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1. 14.000 Plantas dão uma “mãozinha” às dunas na luta contra à erosão 
costeira e na Adaptação às Alterações Climáticas 

 
Depois de em maio de 2014 ter sido iniciada a operação de reconstrução do areal da Praia da 

Barra, seriamente afetada pelo então rigoroso inverno de 2013, numa ação que envolveu a recarga com 
350 mil metros cúbicos de areia, foi agora chegada a vez de consolidar todo aquele trabalho de parceria 
entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Agência Portuguesa do Ambiente. 

Assim, duas turmas de Eco-Escolas do Município de Ílhavo - a EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto e 
a EB1 da Chave - juntaram-se ao Vereador do Ambiente Marcos Ré e ajudaram a dar “uma mãozinha” às 
dunas, deixando assim a sua marca positiva no combate à erosão costeira. 

Esta intervenção prevê a colocação de 14.000 pés de estorno (planta apropriada à estabilização do 
cordão dunar) para uma área a renaturalizar de aproximadamente 7.000 m2, em toda a extensão do 
cordão dunar compreendido entre o Molhe Sul e o apoio de praia offshore, e tem um valor de 
investimento global de aproximadamente 5.000,00 euros por adjudicação da Câmara Municipal de Ílhavo 
à empresa Espojardins (empresa com intervenções recentes na obra de reforço do cordão dunar Costa 
Nova – Mira). 

Ela surge também na sequência do dedicado trabalho que a Câmara Municipal de Ílhavo vem a 
emprestar, desde sempre, à Gestão das Zonas Costeiras e Ribeirinhas, e a que agora a Estratégia 
Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas virá dar ainda mais enfoque. O reforço do cordão dunar 
e a sua renaturalização foram duas das medidas consideradas prioritárias na Adaptação às Alterações 
Climáticas, quer por parte da Estrutura Técnica, quer por parte dos denominados “stakeholders” 
envolvidos em todo o processo, em nome do futuro e da segurança.     

 
 

2. Comemoração do Dia da Proteção Civil no Município de Ílhavo 
  
O Dia Internacional da Proteção Civil (1 de março), este ano sob o tema “A importância do patamar 

local na promoção de Comunidades Resilientes”, foi assinalado pela Câmara Municipal de Ílhavo com a 
realização de um exercício de evacuação na EB Farol da Barra.  

Este exercício foi realizado durante o horário de almoço, de modo a testar os procedimentos de 
evacuação do ATL, que foram recentemente atualizados no Plano de Segurança da Escola. Assim, pelas 
13h30, foi ativado o alarme de evacuação e todos os alunos e funcionários evacuaram o edifício, 
reunindo-se em menos de 2 minutos no Ponto de Concentração, localizado no campo de jogos em frente 
ao edifício da escola. No final do exercício decorreu uma sessão de sensibilização e distribuição de 
folhetos informativos.  

A Comemoração do Dia Internacional da Proteção Civil, à semelhança dos anos anteriores, irá 
estender-se ao longo do mês de março com atividades de sensibilização e informação à população, 
inserindo-se na estratégia global da Câmara Municipal de Ílhavo para a área da Proteção Civil, visando 
dar maior notoriedade e capacidade de intervenção à população e sensibilizando-a para o papel vital que 
pode e deve assumir na prevenção de situações de risco. 

 
 
Próximas ações: 

 
01 a 15 março 
Exposição 
Recantos d’Art – Bombeiros 
Locais: FMJ Ílhavo, FMJ Gafanha da Nazaré e FMJ Gafanha do Carmo 



 
08 março 
09h30~11h00 
“EMER no feminino” 
Dirigido ao 9.º ano do 3.º Ciclo do Ensino Básico 
Local: Escola Municipal de Educação Rodoviária 

 
14 a 18 março 
Simulacro 
Teste ao Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Ílhavo 

 
09 março 
Workshop “Incêndios em casa” 
Prevenção e autoproteção 
Dirigido à população em geral 
Local: FMJ Gafanha da Nazaré (15h00) 
Local: FMJ Gafanha do Carmo (17h00) 

 
14 a 18 março 
Woodwatch, de Olho na Floresta 
Comemoração do Dia Mundial da Floresta com a realização de um Percurso Pedestre “À 
Descoberta da Biodiversidade” 
Dirigido aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Município de Ílhavo. 
Local: Ermida, Vale de Ílhavo 
 
16 março 
17h00 
Conversas com Gente Nova - Bombeiro 
Dirigido à população em geral 
Local: FMJ Ílhavo 
 
23 março 
10h30~12h00 
Workshop “Naveg@sem Segurança(?)” 
com IPDJ 
Local: FMJ Gafanha da Nazaré 
 

 


