
 

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 58 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:  
… Pode trocar as lâmpadas incandescentes por lâmpadas de baixo consumo e poupar mais de 80% 
da energia despendida? 
… Deve minimizar a quantidade e tempo de abertura do frigorífico, sobretudo no verão? 
… Utilizar energia solar térmica pode reduzir em mais de 50% o consumo de energia para 
aquecimento de águas sanitárias? 
… Por segundo e por metro quadrado chegam mais de 1000W de energia do sol? 
… A mobilidade suave reduz a sua pegada ecológica? 
 

Destaques 

Semana do Ambiente e da Sustentabilidade: Águeda comemora o Dia Mundial do Ambiente  

 À semelhança de anos anteriores a Semana do Ambiente e Sustentabilidade de 2015 enquadra-se 

no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), com o tema “Sete 

bilhões de sonhos. Um Planeta. Consuma com moderação”. A Autarquia assinala nesta “Semana” 
com diversos dias temáticos, não esquecendo a referência ao Ano Internacional da Luz com a 
dinamização da sessão informativa no âmbito da “Mudanças do Mercado Energético e os 
Descontos Sociais”que se realizará dia 8 de junho. 
Entre outros destaca-se ainda o Seminário Internacional “A Competitividade Sustentável nos 
Territórios do Futuro!” a decorrer no Cine-Teatro São Pedro – Águeda, no dia 16 de junho. 
 
Saiba mais AQUI 
 

Seminário Internacional – A Competitividade Sustentável nos Territórios do Futuro! – Cine-Teatro 

S. Pedro – Águeda :: 16 de junho 

 
Este seminário do Projeto da Agência para a Sustentabilidade e a Competitividade reunirá no dia 16 
de junho no Cine-Teatro São Pedro em Águeda, diversas entidades e especialistas que promoverão 
o debate em torno do desenvolvimento sustentável e competitivo dos territórios. Entre diversos 
casos de estudo e boas práticas, está confirmada a presença de representantes da Noruega, 
Bulgária e Eslovénia. Desta última, destaca-se a comunicação a ser realizada pelo Município de 
Ljubljana que, em 2016 será a Capital Verde Europeia!  
 
Confirme a sua presença! 
 

 
Saiba mais AQUI 

Em julho todos os caminhos vão dar ao AgitÁgueda 

 
A 10ª edição do AgitÁgueda foi apresentada no dia 26 de maio pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Gil Nadais, e pelos Vereadores Edson Santos e Elsa Corga. A presente edição do evento 

decorrerá de 4 a 26 de Julho, integrando o já célebre projeto “The Umbrella Sky Project”, uma 
instalação artística de milhares de chapéus-de-chuva coloridos que flutuam pelas ruas da cidade, 
enquadramento para um rico cartaz musical e cultural para todas as faixas etárias. 
Participe! A entrada é gratuita! 
 
Saiba mais AQUI 
 

http://agueda21.wordpress.com/comunicacao/e-news/
mailto:agenda21agueda@gmail.com
https://agueda21.wordpress.com/2015/05/29/semana-do-ambiente-e-sustentabilidade-2015/
https://agueda21.files.wordpress.com/2015/05/programa-semana-do-ambiente-e-sustentabilidade-2015.pdf
http://www.regiaosustentavel.pt/agencia/website-iniciativas/117-seminario-internacional-international-seminar
http://www.regiaosustentavel.pt/agencia/website-iniciativas/117-seminario-internacional-international-seminar
https://agueda21.wordpress.com/2015/05/28/seminario-internacional-a-competitividade-sustentavel-nos-territorios-do-futuro-cine-teatro-s-pedro-agueda-16-de-junho/
http://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=818#.VWbnXVLSPMc
http://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=818#.VWbnXVLSPMc


Município de Águeda promoveu Curso de Birdwatching e Guias da Natureza 

 Nos dias 22 e 24 de maio decorreu o curso de formação de Birdwatching e Guias da Natureza 
promovido pelo Município de Águeda com a colaboração da SPEA. Com lotação esgotada, a 
formação visou sensibilizar os participantes para a importância e as potencialidades locais e 
regionais associadas ao turismo da natureza e, particularmente, ao turismo de observação de aves 
(birdwatching). A saída de campo, de cariz prático, decorreu no dia 24 percorrendo as margens da 
Pateira de Fermentelos. Durante esta saída foi ainda apresentada a “lunch box” para turistas de 
natureza. 
 
Saiba mais AQUI 
 

Alterações Climáticas: adaptação e mitigação 

 Organizado pelo projeto da Agência para a Sustentabilidade e a Competitividade, foi promovido 
pelo Município de Águeda em parceria com o Município de Vagos, a Universidade de Aveiro, o IDAD 
e a CIRA, o Seminário “Alterações Climáticas: adaptação e mitigação”. Perto de 100 participantes de 
entidades públicas e privadas, bem como especialistas, dinamizaram no dia 8 de maio, o debate em 
torno das políticas de mitigação e de adaptação às alterações climáticas, tendo ainda sido 
apresentadas estratégias de adaptação a nível nacional e municipal. 
 
Saiba mais AQUI 
 

Autarquia de Águeda inicia Orçamento Participativo 2015/2016 

 

No dia 4 de maio o Presidente da Câmara Municipal de Águeda deu a conhecer a metodologia e o 
calendário para a edição 2015/2016 do Orçamento Participativo de Águeda (OP-Águeda) e 
apresentou a Plataforma Participativa http://orcamentoparticipativo.cm-agueda.pt desenvolvida 
pela Wiremaze. O calendário inicia-se com a recolha das propostas, segue-se um período de 
pontuação pública, entre 18 e 31 maio. De maio a agosto decorre a fase de análise técnica e 
publicitação da lista das propostas finalistas, que será sujeita a contraditório por um período de 10 
dias. Durante o mês de setembro as propostas serão colocadas a votação. As propostas mais 
votadas serão integradas no GOP 2016. 
 
Saiba mais AQUI 

 

Próximos Eventos 
Seminário Internacional – A Competitividade Sustentável nos Territórios do Futuro! – Cine-Teatro S. Pedro – 
Águeda :: 16 de junho 
Data: 16 de junho Local: Cine-Teatro São Pedro - Águeda Mais info… 

Exposição Folclore e Tradições 

Data: 8 de maio a 30 de junho Local: Posto de Turismo de Águeda Mais info… 

Sessão de esclarecimento “Mudanças do Mercado Energético e os Descontos Sociais” 

Data: 8 de junho – 17h30 Local: Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Águeda 

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 junho de 2015 

 

https://agueda21.wordpress.com/2015/05/12/curso-de-birdwatching-spea-e-guias-de-natureza/
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