
 

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 64 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.  

Especial Ramsar 

 

 

 

 

 

 

 
Sabia que: 
Hoje, dia 2 de fevereiro comemora-se o Dia Mundial das Zonas Húmidas? 
  
A Pateira de Fermentelos corresponde a uma importante zona húmida, onde ganha 
destaque a lagoa natural considerada por muitos como a “maior lagoa natural da 
Península Ibérica”. Esta área suporta uma diversidade de espécies da flora e fauna, 
onde se destaca a abundância de aves. 
 
Estatuto de proteção  

Por definição, as Zonas Húmidas (ZH) são áreas de sapal, paul, turfeiras ou águas, 
naturais ou artificiais, permanentes ou temporárias, estáticas ou correntes, doces, 
salobras ou salgadas, incluindo extensões de água do mar, cuja profundidade na maré 
baixa não exceda os 6 metros, e zonas costeiras e ribeirinhas (Convenção de Ramsar). 

Estas ZH, onde se inclui a Pateira de Fermentelos, desempenham importantes funções 
nos ecossistemas como regularização hídrica e climática, a purificação da água, 
contrariam o efeito de estufa, protegem a costa, alimentam reservatórios naturais 
subterrâneos, suportando uma elevada biodiversidade, entre outras. As zonas húmidas 
são, aliás, áreas de grande produtividade primária da terra (a par com as florestas 
tropicais), suportando assim uma fauna e flora riquíssimas e com diversos estatutos de 
proteção e conservação. 
 
 

Destaques 

Exposição "VISIT ÁGUEDA NATUREZA" 

 

O concelho de Águeda abrange um vasto e rico património natural e paisagístico, sendo 
que 11% do território está na REDE NATURA 2000 e inclui uma Zona Ramsar. Os 
recursos naturais endógenos, que se estendem desde nascente (na zona serrana) até 
poente (junto à lagoa da Pateira), permitem a ocorrência de uma elevada 
biodiversidade e de múltiplas paisagens que convidam à descoberta do território e à 
prática de atividades desportivas, com destaque para o pedestrianismo, a orientação e 
o BTT. As aldeias serranas típicas, a floresta, os trilhos, parques, rios e ribeiras encerram 
experiências inesquecíveis e a vontade de voltar.  
O Município levará a efeito diversas iniciativas neste âmbito, nomeadamente, 
Workshop de birdwatching, Moinhos Abertos, Caminhadas e Desporto de Natureza.  
  
Destaca-se a exposição destinada ao Turismo de Natureza patente no Posto de 
Turismo de Águeda até 30 de abril.  
 
Saiba mais AQUI 
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Município de Águeda comemora o Dia Mundial das Zonas Húmidas:: 2 de fevereiro 

 

 

 

 

 

 

O Município de Águeda promoveu a classificação da Lagoa da Pateira de Fermentelos e 
vale dos rios Águeda e Cértima como Zona Húmida de Importância Internacional, 
reconhecimento validado pela Convenção de Ramsar em 2012. Esta área é também 
classificada como Rede Natura 2000, estando integrada no Sítio de Interesse 
Comunitário (SIC) | Zona de Proteção especial (ZPE) da Ria de Aveiro.  
Este ano o tema adotado é “Zonas Húmidas para o nosso futuro: Modos de vida 
sustentáveis” dando relevo à importância da conservação e ao uso sustentável das 
zonas húmidas, associando-a desta forma ao bem-estar das comunidades cujo sustento 
se encontra dependente destes ecossistemas. 
 
Saiba mais AQUI 

 

Concurso de fotografia: Dia Mundial das Zonas Húmidas 

 

 

Devido às suas singularidades ambientais e ecossistemas únicos, a Lagoa da Pateira de 
Fermentelos e Vale dos Rios Águeda e Cértima foi reconhecida como Zona Húmida de 
Importância Internacional, Sítio Ramsar, em 2012. Neste sentido, Águeda adere uma 
vez mais às comemorações que assinalam o Dia Mundial das Zonas Húmidas (2 de 
fevereiro). 
 
Entre outras iniciativas o Município apoia e divulga o concurso internacional de 
fotografia, organizado e dinamizado pela Convenção de Ramsar. O desafio é colocado a 
todos os jovens entre 15 e 24 anos, propondo a deslocação até uma zona húmida para 
fotografarem as belezas ali existentes. As fotografias, em formato digital, deverão ser 
carregadas no portal http://www.worldwetlandsday.org/photo-contest. Este concurso 
estará patente desde 2 de fevereiro, devendo os trabalhos serem submetidos até final 

do dia 2 de março. 
 
 Saiba mais AQUI 
 

 

Próximos Eventos 

Período de candidatura ao Prémio Águeda 21 

Data: Até 31 de março de 2016 

 
Local: Águeda Mais info… 

Consulta Pública do Orçamento Participativo de Águeda 

Data: Até 14 de fevereiro de 2016 

 

Local: 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 fevereiro de 2016 
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