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Ambiente

Tiveram já início as obras de requalificação da frente urbana/mar da Praia da Barra, com a intervenção em curso
de construção dos novos passadiços (com desativação dos atuais, cuja vida útil terminou à cerca de dois anos), numa
intervenção da responsabilidade da Agência Portuguesa de Ambiente, após a execução do projeto por Técnicos da
Câmara Municipal de Ílhavo (CMI).

Esta intervenção, com um custo de cerca de 300.000 euros, é cofinanciada pelos fundos comunitários do
PORCentro em 85%, sendo a contrapartida nacional assegurada pela APAmbiente/MAMAOT. Os novos passadiços
terão uma nova localização, a poente da duna, do lado do Mar, com vista para a praia, ajudando no combate à erosão
e consolidação dunar, bem como evitando o seu enterramento com a deslocação das areias.

A CMI reitera a importância da execução desta intervenção, num assumir de responsabilidade pelas Instituições
com competências na gestão das questões relacionadas com as Praias e Defesa Costeira, e em operação de
cooperação institucional entre a CMI e a APAmbiente/MAMAOT, estando garantida a existência de um importante
elemento de qualificação da vivência e usufruição da Praia da Barra a tempo da época estival de 2013.

Campanha «Produzido com Lixo»

Denominada “Produzido com Lixo” esta nova iniciativa, numa parceria da Câmara
Municipal de Ílhavo com a SUMA, irá decorrer entre 10 e 13 de dezembro nas Eco-
Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, alertando para a quantidade de lixo produzida
diariamente por cada cidadão e para a enorme parcela (cerca de 70%) que, apesar de
ter condições para integrar o processo de Reciclagem, não é encaminhada para esse
fim.

“Com a sua participação o lixo ganha vida!” é outro dos motes desta ação, que
exorta para a importância do papel que cada um de nós desempenha no início do
processo de Reciclagem. Durante aquela campanha serão distribuídas 5000 réguas
escolares com a particularidade de terem sido produzidas a partir de plástico reciclado
que é depositado no ecoponto amarelo.

Zona Costeira:
Proteção dos Ecossistemas
Dunares e Promoção das
Acessibilidades

Ecocentro Municipal
Centro de Educação Ambiental

Rua do Norte, Gafanha de Aquém 3830-167 Ílhavo, Portugal | Tel 234 329 600
HORÁRIO 3ª feira a Sábado 08h30~12h00  14h00~18h00

AdRA - Aguas da Região de Aveiro
N.º Verde 800 201 202

Recolha de Monos
Tel 234 325 549

SABIA QUE ...

O Município de Ílhavo foi distinguido com Certificado Internacional pelos 25
Anos de Bandeira Azul das suas duas Praias - Costa Nova e Barra.

Não se esqueça: a Preservar todos podemos ajudar!
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