
 

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 50 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 produção de alumínio a partir de ferro-velho despende menos 95% de energia do 

que a partir do minério? Promova a reciclagem deste material. Os funcionários de qualquer 

escritório deitam para o lixo, anualmente, cerca de 500 kg de material reciclável de primeira 

qualidade? Muitas embalagens utilizadas nos supermercados são feitas de poliestireno, um 

derivado do petróleo? Este material não pode ser reciclado e, quando queimado, liberta 

substâncias que destroem a camada de ozono. 

Destaques 
 

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.  

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. 

 

Saiba mais AQUI! 

 
 

Dia Aberto na Escola Secundária Marques Castilho 
 

 

O Dia Aberto da Escola Secundária Marques de Castilho inclui as IV Jornadas Técnicas das Ofertas 

Educativas e Formativas de Dupla Certificação.  

A 9 de Maio, promoveu-se iniciativas de "divulgação do trabalho do Agrupamento, dignificação e 

valorização do ensino de dupla certificação", à comunidade, em particular aos alunos do 9º. ano 

das escolas do concelho, que procuram na Marques de Castilho informação sobre a sua oferta 

educativa e formativa para 2014/2015. 

 

Leia mais »  

 

 

5º Encontro Nacional do Projeto Rios – 24 de maio  

 

Projeto Rios todos os anos tem vindo a proporcionar aos grupos interessados, a possibilidade 

de darem a conhecer o trabalho realizado no troço adotado. 

 Os Encontros Nacionais são compostos por momentos de palestras, apresentação de trabalhos 

pelos grupos sobre o troço adotado, apresentação de uma peça de teatro/musica/dança pelos 

grupos, oficinas didáticas, marcha em defesa pelos rios finalizando com a entrega de prémios. 

Todas estas atividades desenvolvidas têm como fundo os rios. 
 

Leia mais » 

 

http://agueda21.wordpress.com/comunicacao/e-news/
mailto:agenda21agueda@gmail.com
http://www.cm-agueda.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27652&noticiaId=62365&pastaNoticiasReqId=35276
http://www.cm-agueda.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27652&noticiaId=62365&pastaNoticiasReqId=35276
http://www.cm-agueda.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27652&noticiaId=62365&pastaNoticiasReqId=35276
http://www.soberaniadopovo.pt/portal/index.php?news=24388
http://www.soberaniadopovo.pt/portal/index.php?news=24388
http://agueda21.wordpress.com/2014/05/
http://agueda21.wordpress.com/2014/05/


 
Casa do Ambiente no Instituto Duarte Lemos  
 

 

Esta atividade decorreu de 27 a 30 de maio sendo 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 descobriram como 

contribuir para a defesa do ambiente e para o aumento da qualidade de vida de todos. 
 

Saiba mais » 

1.º Concurso “ESPANTALHA A TUA HORTA” 

 

Decorreu o primeiro concurso de espantalhos organizado no âmbito do programa Eco-escolas 

pelo Centro Social Infantil de Aguada de Baixo. Este concurso destinou-se a todos os 

estabelecimentos de ensino da Rede Pública e Ensino Particular e Cooperativo e instituições 

particulares de solidariedade social (valências de infância e idosos), que pretendiam participar na 

iniciativa.  
  

Saiba mais >> 

Caminhada Noturna na Pateira 

A Pateira de Fermentelos corresponde a uma importante zona húmida, onde ganha destaque a 

lagoa natural considerada por muitos como a “maior lagoa natural da Península Ibérica”. Esta 

área suporta uma diversidade de espécies da flora e fauna, onde ganha destaque a abundância 

de aves, nomeadamente de patos. 

A saída noturna (31 de maio) esteve no âmbito do projeto apresentado pela AFA à Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro e vencedor do PAPERA (Projeto vencedor do PAPERA 

financiado pela CIRA). Com ponto de encontro marcado para as 21h00, junto à Estalagem da 

Pateira em Fermentelos, reuniram-se centenas de participantes que seguiram numa caminhada 

ao longo das margens da lagoa da Pateira com acompanhamento de monitores e um ponto de 

luz por cada pessoa inscrita. 
 

Saiba mais » 
 

 

Próximos Eventos 

Dia Mundial do Ambiente   

  Data: 5 de junho -  Exposição de Espantalhos Local: Quinta Biológica da Terra Mais info… 

Dia Mundial do Ambiente   

Data: 5 de junho - Conhece o Grãozinho Milhão Local: Aldeia Pedagógica do Milho Antigo Mais info… 

Feirinha Verde   

Data: 6 junho de 2014 Local: EB Fernando Caldeira Mais info… 

Percurso Pedestre PR8   

Data: 7 de junho de 2014 

Ponto de encontro: 9h00 Feridouro 

Local: Feridouro + Parque Fluvial da Redonda 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. 

 
03 de junho de 2014 
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