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1. Comemoração do Dia da Proteção Civil 
 
Este ano sob o tema “Educação para o Risco – Um desafio de futuro”, a Câmara Municipal de 

Ílhavo vai assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil (1 de março) com a realização de diversas 
iniciativas durante o mês. 

Assim, vai decorrer no próximo dia 3 de março (terça-feira) um Exercício de Evacuação nos 
edifícios da Biblioteca Municipal e do Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo, seguindo-se, no dia 12 
(quinta-feira), pelas 11h00, um Simulacro no Ecocentro Municipal.  

No dia 24 de março, pelas 18h30, o Centro Cultural da Gafanha da Nazaré irá acolher a Ação de 
Sensibilização “Educação para o Risco: Conselhos de Segurança e Emergência” aberta a toda a 
população. 

 
Exercício de evacuação na Biblioteca e no Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo 
O exercício de evacuação da Biblioteca Municipal de Ílhavo, que se estenderá ao Fórum da 

Juventude, ocorrerá durante o horário de abertura ao público (no final da manhã), com o objetivo de 
testar os procedimentos de emergência e de sensibilizar os utentes destes Equipamentos para o papel 
vital que podem e devem assumir em situações de risco nos espaços públicos. 

 
Simulacro no Ecocentro Municipal 
Esta ação tem como principal objetivo efetuar um teste às Medidas de Autoproteção do Ecocentro 

Municipal, cumprindo a obrigatoriedade de realização de exercícios do mesmo, nomeadamente nos 
procedimentos de comunicação e alerta, de evacuação e de combate a incêndios. 

O Simulacro vai ser realizado em colaboração com a SUMA e vai contar com a participação de 
vários agentes de Proteção Civil. 
 

Nota: Atendendo à especificidade deste tipo de exercícios, solicitamos que no tratamento que 
vierem a dar a esta informação não façam referência ao período a que os mesmos irão ocorrer, de forma 
a evitar que nesses momentos se aglomerem um número exagerado de pessoas, situação que 
constituirá seguramente um fator acrescido de risco e que por isso deverá ser evitado. 
 

Ação de sensibilização “Educação para o Risco: Conselhos de Segurança e Emergência” 
Aberta a toda a comunidade, esta Ação de Sensibilização terá uma duração aproximada de 1h30 e 

contará com a participação do CDOS de Aveiro da Eng. Margarida Guedes.  
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. 

 
 
2. Programa Comenius 
 
O Município de Ílhavo, através do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré, vai receber 

amanhã, dia 28 de fevereiro, um grupo de 43 alunos estrangeiros acompanhados de 7 professores, 
oriundos da Alemanha, França e Inglaterra, no âmbito do Programa Comenius. 

O grupo, que permanecerá no Município até ao dia 9 de março, irá participar em várias atividades, 
destacando-se a sessão de boas vindas pelo Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando 
Caçoilo, no dia 4 de março, no Museu Marítimo de Ílhavo. Os jovens terão oportunidade de visitar o 
Museu nesse dia, bem como o Navio-Museu Santo André no dia seguinte. 



O Programa Comenius visa reforçar a dimensão europeia da educação, desde o ensino Pré 
Escolar ao Ensino Secundário. É um projeto abrangente e enriquecedor, permitindo aos alunos alargar os 
seus horizontes ao ter contacto com outras culturas europeias, desenvolver competências linguísticas e 
sociais, envolver diferentes áreas, numa perspetiva interdisciplinar, bem como dar possibilidade aos 
alunos de perspetivar o futuro em termos académicos e/ou profissionais. 

Integram este Programa “Aprendizagem ao Longo da Vida” o Agrupamento de Escolas da Gafanha 
da Nazaré a representar Portugal, Pascal Gymnasium (Alemanha), o Collège le Verger de Auray (França) 
e a East Point Academy (Inglaterra).  

A Câmara Municipal de Ílhavo congratula-se e acarinha estes projetos de intercâmbio escolar, que 
constituem uma mais valia para o desenvolvimento pessoal e para uma cidadania europeia ativa. 

 
 


