
 

Crie a sua comunidade sustentável e indique-nos amigos para adicionarmos ao grupo de contactos de Águeda 

21. 

No caso de não conseguir ver esta mensagem aceda às notícias do Boletim Eletrónico n.º 48 de Águeda 21 

clique aqui. 
If you wish to receive these or other news of Agueda’s Local Agenda 21 in English, send an e-mail to agenda21agueda@gmail.com.  

 Dica da Semana 

  
 

Dica 

 

Sabia que: a energia que se poupa ao reciclar uma lata de bebida pode fazer funcionar um 
televisor durante três horas? Quando utilizar uma lata dê-lhe o melhor destino: recicle (ecoponto 
amarelo) ou dê-lhe uma nova vida reutilizando-a! 
Sabia que: a energia economizada com a reciclagem de uma garrafa de vidro é suficiente para 
manter acesa uma lâmpada de 100w durante quatro horas? O vidro pode ser reciclado 
infinitamente (ecoponto verde), com 1kg de cacos de vidro pode-se fazer 1kg de vidro novo! 

Destaques 
 

Escolas de Águeda Finalistas do Prémio da Fundação Ilídio Pinho 

 

A Fundação Ilídio Pinho, o Ministério da Educação e Ciência e Ministério da Economia celebraram 

um Protocolo com vista à instituição de um prémio anual, o Prémio Fundação Ilídio Pinho “Ciência 

na Escola”. Este prémio visa motivar todos os alunos, da Educação Pré-Escolar, dos 1.º, 2.º e 3.º 

Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário das diferentes vias de educação e formação, para a 

aprendizagem das ciências e para a escolha de áreas tecnológicas. 

 

Saiba mais AQUI! 

Centro Social Infantil de Aguada de Cima celebra World Day of Action 
 

 

No passado dia 23 de Abril, o Centro Social Infantil de Aguada de Baixo comemorou o World Day 

of Action, iniciativa da Associação Bandeira Azul da Europa, através do Projeto Eco-Escolas 

(apoiado pelo Município de Águeda) que visa sensibilizar a comunidade para práticas amigas do 

ambiente. Este foi um dia cheio para as crianças do CENSI que tiveram oportunidade de assistir a 

uma ação de sensibilização realizada pelo SEPNA – Serviço da Proteção da Natureza e do 

Ambiente da GNR, ouvir a narração da história “Ainda nada”, que conta de uma forma muito 

simples e carinhosa o processo de germinação de uma sementinha, bem como se sensibilizar a 

comunidade para práticas amigas do ambiente, percorrendo algumas ruas da freguesia, vestidos 

de verde, e entregando mensagens que incentivam às mesmas. 

 
Saiba mais >>  

Ano Internacional da Agricultura Familiar 
 

 

O Ano Internacional da Agricultura Familiar (AIAF) 2014 visa a aumentar a visibilidade da 

agricultura familiar e dos pequenos agricultores (que todos podem ser). O objetivo do AIAF 2014 

é reposicionar a agricultura familiar no centro das políticas agrícolas, ambientais e sociais nas 

agendas nacionais, identificando lacunas e oportunidades para promover uma mudança rumo a 

um desenvolvimento mais equitativo e equilibrado (www.fao.org).  

 

Leia mais »  
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Águeda e a Hora do Planeta 2014 

 

Este ano foram 96 as cidades Portuguesas a aderir à HORA DO PLANETA e, no dia 29 de março, 

apagaram as luzes das 20h30 às 21h30. Muitas, como Águeda, desligaram mais que uma hora as 

luzes que iluminam edifícios públicos e monumentos, manifestando desta forma o seu empenho 

no combate às alterações climáticas e melhoria da eficiência energética. O Município de Águeda, 

pelo sexto ano consecutivo, adere à Hora do Planeta 2014, uma iniciativa simbólica que pretende 

estimular indivíduos, empresas e comunidades a tomarem medidas para a diminuição de carbono 

e para a criação de uma plataforma de apoio à luta contra as alterações climáticas. 
 

Saiba mais » 

 

Boas Práticas de Inovação e Sustentabilidade nos 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. 

Águeda participou no debate “Os desafios das Cidades do futuro: Economia, Sociedade e 

Ambiente”. Gil Nadais, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, 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. 

Leia mais » 

 
 

Município de Águeda recebe menção honrosa nos Prémios Kaizen Lean 2013  

O Município de Águeda recebe Menção Honrosa na categoria “Excelência na Qualidade” do 

Prémio Kaizen Lean 2013, promovido pela Associação Portuguesa da Qualidade e pelo Kaizen 

Institute Portugal, que teve como tema: a prática da melhoria contínua como fonte geradora de 

inovação e competitividade. A Câmara Municipal de Águeda concorreu na categoria “Excelência 

na Qualidade”, sob o título “Modelação estratégica – Inovação na gestão organizacional”, na 

perspetiva de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido na Autarquia, no âmbito da 

reorganização dos serviços numa perspetiva estratégica. O presidente da Câmara Municipal, Gil 

Nadais, recebeu a distinção no passado dia 10 de abril, numa cerimónia que se realizou no 

Museu do Oriente, em Lisboa. 
 

Saiba mais » 
 

Próximos Eventos 

 

 

Fim-de-Semana de Luz e Cor no Museu 

Data: de 17 a 18 de maio 

 

Local: Fundação Dionísio Pinheiro 
 

Mais info… 

Semana do Ambiente e Sustentabilidade 2014 
 

Data: maio / junho 
 

Local: Águeda 
 

Mais info… 
 

   

 

Ação de Voluntariado na Pateira de Fermentelos 

Data: 17 de maio das 09h30 às 13h00 

 

Local: ponto de encontro parque da Pateira em Óis 

da Ribeira – rumo ao Parque da Pateira a Espinhel 
 

Mais info… 

 
 

Consulte estas e outras notícias em: 
 

Para obter mais informações sobre a Agenda 21 Local de Águeda, consulte o Blogue do projeto: agueda21.wordpress.com 
 

Se pretende subscrever ou anular a subscrição dos boletins eletrónicos de Águeda 21, comunique-nos para: 

agenda21agueda@gmail.com. 

Não imprima este e-mail. Ser mais sustentável também significa reduzir o consumo e os resíduos que produzimos. 

 

13 de maio de 2014 
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