
 

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 55 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 jacinto de água é a planta “Jekyll e Hyde” do mundo das zonas húmidas? Na amazónia, 

de onde é nativa, esta planta purifica a água e absorve metais pesados. Na Pateira de Fermentelos, 

assim como em muitas zonas húmidas do globo, esta planta apresenta um ciclo de vida muito 

agressivo, com um impacto negativo elevado a nível da flora, diminuindo a biodiversidade local e 

pode, sob certas condições, chegar a duplicar o seu volume em menos de cinco dias. 
 

Destaques 

Município de Águeda comemorou 2 anos da classificação da Lagoa da Pateira de Fermentelos e 

vale dos rios Águeda e Cértima como SITIO RAMSAR 

 
 

A Convenção de Ramsar foi assinada em 1971. Trata-se do primeiro tratado global sobre 

conservação, assumindo assim um lugar de relevância no panorama internacional e histórico da 

proteção da natureza. A Convenção entrou em vigor em 1975 e conta atualmente com a adesão de 

168 Países Contratantes, entre os quais Portugal. No nosso país existem 31 Sítios Ramsar designados, 

entre eles a Lagoa da Pateira de Fermentelos e Vale dos Rios Águeda e Cértima. Reconhecendo estas 

mais-valias, a Autarquia tem procurado desenvolver ações e projetos que contribuam para o 

equilíbrio ambiental desta zona.  
 

Saiba mais AQUI 
 

Agência para a Sustentabilidade e Competitividade - sessões de educação e sensibilização para 

a sustentabilidade 

 

Decorreram nos dias 19, 20 e 23 de fevereiro, um conjunto de atividades de educação e 

sensibilização ambiental e para a sustentabilidade nas escolas do concelho de Águeda.  

Nestas novas sessões os alunos tiveram a possibilidade de participar no jogo de chão “Com um pé na 

sustentabilidade”. Com esta dinâmica as crianças não só apreenderam conceitos como consolidaram 

outros relacionados com a temática da conservação da natureza e a eficiência energética. Foi ainda 

distribuído um redutor de caudal para apoiar os alunos e as suas famílias no ensejo de se tornarem 

mais eficientes na gestão de recursos. 

 
Saiba mais AQUI 
 

Águeda é o 1º Município Passivhaus 

 

Foi assinado, no dia 2 de fevereiro, o protocolo que estabelece oficialmente o Município de Águeda 

como o 1.º Município Passivhaus. A Câmara Municipal de Águeda esteve representada pelo seu 

Presidente, Gil Nadais e a Associação Passivhaus Portugal fez-se representar pelo Presidente da 

Direção, João Marcelino. Com a assinatura deste protocolo, o Município de Águeda está na linha da 

frente das cidades que, a nível mundial, adotaram a norma Passivhaus. 

 
Saiba mais AQUI 
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Dia Mundial das Zonas Húmidas | 2 de fevereiro 

 

No presente ano de 2015 a Convenção de Ramsar propõe o tema “Zonas Húmidas para o nosso 

futuro”, visando sensibilizar a opinião pública para a necessidade de conhecer e proteger estes 

ecossistemas. Para assinalar o Dia Mundial das Zonas Húmidas destaca-se a exposição que se 

encontra patente no Posto de Turismo de Águeda desde 6 de fevereiro até dia 22 de março. Ainda no 

âmbito das Comemorações do Dia Mundial das Zonas Húmidas de 2015 irá decorrer um concurso de 

fotografia organizado e dinamizado pela Convenção de Ramsar. 

 
Saiba mais AQUI 
 

Município de Águeda participa na Green Business Week 2015 

 

 

A Câmara Municipal de Águeda estará representada na Green Business Week - Semana Nacional para 

o crescimento Verde, que vai decorrer nos dias 3 a 5 de Março no CCL – Centro de Congressos de 

Lisboa. Esta feira é organizada pela Fundação AIP com o apoio do Ministério do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Energia. Serão focados temas relacionados com a sustentabilidade 

ambiental: conservação da natureza, eficiência energética e hídrica, gestão dos resíduos, alterações 

climáticas, tecnologias de informação, cidades inteligentes, economia verde, entre outros. 

 
Saiba mais AQUI 
 

 

Próximos Eventos 
Exposição de Ecoturismo 

 Data: 6 de fevereiro a 22 de março Local: Posto de Turismo de Águeda Mais info… 

Exposição de Turismo Religioso – Exposição de Santa Eulália e Arte Sacra 

Data: 27 de março a 3 de maio Local: Posto de Turismo de Águeda  

Seminário | Workshop - Economia Verde 

Data: 20 de março 

Horário: 9h30 13h00 

Local: VOUGAPARK – Paradela do 

Vouga Sever do Vouga 

 

Hora do Planeta 

Data: 27 a 30 de março   

 

 

 

  

 

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 março de 2015 

 

https://agueda21.wordpress.com/2015/02/02/dia-mundial-das-zonas-humidas-2-fevereiro/
http://www.cm-agueda.pt/pages/224#.VO2x4Czoep0
https://agueda21.wordpress.com/2015/02/02/dia-mundial-das-zonas-humidas-2-fevereiro/
http://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=752#.VPSPMyzoep1
http://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=752#.VPSPMyzoep1
http://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=745#.VO22pyzoep0
http://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=745#.VO22pyzoep0
http://agueda21.wordpress.com/
mailto:agenda21agueda@gmail.com

