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SABIA QUE ...

Uma garrafa de plástico pode demorar mais de 100 anos para se degradar?!?

Depois de a usar, procure o Ecoponto mais próximo para a depositar.

Consigo a Separar e connosco a Reciclar, todos ficamos a ganhar!

NOTA AMBIENTAL

O Município de Ílhavo reúne, ao nível do espaço físico natural que o caracteriza, condições naturais multifacetadas
de elevado valor ambiental, nas quais ganha realce particular a envolvente ao Canal de Mira e Rio Boco (canal de
Ílhavo), artérias da Ria de Aveiro, com singularidades de enorme riqueza faunística e um ecossistema de grande valor,
sobretudo ao nível das rotas de certas espécies de aves migratórias. Foi muito também por este facto que parte do
Município de Ílhavo passou a integrar a denominada Zona de Proteção Especial (Z.P.E.), criada ao abrigo da Diretiva
79/409/CE (Aves) em 1988, e assim a Rede de Sítios Natura 2000.

Foi com os objetivos de Proteger, Promover e Sensibilizar para todo este elevado Património Natural que a Câmara
Municipal de Ílhavo passou a contemplar na sua oferta Educativa Municipal o projeto coastwatch europe, dando
assim a um projeto de escala europeia (coordenado pela Irlanda desde 1988) uma clara marca local (a nível Regional,
é coordenado pelo nosso Município desde 2002).
Este ano integrámos, uma vez mais, a sua dinamização na Comemoração do Dia Mundial das Zonas Húmidas
a 2 de fevereiro, não querendo deixar de honrar as memórias que em particular a Ria de Aveiro desperta em todos
nós e atribuir-lhe todo o destaque que amplamente justifica no desenho do Futuro do nosso Município.
A caracterização Ambiental de toda a linha de costa/1.ª fase do projeto - que termina a 16 de fevereiro, envolverá
mais de 240 alunos e Docentes dos Estabelecimentos de Ensino do nosso Município, os quais vão concentrar atenções
nos cerca de 50km de faixa litoral abrangidos pela nossa área geográfica - frente Ria e frente Mar!
Todo este trabalho de campo culminará em junho com a realização do 8.º Seminário Local «As Escolas e o
coastwatch - apresentação pública de resultados», integrado na +ECO 2012 - Semana do Ambiente.

Efetivamente o projeto «coastwatch europe», já com 10 anos de existência entre nós, tem tido um papel muito
importante no acompanhamento e vigilância das nossas Zonas Costeiras e Ribeirinhas, e, dessa forma, aos
'comportamentos cívicos' que com as mesmas são mantidos, o que, ao atravessamos a década que a ONU designou
como a da Biodiversidade, motiva em todos nós uma vontade acrescida para a construção de um Município ainda
mais amigo do Ambiente.

O projeto coastwatch europe® é organizado em parceria com o GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do
Território e Ambiente, com o Ministério da Educação e da Ciência e com a Agência Portuguesa do Ambiente.


