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1. Políticas ambientais da Câmara Municipal mereceram distinção da 
ERSAR 

 
A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos Urbanos (ERSAR), numa 

parceria com o jornal Água & Ambiente, distinguiu a Câmara Municipal de Ílhavo com a 
atribuição do Selo de Qualidade dos Serviços Prestados de Águas e Resíduos 2018, na 
vertente dos Serviços de Gestão de Resíduos. A iniciativa decorreu ontem, em Lisboa, no 
Museu do Oriente. 

Esta certificação tem como objetivo identificar distinguir e divulgar as entidades gestoras 
do país cujo desempenho se tem destacado pela qualidade e excelência dos serviços 
prestados nos setores do abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 
urbanas e de gestão de resíduos urbanos contribuindo para incentivar a continuidade e 
melhoria desses mesmos serviços. 

Assim, a Câmara Municipal, responsável pelos Serviços de Recolha e Gestão de 
Resíduos Urbanos e de Limpeza e Pública no Município de Ílhavo, vê, na área da gestão dos 
resíduos urbanos, reconhecida a excelência e qualidade dos serviços que proporciona a todos 
os munícipes e residentes locais.  

A aposta do Executivo na área do Ambiente e, em especial, nos domínios da Gestão dos 
Resíduos Urbanos, bem como da Limpeza e Higiene Urbana, exigem anualmente da Câmara 
Municipal um enorme esforço financeiro (encargo que, em 2018, ascendeu a um milhão e 
seiscentos mil euros). 

Importa referir que a ERSAR apenas distinguiu (tendo como referência o ano de 2018) 
as Câmaras Municipais de Ílhavo, Alenquer, Lisboa e Santa Maria da Feira, como merecedoras 
do reconhecimento nacional e, desta forma, certificadas com o Selo de Qualidade pela 
Excelência do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos.  

Esta distinção espelha o rumo e as políticas ambientais que a Câmara Municipal tem 
implementado, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos. 

 
 
 

2. Marchas Sanjoaninas em processo de reformulação 
 
Nos últimos anos tem sido cada vez mais difícil motivar as Associações do Município a 

participarem nas tradicionais Marchas Sanjoaninas, quer pela dificuldade que têm sentido na 
angariação de novos elementos, quer pela ausência de apoios logísticos, nomeadamente 
pessoas que colaborem na confeção das roupas, dos arcos e dos adereços. 

Apesar desta realidade, tem sido possível encontrar um número mínimo de quatro 
Associações participantes, que, em colaboração com a Autarquia, têm ajudado a manter viva 
esta tradição, dignificando o nome do Município. 

Entende a Câmara Municipal de Ílhavo que as Marchas Sanjoaninas, para serem 
apresentadas ao público de forma digna e qualificada, têm que manter, pelo menos, quatro 
marchas participantes. 

Neste sentido, foram encetados esforços junto de algumas Associações para que 
participassem e se envolvessem nesta iniciativa. Apesar deste esforço, tendo sido garantido, 
inicialmente, o número mínimo de quatro participações, a desistência posterior de uma das 
Associações provocou novo atraso em todo o processo, na tentativa de manter o número 
necessário de participações, contexto que foi conseguido. 

No entanto, quando estavam, finalmente, reunidas as condições mínimas necessárias, 
houve nova desistência de uma Associação participante, inviabilizando a realização deste 
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evento, por não estarem reunidas as condições mínimas e não existir tempo suficiente para 
proceder a novos contactos. 

Face a todas estas situações que provocaram atrasos significativos na preparação das 
Marchas Sanjoaninas para o presente ano, a Câmara Municipal de Ílhavo optou pela sua não 
realização em 2019, acreditando que um período de reflexão e de reestruturação do conceito 
da iniciativa permitirá novas abordagens que valorizem e dinamizem o evento e a participação 
das Associações, comprometendo-as de forma mais participativa. 


