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1 - Dia Internacional da Protecção Civil
A Câmara Municipal de Ílhavo assinalou ontem, 1 de Março, o Dia Internacional da Protecção
Civil, através da realização de diversas iniciativas, das quais se destacam acções de formação
e de sensibilização, especialmente direccionadas para jovens, que decorreram no Fórum
Municipal da Juventude de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, assim como a distribuição de
diverso material informativo, abordando temáticas como os incêndios, domésticos e florestais,
as cheias, os tremores de terra, entre muitas outras.
Realizou-se ainda uma reunião de trabalho com o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,
o Vereador responsável pela Protecção Civil, Engº Paulo Costa e  a Direcção dos Bombeiros
Voluntários de Ílhavo e respectivo Comando, na qual foram abordados diversos assuntos
relacionados com a Protecção Civil Municipal. Nesta reunião foi  assinado entre a Câmara
Municipal de Ílhavo e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo um
Protocolo para a cedência de utilização pelos Bombeiros de diverso equipamento informático,
a utilizar no âmbito da implementação do Projecto Secur-Ria, um dos vários projectos em
que a Câmara Municipal de Ílhavo está integrada no âmbito do Programa Aveiro Digital 2003-
2006.
Estas iniciativas, das quais damos agora nota pública, inserem-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 Municipal.

2 - Entrega dos Certificados de Participação no Programa Vocação 2005
A Câmara Municipal de Ílhavo procedeu no passado dia 1 de Março, no Fórum Municipal
da Juventude de Ílhavo, à entrega dos Certificados e Bolsas de Participação aos 14 jovens
que integraram o 3.º turno (Outubro a Dezembro) do Programa Vocação 2005.
Este Programa, que tem a sua edição 2006 em curso, tem como objectivo a ocupação de
tempos livres e valorização pessoal em época de aulas, e é dirigido a jovens estudantes
entre os 14 e os 25 anos, que residam ou estudem no Concelho de Ílhavo.
Porque o Programa coincide com o tempo lectivo, o número de vagas criado em cada turno
é limitado, variando entre os 14 e os 17 lugares, obrigando por isso a uma selecção rigorosa
dos candidatos, já que o seu número em muito excede o número de vagas. O Programa
Vocação é composto por vários projectos, abrangendo áreas como a Educação e Sensibilização
Ambiental, a Actividade Desportiva, a Juventude, a Protecção Civil, a História e o Património
e a Animação Cultural. Cada projecto tem uma duração de 3 meses (turno), desenvolvendo-
se de Janeiro a Março (turno 1), de Abril a Junho (turno 2) e de Outubro a Dezembro (turno
3), com uma carga horária de 90 horas/turno.

Agradecemos desde já a sua atenção, e apresentamos os nossos melhores cumprimentos.
A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,
Rosa Tomás Conceição, dra


