
 

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 56 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 

 

 

Sabia que: Um litro de óleo alimentar é capaz de contaminar até um milhão de litros de água 

potável? E que os óleos alimentares usados não devem ser colocados na sanita ou no lava-loiça? 

Encaminhe estes resíduos para os oleões, disponíveis em diversos locais de Águeda. Em caso de 

dúvida, contacte a Autarquia, através do Número Verde 800 203 197. 
 

Destaques 

Município de Águeda recebe selo de Smart City 

 
 

O Município de Águeda esteve presente na Green Business Week – Semana Nacional para 
Crescimento Verde, que decorreu no Centro de Congressos de Lisboa, entre os dias 3 e 5 de março. 
Três dias de exposições, conferências e workshops ligados ao crescimento sustentável. 
O evento foi destinado às Smart Cities e a Câmara Municipal de Águeda marcou presença com um 
stand funcional, onde deu destaque a todos os projetos envolvidos nesta temática, cuja cobertura 
ficou decorada com os guarda-chuvas coloridos. 
 
Saiba mais AQUI  
 

Águeda aderiu à Hora do Planeta 2015 

 
Em Portugal, cerca de 120 Municípios aderiram à HORA DO PLANETA, comprometendo-se no 
sábado, dia 28 de março, apagarem as luzes das 20h30 às 21h30. Indivíduos, organizações, 
empresas, cidades e monumentos de todo o planeta desligaram as luzes pelo menos durante uma 
hora, sendo uma ação ambientalmente sustentável, mostrando o seu empenho no combate às 
alterações climáticas e melhoria da eficiência energética. 
O Município de Águeda, à semelhança dos anos anteriores aderiu à Hora do Planeta 2015. Trata-se 
de uma iniciativa simbólica mas que reitera o empenho de Águeda na defesa do ambiente e adoção 
de medidas contra as alterações climáticas. 
 
Saiba mais AQUI 

 

Escola E.B. 2,3 de Valongo do Vouga adere à 3ª Edição da Campanha Escolas Interecycling 

 
A Autarquia tem promovido e apoiado as escolas e entidades que, através da campanha promovida 
pela Interecycling, recolhem e encaminham seletivamente os Resíduos de Equipamentos Elétricos e 
Eletrónicos (REEE) envolvendo toda a Comunidade. 
Na sequência desta iniciativa, a Escola EB 2,3 de Valongo do Vouga e o Programa Eco-Escolas 
aderiram à 3ª Edição da Campanha Escolas Interecycling. Neste âmbito, todos os cidadãos podem 
entregar os equipamentos de pequeno porte à Escola EB 2,3 de Valongo do Vouga, ou solicitar a 
respetiva recolha. 
 
Saiba mais AQUI 
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Ações de Sensibilização Ambiental assinalam o Dia Mundial da Floresta e Dia Mundial da Água 

 A Câmara Municipal de Águeda (CMA) participou na palestra “Importância da Floresta no Equilíbrio 
Ambiental” decorrida no passado dia 18 de março no auditório da Escola Fernando Caldeira. Esta 
palestra esteve integrada nas comemorações do Dia Mundial da Floresta e da Árvore, celebrado a 
21 de março. 
Na sexta-feira, 20 de março, na EB 2,3 de Valongo do Vouga a CMA realizou uma sessão de 
sensibilização no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Água, sob o mote “Ela é pouca e 
está a acabar” e colaborou numa ação de sensibilização ambiental vocacionada para alunos do 
ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico da Freguesia de Espinhel e Recardães, 
focado na temática da biodiversidade na Pateira de Fermentelos, no âmbito do Dia Mundial da 
Floresta. 
 
Saiba mais AQUI 

 

Município de Águeda promove tertúlia de “Ecoturismo”, com a colaboração da Quercus 

 

 

No passado dia 20 de março, no âmbito da promoção do Ecoturismo no concelho e na região, o 
Município promoveu o encontro e debate entre a população, conservacionistas da Quercus, 
entidades públicas e operadores turísticos numa tertúlia realizada no Posto de Turismo de Águeda. 
O vereador do turismo, Edson Santos, salientou que a sensibilização para valores relacionados com 
“a conservação da natureza e dos recursos naturais é uma temática privilegiada pela Câmara 
Municipal de Águeda, assim como a aposta no ecoturismo. Esta preocupação está patente na 
concretização de diversas iniciativas e projetos que visam levar à população os desafios de pensar o 
futuro, os caminhos possíveis e o rumo a seguir”. 
 
Saiba mais AQUI 
 

 

Workshop “ECONOMIA VERDE: o compromisso para um crescimento sustentado” 

 
Organizado pelo projeto da Agência para a Sustentabilidade e a Competitividade, foi dinamizado 
um  workshop dedicado à Economia Verde, enquadrado no dia da árvore e da floresta (21 de 
março), que decorreu no passado dia 20 de março, no VOUGAPARK – Paradela do Vouga, intitulado 
“Economia Verde: o compromisso para um crescimento sustentado”. 
 
 
Saiba mais AQUI 

 

Próximos Eventos 

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 Mais info… 

2ª ObservaRia – Estarreja 2015 

Data: 11 e 12 de abril Local: Estarreja Mais info… 

Dia Nacional dos Moinhos 

Data: 7, 11 e 12 de abril Local: Macieira de Alcôba 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. 

  
                                                                                                                                          2 de abril de 2015 
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