
 

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 66 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 

 

Celebre o Dia da Terra plantando uma árvore! 

Todos os anos a 22 de abril celebra-se o Dia Mundial da Terra, assinalado em Águeda 
desde 2009, no âmbito das iniciativas da Agenda 21 Local.  
 
O Dia da Terra é uma referência à consciência dos recursos naturais da terra, à 
educação ambiental e à participação como cidadãos ambientalmente conscientes e 
responsáveis. 
 
 

Destaques 

Águeda promove o Birdwatching através realização de workshop de observação de aves 

 

 

O Município de Águeda, em parceria com a SPEA, promove a realização de um 
workshop de formação livre, abordando a temática do Birdwatching. A atividade 
decorre nos dias 8 e 9 de abril incluindo uma formação teórica e outra prática com 
saída de campo a dois locais do Município. 
 
O workshop é dirigido a todos os interessados nesta temática, com inscrição gratuita 
mas obrigatória e limitada a um total de 20 participantes. Para mais informações ou 
inscrição contactar a Câmara Municipal através de dv-as@cm-agueda.pt, indicando 
no assunto Workshop de Birdwatching 2016. 
 
Saiba mais AQUI 
 

 

3.ª Edição Prémio Águeda 21 

 

 

 

Desde 2011 que o prémio Agueda 21 procura destacar a excelência e premiar a 
sustentabilidade, tendo já apoiado projetos cujo montante global ultrapassa os 
500.000,00€. 
 
O Prémio ÁGUEDA 21 faz parte da Agenda 21 Local deste Município, na qual toda a 
comunidade é chamada a apresentar iniciativas e/ou projetos que contribuem 
positivamente para a concretização dos 10 Compromissos de Águeda pela 
Sustentabilidade. 
 
O período de candidaturas decorreu até ao dia 31 de março de 2016. Segue-se a fase 
de análise de candidaturas e posterior divulgação dos resultados. 
 
Saiba mais AQUI 
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Hora do Planeta 2016 

 

 

A “Hora do Planeta” é uma iniciativa da WWF que começou em 2007 em Sidney, na 
Austrália, quando 2,2 milhões de pessoas e mais de 2.000 empresas apagaram as 
luzes por uma hora numa tomada de posição contra as mudanças climáticas. 
 
No âmbito do compromisso de Águeda com a sustentabilidade, e do conceito “ir mais 
além da Hora” em 2016, o Município de Águeda, uma vez mais, aderiu à Hora do 
Planeta. No dia 18 de março foram apagadas as luzes exteriores do edifício da Câmara 
Municipal, que voltaram a ser ligadas apenas no dia 21 de março. 
 
Saiba mais AQUI 
 

OP-Águeda foi a Prática Participativa Mais Votada pelo Público  

 
O Orçamento Participativo de Águeda (OP-Águeda) foi o vencedor da votação 
pública da primeira edição do Prémio de Boas Práticas de Participação em Portugal. 

A votação decorreu entre 3 de fevereiro e 18 de março. As cinco práticas finalistas 
foram selecionadas por um júri composto pela Associação In Loco, o Centro de 
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, a Agência para a Modernização 
Administrativa e o Observatório Internacional da Democracia Participativa (Antena 
sul, Prefeitura de Porto Alegre – Brasil). 

Saiba mais AQUI 

 

Aprovadas as Novas Regras para o Orçamento Participativo de Águeda  

 
Foram publicadas a 10 de março de 2016, em Diário da República, as novas regras 
do Orçamento Participativo de Águeda (OP-Águeda), que entrarão em vigor na 
edição de 2016. 

Segundo Gil Nadais, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, “após a conclusão 
do 1.º ciclo, que corresponde à fase de definição orçamental, refletimos sobre as 
sugestões dos participantes e da equipa técnica, de modo a introduzir ações de 
melhoria na segunda edição”. 

No passado dia 2 de abril foi já inaugurado o primeiro projeto do OP 2015. 

Saiba mais AQUI 

 
 

Próximos Eventos 

Workshop de Birdwatching 

Data: 8 e 9 de abril Local: Parque Alta Vila e Pateira de 
Fermentelos – 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. 

  
                                                                                                                                          5 de abril de 2016 
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