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I - Realização de Simulacro no Centro Escolar da Coutada (Ílhavo)

O Serviço Municipal de Protecção Civil vai realizar no próximo dia 1 de Março, sexta-feira,
pelas 14h00, um Simulacro no Centro Escolar da Coutada (Ílhavo).

Esta acção tem como principal objectivo efectuar um teste ao Plano de Emergência deste
estabelecimento de ensino, assim como ao próprio Plano Municipal de Emergência de
Protecção Civil, nomeadamente no que concerne à articulação entre os dois.

Esta iniciativa, realizada no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Protecção
Civil no Município de Ílhavo, insere-se na estratégia global da Câmara Municipal de Ílhavo
para a área da Protecção Civil, com os objectivos principais de lhe dar maior notoriedade
e capacidade de intervenção, sensibilizando cada um dos nossos cidadãos para o papel
vital que podem e devem assumir na prevenção de situações de risco, integrando desta
forma, cada um deles, a equipa da Protecção Civil.

Atendendo à especificidade deste tipo de exercício, solicitamos que no tratamento que
vierem a dar a esta informação não façam referência à hora a que o mesmo irá ocorrer, de
forma a evitar que nesse momento se aglomere no local um número exagerado de pessoas,
situação que constituirá seguramente um factor acrescido de risco, e que por isso deverá
ser evitado.

II - Conferência Pública sobre a Revisão do PDM Ílhavo

Considerando que o planeamento do território é uma matéria de elevada importância,
exigindo uma opção política prioritária, uma gestão técnica cuidada e o devido
acompanhamento público, a Câmara Municipal de Ílhavo promove no próximo sábado dia
02 de março uma Conferência Pública sobre o Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal
de Ílhavo, pelas 15.00h no Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

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