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1. Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos 2017 decorre até 26 

de novembro 

No âmbito da Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos 2017, que teve início no 

passado sábado, dia 18 de novembro, com a Campanha “Menos Embalagens, Mais 

Poupanças”, nos Mercados de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, vai ter lugar esta quarta-feira, 

pelas 16h00, na Casa da Cultura de Ílhavo (Sala de Exposições), uma Conferência de 

Imprensa que abordará os seguintes temas: 

 

 "Brigada Verde - Limpeza Florestal" - Assinatura do Protocolo de Colaboração entre 

a CMI e a CERCIAV;   
 "Eco-Associações" - Entrega dos Diplomas de Mérito às Associações que na edição 

2017 do Festival do Bacalhau mais se distinguiram na gestão dos Resíduos (Grupo 

Folclórico “O Arrais”, Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré e Grupo Desportivo da 

Gafanha), bem como aos jovens que naquelas funções mais se destacaram; 
 Projeto "Não dê uma tampa a esta campanha... dê muitas!" desenvolvido em parceria 

com Joana Pontes e que prevê a entrega das ajudas técnicas às IPSS's (CASCI, Lar 

São José, Centro Social e Paroquial da Gafanha da Encarnação, Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo e CERCIAV); 
 "A tua roupa... ainda tem pano para mangas" - Entrega da Verba de Responsabilidade 

Social/ano 2017 à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo; 
 "Dê uma nova chama à sua vela!" - Entrega da Verba de Responsabilidade Social/ano 

2017 à Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação.  

Logo de seguida, pelas 17h30, no auditório da CCI, terá lugar a Cerimónia Municipal de 

Entrega das Bandeiras Verdes Eco-Escolas 2017, galardão que confirma e premeia também a 

adoção das boas práticas de gestão dos resíduos ao nível escolar. No total, e pela primeira 

vez, serão atribuídas 32 Bandeiras Verdes, o que faz do Município de Ílhavo o único no 

continente com uma cobertura municipal a 100%. Esta cerimónia irá contar com a presença da 

Coordenadora Nacional do Projeto Eco-Escolas, Margarida Gomes. 

  

Programa: 

17h45 

Momento cultural de abertura 

 

18h00 

Abertura e Boas-vindas  

Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo  

 

18h15 

Entrega dos Prémios Ambientais e Entrega das Bandeiras Verdes Eco-Escolas - 

ano letivo 2016/2017 

 



19h30 

Momento cultural de encerramento 

 

Das diversas iniciativas dinamizadas nesta edição 2017 da Semana Europeia de 

Prevenção dos Resíduos, destaque também para as campanhas a decorrer durante a semana: 

“Produzido com lixo”, no dia 24 de novembro, nas Eco-Escolas dos 2.º e 3.º Ciclos do 

Município, “Menos embalagens, mais poupanças”, no Gabinete de Atendimento Geral da CMI, 

Ecocentro e Comércio Local, e a Hora do Conto Especial “O rapaz que desligou o Sol”, na 

Biblioteca Municipal de Ílhavo. 

  

 
2. Município de Ílhavo assinala o Dia da Floresta Autóctone no 

Pinhal da Murteira 

A Câmara Municipal de Ílhavo volta a associar-se à comemoração do Dia da Floresta 

Autóctone no âmbito do projeto municipal “Woodwatch - de Olho na Floresta”, com a 

dinamização de uma atividade esta quinta-feira, dia 23 de novembro, no Pinhal da Murteira. 

Cerca de 40 alunos da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré irão participar nesta manhã que 

será composta pelo arranque de espécies invasoras, designadamente acácias, contribuindo 

também para a prevenção de incêndios florestais, e a plantação de árvores autóctones.  

A 23 de novembro, celebra-se, em Portugal, o Dia da Floresta Autóctone, a floresta 

formada por árvores de espécies originárias do nosso território, como os carvalhos, os 

sobreiros, as azinheiras, os castanheiros, os medronheiros, os loureiros, os azevinhos, o 

pinheiro bravo, pinheiro manso, entre outras, e que estão adaptadas ao nosso clima.  

As ameaças à floresta autóctone, e consequentemente à sua biodiversidade, devem-se, 

em parte, às invasões de espécies exóticas, pelo que uma boa gestão destes espaços é 

fundamental para manutenção dos índices de biodiversidade e do seu ecossistema. 

O Dia da Floresta Autóctone foi estabelecido para promover a importância da sua 

conservação, tem um papel fundamental na manutenção da biodiversidade, pois são um 

importante lugar de refúgio e reprodução de espécies animais autóctones como a águia-real, o 

javali, e integram a restante flora, fungos e outros organismos; sequestram o carbono da 

atmosfera, contribuindo como tampão às alterações climáticas; contribuem para proteção do 

solo e na manutenção do regime hídrico. 

 

 


