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ÁGUEDA 21 

 

A agenda 21 local de Águeda 



Processo de promoção da sustentabilidade municipal que 

é definido, implementado e avaliado com a participação da 

comunidade. 

 

Capítulo 28 da Agenda 21 

 

    “Cada poder local deverá entrar em diálogo com os seus cidadãos, organizações locais e 

empresas privadas e deverá adoptar uma “Agenda 21 Local”. Através de processos 

consultivos e de estabelecimento de consensos, os poderes locais deverão aprender com os 

cidadãos e com as organizações locais, cívicas, comunitárias, comerciais e industriais e adquirir a 

informação necessária para elaborar melhores estratégias. O processo de consulta deverá 

aumentar a consciencialização dos cidadãos em questões de desenvolvimento sustentável.” 



Processo de promoção da sustentabilidade municipal que 

é definido, implementado e avaliado com a participação da 

comunidade. 



 

a21.1.mpg


 14 de Fevereiro de 2009 

Inovadora Campanha 

Publicitária (Teasers, 

vídeos, cartazes, e-mails, 

giff, anúncios imprensa, 

convites directos…)  

 

Cerca de 100 participantes 

 

 

Apresentação pública do 

Águeda 21  

 

a21.1.mpg


14 de Fevereiro de 2009 

 

61 088 visitantes 

 

www.agueda21.wordpress.com 

 

2250 subscritores da 

Newsletter 

 

http://www.agueda21.wordpress.com/


 

Guias de Boas Práticas 

Sustentáveis 



 

Guias de Boas Práticas, para Cidadãos, Escolas e Empresas 

[+ de 8.000 guias distribuídos] 



 

Agenda Anual Águeda 21 

Dicas de Sustentabilidade 

publicadas nos 3 jornais locais 



 

Águeda 21 vai à ESCOLA 

Sessões de sensibilização nas escolas da 

rede pública (1º, 2º, 3º Ciclo do Ensino 

Básico e Secundárias) 

Distribuição de inquéritos para os 

familiares 

34 escolas  

 

2000 alunos 

 

100 professores  





 

MAPA - Mapa Positivo de Águeda 

[+ de 850 jovens identificaram 140 pontos positivos do Concelho] 

Pateira de Fermentelos 

"... É aqui que passo a maior parte do 

meu tempo, é aqui que faço o que 

mais gosto e onde me divirto mais." 

  

 Autor: AB | ES Adolfo Portela | 11º 

Fonte de Pilatos (Mourisca do Vouga) 

"Monumento que contém poemas de 

grandes senhores da terra... retrata o 

quotidiano do antigamente..." 

 

Autor: HA | ES Adolfo Portela | 11º 



 

Convite à comunidade e  

instituições de Águeda 

Dia da Terra – 22 de Abril 2009 

50 entidades envolvidas 

500 cidadãos envolvidos 

directamente 

Cerca de 20 actividades 

Grupos de Trabalho Temáticos 

ESA 



 



 



 



 



 

Comprometimento 

[+ de 400 cidadãos identificaram 

~ 3.000 ações para melhorar a qualidade de vida em Águeda] 

Compromissos de Águeda pela Sustentabilidade 

[1670 contributos de ~ 350 cidadãos] 

 

 

Participação cidadã na construção da cidade (concelho) sustentável  



 
Participação cidadã na construção da cidade (concelho) sustentável  



Participação cidadã na construção da cidade (concelho) sustentável  

30.000 cidadãos envolvidos 

~ 200 entidades locais e regionais 



Águeda 21 Somos todos nós! 



Águeda 21 Somos todos nós! 



Águeda 21 Somos todos nós! 



Águeda 21 Somos todos nós! 



Categoria 1 - Organização 

Categoria 2 - Famílias 

 

Total - 5000 euros de Prémio 

Águeda 21 Somos todos nós! 



1ª edição Prémios Águeda 211ª edição Prémios Águeda 21  

10 projetos a concurso10 projetos a concurso  

Investimento de 450 000 eurosInvestimento de 450 000 euros  

Águeda 21 Somos todos nós! 



1ª edição Prémios Águeda 211ª edição Prémios Águeda 21  

Projeto Metamorfoses Projeto Metamorfoses ––  Cruz Vermelha PortuguesaCruz Vermelha Portuguesa  

Águeda 21 Somos todos nós! 



                  

                     transparência nas ações e objetivos 

      Mobilização de toda a sociedade 

      Atividades atrativas 

         apresentação de Resultados 

                   Trabalho contínuo 
 

                creAtividade e inovação 

           empenho dos Governantes 

                 eqUidade 

     Exemplo  

                                Diversos planos de ação 

                         desenvolvimento   sustentAvel 

 

Um município e cidadãos para o futuro…  

Águeda 21 Somos todos nós! 



 
 

Águeda 21 Somos todos nós! 

rio mais 20 - Mac and PC.mp4
AgendaLocal21_Apresentacao.mp4


Obrigada! 
 

Águeda 21 SOMOS  TODOS NÓS! 
 

Município de Águeda 

agenda21agueda@gmail.com  
 

Águeda 21 Somos todos nós! 
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