
 

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 65 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 

 Economizar água é algo essencial! 
 Uma torneira aberta gasta de 12 a 20 l/minuto. A pingar perde até 50 l/dia, 1500 

litros/mês. Feche bem as torneiras, verifique-as  e repare as fugas de água. 

 Sabia que a Câmara Municipal de Águeda irá distribuir Kits economizadores de água? 

Esteja atento! 

Destaques 

Escolas Sustentáveis: sessão de sensibilização alunos da EB Fernando Caldeira 

 No âmbito do projeto Escolas Sustentáveis, e do eco-escolas, o Município de Águeda tem 

dinamizado diversas atividades junto das escolas do concelho, envolvendo neste ano letivo 

já mais de 460 alunos dos vários agrupamentos.  

No dia 24 de fevereiro, na Escola Básica Fernando Caldeira, foi dinamizada por três técnicos 

do Município mais uma sessão de sensibilização ambiental e de educação para a 

sustentabilidade, e que mobilizou cerca de 150 alunos (do 1.º ao 3.º ciclo) na discussão 

sobre a importância dos ecossistemas e habitats naturais e artificiais, com particular 

destaque para a importância das zonas húmidas concelhias: Pateira de Fermentelos, 

várzeas dos rios Águeda e Cértima e o rio Vouga. 

 
Saiba mais AQUI 
 

Município de Águeda comemorou 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. Este ano, a Convenção de 

Ramsar propôs o tema “Zonas Húmidas para o nosso futuro: Modos de vida sustentáveis” 

visando sensibilizar a opinião pública para a necessidade de conhecer e proteger estes 

ecossistemas.  

Para assinalar o Dia Mundial das Zonas Húmidas destaca-se a exposição que se encontra 

patente no Posto de Turismo de Águeda até 30 de abril de 2016.  

 
Saiba mais AQUI 
 

 Águeda e a Comunidade Intermunicipal aceitam o desafio Europeu para andar de bicicleta (European 

Cycling Challenge)  

 
De 1 a 31 de maio, Águeda e CIRA com mais de 39 cidades de 15 países europeus vão 

pedalar e competir pelo estatuto da cidade/região mais amiga da bicicleta. 

Todos somos chamados a participar no desafio!  

Como? Simples, a partir de 1 de abril no site https://www.cyclingchallenge.eu poderá 

descarregar uma aplicação para o seu Smartphone e registar-se. 

Assim, durante o mês de maio, sempre que pedalar estará a contribuir para que a Região 

de Aveiro alcance os lugares cimeiros da mobilidade sustentável na Europa! 

 
Saiba mais AQUI 
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Orçamento Participativo de Águeda: Águeda Finalista do Prémio Boas Práticas de Participação 

 
O Município de Águeda é um dos 5 finalistas do Prémio Boas Práticas de Participação, pelo 

que se convidam todos a votar no Orçamento Participativo de Águeda até 18 de março de 

2016. 

O prémio de Boas Práticas de Participação, lançado no passado mês de outubro, inserido 

numa iniciativa da Rede de Autarquias Participativas, tem como objetivo tornar-se um 

incentivo à implementação, disseminação e valorização de práticas inovadoras de 

democracia participativa em Portugal. 

 
Saiba mais AQUI 

 

3.ª Edição Prémio Águeda 21  

 Até dia 31 de março, podem apresentar candidatura ao Prémio ÁGUEDA 21 cidadãos que 

moram e/ou trabalham e/ou estudam no Concelho de Águeda, bem como organizações, 

designadamente estabelecimentos de ensino, empresas, entidades privadas sem fins 

lucrativos, organizações não-governamentais, associações e autarquias. 

Para concorrer, subscreva a Carta de Compromisso com a sustentabilidade e preencha o 

formulário de candidatura. Os vencedores podem ganhar até 2.000,00€ na categoria 

Organizações, e até 500,00€ na categoria Famílias. 

 

Participe! Águeda 21 somos todos nós! 

 

Saiba mais AQUI 

 

Águeda promove fórum de discussão para a promoção da bicicleta e da caminhada no 1ª CEB  

 

A Câmara Municipal de Águeda promoveu, no passado dia 19 de fevereiro, um fórum de 

discussão no âmbito do projeto europeu “TRACE - Walking and Cycling Tracking Services”. 

Direcionada para a comunidade escolar, esta sessão contou com 18 participantes, entre 

representantes dos agrupamentos de escolas do concelho, professores, encarregados de 

educação, investigadores na área dos serviços TIC e da bicicleta e de profissionais na área 

da alteração comportamental. Esta reunião teve como objetivo recolher contributos para a 

definição de uma campanha de promoção da caminhada e da bicicleta como meio de 

deslocação diária, a implementar no próximo ano letivo em escolas do município..  

 
Saiba mais AQUI 

 

Próximos Eventos 
Hora do Planeta 
 

Data: 19 e 20 de março 
 

Período de candidatura ao Prémio Águeda 21 

Data: Até 31 de março Local: Águeda Mais info… 

Exposição "VISIT ÁGUEDA NATUREZA" 

Data: Até 30 de abril Local: Posto de Turismo 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. 

 
                                                                                                                                          1 de março de 2016 
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