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“Todos têm direito a um ambiente de 
vida humano, sadio e ecologicamente 

equilibrado e o dever de o fazer”. 
 

In Art.º 66 - Constituição da República 
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Como podemos nós assegurar a criação de 

cidades assentes na diversidade para o novo 

milénio – lugares caracterizados pelo vigor 

cultural e pela beleza física que são também 

sustentáveis em termos económicos e 

ambientais? 
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Governação e Cidadania 

Energia e Eco-eficiência 
 

Urbanismo e Mobilidade 

Inovação e Empreendedorismo 

Ambiente e Biodiversidade 
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Submissão de processos on-line 

Rápida resposta ao cidadão, mesmo de casa 
 

Emissão de documentos e licenças NA HORA: 

10.036 licenças na HORA  

180.048 km não percorridos de automóvel 

72.259,20€ de poupança de combustível 

Redução de 24.984 ton of CO2 

Casos de inovação e boas práticas 

reconhecidos nacional e internacionalmente 
 
 

 



 

AGUEDA, município do futuro…  criatividade… 

ambiente… inovação… economia… transparência… competitividade…   

governância...   mobilidade… pessoas... AGUEDA, gestão urbana e 

sustentabilidade... 

                                                          
 
 

 

 

Transparência e aproximação ao cidadão  

ÁguedaTV http://www.agueda.tv/index.ud121 

Agenda 21 Local- Compromissos de Aalborg 

30.000 cidadãos envolvidos direta e indiretamente 

+ de 48 mil visitas ao blog 

+ de 2 mil subscritores da Newsletter 

7 mil manuais de Boas práticas entregues 

1600 participantes nas sessões públicas 

+ 200 entidades envolvidas 

 

http://www.agueda.tv/index.ud121


Pacto de Autarcas - compromisso 20:20:20 

Águeda A++ em Sustentabilidade 

Plano de Ação para a Energia Sustentável:  

33% de redução de CO2 até 2020 

Gestão da frota municipal 

3 veículos híbridos 

Registo de saídas e consumos de combustível 

Projecto Agueda cidade LED 

Pré-Piloto de Sistema de Gestão Dinâmico 

Local de Iluminação Pública 
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Lighting Living Lab 

Instalação de Sistema de Tele-gestão (66 PT) 

9 unidades de microgeração 

Agosto de 2010 – Dezembro 2011: 

Energia produzida = 73.873 kW 

Emissões de CO2e evitadas = 32,4 tonCO2e 

Receita = 39.096,95 € 

Projeto EnerEscolas 

5 escolas 

 

AGUEDA, município do futuro…  criatividade… 

ambiente… inovação… economia… transparência… competitividade…   

governância...   mobilidade… pessoas... AGUEDA, gestão urbana e 

sustentabilidade... 

                                                          



Revisão do PDM de Águeda 

Regeneração Urbana 
Projeto Integrado da ESTGA 

Incubadora Cultural de Águeda e MARCA 
Teatro de Bolso e Espaço Sénior 

CEFAS 
Espaço Multifunções de Águeda 

Requalificação do Largo 1º de Maio e Bares 
Requalificação do Jardim Conde de Sucena 

Programa de Desporto e Bem Estar de Águeda 
Espaço Cidade 

Sernada do Vouga – revitalização turística 

das oficinas de Sernada 

Requalificação Urbana do Parque Ribeirinho 

– margem norte do rio Águeda 
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Estratégia de Mobilidade Sustentável de Águeda 

beAgueda (projeto de utilização gratuita de bicicletas 

elétricas de Águeda) 

 +150 inscritos 

 + 12 mil km percorridos 

+ 2 ton de CO2 não emitidas 

Rede de trilhos pedestres de Águeda 

6 trilhos pedestres implementados 

46 km de trilhos 

Estimativa de 10.000 visitas/ano 

18.727 visitas ao site desde Agosto 2010 

 



Promoção das empresas e clusters locais 

ENoLL  - Lighting Living Lab 

RIC Águeda 

RUnUP Águeda Empreende 

Dinamização de workshops / conferências 

Triple Helix  

programa para o desenvolvimento de parcerias  

Universidade/ Município/ Empresas + Cidadão 
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Parques empresarias de génese municipal 

cerca de 1 000 000 m² na zona do Casarão 

cerca de 50 000 m² na Giesteira Norte 

25,00 €/m² 

e.g. Entreposto do LIDL  

Incubadora de empresas em rede de Águeda 

WiMax – Internet grátis 

para todos ...  

em qualquer lugar...  

à distância de um click! 
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Requalificação e valorização da Pateira de 

Fermentelos 
Polis Ria de Aveiro 

Candidatura a Zona Húmida de Importância Internacional – 

RAMSAR 

Proibição da caça 

Remoção de exóticas – Jacinto-de-água 

Agenda para o Turismo Sustentável da Pateira 

Educação para a Sustentabilidade 

10 eco-escolas 

EnerEscolas 

3º lugar nacional no ECOXXI 
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Viveiros Municipais 

Limpar Portugal | Reflorestar Portugal 

Projeto de Regeneração dos Ecossistemas 

Naturais do Cabeço Santo 

Projeto de eficiência hídrica 

Projeto se não usas tu, uso eu 
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      eSpírito de inovação e competividade 

           Mais eficiência energética 

           Atratividade cultural 

         gestão de Recursos naturais 

                       e-Transportes  

 

               desenvolvimento sustentÁvel  

    Governança @serviços públicos e sociais 

               infraestruturas Urbanas (WIMAX / WIFI) 

             Empreendedorismo 

                fazendo a Diferença… pensar global, agir local  

    creAtividade e cidadania 

 

um Município, uma comunidade sustentável! 


