alemanha

As duas grandes soluções para apoiar financeiramente obras de
requalificação/reconstrução do edificado para aumentar a eficiência
energética podem ser tipificadas em 2 tipos:
SOFT LOANS (“empréstimos suaves”)
Este tipo de solução implica em financiamentos com taxas de juro
muito baixas (geralmente financiadas co apoio do município/região
ou de um banco). Quando se trata de um banco o município
constitui-se como “fiador”, os juros são muito baixos e o
empréstimo vai sendo pago com o valor de redução das despesas
de energia, ou seja, com os efeitos de redução das medidas
tomadas. Este tipo de investimento tem, normalmente, valor
reduzido e só apoia obras no “casco” do edifício (Paredes externas,
cobertura, janelas, portas, etc.).
Este tipo de solução tem sido adotada por Estugarda, Delft,
Bordéus, Bruxelas e parcialmente por Riga.

C. M. Águeda Portugal

INTRACTING

C. M. Almada Portigal

Neste tipo de solução é adotada para os investimentos em edifícios
públicos onde o Estado/Municipio intervém diretamente com apoio
de financiamento do JESSICA ou de outra Entidade bancária. O
projeto visa baixar os custos energéticos (através da redução da
fatura energética) e aumentar o conforto de utilização.

Comune di Udine

Itália

Reginalna Energetska Agencija Sjever

Croácia

Institute Bruxellois pour la Gestion de L’Environnement
Bélgica
Comune di Parma

Itália

Frederikshavn Municipality

Dinamarca

Communauté Urbaine de Bordeaux (Bordéus)
Rigas Dome Letónia

França

Sendo uma solução com maior aplicabilidade nem Portugal (não
implica em financiamento de Entidades privadas) tem resultados
mais rápidos e depende do orçamento próprio de quem tutela o
equipamento.
Este tipo de solução está a ser adotado por Almada, Estugarda
(acumulando com a outra solução).
No caso de Águeda, todas as intervenções estão a ser financiadas
por recursos próprios da Autarquia. A solução INTRACT poderá ser
um caminho a seguir e poderá potenciar novos investimentos.

No entanto, não obstante Agueda não ter recorrido a empréstimos,
tem vindo a desenvolver um intenso trabalho com experiências
piloto de grande relevo, nomeadamente no que respeita à
iluminação pública, aos custos de energia dos equipamentos
municipais o que também tem incluindo mudança de
comportamentos.
A nossa experiência, que tem como diferenciação utilizar produtos
desenvolvidos nas empresas do município, foi referida na primeira
reunião de trabalho com todos os parceiros que se realizou de 24 a
26 de março em Estugarda e que contou com a presença de todos
os parceiros e, ainda, de representantes de Amesterdão que
apresentaram o processo desenvolvido naquela cidade.
Nesta fase de desenvolvimento que agora se segue haverá uma
análise técnica-financeira das melhores soluções face aos objetivos
pretendidos, bem como serão analisados os casos que sejam
reconhecidos como boas práticas em toda a Europa.
Prevê-se que seja realizada, em Águeda, uma jornada de trabalho
no próximo ano, onde haverá oportunidade de contar com a
participação das empresas locais.

NOTÍCIA 7
24 Mar '14 - Desenvolvimento e
Sustentabilidade: Município de Águeda e
Associação Empresarial pedem ligação
rodoviária Águeda-Aveiro
A Câmara Municipal de Águeda e a Associação Empresarial de
Águeda (AEA) realizaram, na última sexta-feira, dia 21 de março,
para anunciarem que o Governo não tenciona construir a ligação
Águeda-Aveiro, uma vez que a obra não se encontra nos
investimentos de elevado valor acrescentado.
O presidente da Câmara, Gil Nadais, deixou o apelo aos
empresários para que participem no protesto da sua associação e
"reivindiquem a ligação Aveiro/Águeda", considerando que a única
razão porque não foi ainda construída é a "falta de vontade
política", apesar de sucessivamente prometida por diferentes
políticos.
"Estamos cansados de promessas, feitas nos palcos desta terra e
não nos podemos deixar adormecer. O que gostaria era de ver os
trabalhos (da construção da estrada) a desenvolverem-se", disse.
Confrontado com declarações do presidente da Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro, Ribau Esteves, quando se
candidatou à Câmara de Aveiro, de que a ligação Aveiro/Águeda
poderia ser feita pelos municípios, com recurso a fundos europeus,
Gil Nadais não se mostra descansado.
"Se a estrada não estiver classificada como prioritária será mais
difícil que se concretize com fundos comunitários, até porque há na
União Europeia uma descriminação negativa para as infraestruturas
rodoviárias, que terão menor dotação", disse.

O presidente da Associação Empresarial de Águeda referiu, na
mesma conferência de imprensa, que "são gastos milhões" a
exportar por Leixões, quando "existe um porto ao pé da porta", o de
Aveiro, a que falta uma estrada de 20 quilómetros.
Segundo o representante dos empresários, "sendo as exportações
o motor da economia e uma prioridade política, não tem sentido
percorrer o triplo da distância para ir a Leixões, sem tirar proveito
da vantagem competitiva do porto de Aveiro, porque falta fazer uma
estrada com pouco mais de 20 quilómetros", disse.
O tempo que os camiões levam no transporte, o elevado e
escusado consumo de combustíveis, com custos energéticos para
as empresas, mas também para o país, são argumentos que
Ricardo Abrantes aponta para justificar a urgência em encurtar as
distâncias, para as exportações que são feitas a partir do tecido
empresarial de Águeda.
"Podemos poupar milhões de euros", observou.
Reclamando "acesso rápido às vias estruturantes" para as
empresas de Águeda, Ricardo Abrantes salientou que a dificuldade
das ligações rodoviárias a Águeda levou a Associação Empresarial
a discutir a necessidade de uma nova ligação a Aveiro, quando
ainda havia pleno emprego, pelas limitações à deslocação da mãode-obra, que dificultava o recrutamento. “Isto há mais de dez anos”,
disse.
Passaram-se os anos e sucederam-se as promessas sem que a
estrada fosse feita, apesar de um ministro ter chegado a descerrar
a placa, pelo que os empresários de Águeda entendem que a obra
não pode mais ser adiada.

NOTÍCIA 8
05 Mar '14 - Ambiente & Sustentabilidade Águeda convidada a debater Boas Práticas
de Inovação e Sustentabilidade
Gil Nadais deu a conhecer as boas práticas, o know-how e a
experiência da gestão ambiental levadas a cabo no Concelho de
Águeda, na perspetiva dos desafios que se colocam à
sustentabilidade, debatendo igualmente as estratégias para fazer
das cidades vetores de competitividade e sustentabilidade para o
país.
Os outros dois convidados para a conferência foram António
Almeida Henriques e Carlos Carreiras, presidentes respetivamente
da Câmara Municipal de Viseu e Cascais.
O Presidente da Câmara de Águeda participou ainda no debate “Os
desafios das Cidades do futuro: Economia, Sociedade e Ambiente”.
Sobre o Green Project Awards
O Green Project Awards é a iniciativa de referência na área do
ambiente e da sustentabilidade em Portugal, mantendo o objetivo
original de mobilizar a sociedade para os desafios do País e
promover a cooperação entre os países da lusofonia, com enfoque
na Economia Verde.
O Green Project Awards é uma iniciativa da GCI organizada em
parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente e a Quercus,
tendo sido lançado em 2008.

NOTÍCIA 9
19 Dez '13 - Ambiente & Sustentabilidade:
Nações Unidas reconhecem Águeda como
Comunidade Habitável
O Município de Águeda foi distinguido no passado dia 2 de
dezembro, com o primeiro prémio da categoria “Melhores Práticas
Ambientais” dos prémios Internacionais para as Comunidades
Habitáveis (Liveable Communities) e o prémio Prata na categoria A
'Cidades com população até 20.000 habitantes', elevando o nome
do município e do país internacionalmente.
O Município de Águeda foi distinguido no passado dia 2 de
dezembro, com o primeiro prémio da categoria “Melhores Práticas
Ambientais” dos prémios Internacionais para as Comunidades
Habitáveis (Liveable Communities) e o prémio Prata na categoria A
'Cidades com população até 20.000 habitantes', elevando o nome
do município e do país internacionalmente.
Naquela que é considerada como os “Óscares Verdes”, a única
competição mundial para as comunidades locais que se centram na
gestão ambiental e criação de comunidades habitáveis, Águeda único finalista português – afirmou-se no evento apoiado pelas
Nações Unidas, e que juntou representantes de mais de 60
comunidades finalistas do mundo inteiro, cerca de 600
participantes.
O município Aguedense apresentou a candidatura durante o
primeiro semestre de 2013, tendo chegado às finais após uma
seleção prévia de todas as candidaturas. O evento, entre 28 de
novembro e 2 de dezembro, contou com a participação de Gil
Nadais (presidente da edilidade) e da técnica municipal, Célia
Laranjeira, que defenderam os projetos de Águeda, ao longo de

quatro dias de avaliação, perante um painel de especialistas de
renome mundial no campo da gestão municipal e ambiental, e
representantes das Nações Unidas. Águeda, única cidade
Portuguesa finalista, arrecadou ainda, o prémio de prata na
Categoria A (População até 20.000 habitantes), logo atrás de Inis
Oirr, uma ilha na República da Irlanda, habitada por 252 pessoas
(medalha de ouro), e à frente do Agrupamento de Desenvolvimento
da Comunidade de Learmont, na Irlanda do Norte (bronze), e de
mais 11 candidaturas finalistas, oito das quais da China.
Gil Nadais enaltece os prémios recebidos e a oportunidade de
afirmar Águeda e os Aguedenses perante a comunidade
internacional, referindo que “estes são o reconhecimento do
trabalho realizado para promover o desenvolvimento harmonioso e
sustentável entre sociedade, economia e natureza. São ainda um
estímulo para continuar a fazer mais e melhor por Águeda”. Os
Aguedenses são encorajados a participarem ativamente no
desenvolvimento urbano e comunitário. Graças aos seus próprios
esforços e colaboração internacional, Águeda tornou-se numa
comunidade acolhedora com um sistema ecológico saudável, com
qualidade de vida e ambiental e uma crescente sensibilização do
público para o ambiente.

Para além destes quatro projetos, participaram outros 17, da África
do Sul, Bélgica, Canadá, Coreia do Sul, Emiratos Árabes Unidos,
Indonésia, Itália, República Checa (1 cada), Filipinas (2) e China
(7).
Os LivCom, lançados em 1997 e apoiados pelo Programa de Meio
Ambiente das Nações Unidas, vão na 17.ª edição e são realizados
anualmente em três categorias que abrangem Vilas e Cidades (este
ano foram 42), Projetos Sustentáveis (52) e um denominado prémio
de Bolsa (6), que este ano contemplou uma candidatura de Pasig,
nas Filipinas.

Estes prémios foram criados com o objetivo de encorajar as
melhores práticas, inovação e liderança criando desta forma, uma
comunidade vibrante e ambientalmente sustentável que melhore a
qualidade de vida dos seus habitantes.
A participação nos LivCom Awards aumenta o perfil internacional
da comunidade Aguedense (a exemplo, Águeda receberá durante o
próximo ano visitantes do Reino Unido e da Arábia Saudita
participantes neste evento) e proporcionando a oportunidade de
ficar a conhecer as Melhores Práticas Internacionais na área de
gestão ambiental local, bem como de dar a conhecer o que melhor
se faz localmente.
Os LivCom Awards abrangem cinco categorias populacionais e
avaliam as candidaturas em 6 critérios de avaliação distintos. Para
mais informações: http://www.livcomawards.com/

NOTÍCIA 10
02 Dez '13 - Conferência “Portugal 20142020” em Águeda
Realiza-se no próximo dia 12 de dezembro, no SalãoNobre dos
Paços de Concelho, em Águeda, às 9:00, a conferência "Portugal
2014-2020: Desafios e Oportunidades para as PME", que se
reveste de interesse para os empresários, bem para todos os
interessados.
Realiza-se no próximo dia 12 de dezembro, no SalãoNobre dos
Paços de Concelho, em Águeda, às 9:00, a conferência "Portugal
2014-2020: Desafios e Oportunidades para as PME", que se

reveste de interesse para os empresários, bem para todos os
interessados.
A conferência conta com a participação de Pedro Saraiva
(presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da
Região Centro), Luís Miral Amaral (antigo Ministro da Indústria,
membro do Conselho de Administração da Sociedade Portuguesa
de Inovação e Presidente do Banco BIC), Augusto Medina
(presidente do Conselho de Administração da Sociedade
Portuguesa de Inovação), Luísa Saldanha Sanches (antiga analista
política da DG Regio and Urban Policy), e de Álvaro de Oliveira
(presidente da Alfamicro e presidente emérito da ENoLL).
Entre as temáticas a abordar estão as linhas orientadoras do
Programa Horizonte 2020, a Estratégia 2020 na Região centro, o
caminho para a inovação nas Políticas Urbanas Portuguesas, a
dinamização do território e das empresas para uma nova política de
crescimento, bem como os desafios e oportunidades na cocriação e
implementação de Ecossistemas de Inovação.
A inscrição é gratuita, mas obrigatória, devendo ser formalizada até
ao dia 11 de dezembro através do correio-eletrónico
presidente@cm-agueda.pt.
PROGRAMA
09:00 - 9:30h – Receção dos participantes
09:30h – Sessão de abertura
Dr. Gil Nadais, Presidente da Câmara Municipal de Águeda
09:45h – As linhas orientadoras do Programa Horizonte
2020
Dra. Luísa Saldanha Sanches, Ex- analista Política da
DGRegio and Urban Policy
10:15h – A Estratégia 2020 na Região Centro

Prof. Pedro Saraiva, Presidente da Comissão
Coordenação eDesenvolvimento da Região Centro

de

10:45h – Pausa

11:15h – O caminho para a Inovação nas Políticas
PúblicasPortuguesas
Eng.º Luís Mira Amaral, ex-Ministro da Industria, Membro
doConselho de Administração da Sociedade Portuguesa de
Inovação e Presidente doBanco BIC
11:45h – Dinamizando o território e as empresas para
umanova política de crescimento
Prof.
Augusto Medina,
Presidente
do Conselho
deAdministração da Sociedade Portuguesa de Inovação
12:15h – Desafios e oportunidades na
eimplementação de ecossistemas de inovação

cocriação

Prof. Álvaro de Oliveira, Presidente da Alfamicro,Presidente
Emérito da ENoLL
12:45h – Debate
13:15h – Encerramento

NOTÍCIA 11
24 Nov '13 - Águeda junta-se a mais de 60
comunidades na fase final dos Prémios
LivCom 2013

A delegação do Município de Águeda, incluindo o Presidente da
Câmara, Gil Nadais, irá juntar-se na próxima semana (28 de
novembro a 2 dezembro), em Xiamen, China, a representantes de
mais de 60 comunidades vindas de todo o mundo para a fase final
dos Prémios Internacionais para as Comunidades Habitáveis
(LivCom), que contam com o apoio das Nações Unidas.
Os representantes, incluindo os de Águeda, vão defender os
projetos das suas vilas e cidades ao longo de quatro dias de
avaliação perante de um painel de especialistas de renome mundial
no campo da gestão municipal e ambiental.
As comunidades vencedoras no que diz respeito ao prémio global
para a realização ambiental da comunidade civil serão anunciadas
na segunda-feira, 2 de dezembro numa cerimónia de entrega de
prémios já conhecida como os "Óscares Verdes".
Estes são os 17.ºs prémios anuais LivCom. O Município de Águeda
alcançou a fase final deste prestigiado evento após uma fase inicial
de avaliação em julho de 2013.
As comunidades que alcançaram a fase final em Xiamen refletem
uma grande diversidade geográfica e vão desde comunidades com
algumas centenas de habitantes até megapólis de vários milhões
de pessoas.
Há três anos foi entregue um prémio especial a Medellin, na
Colômbia, pelos seus esforços para resolver questões sócioeconómicas e ambientais ligadas a uma forte cultura historicamente
ligada às drogas e os prémios têm assistido cada vez mais ao
surgimento de soluções progressistas para a solução de problemas
da comunidade mundial.
De acordo com o fundador e diretor-executivo Alan Smith:
"Gostamos imenso que Águeda tenha alcançado as finais e
felicitamos-vos pelo feito. Todas as comunidades nos Prémios
LivCom demonstraram uma forma única de encontrar respostas

inovadoras para os problemas da sua comunidade, e estamos
ansiosos para conhecer mais sobre a sua experiência e aprender
com suas realizações."
Nas finais estão um total de 42 vilas e cidades, 52 projetos
sustentáveis e seis candidatos à concessão de Bolsas.
Qualquer pessoa pode assistir às finais dos Prémios LivCom 2013,
incluindo a apresentação pela delegação do Águeda transmitida ao
vivo via http://www.livcomawards.com entre 28 de novembro e 2 de
dezembro de 2013.
Sobre os Prémios Internacionais para as Comunidades Habitáveis
(LivCom)
Os Prémios Internacionais para as Comunidades Habitáveis
(LivCom) foram lançados em 1997 e são apoiados pelo Programa
de Meio Ambiente das Nações Unidas, com o qual dispõe de um
memorando de entendimento.
Os prémios LivCom são não-políticos, abrangendo todas as nações
e culturas, e mais de 50 países estão representados nos prémios.
Os Prémios LivCom são realizados anualmente em três categorias
que abrangem: Cidades, Projetos Sustentáveis e um prémio de
Bolsa.
Os Prémios LivCom são o único fórum em que a melhor prática
internacional pode ser observada e desenvolvida, e a participação
no Prémio é um investimento no futuro de uma comunidade. Os
observadores são convidados a participar. Para mais detalhes
envie uma mensagem para info@livcomawards.com

» Categoria A: População até 20.000 habitantes
Águeda, Portugal
Birdhill, Republic of Ireland
Ewang Community, Yilan County, Chinese Taipei
Fu Xing Community, Ruisui Township, Hualien County,
Chinese Taipei
Guan-Fu Community, Taichung City, Chinese Taipei
Inis Oirr, Republic of Ireland
Jiantan Township, Taipei City, Chinese Taipei
Julianstown and District Community Association, Republic of
Ireland
Learmont Community Development Group Ltd, Northern
Ireland
Longshan Community, Tainan City, Chinese Taipei
Pinxi District, New Taipei City, Chinese Taipei
Togo Community. Houbi District, Tainan City, Chinese Taipei
Zhuzihu Community, Taipei City, Chinese Taipei

» Categoria B: População de 20.001 a 75.000 habitantes
City of Coral Gables, USA

Prémios LivCom 2013

City of Grande-Synthe, France

Finalistas

Community of Szentes Town, Hungary

Local e data : Xiamen, China; 28 de novembro a 2 de dezembro de
2013

Cyberjaya, Malaysia
Dashu District, Kaohsiung City, Chinese Taipei

Goseong-gun, South Korea

» Categoria E: População acima dos 400.000 habitantes.

Jiaoxi Township, Yilan County, Chinese Taipei

City Government of Pasig, Philippines

Jihlava, Czech Republic

Donetsk City Council, Ukraine

Marathon Municipality, Greece

Miaoli, Chinese Taipei

Municipality of Kaposvar, Hungary

New Taipei City Government, Chinese Taipei

Grand Xi-Chuan Community, Taichung City, Chinese Taipei

Regional Administration of Sardinia, Italy

Utena City, Lithuania

Seo-gu, Daejeon Metropolitan City, South Korea

Wanli District, New Taipei City, Chinese Taipei

Suwon City, South Korea

Wiener Neustadt, Austria
Projetos
» Categoria C: População de 75.001 a 150.000 habitantes

» Construídos:

Bruges, Belgium

Boma Bay of Modern Art, Wuyan Bay, Xiamen, PR China

Daya District, Taichung City, Chinese Taipei

CCC - Nanshan Beautiful Cottage, Zhoushan City, PR China

Gushan District, Kaohsiung City, Chinese Taipei

CCC - Yangxian Beautiful Cottage, Yixing City, PR China

Royal Commission of Yanbu, Saudi Arabia

De Le Rih Ga Bridge, Kaohsiung City, Chinese Taipei

Sanxia District, New Taipei City, Chinese Taipei

Hualien Tzu Chi Complex, Hualien County, Chinese Taipei

» Categoria D: População de 150.001 a 400.000 habitantes.
Muharraq Town, Bahrain
City of Miami Beach, USA

Johannesburg Zoo's Temple of Ancients, Johannesburg City
Parks, South Africa
Kaohsiung Exhibition and Convention Centre, Kaohsiung
City, Chinese Taipei

East District, Tainan City, Chinese Taipei

Longshantang - A Paradise of Joy and Peace, Yunfu City,
PR China

Hualien County, Chinese Taipei

Palais De Violette, Beijing, PR China

Tamsui District, New Taipei City, Chinese Taipei

Rehabilitation of the Traditional Suq in Dubai, City of Dubai,
United Arab Emirates

Sansheng International Town, Fuzhou City, PR China
Star of Cianjhen Bike Bridge, Kaohsiung City, Chinese
Taipei
Tainan Astronomical Education Area, Daniel District, Tainan
City, Chinese Taipei
The BLVD Transformation Project, City of Lancaster, USA
Wanda Cultural Tourism Town, Nanchang City, PR China
Yilan Old Town Bundle Inset Movement, Yilan County,
Chinese Taipei
Zhonghe Land Administration and Revenue Service Building
, New Taipei City Government, Chinese Taipei

Project To Build Ecological Environment in Gapcheon Nurigil
Way Seo-gu, Daejeon Metropolitan City, South Korea
Slieve Gullion Forest Park, Newry and Mourne District
Council, Republic of Ireland
Taipei Metropolitan Park, New Taipei City Government,
Chinese Taipei
Urban Waterscape Paderborn, Paderborn, Germany
Xishan Community: Where the stars come out to play,
Xishan Community, Taipei City, Chinese Taipei
Yellow-Margined Box Turtle, An Eco-haven for the Wild
Feitsui Reservoir, Taipei City Government, Chinese Taipei

» Projetos Naturais
Calligraphy Greenway: The Regeneration of Urban Green
Belt, The Grand Xi-Xhuan Village, Chinese Taipei
City Face Off - Kaohsiung Harbor Railroad Historical Park,
Kaohsiung City, Chinese Taipei
Coastline Protection Project of Cijin District, Kaohsiung City,
Chinese Taipei
Development of Arad Bay Protectorate Area Project,
Muharraq Town, Bahrain
Environmental Best Practice, Suwon City, South Korea
Green Nanying - Rebuilding Jiali Green Space Xinying
District, Tainan City, Chinese Taipei
Julianstown Community Garden, Julianstown and District
Community Association, Republic of Ireland
Moon World Scenic Area, Kaohsiung City, Chinese Taipei

» Projetos Socio-Económicos
Actions for Active Transportation, City of Chambly, Canada
Águeda 21 - A City Liveable for the Future, Águeda, Portugal
Campus Coppens, Brasschaat, Belgium
Cloughjordan Eco Village, Cloughjordan, Republic of Ireland
Gauteng Carnival, Gauteng, Johannesburg, South Africa
Green Outdoor Gyms, Johannesburg City Parks, South
Africa
Happiness Safeguarding Station,
Government, Chinese Taipei

New

Taipei

City

Hongmaogang Cultural Park, Kaohsiung City, Chinese
Taipei
Landfill for Education Tourism and Renewable Energy
Alternative, Malang Municipality, Indonesia

Municipal Infant Toddler Care Centre, New Taipei City
Government, Chinese Taipei
New Lifestyle Movement Towards Age Friendly City, New
Taipei City Government, Chinese Taipei
Pasig Green City Program: Towards Climate Change
Adaptation and Mitigation, City Government of Pasig,
Philippines
Recycle Bank - Recycling Rewards Service System, New
Taipei City Government, Chinese Taipei
Revitalization of Housing Estates in Jihlava Urban Area,
Jihlava City, Czech Republic
Seo-gu Culture Center Leading Growth and Environmental
Conservation, Seo-gu, Daejeon Metropolitan City, South
Korea
Share the Road: Pasig City Carless Sunday Program, City
Government of Pasig, Philippines
Solar Landscaping Irrigation System, City of Dubai, United
Arab Emirates
Technikhaus Energy Plus, Schwalm-Eder-Kreis, Germany
The Actions of Sustainable Building and Environmental
Reforming in Kaohsiung, Kaohsiung City, Chinese Taipei
The Regional Project for Waste Management, Regional
Administration of Sardinia, Italy
Your Taipei URS Life, A Breath of Fresh Air for the City; A
Sustainable Future for the Community, Taipei City, Chinese
Taipei

NOTÍCIA 12
21 Ago '13 - Obras de Saneamento no
Concelho de Águeda
Os cerca de 100 kms de rede de saneamento que está em
instalação no Concelho vão garantir a cobertura de cerca de 80%
da sua população com elevados padrões de qualidade ambiental:
foi esta a principal conclusão da visita com a Comunicação Social
que o Presidente da Câmara, Gil Nadais, acompanhado do VicePresidente Jorge Almeida e de Fernando Vasconcelos,
representante da empresa Águas da Região de Aveiro (AdRA),
realizou a diversas frentes de obra no concelho de Águeda.
Trata-se de um vasto plano de intervenções que constitui um
grande objetivo do Município de Águeda, e que se prolonga
simultaneamente por diversas freguesias. O conjunto de
intervenções em Valongo do Vouga, Macinhata do Vouga e Trofa
consiste em 35,2 kms e que inclui ainda 12 estações elevatórias,
estando já executados cerca de 23,8 kms (70%) dessa frente de
obra, com o valor de €3,3 milhões.
Uma outra grande intervenção que foi apresentada é a que está a
iniciar-se em Espinhel, Recardães, Segadães, Travassô, Águeda,
Borralha, Fermentelos, e parte da freguesia da Trofa, e que tem a
extensão de 45,4 kms, conta com 11 estações elevatórias, e soma
um investimento de €3,9 milhões de euros.
Em curso, e com praticamente 50% de execução, está a
intervenção em Espinhel, Óis da Ribeira e Paradela no valor de
€1,5 milhões que conta com 13,8 kms e 5 estações elevatórias de
águas residuais.
As redes de drenagem de águas residuais incluem estações
elevatórias, que decorrem da topografia dos terrenos e da
conceção das redes, o que revela a dimensão destas empreitadas.

Todos estes sistemas de águas residuais são encaminhadas para o
emissário da SIMRIA, o que corresponde a um planeamento no
sentido de dotar as freguesias de um padrão ambiental e de
qualidade de vida elevado.
Relativamente à reposição das valas com asfalto tem sido feita
após a realização de testes de estanquicidade e compactação das
valas. Está prevista a repavimentação integral de algumas destas
ruas, dado que algumas delas aguardavam por obras de
conservação.
A seguir a todas estas obras em curso segue-se a 2.ª fase das
obras previstas no plano de investimentos que presidiu à
constituição da AdRA, que contempla obras nas freguesias da
Trofa, Lamas do Vouga, Macinhata, Aguada de Cima, Belazaima
do Chão e Águeda, bem como o abastecimento de água às
freguesias do Préstimo e Agadão.
Quanto aos prazos das obras, a previsão é que todas as obras - as
que estão em curso e as que irão começar em breve - estejam
terminadas até final de 2014.
Gil Nadais deixou ainda a informação do repto lançado à AdRA,
"Lançámos um desafio à AdRA, se conseguissem o financiamento
do Plano Operacional de Valorização do Território (POVT) que
lançassem desde já as obras da 2.ª fase que - se a AdRA não
tivesse possibilidades de obter o financiamento da componente
nacional - a Câmara asseguraria esse financiamento". Ou seja a
Câmara disponibilizou verbas para alavancar a 2.ª fase das obras
por forma a garantir uma cobertura de 90% da população do
Concelho.
Os representantes da Câmara Municipal de Águeda e da AdRA
aproveitaram a oportunidade para agradecer "a paciência das
pessoas face aos incómodos quer no acesso às suas casas, quer

com a poeira provocada pelas obras, situação essa que dada a
natureza da obra era inevitável."

NOTÍCIA 13
06 Ago '13 - Renovação da Certificação do
Sistema de Gestão da Câmara Municipal de
Águeda, pela Norma NP EN ISO 9001:2008
No passado mês de julho, uma equipa auditora da APCER –
Associação Portuguesa para a Certificação, realizou uma auditoria
de renovação da certificação, com a duração de quatro dias, com o
objetivo de avaliar a adequabilidade, capacidade e eficácia do
Sistema de Gestão (SG) da Câmara Municipal de Águeda em
assegurar a melhoria contínua e o cumprimento dos objetivos e de
todos os requisitos da norma de referência NPEN ISO 9001:2008,
mantendo-se operacional, conforme e relevante face à política e
objetivos da organização, de modo a melhorar o desempenho
global da organização.
Em traços gerais, a equipa auditora concluiu que:
• Desempenho do sistema: A organização possui um SG
estruturado e implementado de uma forma adequada,cumprindo
com a generalidade dos requisitos da NP EN ISO 9001:2008.
Realça a valorização dada pela gestão da entidade relativamente
ao sistema de gestão implementado e como o mesmo tem
contribuído para alcançar a política e os objetivos estratégicos da
organização.

Apresenta um nível de desempenho que vai de encontro às
metodologias definidas,salientando-se o esforço evidenciado pelos
colaboradores para cumprimento dos requisitos da norma de
referência.
• Constatações relevantes: Nãofoi identificada qualquer não
conformidade associada ao SG.
• Pontos fortes do sistema:
- Competência técnica dosentrevistados no decorrer da
auditoria
- Desenvolvimento do Sistema de Gestão (integração de
novos referencias – ISO/IEC 27001; implementação da
metodologia GOOP – Gestão por Objetivos Orientada a
Processos; auto-avaliação EFQM “Recognized for
Excellence”)

- Monitorização
ultrapassados)

de

pendentes

(lista

de

prazos

• Ações relevantes em curso:
- Desenvolvimento da avaliação defornecedores através da
aplicação da MEDIDATA
- Gestão do parque informático comapoio da aplicação GLPI
- Planeamento/ações para adequaçãoà legislação de
segurança contra incêndios em edifícios (SCIE)
Na sequência da análise efetuada ao relatório desta auditoria de
Renovação, a APCER informou a Autarquia de “que se consideram
reunidas as condições necessárias à Renovação do Sistema de
Gestão da Qualidade implementado na V. Organização”, no âmbito
da GESTÃO AUTÁRQUICA.

- Balanço do Sistema de Gestão 2012(relatório anual)
- Desenvolvimento de projetos de apoio aos munícipes de
acordo com o tipo de público-alvo (por exemplo:
desempregados, contacto com a natureza, área das
acessibilidades, empreendedores)
- Desenvolvimento da aplicação da MEDIDATA (por
exemplo: integração com a gestão de objetivos / indicadores
com visualização em DASHBOARD)
- Opção por aplicações informáticas sem custos (software
livre e de código aberto, por exemplo: GLPI; Libre Office;
QGIS)
- Digitalização de documentos em arquivo
- Parceria no controlo da legislação pelos Municípios do
Baixo Vouga
- Manual de Acolhimento (versão eletrónica e em papel)

NOTÍCIA 14
04 Ago '13 - Encontro de Veículos Elétricos
em Águeda
Carros, motas, bicicletas e um barco. Todos elétricos. No dia 3 de
agosto passado, por um dia, Águeda foi palco de uma reunião de
veículos elétricos (VE).
Ao longo do dia estiveram presentes quatro carros, três motas, um
barco e ainda se visitaram as instalações do Turismo de Águeda
onde está patente uma exposição de bicicletas elétricas. Entre elas,
dois modelos especiais – o utilizado pelos CTT, e o escolhido para
o programa beÁgueda (bicicletas elétricas de Águeda),
http://www.cm-agueda.pt/beagueda.

Como já vem sendo habitual, membros dos fóruns digitais Nova
Energia e NissanLeafPT reúnem-se em locais escolhidos
previamente para promover a utilização da mobilidade elétrica.
Desta vez, a Câmara Municipal de Águeda disponibilizou como
ponto de carga temporário as instalações da antiga Adega
Cooperativa, localizada junto ao rio, o que também permitiu aos
participantes disfrutarem de alguns passeios movidos num barco
elétrico.
Antes do almoço alguns habitantes da cidade puderam satisfazer
algumas curiosidades sobre os VE, e da parte da tarde
percorreram-se algumas ruas em modo silencioso e não poluente,
tendo o desfile passado pelo edifício da Câmara, Pateira de
Fermentelos e terminado no recente e renovado espaço do Largo
1.º de Maio.
Mais informações e fotografias podem ser consultados em:
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=30&t=17312&p
=220257
http://www.nissanleafpt.com/index.php
https://www.facebook.com/groups/clubehibridos/
http://www.mobie.pt/
http://www.electromaps.com/
http://e-move.tv/

NOTÍCIA 15
20 Jun '13 - Inovação e Sustentabilidade ::
ALL e Agenda 21 apresentam Pegada
Ecológica
E se de repente alguém lhe perguntasse: "Se todos os cidadãos do
mundo tivessem os seus hábitos, quantos planetas seriam precisos
para sustentar a humanidade?", consegue responder?
O Águeda Living Lab (ALL) e a Agenda 21 Local de Águeda dão
uma ajuda! Águeda é um dos municípios participantes nas
comemorações da semana europeia da energia sustentável
(http://www.eusew.eu/) e este ano o ALL desenvolveu uma
aplicação que o ajuda a calcular a sua pegada ecológica.
Com esta iniciativa o Município de Águeda reforça a estratégia de
sustentabilidade do Concelho e da consciencialização dos cidadãos
para a necessidade de refletirem sobre os seus hábitos e o impacto
destes sobre o planeta.
Descarregue agora mesmo a aplicação de forma gratuita para o
seu tablet ou smartphone em http://goo.gl/Dkwsx (Android) ou
http://goo.gl/2Tln0 (iOS).
Mais informações no sítio-eletrónico do Águeda Living Lab:
http://all.cm-agueda.pt

http://www.veiculoselectricospt.com/
Sobre o Águeda Living Lab (ALL)
O Águeda Living Lab é uma iniciativa da Câmara Municipal e da
ÁguedaTV, com o apoio da empresa tecnológica Talents &
Treasures Lda., de Águeda, e tem como objetivo oferecer à
comunidade de participantes um espaço de criação dotado de

equipamentos e tecnologia, bem como de apoio técnico para o
desenvolvimento de ideias e projetos.

Paté de talos de legumes
(rende 50 – 60 porções)
Ingredientes

NOTÍCIA 16
17 Jun '13 - Ambiente e Sustentabilidade ::
Workshop ensinou a combater o
Desperdício Alimentar
Inserido no tema da Semana do Ambiente e Sustentabilidade,
promovida pelo Município de Águeda, decorreu no passado dia 13
de junho, o workshop “Desperdício Alimentar: impacto no ambiente,
saúde e economia”, bem como a apresentação do livro “Cascas,
talos, folhas e outros tesouros nutricionais” do nutricionista
Alexandre Fernandes (já apresentado em vários programas de TV,
sendo o autor presença regular na TV com receitas deste livro).
Na Quinta Biológica da Terra, Aguada de Cima, os cerca de 30
participantes na Quinta Biológica da Terra, Aguada de Baixo,
aprenderam como, do que normalmente é enviado para o lixo talos de agriões, e restos de outros vegetais -, se faz um saboroso
paté.
Houve espaço para perguntas e respostas, troca de ideias, truques
de poupança de alimentos desde a preparação até ao que sobra
depois de confecionado. Entre o público estiveram responsáveis
pela gestão de cantinas, cozinheiras, responsáveis de instituições,
cidadãos interessados pelo tema e em melhorar o seu desempenho
ambiental, económico e "doméstico".
Veja a sugestão que foi preparada pelos participantes:

1 chávena de chá de talos de espinafres bem lavados e
picados
1 chávena de chá de talos de agriões bem lavados e
picados
1 embalagem grande de maionese
20 azeitonas descaroçadas
Pimenta moída na ocasião (q.b.)
Outros ingredientes:
Tostas
Utensílios:
- Varinha mágica
- Copo para triturar tudo
- Guardanapos
- Facas (várias)
- 2 Garfos
- 4 Colheres de sopa

Preparação
Triture todos os ingredientes até obter uma “pasta” homogénea. Em
seguida ponha-o no frigorífico a arrefecer. Depois sirva bem frio.

Sugestão – diminua as calorias desta receita substituindo a
maionese por maionese magra ou por iogurte natural não
açucarado.

NOTÍCIA 17
17 Jun '13 - Agricultura, Semente de
Sustentabilidade :: Hortas d’Águeda
celebraram o seu 1.º Aniversário
Há mais de um ano pareciam terrenos esquecidos… Volvido um
ano após a entrega dos primeiros talhões do projeto de hortas
comunitárias Hortas d’Águeda o espaço converteu-se em muito
mais, sendo já um ponto de encontro e socialização de inúmeros
hortelãos e suas famílias.
A Câmara Municipal apostou num projeto de hortas comunitárias
que se tem revelado um sucesso. Seja por necessidade, por mera
ocupação dos tempos livres ou paixão pela agricultura são muitos
os que abraçaram a ideia e muitos os que ainda aguardam em lista
de espera por novos espaços.
A celebração do primeiro aniversário da entrega dos talhões teve
lugar nos talhões situados ao lado da Biblioteca Manuel Alegre, e
contou, para além da participação dos hortelãos e das suas
famílias, bem como do Presidente da Câmara de Águeda, Gil
Nadais, e da Vereadora da Ação Social, Elsa Corga, com o
lançamento da caixa de book-crossing, num misto de (Agri)Cultura,
já que os livros e folhetos aí disponibilizados refletem as vertentes
ambiental, biológica e social das Hortas d’Águeda.

Para Gil Nadais, presidente da Câmara Municipal de Águeda, “este
projeto tem sido um verdadeiro sucesso, porque para além destas
hortas temos outras já entregues em Vale Domingos, e outra prova
do sucesso é a lista de espera que temos, e que esperamos
satisfazer com as novas hortas que estamos a preparar em
Águeda”.
Já as opiniões das hortelãs e hortelãos sobre as Hortas d’Águeda
não deixam dúvidas sobre as suas motivações e sobre o futuro do
projeto:
“Passa-se o tempo e combate-se o stress. Nunca fui agricultor, mas
tinha uns conhecimentos, porque os meus pais faziam alguma
agricultura: entregaram-se o talhão e vamos aprendendo uns com
os outros.”
Carlos Antunes
“Nesta iniciativa dou muita importância ao conceito de agricultura e
a maior vivência ao ar livre. As Hortas d’Águeda são um projeto de
louvar e uma iniciativa muito positiva que a Câmara Municipal de
Águeda teve.”
Ana Queiroz
“Com o Projeto das “Hortas d’ Águeda” passei a ter uma
alimentação mais saudável e variada para além disso permitiu que
o meu filho de 8 anos passasse a ter uma perceção mais real
acerca da agricultura contribuindo assim para uma melhor
compreensão da disciplina de “estudo do meio”. Neste momento, ir
à horta passou a ser uma rotina diária. Apesar de estar há pouco
tempo envolvida neste projeto, a minha opinião é ótima, para além
de implementar hábitos de alimentação saudáveis é um auxilio em
termos económicos e uma mais valia a nível do convívio com os
outros hortelãos, por isto e muito mais o meu bem-haja!”
Elisabete Jorge

Os talhões de terra atribuídos pelo Município em Águeda e Vale
Domingos possuem uma área de cerca de 40m² cada e para
utilização coletiva por todos os novos hortelãos o Município
disponibiliza um compostor comunitário, um espaço para
armazenar as alfaias agrícolas e um ponto de água comum.
Recorde-se que o projeto-piloto "Hortas d'Águeda" teve início a 9
de junho de 2012, com a atribuição de 22 talhões junto à Biblioteca
Municipal Manuel Alegre e o Município de Águeda pretende ainda
durante este ano alagar a iniciativa a outros pontos do concelho.
Atualmente, as Hortas funcionam também como um espaço de
socialização entre os hortelãos que têm aí o espaço por excelência
para o conhecimento mútuo e a partilha de saberes.

NOTÍCIA 18
11 Jun '13 - Agricultura Semente de
Sustentabilidade - Município promove
compostagem e entrega terrenos em Vale
Domingos
Teve lugar no passado dia 1 de junho, em Vale Domingos, o início
do cultivo dos 14 talhões, bem como um workshop de
Compostagem, subordinado à valorização dos resíduos orgânicos,
no âmbito do projeto Hortas d’Águeda.
O momento de entrega das chaves do abrigo partilhado das alfaias
agrícolas foi promovido pelo Presidente da Câmara, Gil Nadais,
acompanhado pelos elementos da Vereação e Gabinete de Apoio à
Presidência e culminou com a entrega de cerca de 650 plantas

(alfaces, tomates, couves, pepinos, alho francês e pimento),
sementes e fertilizantes adequados à prática de uma agricultura
sustentável.
De seguida teve lugar o workshop de Compostagem, cuja parte
teórica decorreu no edifício da EB1 de Vale Domingos, contando
com 21 participantes, e foi ministrado pela Eng.ª Glória Costa,
responsável pelo Centro Municipal de Compostagem, situado no
antigo matadouro municipal. Esta ação pretendeu sensibilizar os
hortelões e suas famílias, para a valorização dos resíduos
orgânicos passíveis de compostagem (ex: restos de hortícolas,
relva, resíduos agrícolas, etc.) transformando-os num componente
orgânico de elevado valor nutricional para as plantas, designado
por ‘Composto’.
O Enf.º Jorge Almeida, Vice-presidente da Câmara Municipal de
Águeda sensibilizou os presentes para a importância da prática da
compostagem e das poupanças para o Município de Águeda, ao
nível da recolha e tratamento dos resíduos sólidos e urbanos, que
no presente ano já representa uma economia de 231 mil euros.
Seguiu-se a formação prática no espaço das Hortas de Vale
Domingos, onde os hortelões puderam aplicar os conhecimentos
adquiridos e construir os compostores.
Destaque ainda, para a iniciativa da Câmara Municipal de Águeda
de estabilização do talude das Hortas de Vale Domingos, num o
trabalho conjunto dos hortelões e dos membros do Executivo
Municipal, com recurso a cerca de 1000 plantas produzidas nos
Viveiros Municipais.
Os talhões de terra atribuídos pelo Município de Águeda estão
situados no terreno junto à EB1 de Vale Domingos, na freguesia de
Águeda. Cada talhão possui uma área de cerca de 40m² e para
utilização coletiva por todos os novos hortelãos o Município

disponibilizará um compostor comunitário, um espaço para
armazenar as alfaias agrícolas e um ponto de água comum.

alimentos e de promoção do consumo sustentável PENSAR,
COMER, CONSERVAR.

Entre as principais motivações dos candidatos para a sua
candidatura a um talhão de terreno no âmbito das "Hortas
d'Águeda" está a poupança no seu orçamento familiar que o cultivo
de uma horta pode representar, havendo também quem destacasse
o regresso às suas origens e aos hábitos antigos do cultivo da
terra. Os candidatos manifestaram gosto pela agricultura, referindo
que sem esta oportunidade criada pelo Município de Águeda não
poderiam fazer plantações.

Em Águeda serão diversas as iniciativas desenvolvidas como a
entrega do Prémio Águeda 21 (6 de junho, 18:00, Salão Nobre da
CMA), a apresentação do projeto Aguedense Prato Saudável (6 de
junho, 18:45, Salão Nobre da CMA), bem como o workshop
“Desperdício Alimentar: impacto no ambiente, saúde e economia”
(13 de junho, 16:30, Quinta Biológica da Terra, Aguada de Cima) e
a apresentação do livro “Cascas, talos, folhas e outros tesouros
nutricionais” (13 de junho, 17:30, Quinta Biológica da Terra, Aguada
de Cima), e demais atividades, é claro!

Recorde-se que o projeto-piloto "Hortas d'Águeda" teve início a 9
de junho de 2012, com a atribuição de 22 talhões junto à Biblioteca
Municipal Manuel Alegre e o Município de Águeda pretende ainda
durante este ano alagar a iniciativa a outros pontos do concelho.
Atualmente, as Hortas funcionam também como um espaço de
socialização entre os hortelãos que têm aí o espaço por excelência
para o conhecimento mútuo e a partilha de saberes.

Os Prémios Águeda 21 – Destacar a excelência, premiar a
sustentabilidade vão distinguir as melhores e mais sustentáveis
ações candidatas em cada uma das categorias Família e
Organização. Recorde-se que este prémio foi instituído pela
Câmara Municipal de Águeda como estímulo à excelência e um
reconhecimento das atividades da sociedade civil para a
sustentabilidade do Município de Águeda.
Aproveite esta Semana e reflita sobre o que de sustentável já fez e
pode fazer no seu quotidiano, e envie-nos a sua Carta de
Compromisso com a Sustentabilidade.

NOTÍCIA 19

As atividades são gratuitas e abertas a todos os interessados.

10 Jun '13 - Semana do Ambiente e
Sustentabilidade 2013

MAIO

A Semana do Ambiente e Sustentabilidade ultrapassa os seus
próprios limites e marca a agenda de Águeda até 15 de junho de
2013. Todos, dos mais novos aos mais velhos, estão convidados a
participar nas atividades!

Projeto Rios na Escola EB 2,3 de Valongo do Vouga e Rio Marnel

O programa da edição deste ano da Semana do Ambiente vai ao
encontro da campanha das Nações Unidas contra o desperdício de

Dia 14

Dia 28
Aproximação à Biodiversidade – aula fora de sala (Interpretação
ambiental e birdwatching – EB2,3 de Aguada de Cima)
JUNHO

15:30 – Aguada de Cima – freguesia + limpa – saída: EB
n.º2 de Aguada de Cima (apoio JF Aguada de Cima)

Dia 1
10:00 – Hora do Conto… ao ar livre (Biblioteca Municipal
Manuel Alegre) – repete dia 8 de junho

17:30 – EnerEscolas: os melhores resultados
apresentação de novos equipamentos – EB1 de Barrô

10:00 – “Fora de portas” para miúdos e graúdos –
caminhada em Aguada de Baixo (*)
(local: Quinta Biológica da Terra em coorganização com a
JF de Aguada de Baixo)
10:00 – Workshop de Compostagem - entrega de talhões
Hortas d’Águeda/Vale Domingos

Dia 10
1.º Aniversário das Hortas d’Águeda – local: Hortas d’Águeda, junto
à Biblioteca Municipal Manuel Alegre (*)

13:30 – Dia Mundial da Criança “Ao ar livre” – animação,
pinturas faciais, insufláveis, workshops de valorização de
resíduos e de biodiversidade – local: Parque de lazer N.ª
Sr.ª do Amparo, em Travassô | Comissão de Pais da EB1 de
Travassô e JF de Travassô
Dia 6

e

10:00 – Ginásio Verde
11:00 – Apresentação do projeto (Agri)Cultura e Workshop
de Plantas Aromáticas e Medicinais
12:30 – Almoço Convívio Partilhado
Dia 11

9:00 – Mobilidade sustentável: de viagem no “Vouguinha” –
EB Fernando Caldeira

13:50 – Freguesia mais limpa: Valongo do Vouga - Ponto de
encontro: EB 2,3 de Valongo de Vouga

9:30 – Biodiversidade fora de portas: Aula ao ar livre na
Pateira de Fermentelos – EB Fernando Caldeira

Dia 13
16:30 – Workshop “Desperdício Alimentar: impacto no
ambiente, saúde e economia” – local: Quinta Biológica da
Terra (*)

18:00 - Entrega do Prémio Águeda 21 - Salão Nobre da
Câmara Municipal de Águeda
18:45 – Apresentação do Projeto Prato Saudável (Dra. Sara
Fernandes – Nutrisabores) - Salão Nobre da Câmara
Municipal de Águeda

17:30 – Apresentação do livro “Cascas, talos, folhas e
outros tesouros nutricionais” do nutricionista Dr. Alexandre
Fernandes - local: Quinta Biológica da Terra (*) (lanche
biológico oferecido aos participantes)

Dia 7
10:00 – Feirinha Verde 2013 + Rallye solar: corrida de
carrinhos solares – EB Fernando Caldeira

Dia 15

9:30 – Pateira para todos! - Ação de sensibilização e
limpeza na Pateira de Fermentelos (local: Estalagem da
Pateira)

De 3 a 8 de junho
Exposição Águeda acessível para todos | Exposição Nacional dos
Eco-Códigos: gerações futuras
(Biblioteca Municipal Manuel
Concelho/Piscinas Municipais)

Alegre

|

Edifício

Paços

do

(*) Atividades gratuitas, mas sujeitas a inscrição prévia.
Mais informações e inscrições na Câmara Municipal de Águeda, em
agenda21agueda@gmail.com ou 234 610 070 (ext. 1427), ou ainda
em http://www.unep.org/portuguese/WED/

NOTÍCIA 20
04 Jun '13 - Projeto “Agricultura, Semente
de Sustentabilidade” :: 40 Aguedenses
iniciam formação em Agricultura
Tiveram início no dia 28 e 29 de maio, respetivamente, na
Biblioteca Municipal Manuel Alegre e Fórum Municipal da
Juventude, dois percursos formativos constituídos por três
Unidades de Formação de Curta Duração (num total de 125 horas
de formação teórica e prática), retiradas do Catálogo Nacional de
Qualificação na área de Agricultura.

Com um total de 40 participantes, com escolaridade compreendida
entre o 9.º ano e a licenciatura, abrangendo ativos desempregados
ou empregados, estas ações de formação são promovidas pelo
IEFP-Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda em
parceria com a Câmara Municipal de Águeda.
As ações resultam do Diagnóstico de Necessidades Formativas
que foi elaborado no âmbito do projeto “Agricultura - Semente de
Sustentabilidade”, que tem como objetivo atrair para um setor de
atividade tradicional, pessoas em situação de desemprego ou que
pretendem desenvolver a atividade agrícola em part-time,
promovendo o desenvolvimento de competências profissionais, de
modo a torná-la geradora de rendimentos para as famílias.
Em fevereiro de 2013, o edil Aguedense em colaboração com o
Diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda,
apresentou o projeto e lançou o desafio às Juntas de Freguesia,
Instituições Locais, e a interessados na prática da agricultura para
identificarem as necessidades formativas. O Plano de Formação é
da responsabilidade dos Serviços de Formação Profissional do
Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda e
financiado pelo POPH – Programa Operacional de Potencial
Humano.
A atividade formativa, em horário laboral, teve início a 28 e 29 de
maio de 2013 e prolongar-se-á até 10 de julho de 2013, de 2.ª a 5.ª
feira, das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 17:00.
A componente teórica terá lugar na sala polivalente da Biblioteca
Municipal Manuel Alegre e no Fórum Municipal da Juventude e a
formação prática nos terrenos anexos à Biblioteca e nos viveiros
municipais.

NOTÍCIA 21
03 Jun '13 - Agenda 21 Local de Águeda ::
Entrega dos Prémios Águeda 21: Autarquia
premiou a Sustentabilidade
O Presidente da Câmara, Gil Nadais, entregou no passado dia 6 de
junho, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda, os
galardões da 2.ª edição do Prémio Águeda 21 que tem como
objetivo destacar a Excelência e Premiar a Sustentabilidade no
Concelho de Águeda.
A Quinta Biológica da Terra (com o projeto DaTerra – Centro
Alimentar e Ambiental) e a EB Fernando Caldeira (com o projeto
Estufas) foram os vencedores do Prémio Águeda 21 com um
prémio de €2.000 cada. Os Pioneiros (com o projeto Águeda 21) e
o Coletivo Nora (com o Projeto Sede) foram galardoadas com uma
menção honrosa e o valor de €500 cada. A Delegação de Águeda
da Cruz Vermelha Portuguesa apresentou ainda os resultados e
ações desenvolvidas no âmbito do Projeto Metamorfoses, vencedor
da primeira edição do Prémio. A cerimónia terminou com a
apresentação do Projeto Prato Saudável (de Sara Fernandes da
Nutrisabores).
Apresentado em 2011, o prémio Águeda 21, foi criado no âmbito da
estratégia do Município para o Desenvolvimento sustentável do
território Aguedense e o apoio às ações de cidadania ativa. O
lançamento do Prémio assinalou uma nova fase da Agenda 21
Local deste Município, na qual toda a comunidade foi, e é,
chamada a apresentar iniciativas e/ou projetos que contribuam
positivamente para a concretização dos 10 Compromissos de
Águeda pela Sustentabilidade.
Projeto ESTUFAS

Apresentado pela Escola Básica Fernando Caldeira, o projeto visa,
principalmente, proporcionar às crianças que pertencem à Unidade
Especializada de Apoio à Multideficiência novos caminhos de
interação e conhecimento, de realidades até hoje limitadas e
inviáveis para elas. Esta Unidade está sediada na Escola Básica
Fernando Caldeira e visa proporcionar experiências de
aprendizagens diferenciadas, com o envolvimento da comunidade
Escolar, na filosofia de Inclusão, igualdade de oportunidades,
oportunidades de desenvolvimento e com a mais-valia do
intercâmbio com o Ambiente.
Sendo assim, tem como finalidade a articulação do Ensino Regular
com a Educação Especial, permitindo às crianças com
multide?ciência, que sendo um grupo muito heterogéneo, com
dificuldades bastante variadas e possibilidades limitadas, terem
assim, com o novo espaço da Estufa da Fernando Caldeira, um
local onde se igualem as oportunidades e se esbatam as
diferenças. O espaço proporcionará, de uma forma lúdicopedagógica, o colmatar de dificuldades muito específicas destes
alunos, dando-lhes a oportunidade de abordarem novas temáticas
e de interagirem com os seus pares do meio escolar. Uma estufa
Geodésica que ficará também disponível a toda a comunidade
escolar, podendo mesmo contribuir com espécies para atividades
temáticas, repovoamento dos espaços verdes da escola, da horta
pedagógica, entre outras valências que a continuidade deste
projeto permitirá explorar, conferindo uma maior sustentabilidade
(social, ambiental e económica) à escola e à comunidade.
Projeto DaTerra – CENTRO ALIMENTAR E AMBIENTAL
Apresentado pela Quinta Biológica da Terra, este projeto que visa
promover a alimentação saudável e a educação ambiental,
assume-se como uma filosofia de atuação, partilhada por toda a
instituição promotora desta estrutura. O projeto tem uma
abordagem holística, tirando partido de um recurso existente (a

quinta biológica “Da Terra”), na tentativa de criar soluções /
oportunidades não só em termos económicos mas também que se
traduzam em ganhos significativos para o meio ambiente e para a
saúde. Pretende estimular o desenvolvimento de projetos de
promoção da saúde, especialmente focados em alimentação
saudável e educação ambiental. Paralelamente ao estímulo das
atividades económicas sustentáveis e de base local, que este
projeto assume como uma prioridade, é igualmente contemplada a
promoção da cidadania, através de atividades de educação para o
desenvolvimento, alertando para a necessidade de reduzir as
emissões de carbono e de resíduos (reutilizando e reciclando,
sempre que possível, os materiais), proteger os recursos hídricos, o
solo, proteger e promover não só as áreas naturais, a
biodiversidade e melhorar os espaços verdes, como também
espaços públicos de qualidade.

NOTÍCIA 22
27 Mai '13 - Ambiente e Sustentabilidade ::
Município de Águeda presente no 14.º
Fórum Europeu sobre Eco-Inovação
O Município de Águeda apresentou no 14.º Fórum Europeu sobre
Eco-Inovação [European Forum on Eco-Innovation] um dos casos
de estudo na sessão de trabalho de dia 23 de maio: “Mudança de
Mentalidades e Comportamentos”.
A iniciativa decorreu em Praga, República Checa, de 23 a 24 de
maio, sob organização da Comissão Europeia, e subordinado à
temática da qualidade do ar.

O caso de estudo que a técnica da Autarquia, Célia Laranjeira,
levou a este encontro de âmbito europeu abordou as questões
associadas às alterações climáticas e à mobilidade sustentável,
com particular ênfase para o projeto beÁgueda – bicicletas elétricas
de Águeda. Águeda participou ainda no painel de discussão final
“Drawing the strands together” [Juntar os fios da meada] onde se
efetuaram as últimas reflexões do Fórum e de onde emergiram as
mensagens e recomendações sobre a temática – um painel
presidido pelo Diretor-geral para o Ambiente, Assuntos
Internacionais e unidade do LIFE & Eco-Inovação (Timo Makela).
A discussão do tema da qualidade do ar torna-se ainda mais atual e
premente face às alterações climáticas globais sentidas e uma
semana depois de ter sido medida no Havai (a milhares de
quilómetros das massas continentais mais próximas) a preocupante
concentração de 400 ppm (partículas por metro cúbico) de CO2 na
atmosfera – pela primeira vez em cerca de 3 milhões de anos.
Este fórum reúne anualmente especialistas nas mais diversas
áreas, técnicos, académicos, empresários e políticos para
compartilhar perspetivas sobre tecnologias ambientais e a
aplicação das melhores práticas de sustentabilidade nos EstadosMembros no âmbito do Plano de Ação para a Eco-inovação
(EcoAP).

NOTÍCIA 23
14 Mai '13 - Ambiente e Sustentabilidade ::
Alunos de Valongo do Vouga protegem Rio
Marnel

O Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga tornou-se
pioneiro no Concelho de Águeda na proteção dos rios através da
adesão ao Projeto Rios, passando a proteger e monitorizar 500
metros do Rio Marnel.
O momento contou com a presença do Coordenador Nacional do
Projeto Rios, Pedro Teiga, que realizou no mesmo dia uma palestra
sobre o Projeto Rios na EB2,3 de Valongo do Vouga para docentes
e para duas turmas do 8.º ano.
O Presidente da Câmara de Águeda, Gil Nadais, esteve presente e
deu os “parabéns aos alunos por serem pioneiros na proteção dos
nossos rios; não será fácil, mas o vosso trabalho vai ser exemplo
para muitos mais”, elogiando a iniciativa. O autarca ofereceu ainda
à EB2,3 de Valongo do Vouga o kit de monitorização do projeto, no
passado dia 14 de maio, adquirido no âmbito da Agenda 21 Local
de Águeda.
Após a entrega do kit de monitorização, realizou-se a saída de
campo com os alunos, professores, o Presidente de Câmara e o
Diretor do Agrupamento que serviu para todos conhecerem a
metodologia de trabalho, bem como o troço de rio adotado pela
escola.
O apoio do Município de Águeda na adesão ao Projeto Rios inserese nas iniciativas de apoio à educação ambiental e de promoção de
uma cidadania ativa, tendo em vista a proteção e valorização dos
recursos hídricos, na ótica da sua sustentabilidade, e do
cumprimento da Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho de 23 de Outubro de 2000 - que estabelece um quadro
de ação comunitária no domínio da política da água, comummente
designada como DQA – Diretiva Quadro da Água.
Sobre o Projeto Rios
O Projeto Rios, cuja dimensão é já internacional, assenta
precisamente na participação social para a conservação de rios,

ribeiras e lagos, procurando acompanhar os objetivos apresentados
na Década da Educação das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável e contribuindo para a implementação
da Carta da Terra e da Diretiva Quadro da Água. A importância da
‘Proteção dos Recursos Hídricos’ foi ainda um dos aspetos
salientados pela população Aguedense e entidades locais,
estabelecendo-a como um dos Compromissos de Águeda com a
Sustentabilidade: 4 – Proteger os recursos hídricos.
Todos podem fazer a diferença na conservação e preservação da
qualidade da água não só com a adoção de práticas e padrões de
consumo mais equilibrados, e conforme é largamente difundido,
mas também, saindo de “casa”, e atuando diretamente no recurso
hídrico e na sua envolvente. É este convite que o Projeto Rios
lança a todos (escolas, escuteiros, empresas, instituições,
entidades públicas e privadas, cidadãos e famílias).
Saiba
mais
sobre
o
Projeto
Rios
em
aqui:
http://www.projectorios.org/_x/Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20g
eral%20do%20Projeto%20Rios.pdf

NOTÍCIA 24
28 Mar '13 - Sistemas de Informação
Geográfica :: Iluminação Pública no
Concelho de Águeda acessível online
No âmbito do projeto de poupança energética promovido pela
Câmara Municipal de Águeda, foi efetuada a georreferenciação da
iluminação pública do concelho. O objetivo desta iniciativa passa
pela gestão racional do serviço de iluminação pública, otimizando

os gastos, considerando o cadastro existente, as zonas com
excesso bem como com défice de iluminação.

Foi desta forma que de um total de 21588 luminárias existentes no
concelho foram desligadas 2949, até à data.

De acordo com o Presidente da Câmara de Águeda, Gil Nadais, "a
georreferenciação da rede de iluminação pública permite-nos
melhorar a qualidade do serviço prestado, uma vez que podemos
adequar a iluminação às necessidades da população numa altura
em que a redução da fatura energética é uma prioridade para
todos, e a Autarquia não é exceção".

Na sequência do trabalho realizado, está já a ser cadastrada a rede
que liga as luminárias aos postos de transformação, com o objetivo
de compreender a influência da falha ou interrupção de um PT
numa determinada zona, nomeadamente o número de pessoas e
arruamentos afetados (imagem 3).

Com recurso a um recetor GPS, foram recolhidas as localizações
dos suportes das luminárias e postos de transformação (PT), bem
como atributos associados, nomeadamente o tipo de lâmpada,
número de luminárias por poste, o género de luminária e o nome do
PT. Depois de armazenada em base de dados, a informação
geográfica está disponível no serviço WebSIG Infraestruturas,
acessível a partir do Geoportal da autarquia em:
http://softwarelivre.cm-agueda.pt/infraestruturas/visualgeo.html
Para a respetiva visualização o utilizador terá que colocar o mapa a
uma escala mínima de 1:5000 e selecionar o item “Luminárias” e
“Postos de Transformação”, podendo também optar por uma
visualização com ou sem ortofotomapas. É possível verificar quais
as luminárias ligadas, desligadas e parcialmente ligadas, neste
caso, quando os suportes têm mais que uma luminária.
Após análise das luminárias sobre a rede viária e edificado, foi
tomada a decisão de desligar luminárias em zonas com excesso de
luz, assegurando sempre a iluminação necessária para
cruzamentos ou entradas de habitações, para que a redução não
prejudique os cidadãos. Para tal, notifica-se a EDP relativamente
aos pontos de luz a desligar, através de mapas descritivos de cada
zona (exemplo, imagem 1). A EDP, por sua vez, dirige-se ao local e
desliga as luminárias propostas, inserindo no respetivo poste um
autocolante informativo com o título “foco desligado” (imagem 2).

O levantamento e gestão da iluminação pública é um trabalho
desenvolvido pela Unidade Técnica de Sistemas de Informação
Geográfica e pela Divisão de Manutenção de Edifícios e
Equipamentos Municipais da Câmara Municipal de Águeda.

NOTÍCIA 25
26 Mar '13 - Agricultura, Semente de
Sustentabilidade: Município entrega
terrenos em Vale Domingos
Teve lugar no passado sábado, 16 de março, a entrega pelo
Município de Águeda de 12 talhões de terra para cultivo de
hortícolas, frutícolas, plantas aromáticas e medicinais, no âmbito do
projeto-piloto Hortas de Águeda.
O momento de entrega dos talhões foi promovido pelo Presidente
da Câmara, Gil Nadais, com a participação da Vereadora Elsa
Corga e do Vereador João Clemente, e contou com a participação
dos novos 12 hortelões.
Os talhões de terra atribuídos pelo Município de Águeda estão
situados no terreno junto à EB1 de Vale Domingos, na freguesia de
Águeda. Cada talhão possui uma área de cerca de 40m² e para
utilização coletiva por todos os novos hortelãos o Município

disponibilizará um compostor comunitário, um espaço para
armazenar as alfaias agrícolas e um ponto de água comum.
Entre as principais motivações dos candidatos para a sua
candidatura a um talhão de terreno no âmbito das "Hortas
d'Águeda" está a poupança no seu orçamento familiar que o cultivo
de uma horta pode representar, havendo também quem destacasse
o regresso às suas origens e aos hábitos antigos do cultivo da
terra. Os candidatos manifestaram gosto pela agricultura, referindo
que sem esta oportunidade criada pelo Município de Águeda não
poderiam fazer plantações.
Recorde-se que o projeto-piloto "Hortas d'Águeda" teve início a 9
de junho de 2012, com a atribuição de 22 talhões junto à Biblioteca
Municipal Manuel Alegre.
Atualmente, as Hortas funcionam também como um espaço de
socialização entre os hortelãos que têm aí o espaço por excelência
para o conhecimento mútuo e a partilha de saberes. Ao mesmo
tempo, as hortícolas produzidas no espaço da Horta podem
equilibrar o orçamento familiar através da recuperação e
aprendizagem de técnicas agrícolas que permitam levar a cabo
uma alimentação saudável, podendo libertar simultaneamente os
recursos financeiros das famílias para outros fins.

NOTÍCIA 26
06 Mar '13 - Prémio ÁGUEDA 21 ::
Município volta a premiar a
Sustentabilidade

No âmbito da Agenda 21 Local de Águeda – Águeda 21 – a
Câmara Municipal lança a segunda edição do Prémio ÁGUEDA 21,
uma recompensa para projetos de famílias, empresas,
associações, escolas e outras entidades que mais contribuam para
a sustentabilidade ambiental, social e económica do Concelho.
O Prémio ÁGUEDA 21 marca uma nova fase do processo da
Agenda 21 Local deste Município, em que a comunidade é
convidada a participar ativamente na implementação de projetos
que contribuam para a sustentabilidade ambiental, social e
económica de Águeda, e assim concretizarem o desenvolvimento
sustentável.
Podem candidatar-se famílias, empresas, associações, escolas,
entidades privadas sem fins lucrativos, organizações nãogovernamentais e autarquias que atuem ao nível de Águeda e que
desenvolvam ações para a melhoria da sustentabilidade deste
Município.
Se pretende concorrer e arriscar-se a ganhar terá primeiro de
subscrever a Carta de Compromisso e preencher o seu formulário
de candidatura.
Os vencedores podem ganhar até 2.000 euros, na categoria
Organizações, e até 500 euros na categoria Famílias.
São elegíveis as iniciativas e/ou projetos que tenham sido iniciados
a partir de 1 de maio de 2012 ou que arranquem até 30 de abril de
2013, e que se relacionem com a aplicação dos compromissos de
Águeda pela Sustentabilidade.
As candidaturas deverão ser apresentadas até 2 de abril de 2013,
em formato digital, através do envio da candidatura eletrónica
disponível
no
blogue
de
Águeda
21
(http://agueda21.wordpress.com/).
Esta segunda edição do Prémio ÁGUEDA 21 pretende distinguir
iniciativas e projetos que contribuam positivamente para a

concretização dos 10 Compromissos de Águeda pela
Sustentabilidade, selecionados pelos próprios cidadãos e
organizações:
1. Estimular as atividades económicas sustentáveis e de
base local
2. Reduzir a dependência energética e as emissões de
carbono
3. Melhorar a mobilidade
4. Proteger os recursos hídricos
5. Proteger as áreas naturais, a biodiversidade e melhorar
os espaços verdes
6. Promover núcleos urbanos compactos, diversos e
espaços públicos de qualidade
7. Aperfeiçoar o sistema de gestão da sustentabilidade
municipal
8. Fortalecer a participação pública e a gestão transparente
9. Proteger o solo e promover atividades que aumentem a
resiliência local
10. Reduzir a produção de resíduos, reutilizar e reciclar mais
Segundo Gil Nadais, “Águeda 21 somos todos nós, logo este
Prémio junta-se a outros importantes passos já dados pelo
Município, como a adesão de Águeda à Rede Mundial de Governos
Locais para a Sustentabilidade (ICLEI) e a apresentação dos 10
Compromissos de Águeda pela Sustentabilidade”, estes últimos
resultado da participação dos Aguedenses no diagnóstico e
reflexão dos caminhos de futuro para Águeda.
Agenda 21 Local de Águeda

A Agenda 21 Local de Águeda – Águeda 21 é uma iniciativa
promovida pela Câmara Municipal, que pretende tornar Águeda um
exemplo a nível ambiental, social e económico, construindo um
município mais justo, com uma melhor qualidade de vida para todos
e que assume as suas responsabilidades pelo ambiente global.
O projeto é co-financiado pelo QREN, Programa Mais Centro da
União Europeia e pela Agência Portuguesa do Ambiente.
Para saber mais sobre Águeda 21: www.agueda21.wordpress.com/
Para mais informações sobre o processo de Agenda 21 Local de
Águeda dirija-se a http://agueda21.wordpress.com ou contate a
Câmara Municipal de Águeda: agenda21agueda@gmail.com

NOTÍCIA 27
04 Mar '13 - Início das obras de
saneamento em Macinhata do Vouga,
Valongo do Vouga e Trofa
Teve início no dia 13 de fevereiro a primeira fase das obras das
infraestruturas municipais de saneamento que vai fazer a cobertura
das freguesias de Macinhata do Vouga, Valongo do Vouga e parte
da freguesia da Trofa, e que começou em Fermentões, Valongo do
Vouga.
Esta primeira fase de obras do Plano de Águas Residuais (PAR) 12
e 13 tem uma extensão total superior a 45 Kms de implantação de
condutas de saneamento, e contempla a realização de 1409
ligações domésticas que vão favorecer a qualidade de vida de
muitas famílias.

A breve trecho irão também ter início as obras dos PAR 23, 24 e 25
que irão beneficiar populações nas freguesias de Águeda,
Fermentelos e Recardães. A Freguesia de Espinhel também está
abrangida pela primeira fase do plano de obras que estão a cargo
da empresa Águas da Região de Aveiro (AdRA). A extensão total
da nova rede de saneamento instalada nestes Planos de Águas
Residuais é superior a 96 Kms.

comunitários que vão permitir uma elevada taxa de cobertura da
rede de saneamento no Concelho de Águeda.

De acordo com o contrato de parceria para a criação da AdRA, ao
contrário do que aconteceu com muitos outros municípios que
receberam verbas significativas como retribuição pelas suas redes
construídas no anterior Quadro Comunitário de Apoio terminado em
2005, a contrapartida do Município de Águeda foi a construção
destas redes de saneamento que agora se iniciam com um atraso
significativo, uma vez que de acordo com esse mesmo contrato as
obras constantes da 1.ª fase deviam estar terminadas até
dezembro de 2012.

01 Mar '13 - Projetos “Hortas d’Águeda”:
Hortas nascem em Vale Domingos

Estas obras de saneamento têm financiamento comunitário
garantido há já alguns anos e o Município, no sentido de
desbloquear o seu arranque, chegou inclusivamente a disponibilizar
à AdRA os meios necessários para assegurar a componente
nacional da despesa face ao bloqueio imposto pelo Governo ao seu
arranque.
Estas infraestruturas municipais que agora iniciam a sua
construção serão complementadas com obras previstas para uma
2.ª fase e que deveriam de acordo com o referido contrato estar já
em andamento.
O valor das obras da 1.ª e 2.ª fase no Município de Águeda está
estimado em €25 milhões, que sem o apoio de fundos
comunitários, seriam difíceis de realizar. Face ao atraso
significativo do Concelho de Águeda na criação deste tipo de
infraestruturas, o Município garantiu com este contrato e com a
constituição da AdRA o aproveitamento total dos fundos

NOTÍCIA 28

Terminaram no passado dia 22 de fevereiro as candidaturas à
segunda fase do projeto “Hortas d’Águeda”, que visa a cedência de
30 talhões para plantação de hortas com cerca de 40m² cada, junto
à EB1 de Vale Domingos, na freguesia de Águeda.
Além dos 40m2 de terreno, os 12 candidatos admitidos terão
acesso a um ponto de água comum, um compostor comunitário e
um abrigo partilhado para armazenamento de alfaias agrícolas.
A entrega dos talhões aos novos utilizadores terá lugar no próximo
dia 16 de março, às 14:30, na EB 1 de Vale Domingos.
Entre as principais motivações dos candidatos para a sua
candidatura a um talhão de terreno no âmbito das “Hortas
d’Águeda” está a poupança económica que o cultivo de uma horta
representa, havendo também quem destacasse o regresso às
origens e aos hábitos do cultivo da terra. Os candidatos
manifestaram o gosto pela agricultura, referindo que sem esta
oportunidade não poderiam fazer plantações.
Para Gil Nadais, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, “a
aposta em Vale Domingos deve-se a um desafio que foi lançado
por alguns habitantes do Bairro Social, que manifestaram interesse
em ter um espaço para cultivar os seus alimentos e dessa forma
equilibrarem o orçamento familiar”. A Câmara Municipal de Águeda

“assumiu o compromisso de dotar o espaço de todas as condições
para a prática agrícola e três meses depois a Hortas nascem em
Vale Domingos”.

Serão ainda abordadas questões relacionadas com a importância
da compostagem doméstica, como forma de reduzir os resíduos
orgânicos.

Recorde-se que o projeto-piloto “Hortas d’Águeda” teve início a 9
de junho de 2012, com a atribuição de 22 talhões junto à Biblioteca
Municipal Manuel Alegre.

A participação no Workshop é gratuita, mas exige inscrição
obrigatória, devendo ser formalizada pelo endereço de correioeletrónico presidente@cm-agueda.pt ou telefone 234610070 /
925653666, até ao dia 15 de março.

Atualmente, as hortícolas produzidas no espaço da horta equilibram
o orçamento familiar, contribuem para uma alimentação saudável,
mas também como moeda de troca e comercialização, pelo que
constituem uma importante fonte de rendimento para os hortelões.

NOTÍCIA 29
25 Fev '13 - 16 de março :: Autarquia
promove Workshop de Compostagem
Vai ter lugar no próximo sábado, 16 de março, entre as 10:00 e as
13:00, um Workshop de Compostagem, na Biblioteca Municipal
Manuel Alegre. Esta formação insere-se no âmbito do projeto
"Agricultura, Semente de Sustentabilidade" promovido pela
Autarquia, que pretende sensibilizar os Aguedenses para a
produção dos próprios alimentos, garantindo desta forma a sua
qualidade e o equilíbrio do orçamento familiar.
Na sequência da implementação das Hortas d’Águeda, os hortelões
identificaram como necessidade o correto encaminhamento do
resíduos agrícolas, pelo que a Autarquia decidiu promover um
Workshop, onde pretende responder a questões como: O que é a
Compostagem? Como é que o composto beneficia o solo? Como
posso utilizar o composto? Quais as vantagens de aplicação do
composto no meu quintal/talhão?

O Workshop é limitado a 25 participantes, sendo dada prioridade
aos utilizadores das Hortas d’Águeda.

NOTÍCIA 30
08 Fev '13 - Ambiente :: Pateira de
Fermentelos classificada como Zona
Húmida de Importância Internacional
A Pateira de Fermentelos, considerada a maior lagoa natural da
Península Ibérica, foi classificada como Zona Húmida de
Importância (...)
A Pateira de Fermentelos, considerada a maior lagoa natural da
Península Ibérica, foi classificada como Zona Húmida de
Importância Internacional pelo Comissariado Internacional da
Convenção de Ramsar.
A classificação foi formalmente anunciada a 1 de fevereiro passado
em conferência de imprensa pelo Presidente da Câmara de
Águeda, Gil Nadais, e pelo Instituto da Conservação da Natureza e
Florestas (ICNF), representado por João Carlos Farinha. O
Município de Águeda foi promotor da candidatura, que abrange

ainda o vale do rio Cértima, a montante da Pateira, e as várzeas do
rio Águeda que com ela comunicam. No que diz respeito ao
Concelho de Águeda a área classificada abrange as freguesias de
Espinhel, Óis da Ribeira, Fermentelos, Travassô, Barrô e Aguada
de Baixo.
Gil Nadais referiu que ”esta classificação pode ajudar à
dinamização da Pateira e de toda a região”, sendo “um prestígio
para qualquer região ter património natural que tenha esse selo, já
que são mais pessoas e mais turistas a visitarem”. O autarca
reconhece todavia que “temos de estar mais atentos em relação às
intervenções que fazemos em toda a zona húmida agora
classificada”.
A candidatura foi promovida pela Câmara de Águeda, no âmbito do
programa que tem vindo a desenvolver de requalificação e
recuperação da Pateira, em colaboração com os municípios de
Aveiro e Oliveira do Bairro, que a Pateira também abrange.
A proposta foi submetida ao Instituto de Conservação da Natureza
e Florestas que, após validar a candidatura, a submeteu ao
comissariado internacional da Convenção de Ramsar.
Na oportunidade, João Carlos Farinha, do ICNF, que colaborou no
processo de preparação da candidatura à Convenção de Ramsar,
referiu que “a convenção é um carimbo importante para a área
classificada”, mas que o mesmo coloca responsabilidades para o
futuro.
Segundo a bióloga da Autarquia Aguedense Célia Laranjeira, houve
"todo um trabalho preparatório de recolha de documentação e
estudos que existem sobre a Pateira e a área envolvente", quer
feitos pelo Instituto de Conservação devido à rede Natura 2000,
quer de natureza académica feitos pelas universidades de Aveiro e
Coimbra, bem como levantamentos realizados pela própria
Câmara.

Desde 2006 que a Câmara de Águeda tem em curso o programa
de requalificação da Pateira, removendo as infestantes exóticas,
nomeadamente os jacintos-de-água e assegurando a limpeza do
espelho de água e da zona envolvente com recurso à ceifeiraaquática Pato Bravo, nome dado por crianças das escolas do
Concelho de Águeda.
Segundo o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, a
Pateira de Fermentelos, com 1,559 hectares, integra a rede Natura
2000 e, juntamente com as várzeas dos rios Águeda e Cértima,
periodicamente inundadas, constitui uma área ambientalmente
sensível, com importantes mosaicos de habitats e ecossistemas
associados de vegetação natural, sapal, paul, áreas agrícolas,
entre outros.
Tem potencialidades particulares únicas em termos de refúgio,
alimentação e reprodução para várias espécies da fauna, e
avifauna em particular, e as várias espécies da flora e da fauna
com estatutos de proteção que ocorrem "justificariam, por si só, a
inclusão da Pateira e demais áreas limítrofes na rede de Zonas
Húmidas de Importância Internacional Ramsar".
A Convenção sobre Zonas Húmidas constitui um tratado
intergovernamental adotado em 2 de fevereiro de 1971 na cidade
iraniana de Ramsar e foi o primeiro dos tratados globais sobre
conservação, contando atualmente com 164 países contratantes,
em todos os continentes. Portugal ratificou a Convenção Ramsar
em 1980.

