
 

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 69 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  

 

Mobilidade Inteligente. Economia forte. 

Sabia que: 
… Este ano o tema da Semana Europeia da Mobilidade foi “Mobilidade Inteligente. 
Economia forte.”? 
… O emprego direto gerado pelo ciclismo, na Europa, representa mais de 650.000 
postos de trabalho e que Portugal é o 3º maior produtor europeu de bicicletas? 
… As pessoas que se deslocam a pé, bicicleta ou transportes públicos despendem mais 
dinheiro no comércio local, face aos automobilistas? 
… O setor dos transportes é responsável por mais de um terço do consumo energético 
nacional? 
 

Destaques 

Divulgação dos Projetos Vencedores da Segunda Edição do Orçamento Participativo de Águeda 

 

De 1 a 30 de setembro de 2016, os 26 projetos finalistas estiveram a votação, de modo 
a encontrar os que irão integrar as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2017, 
até ao limite máximo de 500.000 euros, contando com cerca de 5.000 votos. 
A apresentação dos projetos vencedores está agendada para o próximo dia 7 de 
outubro com o II Fórum Participativo “Modelos de Governação e Inovação de base 
local”.  
 
Saiba mais AQUI 
 

 Conferência do 10º aniversário do Projeto de Recuperação Ecológica do Cabeço Santo  

 

O projeto de Recuperação Ecológica do Cabeço Santo assinalou no dia 3 de setembro o 
seu 10º aniversário com uma jornada de trabalho voluntário. As diversas iniciativas que 
ao longo da última década foram implementadas têm sido dinamizadas pelo Núcleo 
Regional de Aveiro da Quercus, com o apoio do Município de Águeda, tendo desafiado 
a população a participar neste projeto, de forma voluntária e ativa. As celebrações 
deste importante marco incluirão visitas guiadas ao projeto, exposições comemorativas 
e uma conferência no dia 15 de outubro (programa anexo), entre outras ações de 
divulgação. Participe! 
 

Saiba mais AQUI 

Dia Europeu Sem Carros | Semana Europeia da Mobilidade  

 

Entre os dias 16 e 22 de setembro decorreu a nível Europeu a Semana Europeia da 
Mobilidade (SEM) sob o lema “Mobilidade inteligente. Economia forte”, culminando no 
Dia Europeu Sem Carros (DESC). A autarquia tem vindo a comemorar a SEM/DESC, 
destacando assim a sua vocação para o uso de meios de mobilidade suave, como a 
bicicleta e a caminhada. Neste sentido, foram desenvolvidas iniciativas que visam 
promover hábitos de locomoção sustentável, o bem-estar a nível individual e 
ambiental, a saúde e o combate ao sedentarismo. 
 
Adira à mobilidade suave e promova uma economia mais forte! 
 
Saiba mais AQUI 
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 Águeda +B dinamiza programa de valorização da bicicleta  

 

A bicicleta, como agente de valorização e desenvolvimento do território, nas suas mais 
diversas vertentes (económica, ambiental, social), tem estado presente no Município de 
Águeda desde “sempre”, sendo a razão de Águeda ser conhecida e reconhecida como a 
terra das duas rodas. Para aproximar a população da bicicleta foram dinamizadas uma 
grande variedade de iniciativas nos dias 23, 24 e 25 de setembro, entre as quais contou 
com a realização de workshops para a utilização da bicicleta, espetáculos musicais e 
teatrais, jogos e sessões de sensibilização ambiental, passeio orientado de cicloturismo 
e a realização de um logótipo humano.  
 
Saiba mais AQUI 

 Fim-de-semana de observação de aves na Pateira de Fermentelos  

 

O Município de Águeda e a Associação Nacional de Proteção da Natureza Quercus – 
Núcleo de Aveiro, promoveram no passado dia 1 de outubro uma jornada de 
observação de aves na Pateira de Fermentelos, mais concretamente em Óis da Ribeira, 
enquadrado no Eurobirdwatch (Fim de semana europeu da observação de aves). Esta 
iniciativa permitiu dar a conhecer e divulgar entre os participantes a singularidade e 
beleza das espécies da avifauna presentes na lagoa, bem como fomentar a conservação 
dos ecossistemas e habitats que permitem a sua ocorrência. 
 
Saiba mais AQUI 
 

Prémio Nacional Eco-Freguesia XXI | Candidaturas abertas 

 

Encontram-se abertas as candidaturas para o prémio Eco-Freguesias XXI da ABAE 
(Associação Bandeira Azul Europeia). A atribuição do Prémio Nacional Eco-Freguesias 
XXI visa incentivar e reconhecer as freguesias que trabalham no sentido da 
sustentabilidade e desenvolvimento da sua comunidade com enfoque no 
desenvolvimento de ações em prol do ambiente, participação, cidadania e inclusão.  
De 1 de agosto até 31 de dezembro, é possível formalizar a candidatura pelo 
preenchimento de um formulário online. A participação é gratuita.  
 

Saiba mais AQUI 
 

Próximos Eventos 

Jornada de Trabalho Voluntário :: Projeto Cabeço Santo 

Data: 8 de outubro de 2016 Local: Cabeço Santo | Belazaima do Chão - Águeda Mais info… 

Conferência :: Recuperação ecológica e paisagística de áreas florestais 

Data: 15 de outubro de 2016 
Hora: 9h30  

Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda Mais info… 

Encontro de Fotógrafos ::  “Lentes de Águeda em 6 temas…” 

Data: 23 de outubro 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. 

 

  
                                                                                                                                          4 de outubro de 2016 
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