
 

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 51 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 

 

 

Sabias que: As embalagens são responsáveis por cerca de metade do volume de lixo 

doméstico? Uma tonelada de papel leva 1 a 3 meses a decompor-se? Se for reciclada, evitará 

um corte de 20 árvores, o consumo de 100 mil litros de água e 5000 kW de energia elétrica. 

Sabias que uma tonelada de plástico leva entre 200 a 450 anos a decompor-se? Se for reciclado, 

evitará a extração de milhares de litros de petróleo. E uma tonelada de vidro leva 4000 anos a 

decompor-se? Se for reciclado, evitará a extração de 1300 Kg de areia.  

 

Destaques 

 
Semana do Ambiente e Sustentabilidade 2014 
 

 

No âmbito da Semana do Ambiente e Sustentabilidade 2014,  a Câmara Municipal de Águeda, 

promoveu um conjunto de ações de diversas áreas onde procurou sensibilizar a comunidade para 

as alterações climáticas e para a importância do desenvolvimento sustentável do território. 

 

A edição deste ano ficou marcada pela elevada diversidade de atividades e iniciativas promovidas 

quer pela Câmara Municipal, quer pelas 13 entidades parceiras que colaboraram na organização 

deste evento. O presidente da Câmara Municipal de Águeda, salienta e agradece o esforço de 

todos para a promoção da sustentabilidade local (e global). 

 

Saiba mais sobre as atividades realizadas AQUI! 

 
 
 
 
 

Crianças visitam Centro Interpretativo e moinhos de Macieira de Alcôba 
 

 

O Município de Águeda, em parceria com a Junta de Freguesia do Préstimo e Macieira de Alcôba, 

proporcionou, no dia 5 de Junho, a 64 alunos da escola de S. Sebastião (Trofa) uma visita ao 

Centro Interpretativo do Milho Antigo e aos moinhos de Macieira de Alcôba. 

 

Esta iniciativa estava inserida na Semana do Ambiente e da Sustentabilidade que o Município de 

Águeda realizou na última semana de maio e na primeira semana de junho, organizando um 

conjunto de iniciativas que levaram crianças e adultos a conhecer melhor a realidade ambiental 

do concelho, mas também a conhecerem melhores práticas para a preservação do ambiente. 

Foi, de facto, um dia diferente para estes jovens, que mostraram grande interesse em todos os 

métodos de aprendizagem que ficaram a conhecer. 

 

Leia mais » 
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Sessão de esclarecimentos sobre Instrumentos Financeiros para o Setor Turístico 
 

Feirinha Verde/Estufa Geodésica na EB Fernando Caldeira  

 

A Festa de Final de Ano do Agrupamento de Escolas de Águeda realizou-se no passado dia 6 de 

junho na Escola Básica Fernando Caldeira. 

O dia contou com muita animação e várias atividades, entre as quais, a Feirinha Verde, a Latinha 

que gira e a inauguração da estufa geodésica. 

A Inauguração da Estufa Geodésica na Escola Básica Fernando Caldeira decorreu pelas 16h30 

ficando 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. 

Leia mais » 

 

 

No passado dia 16 de junho, o Município de Águeda em articulação com a Turismo do Centro de 

Portugal organizou sessões de esclarecimentos sobre os principais instrumentos financeiros 

disponíveis para as empresas do setor. 

As sessões tiveram caráter individual e decorreram na Câmara Municipal de Águeda, com 

duração de aproximadamente 30 minutos. Face à procura registada, e conforme futuras 

solicitações, o Turismo do Centro e o Município de Águeda poderão programar outras sessões. 

 

Saiba mais » 
 

 

Próximos Eventos 

AgitÁgueda 2014   

  Data: 5 a 27 de julho Local: Largo 1º de Maio 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. 

 

01 de julho de 2014 
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