
Decorrem a muito bom ritmo as obras de requalificação da frente urbana/mar da Praia da Barra, nomeadamente
a intervenção, ainda em curso, de construção dos novos passadiços (com desativação dos atuais, cuja vida útil
terminou à cerca de dois anos), liderada pela Agência Portuguesa do Ambiente e projetada pela CMI. Os novos
passadiços assumem 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.

Recorde-se que a intervenção tem um custo de aproximadamente 300.000 euros, cofinanciada pelos fundos
comunitários do PORCentro em 85%, sendo a contrapartida nacional assegurada pelo Ministério da Agricultura, do
Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, através da APA.

Costa Nova - Plano de Pormenor da Área de Equipamentos
da Frente Marítima

Teve início, no passado mês de outubro, a obra de qualificação do Parque Desportivo
do Bairro dos Pescadores da Costa Nova, a qual tem um prazo de execução de 120
dias.

Este projeto, cofinanciado em 75% pelo Programa Operacional da Pesca 2007/2013
- PROMAR no âmbito do Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro, que alia um
conjunto de infraestruturas para a prática desportiva regular com uma intervenção
cuidada e integrada no habitat natural existente, promovendo a qualificação urbana e
ambiental dessa área (2.4ha) da Praia da Costa Nova.

A qualificação do Parque Desportivo do Bairro de Pescadores da Costa Nova e a
implementação de um programa integrado de dinamização, representam uma mais valia
para o Município de Ílhavo, mas muito em especial para o lugar da Costa Nova e para
a sua Comunidade Piscatória, numa perspetiva de valorização social da comunidade.

Polis Litoral da Ria de Aveiro lança concursos públicos
para a execução de projetos de defesa e requalificação
das frentes mar e ribeirinha

No seguimento da reunião do Conselho de Administração (CA) da Polis Litoral - Ria
de Aveiro foram lançados vários concursos públicos de empreitadas que têm como
objetivos prioritários a defesa e a requalificação das frentes mar e ribeirinha e que assim
assumem também expressão máxima na área geográfica do Município de Ílhavo,
nomeadamente o de Proteção e Recuperação do Sistema Dunar entre a Costa Nova
e Mira. A par do lançamento destes concursos públicos, encontra-se já em fase de
adjudicação de empreitada o Projeto de Requalificação do Caminho do Praião, com
início da empreitada previsto para o segundo trimestre de 2013 e que visa a promoção
e a dinamização da vivência da Ria.

Por outro lado, em fase final de projeto está já o Projeto de Reordenamento e
Valorização dos Núcleos Piscatórios Lagunares, no qual se inserem os Cais da Gafanha
de Aquém e da Gafanha da Nazaré com o objetivo de criar condições para a valorização
e a manutenção das atividades económicas de base tradicional.

Muitos e diferentes motivos para usufruir ainda mais das condições naturais que
tornam o Município de Ílhavo singular, economicamente dinâmico e de múltiplas vivências.
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