
 

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 61 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:  
… civilizações antigas, como a Suméria, Mohenjo Daro (Índia), Grécia e Roma, 

proporcionavam serviços de saneamento aos seus cidadãos: água canalizada, esgotos e 

recolha de resíduos? 

… a produção de detritos é maior do que nunca na história da humanidade? 

… está na sua mão a chave para a solução do problema da gestão de resíduos? 

… comemora-se a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos entre os dias 21 e 29 de 

novembro? Participe! 

Destaques 

Sessão Pública da ARHC para apresentação e debate dos Planos de Gestão das Regiões 

Hidrográficas do Vouga, Mondego e Lis  

 

A Agência Portuguesa do Ambiente promove durante um período de 6 meses, o 
processo de participação pública dos Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas 
(PGRH). Enquadrado neste âmbito no dia 30 de outubro, pelas 10h00, decorreu no 
Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda, uma sessão pública de 
apresentação/debate da proposta de PGRH da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego 
e Lis. 
 
Saiba mais AQUI 

Município de Águeda recebe a Rota dos 20 

 

Para assinalar os 20 anos do programa Eco-Escolas, o Município de Águeda adere à 
iniciativa “Rota das Eco-Escolas – Rota dos 20”, coordenada pela ABAE (Associação 
Bandeira Azul da Europa). O pergaminho, o Livro dos Municípios, a Bandeira da Rota e o 
Livro das Escolas são os quatro que constituem o testemunho a ser transmitido entre as 
Eco-Escolas participantes. A Rota realiza-se da Eco-Escola mais distante para a mais 
próxima da Câmara Municipal, recolhendo sugestões que favoreçam uma mobilidade 
mais sustentável no quotidiano. O Município receberá dia 5 de novembro o 
testemunho, assumindo o compromisso de analisar as propostas efetuadas.  
 
Saiba mais AQUI 
 

Município de Águeda apoia viagem das escolas do concelho para receção dos Galardões Eco-

Escolas  

 

O Município de Águeda apoiou a deslocação de alunos e professores das cinco Eco 
Escolas galardoadas de Águeda, até a cidade de Torres Vedras, no passado dia 14 de 
outubro de 2015. O Eco-Escolas é um programa internacional que pretende encorajar 
ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da 
Educação Ambiental. Perto de 4000 alunos de escolas de todo o país, reuniram-se para 
celebrar o espírito “eco”. Parabéns a todas as Eco-Escolas do concelho de Águeda pelo 
trabalho de excelência desenvolvido! 
 
Saiba mais AQUI 
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Trilho “Terras de Granito” eleito um dos melhores de Portugal 

 

Um portal web (VortexMag) de língua portuguesa dedicado à divulgação de temas 
relacionados com a sociedade, cultura, viagens e tecnologia, elegeu os 10 melhores 
percursos pedestres de Portugal. Numa lista onde constam importantes trilhos, o Trilho 
Terras de Granito foi também eleito um dos mais belos e interessantes do país. O 
Vereador do Turismo, Edson Santos, reitera o convite para que “os Aguedenses e todos 
os amantes da natureza e de atividades ao ar livre visitem este trilho mas também os 
demais percursos pedestres de Águeda” que levam os pedestrianistas a percorrer 
aproximadamente 50 km de magníficos trilhos em todo o concelho. 
 
Saiba mais AQUI 

Apurados os 17 projetos vencedores do OP-Águeda  

 

Decorreu no passado dia 9 de outubro, a cerimónia pública para apresentação dos 
resultados (21 projetos) e entrega de prémios dos projetos vencedores do orçamento 
Participativo de Águeda. Na cerimónia de entrega de prémios, Gil Nadais, Presidente da 
Câmara Municipal de Águeda agradeceu a “todos os que, direta ou indiretamente, 
contribuíram para o sucesso da primeira edição do OP-Águeda”.  
 
Saiba mais AQUI 
 

Jornadas Voluntárias de outono no Projeto Cabeço Santo: as próximas jornadas  

 

Irá decorrer durante o outono e inverno mais uma campanha de trabalhos em regime 
de voluntariado no Cabeço Santo, mediante inscrição prévia. As jornadas de 
voluntariado estão programadas para dia 21 de novembro e 12 de dezembro. O dia 21 
de novembro será inteiramente dedicado à produção de bolas de sementes de diversas 
espécies. Esta jornada decorrerá dentro de portas, na Quinta das Tílias em Belazaima, e 
poderá facilmente incluir pessoas que não têm facilidade de realizar trabalho de 
campo.  
 
Saiba mais AQUI 
 

Próximos Eventos 

Abertura Exposição: “Enoturismo”  

Data: 6 de novembro 
Horário: 18:30 

Local: Posto de Turismo - Águeda Mais info… 

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos – Casa do Ambiente 

Data: 16 a 20 de novembro 
Horário: 10:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 

Local: Águeda Mais info… 

Jornadas de voluntariado no Cabeço Santo 

Data: 21 de novembro; 12 de dezembro 
Horário: 9:00 às 17:00 

Local: Cabeço Santo - Belazaima 
do Chão 

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 novembro de 2015 
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