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Dia Internacional da Proteção Civil 

  
 Este ano sob o tema central “Cultura de Prevenção para uma Sociedade mais Segura”, a Câmara 
Municipal de Ílhavo vai assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil (1 de março) com a realização de 
um Simulacro, que terá lugar em Vale de Ílhavo amanhã, dia 27 de fevereiro, e de uma Ação de 
Formação subordinada ao tema “Suporte Básico de Vida Pediátrico” no próximo dia 1 de março, na 
Piscina Municipal de Ílhavo.    
  

1. Realização de Simulacro em Vale de Ílhavo 
 

O Serviço Municipal de Proteção Civil vai realizar, no próximo dia 27 de fevereiro, quinta-feira, pelas 
10h00, um Simulacro na Zona de Vale de Ílhavo, que englobará o Centro Escolar de Vale de Ílhavo, as 
instalações do depósito de água (com a participação da AdRA) e os Armazéns da Junta de Freguesia de 
S. Salvador. 

Esta ação tem como principal objetivo efetuar um teste ao Plano Municipal de Emergência de 
Proteção Civil, cumprindo a obrigatoriedade de realização de exercícios do mesmo e também ao próprio 
Plano de Emergência do estabelecimento de ensino, nomeadamente nos seguintes aspetos: 
procedimentos de comunicação e alerta; combate a incêndios na área urbana, agrícola e industrial; 
evacuação de sinistrados, habitantes e população escolar em incidentes na proximidade de 
estabelecimento escolar, e contará com a participação dos vários agentes de Proteção Civil. 

Esta iniciativa, realizada no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil no 
Município de Ílhavo, insere-se na estratégia global da Câmara Municipal de Ílhavo para a área da 
Proteção Civil, com os objetivos 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 Proteção 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 fator acrescido de 
risco, e que por isso deverá ser evitado. 

 
 
2. Ação de Formação “Suporte Básico de Vida Pediátrico” 
 
No dia 1 de março, Dia Mundial da Proteção Civil, realiza-se uma ação de formação sobre "Suporte 

Básico de Vida Pediátrico".  
Esta ação de formação, que contará com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, 

decorrerá a partir das 10h00, na Piscina Municipal de Ílhavo, com duas sessões de 60 minutos e está 
aberta aos técnicos de natação e às pessoas que habitualmente frequentam as aulas de natação para 
bebés. 

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Ílhavo pretende sensibilizar a população para a temática 
da Proteção Civil, contribuindo para o aumento do seu conhecimento acerca dos fatores de risco e sobre 
os procedimentos a adotar em caso de acidente, neste caso em particular no que diz respeito às 
crianças. 


