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Decorreu hoje, no edifício dos Paços do Município, a primeira reunião da Comissão Municipal
de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Ílhavo, fazendo parte da ordem de trabalhos a
instalação da Comissão, bem como a discussão de diversos assuntos relacionados com
os incêndios florestais, nomeadamente no que diz respeito à sua prevenção.
De entre estes assuntos merece especial destaque a constituição do Gabinete Técnico
Florestal, tendo a este respeito os presentes sido informados que a Câmara Municipal de
Ílhavo continua absolutamente empenhada na sua activação o mais brevemente possível,
assumindo-o como um importante instrumento de gestão da floresta da região, sendo um
elemento chave na elevação da qualidade do trabalho de prevenção dos fogos florestais
numa perspectiva intermunicipal.
O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, cuja criação está relacionada
com a activação do Gabinete Técnico Florestal, vai iniciar formalmente a sua elaboração
nas próximas semanas, sendo um elemento de planeamento básico, necessário á boa
gestão.
Pelo Responsável pela Protecção Civil Municipal, Ver. Eng. Paulo Costa, foi feita uma
apresentação sumária de acções que têm sido desenvolvidas nesta área: acções
comemorativas do Dia Internacional da Protecção Civil, Programa Vocação (área Protecção
Civil), Percurso Pedestre “Entra a Ria e a Floresta” (em final de elaboração), gestão do
projecto “SecurRia”,  e outras acções de sensibi l ização da população.
Participaram nesta primeira reunião da Comissão, cujo principal objectivo é a coordenação,
a nível local, das acções de defesa da floresta contra incêndios florestais, bem como a sua
execução, o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Eng. Ribau Esteves, que preside à
Comissão; Eng. Paulo Costa, responsável pela Protecção Civil Municipal; Comandante João
Bio, em representação dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo; Manuel Serra, Presidente da
Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, eleito pela Assembleia Municipal; Eng. Gilberto
Silva, representante do Instituto de Conservação da Natureza; Alferes Henrique Faria, em
representação da Guarda Nacional Republicana; Prof. Margarida S. Marcos, em representação
do Concelho Local de Educação do Concelho de Ílhavo.
É ainda de salientar o grande empenho e disponibilidade demonstrado por todas as entidades
presentes, no sentido de poderem colaborar entre si de forma ainda mais intensa, contribuindo
também desta maneira para uma melhor preparação da prevenção aos incêndios florestais,
assim como a elevada importância da participação dos Cidadãos nas tarefas diárias que
minimizam o risco de incêndio nas nossas florestas.

Agradecendo desde já toda a atenção dispensada a este assunto, apresentamos os nossos
melhores cumprimentos,

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,
Rosa Tomás Conceição, dra


