
 

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 72 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  
 

 

Sabia que: 
Em 1981 a Direção Geral de Energia instituiu em Portugal o dia 29 de maio como 
“Dia Nacional da Energia”? A energia tem um papel fundamental no nosso dia-a-
dia. O “Dia Mundial da Energia” foi designado para discutir e resolver os 
problemas atuais relacionados com a produção de energia, as consequências da 
massiva utilização de fontes não renováveis, a necessidade de melhorar a 
eficiência no uso de recursos energéticos e a aposta nas fontes energéticas 
renováveis. 
 

Destaques 

Município de Águeda promove workshop de birdwatching 

 

 

O Município de Águeda realiza, a 27 e 28 de maio, a terceira edição do workshop 
de birdwatching, com uma sessão mais teórica, no primeiro dia, e uma prática, no 
segundo, que inclui uma saída de campo à lagoa da Pateira de Fermentelos. 
 
A realização anual de um workshop para observação de aves na Pateira de 
Fermentelos, entre outras ações e projetos, integra a estratégia municipal para a 
promoção do turismo de natureza, preservação dos habitats naturais e educação 
ambiental. 
 
Dirigida a todos os interessados em observação e interpretação da natureza e das 
aves, as inscrições são gratuitas, mas limitadas e obrigatórias, devendo ser 
efetuadas até 24 de maio, através do 234 180 197 ou dv-as@cm-agueda.pt. 
 
Saiba mais AQUI 

 

Águeda celebra o Dia da Terra com Caminhada da Sustentabilidade  

 

No dia 21 de abril, Águeda comemorou o Dia da Terra com uma caminhada 
sustentável pelas artérias da cidade, que envolveu 270 alunos da EB de 
Águeda/Chãs e da EB Fernando Caldeira. 
 
A Caminhada da Sustentabilidade resulta de uma parceria entre o projeto Eco-
Escolas do Agrupamento de Escolas de Águeda e o Município de Águeda. Os 
alunos partiram das escolas para uma caminhada pela cidade rumo ao Largo do 
Município, onde o grupo, à semelhança de anos anteriores, se juntou 
simbolizando um “braço ao Planeta”.  
 
Além da caminhada, os alunos expuseram cartazes alusivos aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) e 
mensagem de sensibilização ambiental. 
 
Saiba mais AQUI 
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Nova frota elétrica vai poupar mais de 16 mil euros por ano em combustível à Câmara Municipal 

de Águeda e 19 toneladas de CO2  

 

A Câmara Municipal de Águeda adquiriu 12 viaturas 100% elétricas, num 
investimento de cerca de 150 mil euros, que vai contribuir para poupar mais de 16 
mil euros por ano em combustível, graças à substituição de veículos automóveis a 
diesel por carros elétricos. 
 
Segundo Gil Nadais, Presidente da edilidade, esta medida inscreve-se “numa 
estratégia para reduzir as emissões de CO2, de acordo com o compromisso 
assumido em 2009, com a assinatura do Pacto de Autarcas onde a autarquia de 
Águeda apostou na mobilidade menos carbónica, mais sustentável!”. 
 
Esta reestruturação da frota da autarquia passou ainda pelo abate de 7 viaturas (3 
a gasolina e 4 a gasóleo), cujo consumo anual cifrava-se nos 16 mil euros por ano, 
e que agora convertem-se em poupança efetiva com estas viaturas livres de 
emissões e 100% elétricas. 
 
Saiba mais AQUI 
 

Águeda aderiu à Hora do Planeta 2017 

 

A “Hora do Planeta” é uma iniciativa global ambiental em parceria com a 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 da evolução da campanha “Hora do Planeta” e do conceito ‘faltam 60 
noites para a Hora do Planeta’, o Município de Águeda comprometeu-se desligar 
por 60 minutos, durante a Hora do Planeta, e prolongando-se durante o fim-de-
semana, a iluminação exterior de edifícios municipais, em particular do edifício 
dos Paços do Concelho, Posto de Turismo e Piscinas Municipais, tratando-se de 
uma ação importante e simbólica, à qual o município aderiu devido às suas 
preocupações ambientais e de promoção da eficiência energética. 
 
Saiba mais AQUI 

 
 Orçamento Participativo :: Fase de recolha de propostas 

 

 

O OP-Águeda é um processo que envolve voluntariamente os cidadãos - com 16 
ou mais anos, naturais e/ou residentes no Concelho de Águeda, bem como os que 
estão afetos por razões académicas - na apresentação, priorização e votação de 
propostas que irão integrar as Grandes Opções do Orçamento e Plano de 2018. 
 
Para a edição de 2017/2018, o Executivo Municipal disponibilizou uma verba de 
€500.000 do orçamento municipal, para projetos propostos pelos cidadãos. 
 
Saiba mais AQUI 

 

Próximos Eventos 
 

Semana do Ambiente e da Sustentabilidade 

Data: 22 de maio a 9 de junho 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 maio de 2017 
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