
 

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 73 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  

 

 

 
Aproxima-se a altura de férias! Experimente o Ecoturismo, é uma boa forma de 
estar em contacto com áreas naturais e zonas protegidas. Viaje com o mínimo de 
bagagem possível, levando só o essencial (nas viagens, menos peso significa 
menos combustível consumido). Procure destinos que impliquem viagens mais 
curtas, opte por soluções como o comboio ou o barco. E sempre que possível, 
ande a pé ou de bicicleta.  
 
2017 é o Ano do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento – descubra o 
programa das Jornadas Internacionais de Turismo (7 e 8 de julho em Águeda). 
 

Destaques 

Workshop de birdwatching 

 
 

O Município de Águeda realizou nos dias 27 e 28 de maio, a terceira edição do 
workshop de birdwatching, com uma sessão teórica, no primeiro dia, e uma 
prática, no segundo, que incluiu 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. 
 
Ainda no dia 27 de maio, a autarquia apresentou o filme documentário: 
“Preservação e valorização de Embarcações Tradicionais – Bateiras” contando com 
o apoio da Freguesia de Travassô e Óis da Ribeira e a ARCOR – Associação 
Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira, contribuindo assim para a preservação 
deste legado cultural e para a promoção turística do Município. 
 
Saiba mais AQUI 

 

“Estou com a Natureza” –  sensibilização ambiental e para o desenvolvimento sustentável 

 

No âmbito da Semana do Ambiente e Sustentabilidade, o Município de Águeda 
dinamizou diversas ações (palestras e saídas de campo) envolvendo 520 
participantes, contando com a presença de alunos, professores e demais 
comunidade da EB de Aguada de Cima, EB de Fermentelos, EB Fernando Caldeira, 
EB1 de Águeda, EB de Valongo do Vouga e da Delegação de Águeda da Cruz 
Vermelha Portuguesa.  
 
Estas sessões tiveram como foco os temas da biodiversidade e eficiência 
energética assinalando assim o Dia Mundial da Biodiversidade, o Dia Mundial da 
Energia e o Dia Mundial do Ambiente, este ano sob o tema proposto pelo PNUMA 
“Estou com o Ambiente” 
 
Saiba mais AQUI 
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TRACE :: Águeda promove Mobilidade Sustentável através do jogo da Serpente Papa-Léguas 

 

 

Entre os dias 26 de maio e 9 de junho, um grupo de crianças das escolas (EB1 
Águeda. EB Fernando Caldeira, EB1 Borralha, EB Trofa e Pioneiros) do concelho de 
Águeda participaram no Projeto Europeu TRACE promovido pelo Município de 
Águeda, tendo como objetivo principal encorajar os alunos a utilizar modos mais 
sustentáveis de deslocação para a escola. Com recurso à caminhada, bicicleta e 
transporte público, diversas crianças deslocaram-se nestes dias fomentando o 
gosto entre as crianças pela mobilidade sustentável. 
 

 
 

Saiba mais AQUI 
 

Jornadas Voluntárias de Primavera – Cabeço Santo 

 

Decorreu no passado dia 3 de junho, as Jornadas Voluntárias de Primavera 
dinamizadas pela QUERCUS no Cabeço Santo, onde voluntários se empenharam 
na importante ação de cuidar das árvores. Os trabalhos iniciaram-se nos antigos 
socalcos de eucalipto da área conhecida por “Costa”, logo a jusante das terras do 
Feridouro. Apesar das condições difíceis do solo, a maior parte das árvores 
encontrava-se com boa vitalidade.  
 
Com esta ação pretendeu-se promover nos voluntários o gosto pela floresta, 
através da tomada de consciência do papel ativo que podem ter na reflorestação 
das áreas ardidas e invadidas por plantas invasoras. 
 
Saiba mais AQUI 

 
 Águeda dinamizou o "Fórum NZEB para todos" –  Passive House 

 

 

No passado dia 9 de junho, decorreu na Câmara Municipal de Águeda, o Fórum 
NZEB para todos - Passive House, uma iniciativa integrada na Semana do 
Ambiente e Sustentabilidade. 
 
 
Saiba mais AQUI 
 

 
A Câmara Municipal de Águeda agradece a todos a participação e a colaboração na Semana do Ambiente e 
Sustentabilidade. 
 
Pensar local, agir global! Águeda 21, somos todos nós! 

Próximos Eventos 
 

Conferência Internacional Energia e Smart Cities 

Data: 29 e 30 de junho Local: Centro de Artes de Águeda Mais info… 
 

   
 

Jornadas Internacionais de Turismo 

Data: 7 e 8 de julho Local: Centro de Artes 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. 
 

 
13 de junho de 2017 
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