
 

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 53 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: O volume global de fluxos de água virtual, relacionado com o comércio internacional 

de mercadorias, está avaliado em 1.600 Km³/ano. Cerca de 80 % desse fluxo de água virtual dizem 

respeito ao comércio de produtos agrícolas, enquanto o restante está relacionado com o 

comércio de produtos industriais.  

Destaques 

Projeto de Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda 

 

 

Foi aprovado o projeto de regulamento do orçamento participativo de Águeda pelo executivo 

municipal. 

O Município de Águeda pretende reforçar a participação dos cidadãos, fomentando uma 

sociedade civil forte, ativa e criativa, no caminho de um desenvolvimento sustentável do 

concelho e da promoção da qualidade de vida. 

Use-o. Participe. Por uma Águeda melhor. 
  
Saiba mais  >> 
 

O Município de Águeda é finalista em duas categorias na 7.ª edição do Green Project Awards 

 

O Green Project Awards Portugal tem por objetivo mobilizar a sociedade para o desenvolvimento 

sustentável. A 7ª edição em Portugal tem foco na cooperação lusófona e na Economia Verde. 

Águeda é finalista nas duas categorias:  

 Agricultura, Mar e Turismo: projeto Aldeia Pedagógica do Milho Antigo de Macieira de 

Alcôba. 

 Cidades Sustentáveis: com o mote “À procura da Excelência”, na qual é finalista junto com os 

municípios do Porto, Amadora, Torres Vedras, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Famalicão. 

 
Saiba mais >> 

Seminário Nacional Eco-Escolas 2015 

 

A edição de 2015 do Seminário Nacional Eco-Escolas decorrerá este mês nos dias 23, 24 e 25 em 

Monção. O Seminário está aberto a todos os profissionais de educação ambiental, professores 

coordenadores do programa e técnicos de municípios interessados em participar. 

O  Encontro é organizado pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) promovendo a 

apresentação de diversos recursos de educação para o desenvolvimento sustentável, bem como 

a difusão de boas práticas. 

 
Saiba mais >> 
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Gamification – Escolas Sustentáveis da Região de Aveiro 

 

Escolas sustentáveis - um desafio colocado a 55 comunidades escolares para voluntariamente 

reduzirem os seus consumos de energia e água, assim como implementarem medidas de 

sustentabilidade. A iniciativa pretende aplicar princípios e elementos típicos de um jogo 

(pontuação, desempenho, regras de jogo, entre outras), no desafio a implementar pelo conjunto 

de escolas da Comunidade Intermunicipal de Aveiro. 

 

Leia mais>>  

“Há doces que só Águeda tem para ti” 

 

Na sequência da campanha de Natal, direcionada para a promoção da doçaria do concelho “Há 

doces que só Águeda tem para ti”, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda convida 

todos quantos tenham fabrico próprio de doces tradicionais de Águeda (por exemplo pastéis de 

Águeda, fuzis, sequilhos) para uma reunião de trabalho. Esta reunião decorrerá no dia 27 de 

janeiro de 2015, pelas 14:30 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda. Todos os 

interessados deverão inscrever-se através do e-mail dv-as@cm-agueda.pt ou do número 

234180197, até dia 26 de janeiro. 

 

Leia mais >> 

Crescer com a Agência 

 

Integrado no projeto da Agência para a Sustentabilidade e a Competitividade “Crescer com a 

Agência” tem como objetivo dar a conhecer todas as iniciativas promovidas no sentido de educar 

e sensibilizar os mais novos para as temáticas envolvidas (Políticas para a Economia Verde, 

Eficiência Energética, Eficiência Hídrica, Valorização dos Resíduos, Construção Sustentável, 

Adaptação às Alterações Climáticas, Mobilidade Suave e Ecoturismo). 

 

Saiba mais >> 

 

Próximos Eventos 
Exposição de Ecoturismo – Eventos comemorativos do Dia Europeu do Ecoturismo  

Data: 2 de fevereiro a 22 de março  Local: Posto de Turismo de Águeda Horário: 09h00 às 18h00 

Águeda Procura Imagem para o Orçamento Participativo 

Data: 19 de janeiro a 18 de fevereiro   Mais info… 

Seminário Nacional Eco-Escolas 2015  

Data: 23, 24 e 25 de janeiro Local: Monção 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.  
21 de janeiro de 2015 
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