
 

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 54 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: Um hectare de terras húmidas pode armazenar 9,354 – 14,02 milhões de litros de 
água. Segundo um estudo, cálculos efetuados considerando os serviços ecossistémicos fornecidos 
pelos diversos biomas, um hectare de zonas húmidas vale 3 vezes mais do que um hectare de 
floresta tropical. Em Portugal são 31 os Sítios Ramsar designados, estando a Lagoa da Pateira de 
Fermentelos e vales dos rios Águeda e Cértima classificada como Zona Húmida de Importância 
Internacional. 
 

Destaques 

Águeda vence Prémio “Cidade Sustentável” 

 

 

A 7ª edição do Green Project Awards – Portugal, reconheceu Águeda pelos projetos e iniciativas 
desenvolvidas, em áreas como a preservação ambiental, eficiência energética, participação 
cidadã, inovação, empreendedorismo económico e social, que promovem a melhoria da 
qualidade de vida, bem como o desenvolvimento sustentável do concelho. 

  
Saiba mais  >> 

 

Águeda Procura Imagem para o Orçamento Participativo 

 

 
A Autarquia convida todos os interessados, residentes e não residentes no concelho de Águeda, a 
participarem com as suas ideias, sua criatividade e seu talento neste concurso, apresentando, até 
ao dia 18 de fevereiro de 2015, uma proposta para a imagem do Orçamento Participativo de 
Águeda, que vigorará em todos os documentos do projeto, plataformas de participação pública e 
site. 

 
Saiba mais >> 

Município de Águeda colabora com Investigação para Valorização do Jacinto-de-Água 

 

 

 
Devido ao trabalho que está a ser desenvolvido com a remoção das massas de jacinto-de-água da 
superfície da Pateira de Fermentelos, uma das maiores lagoas naturais da Península Ibérica, a 
Câmara Municipal de Águeda tem vindo a colaborar com investigadores do Departamento de 
Química da Universidade de Aveiro presentemente a estudar formas de valorização daquela 
espécie invasora. 
Manter esta invasora controlada na lagoa da Pateira é uma tarefa que exige manutenção 

constante, face à facilidade com que as plantas se reproduzem, colocando em risco a qualidade 

ambiental da água e comprometendo as outras espécies de flora e de fauna existentes. 

 
Saiba mais >> 
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Projeto SOUL-FI – Sessão informativa em Águeda 

 

 

 

Realizou-se a 26 de janeiro uma sessão informativa sobre o projeto SOUL-FI – Startups Optimizing 

Urban Life with Future Internet. 

O projeto SOUL-FI integra a plataforma FIWARE, uma plataforma inovadora que permite a criação 

e distribuição de aplicações e serviços web em grande escala de forma fácil e de baixo custo. 

 

Saiba mais>> 

 

 Labe Aveiro Region – sessão de divulgação em Águeda 

 

 

 

A Universidade de Aveiro (UA), em parceria com os onze municípios de Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) vai dar início à segunda edição do Laboratório de 

Empreendedorismo – Labe Aveiro Region. No passado dia 16 de janeiro decorreu uma sessão de 

divulgação no Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda. 

Esta iniciativa teve como objetivo incentivar o desenvolvimento e implementação de ideias de 

negócio, tendo por base metodologias de trabalho adotadas para a capacitação e validação 

dessas ideias. 

 

Saiba mais >> 

 

PARNET-TIC 2 reuniu em Águeda pelo futuro do Emprego Verde 

 

 

 

Nos dias 14 e 15 de janeiro decorreu uma reunião em Águeda do II Comité de Pilotagem do 

projeto PARNET-TIC 2, uma parceria no âmbito do Interreg-SUDOE. Foi no âmbito desta parceria, 

envolvendo as novas tecnologias, o meio ambiente e o emprego em meio rural, que Águeda 

recebeu os parceiros de projeto da Diputación de A Coruña, Diputación de Almeria, Diputación de 

Huesca e da Câmara de Agricultura de Lot e Garonne para as jornadas de coordenação e 

desenvolvimento do projeto. 

 

Saiba mais >> 

 

Próximos Eventos 

Exposição de Ecoturismo – Eventos comemorativos do Dia Europeu do Ecoturismo  

Data: 6 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… 
 

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. 

 

  
3 de fevereiro de 2015 
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