
 

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 71 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  

 

No dia 2 de fevereiro de 1971 realizou-se em Ramsar (Irão) a Convenção para a 
Convenção de Ramsar – Convenção das Zonas Húmidas com Interesse 
Internacional para as Aves Aquáticas (Convention on Wetlands of International 
Importance Especially as Waterfowl Habitat), data que assinala desde 1992 o Dia 
Mundial das Zonas Húmidas! 
 
Sabia que desde 2012 a Pateira de Fermentelos e vales do rio Águeda e rio 
Cértima estão reconhecidos e classificados como zona Ramsar? Visite este lugar 
único! 
 

Destaques 

Prémio Águeda 21: inscrições abertas! 

 

Desde 2011 que o Prémio Águeda 21 tem apoiado projetos num montante global 
que já 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. Abertas as inscrições para a 
4ª edição até 31 de março de 2017. Participe! 
 
Saiba mais AQUI 

 

 

 Inaugurados dois espaços para Autocaravanistas  

 

A Estação de Serviço de Autocaravanistas, no Largo 1.º de Maio, e a do Espaço de 
Pernoita para Autocaravanistas na Maçoida foram inauguradas no dia 27 de 
janeiro, contando com a participação dos Vereadores Edson Santos e Elsa Corga. 
Para além de autocaravanistas do Concelho e de diversos pontos do país, esteve 
presente a Vice-Presidente da Associação de Autocaravanismo de Portugal, Maria 
Teresa Paiva, reforçando assim a importância da iniciativa do Município de 
Águeda.  
 

Saiba mais AQUI 

 

Águeda recebe Encontro Participativo para o Orçamento Participativo Nacional 

 

Águeda recebeu, no passado dia 3 de fevereiro, às 21 horas, na Sala Multiusos da 
Biblioteca Municipal Manuel Alegre, um Encontro de Participação para recolha de 
ideias para Portugal, no âmbito do Orçamento Participativo Nacional promovido 
pelo Governo. Para mais informações consulte: http://opp.gov.pt  
 
Saiba mais AQUI 
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Sessões de Educação Ambiental e para a Sustentabilidade na comemoração do Dia Mundial das 

Zonas Húmidas  

 

No passado dia 2 de fevereiro o município, em articulação com o EcoEquipa da EB 
Fernando Caldeira, dinamizou uma sessão de sensibilização ambiental e para a 
sustentabilidade, enquadrada nas comemorações do Dia Mundial das Zonas 
Húmidas. Participaram mais de 100 alunos do primeiro e segundo ciclo do ensino 
básico nas dinâmicas lúdico-pedagógicas realizadas, onde se salientou o valor e 
relevância destas áreas para a preservação da biodiversidade e para a regulação 
do ciclo da água, com especial destaque para a influência a nível local dos Sítios 
Rede Natura 2000 e Ramsar existentes no concelho: zona Ramsar da Lagoa da 
Pateira de Fermentelos e vales dos rios Águeda e Cértima, SIC e ZPE Ria de Aveiro 
e SIC Rio Vouga. 
 
Saiba mais AQUI 

 

 Escolas Sustentáveis incentivam comunidade escolar na adoção de atitudes mais «amigas do 

ambiente» 

 

 

No decorrer do presente ano letivo, e dando continuidade ao projeto Escolas 
Sustentáveis, a Câmara Municipal de Águeda já promoveu e dinamizou diversas 
sessões e atividades temáticas de sensibilização ambiental em escolas do 
concelho, envolvendo cerca de 1.700 alunos e restante comunidade educativa. O 
Município esteve ainda representado pelo Executivo municipal em diversos 
momentos que marcam o desenvolvimento do programa EcoEscolas, 
acompanhando o hastear do Galardão/Bandeira Eco Escolas, bem como a 
realização de Eco-Conselhos nas escolas aderentes a este programa. 
 
Saiba mais AQUI 

 

Próximos Eventos 

Exposição de Artesanato  

Data: março de 2017 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. 

 

   
7 de fevereiro de 2017 
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