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Atendendo à grande importância que a formação/informação assumem na prevenção 
dos acidentes, assim como na sua minimização, o Serviço Municipal de Protecção Civil 
realizou, sob a supervisão técnica dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, três acções de 
formação sobre manuseamento de extintores e outros meios de combate a incêndio, dirigidas 
a todos os responsáveis dos Órgãos de Gestão dos Agrupamentos, Professores, Educadores 
e Pessoal Auxiliar.

Estas sessões tiveram lugar no passado dia 24 (EB 2,3 da Gafanha da Encarnação), 25 
(EB 2,3 da Gafanha da Nazaré) e 31 de Janeiro (EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto - Ílhavo), 
tendo contado com a presença de dezenas de profissionais oriundos igualmente dos Jardins 
de Infância e Escolas Básicos do 1.º ciclo.

Esta iniciativa, através da qual a Câmara Municipal de Ílhavo demonstrou mais uma vez 
uma atenção e uma dedicação muito especial às questões relacionadas com segurança e 
o bem-estar dos Cidadãos, em especial das crianças, insere-se num plano de acção mais 
vasto, que incluiu ainda, entre outras iniciativas, a escolha da “Segurança dos Cidadãos e 
a Protecção Civil” como tema principal do Plano Municipal de Intervenção Educativa e da 
Agenda Escolar 2006/2007, assim como a realização nos próximos meses de simulacros 
em Escolas do Concelho, também com a parceria muito importante dos Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo.

Com a realização deste tipo de iniciativas, a Câmara Municipal de Ílhavo pretende 
igualmente sensibilizar toda a população para o papel fundamental que cada um pode e 
deve assumir na prevenção dos acidentes. Aliás, a importância da participação de TODOS 
encontra-se desde logo e de forma clara na própria definição de Protecção Civil: “A 
PROTECÇÃO CIVIL é a actividade desenvolvida pelo estado e pelos cidadãos com a finalidade 
de prevenir os riscos colectivos inerentes a situações de acidente grave, catástrofe ou 
calamidade, de origem natural ou tecnológica, e de atenuar os seus efeitos e socorrer as 
pessoas em perigo, quando aquelas situações ocorram”.

Grata pela atenção dispensada a este assunto, apresento os nossos melhores 
cumprimentos,

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