
 

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 59 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: As florestas são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas e, em particular, 
importantes para a sobrevivência do Homem: renovam o ar, produzindo O2 e consumindo CO2; 
contribuem para a proteção dos solos; favorecem a infiltração e conservação da água no solo; 
impedem, em certas zonas, o avanço da areia e dos ventos marítimos; constituem uma fonte de 
alimentação e refúgio de muitos seres vivos; são, ainda, fonte de energia e de matérias-primas para 
o Homem. Este verão esteja alerta e colabore na vigilância da floresta! 
 

Destaques 

I Jornadas Europeias do Turismo :: 10 a 12 de julho :: Águeda 

 Integradas no programa do Agitágueda, a Câmara Municipal de Águeda organiza as primeiras 
Jornadas Europeias do Turismo. Em três dias de trabalho serão debatidas diversas temáticas 
relacionadas com o Turismo Sustentável, de grande interesse para técnicos, hotelaria, empresas 
ligadas à área do turismo, entre outros. 
O vereador do turismo da Autarquia, Edson Santos, considera que “foi conseguido um programa de 
excelência e que será, certamente, enriquecedor para todos os presentes e para o desenvolvimento 
turístico do território. É de salientar o envolvimento de todos os profissionais que, sem reservas, 
aceitaram o convite para partilharem experiências, boas práticas e ideias para o desenvolvimento 
turístico.” 
Em complemento ao programa decorrerão diversas visitas práticas no âmbito do ecoturismo, arte 
urbana e turismo desportivo.  
 
Saiba mais AQUI 
 

Exposição: “Águeda um olhar, múltiplas paisagens …” 

 O Município dedica esta exposição às múltiplas paisagens do concelho. Estes “recantos” ganham 
outra vida quando vistos pela objetiva de vários fotógrafos Aguedenses, que dedicam os seus 
tempos livres a fotografar o que encontram de melhor e mais apelativo no concelho. 
Águeda recebe milhares de turistas que, nesta época, encontrarão no Posto de Turismo um retrato 
do que podem descobrir e fazer em Águeda… um desafio a regressarem! 
 
Horário: 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 (todos os dias) de 3 de julho a 30 de setembro – Posto de 
Turismo de Águeda. 
  
Saiba mais AQUI 
 

Semana do Ambiente e Sustentabilidade 2015 

 
No âmbito da Semana do Ambiente e Sustentabilidade 2015, o Município de Águeda, dinamizou um 
conjunto de atividades/eventos com o objetivo de sensibilizar os cidadãos para o desenvolvimento 
sustentável do território, motivando a comunidade para uma cidadania mais ativa e interventiva. 
O tema para as comemorações enquadrou-se no âmbito do Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de 
junho), com o tema “Sete bilhões de sonhos. Um Planeta. Consuma com moderação”.  
Mais uma vez, a Câmara Municipal de Águeda, pelo projeto da Agenda 21 Local, agradece a todos a 
participação e a colaboração na Semana do Ambiente e da Sustentabilidade, salientando as 
entidades e parceiros que este ano enriquecem o programa com diversas e originais iniciativas! 
 
Saiba mais AQUI  
 

http://agueda21.wordpress.com/comunicacao/e-news/
mailto:agenda21agueda@gmail.com
https://agueda21.wordpress.com/2015/06/29/i-jornadas-europeias-do-turismo-10-a-12-de-julho-agueda/
https://agueda21.wordpress.com/2015/06/29/i-jornadas-europeias-do-turismo-10-a-12-de-julho-agueda/
https://www.facebook.com/events/132388477094026/
https://www.facebook.com/events/132388477094026/
https://agueda21.wordpress.com/2015/05/29/semana-do-ambiente-e-sustentabilidade-2015/
https://agueda21.wordpress.com/2015/05/29/semana-do-ambiente-e-sustentabilidade-2015/


Seminário Internacional – A Competitividade Sustentável nos Territórios do Futuro!  

 
No passado dia 16 de junho decorreu, no Cine-Teatro São Pedro de Águeda, o Seminário 
Internacional “A Competitividade Sustentável nos Territórios de Futuro!”.  

O seminário veio fechar com chave de ouro um ciclo de eventos promovidos pelo projeto da Agência 
para a Sustentabilidade e Competitividade, e contou com a presença de reconhecidos oradores 
nacionais e internacionais. A estes juntaram-se diversas entidades e cerca de 200 participantes, num 
debate por territórios e comunidades mais sustentáveis. 
 
Saiba mais AQUI 

Orçamento Participativo de Águeda - Conhecidos os Resultados da Fase de Pontuação Pública das 

Propostas 

 De 18 a 31 de maio decorreu o período de pontuação pública das propostas rececionadas por via 
eletrónica e correio postal, tendo sido identificadas as 5 propostas que passaram à Fase de Análise 
Técnica. Foram registados 168 votos na Plataforma Participativa, tendo sido identificadas as 5 
propostas mais pontuadas.  
As propostas vão ser remetidas à Comissão de Análise Técnica que irá verificar a sua conformidade 
com os critérios de elegibilidade presentes no Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda.  
 
 
Saiba mais AQUI 
 

 

Próximos Eventos 

Exposição: “Águeda um olhar, múltiplas paisagens …”  

Data: 3 de julho a 30 de setembro Local: Posto de Turismo de Águeda Mais info… 

I Jornadas Europeias do Turismo :: 10 a 12 de julho 

Data: 10 a 12 de julho Local: Biblioteca Municipal Manuel 
Alegre - Águeda 

Mais info… 

Agitágueda 2015 

Data: 4 a 26 de julho Local: Largo 1.º de maio 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. 

  
                                                                                                                                          7 de julho de 2015 
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