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Ambiente

No seguimento dos trabalhos que marcaram a importante intervenção na Praia da Barra, nomeadamente na linha
de praia que compreende o apoio de praia Offshore, iniciados ainda na primavera, verificou-se que a erosão localizada
naquele apoio de praia poderia efetivamente vir a colocar em risco pessoas e bens.

Assim e com o objetivo de resolver essa situação, foram realizados, no passado dia 13 de julho e pela noite dentro,
os trabalhos necessários à transposição de areia existente a sul da praia, junto ao esporão, para a zona do Apoio
de Praia.

Mais uma vez foram determinantes as múltiplas diligências que a Câmara Municipal de Ílhavo encetou junto das
entidades com competências na gestão da Orla Costeira, e que assim resultaram na aplicação célere duma estratégia
concertada de reforço e defesa de toda aquela nossa zona de praia, após a colocação inicial de geobags com areia,
sob supervisão da Agência Portuguesa do Ambiente.

A Câmara Municipal de Ílhavo continuará a dar toda a atenção e destaque à boa gestão da costa do nosso
Município e da Região de Aveiro, atuando no sentido do aprofundamento da cooperação institucional e da defesa
de intervenções devidamente interligadas entre as várias entidades com responsabilidades nestas matérias.
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SABIA QUE ...

Promova o turismo sustentável: quando for de férias reduza o seu impacto
no Ambiente e nas Comunidades Locais, sendo responsável pelas suas
atitudes enquanto se diverte!

Comece por PROTEJER AS DUNAS, usando os passadiços que tem ao
seu dispor!

NOTA AMBIENTAL

O objetivo passava por construir uma das mascotes - a “pilha velhinha” - dos Resíduos
de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) recolhidos no âmbito do projeto
GERAÇÃO DEPOSITRÃO e num Concurso Nacional especialmente criado para todas
as Eco-Escolas do País. Procurava-se alertar para este novo segmento de resíduos
recolhido pelo Depositrão (contentor de Recolha Seletiva de REEE), sendo obrigatória
a utilização daquele tipo de resíduos na construção da mascote.

Assim, a nossa Eco-Escola dos 2.º e 3.º Ciclos da Gafanha da Nazaré está
entre as 3 Escolas Nacionais premiadas, num trabalho conjunto dinamizado pelos
alunos do 6º A, D e G, nas aulas de Educação Visual e Tecnológica.

Projeto Eco-Escolas traz novo prémio às Escolas de Ílhavo


