
 

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 62 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:  
O Município de Águeda estará presente na Conferência das Nações Unidas sobre 
Alterações Climáticas – COP21. Esta importante cimeira mundial decorre em Paris até 
ao dia 11 de dezembro e tem como principal objetivo estabelecer um novo acordo 
internacional sobre o clima, para diminuir a emissão de gases de efeito estufa, o 
aquecimento global e, em consequência, limitar o aumento da temperatura global em 
2º C até 2100. 
 

Destaques 

Bandeiras ECOXXI e Autarquia + Familiarmente Responsável hasteadas em Águeda 

 

 

 

Pelo terceiro ano consecutivo o Município de Águeda ficou entre os três municípios 
portugueses “mais sustentáveis”, classificados no âmbito do projeto ECOXXI 2015, 
dinamizado pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).  
“Considero que a conquista da bandeira da ECOXXI 2015 é motivo de regozijo para 
todos os aguedenses e técnicos da autarquia, na medida em que se traduz no 
reconhecimento do caminho que a Câmara Municipal de Águeda e os seus parceiros 
têm trilhado em matéria de sustentabilidade”, afirmou o Presidente da autarquia, Gil 
Nadais. O executivo da Câmara Municipal de Águeda realizou no dia 17 de novembro, a 
cerimónia do hastear da bandeira ECOXXI. No dia 1 de dezembro decorreu a cerimónia 
do hastear da Bandeira Autarquia + Familiarmente Responsável. A Câmara Municipal de 
Águeda voltou a ser considerada – pelo sexto ano consecutivo – uma das Autarquias 
Mais Familiarmente Responsáveis. Este reconhecimento foi tornado público pelo 
Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR) no dia 5 de 
novembro, e resulta de um inquérito feito pelo OAFR às autarquias portuguesas em que 
foram analisadas as políticas de família dos municípios em onze áreas de atuação. 
 
Saiba mais AQUI 
 

Município de Águeda :: Rota dos 20 

 
Para assinalar os 20 anos do programa Eco-Escolas, o Município de Águeda aderiu 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 constituem o testemunho a ser transmitido entre as Eco-Escolas 
participantes. O percurso iniciou-se no dia 21 de outubro de 2015 (com a passagem do 
testemunho do Município de Anadia) e terminou no dia 5 de novembro de 2015 
(passando o testemunho ao Município de Aveiro), com a entrega da bandeira da rota, 
do pergaminho e do livro, devidamente preenchidos com sugestões das Eco-Escolas 
participantes, algumas delas com grande pertinência no dia-a-dia da comunidade 
escolar. 
Do Município de Águeda participaram as seguintes escolas: EB 2,3 de Valongo do 
Vouga, Instituto Duarte Lemos, Escola Secundária Adolfo Portela, Escola Básica 
Fernando Caldeira e EB de Águeda + Jardim de Infância. 
 
Saiba mais AQUI 
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Escolas de Águeda exibem bandeira da sustentabilidade 

 

 

 

O Município de Águeda apoiou a deslocação de alunos e professores das delegações 
das eco-escolas de Águeda: Escola Básica Fernando Caldeira, Escola Básica de Águeda, 
Escola Secundária Adolfo Portela, Instituto Duarte Lemos, Agrupamento de Escolas de 
Valongo do Vouga, a Torres Vedras onde receberam o galardão máximo que reconhece 
o trabalho das comunidades escolares em prol da sustentabilidade. 
 
Sucedem-se as cerimónias de hastear da Bandeira Verde nas escolas, tendo as mais 
recentes sido realizadas na EB Fernando Caldeira (com a presença da Vereadora da 
Educação, Elsa Corga) e na EB de Valongo do Vouga, esta última no passado dia 18 de 
novembro, e contou com a presença do Vice-Presidente do Município, Jorge Almeida. 
 
Esta bandeira fica hasteada durante todo o ano nas escolas, visível a toda a 
comunidade, representando o “reconhecimento nacional do esforço desenvolvido por 
alunos, professores e funcionários que, em parceria com a Autarquia e outras 
instituições locais, têm procurado dar resposta a problemas detetados no âmbito 
ambiental” relembra Jorge Almeida. 
 
Saiba mais AQUI 
 

Casa do Ambiente regressa a Águeda 

 

No âmbito da Semana Europeia da Prevenção dos Resíduos, a Casa do Ambiente da 
ERSUC deslocou-se até Aguada de Cima, onde permaneceu em exposição de 16 a 20 de 
novembro, com o objetivo de disponibilizar informação e sensibilizar a comunidade 
escolar para a importância da redução de resíduos. 
Estas ações têm a finalidade de sensibilizar os cidadãos, particularmente os mais 
jovens, para a necessidade de aproveitar, reutilizar e reduzir a produção de resíduos 
urbanos (RU), especialmente os recicláveis tais como cartão/papel, embalagens 
metálicas, de plástico e de vidro. 
Neste sentido, a Autarquia continua a desenvolver junto dos cidadãos boas práticas de 
sustentabilidade promovendo assim que todos trabalhem em prol do ambiente, bem 
como na defesa dos recursos naturais do planeta. 
 
Saiba mais AQUI 
 

Próximos Eventos 

Abertura da Exposição no Posto de Turismo: Natal – mostra de presépios e aldeia de Natal 

Data: 4 de dezembro 
Horário: 18:30 

 

Local: Posto de Turismo – Águeda  

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. 

 

  
 
 

 

                                                                                                                                          1 de dezembro de 2015 
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