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I - Comissão Municipal de Protecção Civil e do Conselho Municipal de Segurança

Tiveram lugar, no passado dia 7 de Abril, as primeiras Reuniões Ordinárias do presente
ano da Comissão Municipal de Protecção Civil e do Conselho Municipal de Segurança, das
quais se dá nota sumária:

Comissão Municipal de Protecção Civil
Da ordem de trabalhos da Reunião da Comissão Municipal de Protecção Civil fez parte

o balanço da actividade desenvolvida pelo Serviço Municipal de Protecção Civil durante os
últimos meses, apresentado aos presentes pelo Vereador do Pelouro da Segurança e
Protecção Civil, Paulo Teixeira Costa, que presidiu a reunião, merecendo destaque especial
neste balanço iniciativas como as acções de formação sobre planos de emergência e uso
de extintores dirigidas à comunidade educativa, a realização de simulacros em estabelecimentos
de ensino, a revisão do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil, a conclusão da
inventariação e geo-referenciação dos hidrantes existentes na área do Município, entre outras.

Nesta reunião foram ainda abordadas questões relacionadas com a segurança balnear,
assim como a realização, de um grande exercício no âmbito do Plano Municipal de Emergência
de Protecção Civil, recentemente aprovado.

Conselho Municipal de Segurança

A primeira intervenção desta Reunião coube ao Presidente da Câmara Municipal de
Ílhavo, que presidiu ao Conselho, tendo o tema sido a situação económica municipal.

A este respeito foi dado destaque a um conjunto importante de obras actualmente em
curso no Município de Ílhavo, como é o caso da Qualificação Urbana e Ambiental do Casco
Antigo da Cidade de Ílhavo, da Requalificação Urbana da Avenida 25 de Abril e da
Requalificação Urbana e Ambiental da Frente Ria da Costa Nova - Biarritz, que, pela sua
localização e complexidade, obrigam a um acompanhamento muito próximo, nomeadamente
pelas forças policias, de forma a minimizar o seu impacto sobre a mobilidade e segurança
dos cidadãos.

Procedeu-se depois, como habitualmente, à análise dos relatórios sobre as matérias que
são da competência do órgão, assim como à discussão de diversas temáticas quer no
âmbito da segurança, quer do Município de Ílhavo de uma forma mais global.

A criminalidade, a violência, a justiça ou as diversas problemáticas associadas às
toxicodependências mereceram uma especial atenção por parte dos presentes, tendo sido
ainda feita referência a importantes projectos que, de uma forma directa ou indirecta, se
relacionam com as problemáticas atrás mencionadas, como é o caso da Componente de
Apoio à Família, do Programa de Enriquecimento Curricular, do Gabinete de Inserção
Profissional, do Atendimento Social Integrado, do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados, do Plano de Desenvolvimento Social 2011/2013, da Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens, da Escola Municipal de Educação Rodoviária, entre muitos
outros.
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Foram depois analisados dados relativos à evolução dos níveis de criminalidade na área
do Município e à intervenção das forças de segurança, a cargo dos representantes do
Ministério Público, da GNR, da Polícia Marítima e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Nesta reunião foram ainda abordados pelos presentes os impactos da situação política
e económica que se vive actualmente em Portugal, no que respeita à segurança e ao bem-
estar da população.

II - Presidente da CMI entronizado confrade de Honra da “Confradia del Queso de
Cantabria”

Decorreu ontem, Domingo dia 10 de Abril, a Cerimónia de entronização do Presidente
da CMI como Confrade de Honra da “Confradia del Queso de Cantabria”, após o convite
endereçado aquando do XII Capítulo da Confraria do Bacalhau que teve lugar no passado
dia 22 de Janeiro de 2011.

A cerimónia decorreu no Ayuntamiento de Santander, na presença do Alcalde, enquadrada
no XXVII Capítulo Internacional da Confraria.

O relacionamento de Ílhavo com Santander tem vindo a ser consolidado com a realização
de diversas acções, das quais se destaca a “Experiência Mar-Creoula 2006” que, com a
boa cooperação das autoridades locais, em especial do Ayuntamiento, da Autoridade
Portuária e do Museu Marítimo del Cantábrico, fizeram a diferença de uma iniciativa cheia
de sucesso e que envolveu cerca de 150 Cidadãos de Ílhavo.

Uma outra ligação reside na área económica, pela empresa TEKA que tem em Ílhavo a
sua única fábrica em Portugal e em Santander uma das suas unidades de Espanha.

É com essas fortes relações à cultura marítima, à gastronomia e à vida económica que
queremos aprofundar a relação entre Ílhavo e Santander.

Agradecendo toda a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

Guilherme Teixeira Carlos, eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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