
 

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 52 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 Pegada hidrológica corresponde a quantidade de água necessária para a 

produção de bens e fornecimento de serviços de que uma pessoa usufrui, normalmente expressa 
em volume por ano (e.g. m

3
/ano). A produção de 1 quilograma de:  

 arroz requer 3.000 litros de água? 

 milho requer 900 litros de água? 

 trigo exige 1.350 litros de água? 

 carne bovina requer 16.000 litros de água? 

Destaques 

Agência para a Sustentabilidade e Competitividade 

 

 

A Agência para a Sustentabilidade e a Competitividade, com o cofinanciamento do Programa 

Mais Centro, promove um alargado programa de intervenções nos 11 municípios que integram a 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) e no qual se destaca um conjunto de 

atividades de educação e sensibilização ambiental e para a sustentabilidade.  

As primeiras destas ações de sensibilização foram realizadas no concelho de Águeda, onde entre 

outras atividades, os alunos foram convidados a construir a maqueta da (sua) cidade sustentável 

e a participarem numa caça ao tesouro. Contarão ainda com mais atividades, assim como com o 

apoio de uma plataforma TIC que orientará as escolas na sua caminhada para a implantação de 

comportamentos sustentáveis na comunidade escolar em que se inserem.  

Saiba mais AQUI >> 
 

Ação de formação “Como poupar no consumo de água e energia em casa” 

 

A Quercus, com apoio do Fundo do Consumidor, está a promover ações de formação para 

capacitar os técnicos de diversas entidades, que tenham contacto direto com os cidadãos, para 

os apoiar numa utilização mais eficiente da água e energia e com benefício para as suas faturas. 

As ações de sensibilização decorrerão entre 18 de setembro e 16 de dezembro abrangendo 

localidades distribuídas por todas as regiões de Portugal continental, tendo sido efetuada uma 

ação no passado 14 de outubro no auditório do CIRA, na cidade de Aveiro. As próximas 

decorrerão no dia 18 de novembro em Coimbra (10h30) e Viseu (15h00). 

Saiba mais >> 

Município de Águeda recebe prémio ECO XXI 

 

No passado 19 de setembro foram entregues em Cantanhede os galardões “Município ECOXXI 

2014”, tendo sido divulgados no mesmo evento os resultados dos desempenhos dos municípios 

concorrentes, referentes ao ano de 2013. 

Foram entregues 32 Bandeiras Verdes (o equivalente ao galardão “Bandeira Azul” das praias). O 

Município de Águeda, a par do de Loulé e Pombal, atingiu níveis de excelência, alcançando 

resultados superiores a 80% na globalidade dos indicadores avaliados. Ainda de destacar que 

Águeda tem recebido anualmente este galardão desde a implementação da sua Agenda 21. 

Saiba mais >> 
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http://www.quercus.pt/comunicados/2014/setembro/3832-acao-de-formacao-como-poupar-no-consumo-de-agua-e-energia-em-casa
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Dia Bandeiras Verdes | Galardão Eco-Escolas 2014 

 

No Pavilhão Desportivo Municipal de Vila Nova de Gaia decorreu no dia 15 de outubro, a entrega 

dos galardões do programa Eco-Escolas, da Associação Bandeira Azul da Europa. Oito escolas do 

nosso concelho foram merecedoras da Bandeira Verde da Sustentabilidade – Eco-Escolas, vendo 

assim reconhecido o seu trabalho para a sustentabilidade junto da comunidade escolar. Estas 

bandeiras já se encontram hasteadas nalgumas das escolas do concelho. 

 

Leia mais>>  

Compras Sustentáveis valem prémio à Câmara de Águeda 

 

A Câmara Municipal de Águeda foi distinguida com o Prémio “Compras Sustentáveis”, atribuído 

durante a Conferência “Compras Sustentáveis: Um Desafio para a Administração Pública”, que 

teve lugar no Museu do Oriente, em Lisboa. 

Neste âmbito são premiados os projetos que, além de conseguirem economizar recursos 

materiais e financeiros, aplicam critérios de preocupação ambiental e social na orientação das 

aquisições de bens e serviços. 

Leia mais >> 

Representantes dos 11 municípios da CIRA participam nos Open Days 

 

A Agência para a Sustentabilidade e Competitividade – Região de Aveiro, reuniu uma 

representação regional, composta por autarcas e técnicos dos municípios que constituem a CIRA, 

que participou nos Open Days, na cidade de Bruxelas de 6 a 9 de outubro. Neste evento, 

participaram cerca de 6000 representantes europeus e englobou mais de cem debates, 

seminários e workshops, tratando-se de um espaço privilegiado de encontro e troca de 

informações e boas práticas, numa vertente de promoção da sustentabilidade e desenvolvimento 

económico das cidades e regiões. 

Saiba mais >> 

Águeda assina o compromisso “Mayors Adapt” 

 

No dia 16 de outubro decorreu em Bruxelas a cerimónia de assinatura do compromisso “Mayors 

Adapt”, que contou com a presença de mais de cem cidades europeias aderentes. A cidade de 

Águeda esteve representada pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gil Nadais. A iniciativa 

surge no seio do movimento europeu “Pacto de Autarcas” e visa beneficiar as cidades 

signatárias no acesso a apoios para desenvolvimento de atividades locais que permitam minorar 

o impacte das alterações climáticas globais. 

Saiba mais >> 
 

Próximos Eventos 

Exposição de Enoturismo – Eventos comemorativos do Dia Europeu do Enoturismo  

Data: 31 de Outubro a 25 de novembro  Local: Posto de Turismo de Águeda 

Horário: 12h00 às 19h00. 

Mais info… 

Comemoração da Semana Europeia para a Prevenção da Produção de Resíduos 

Data: 18 a 25 de novembro Local: Escola Fernando Caldeira 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. 

 
4 de novembro de 2014 
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