




NOTA PRÉVIA

Os espaços florestais, pela relevante importância que assumem ao nível do ambiente, 
da economia e do lazer, constituem um dos mais importantes patrimónios do Município 
de Ílhavo, ocupando uma percentagem significativa da sua área total.
Por estas razões a sua defesa tem constituído uma preocupação sempre presente des-
te Município, tendo os últimos anos ficado marcados pela realização de um conjunto 
vasto de iniciativas, com os objectivos principais da sensibilização, da prevenção, da 
vigilância e da intervenção, das quais se destacam a realização regular de acções de 
formação e sensibilização, em especial junto dos mais novos, a publicação do Regula-
mento Municipal do Uso do Fogo e do Regulamento Municipal da Floresta, a criação 
do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, a activação do Gabinete 
Técnico Florestal, a realização de acções de limpeza e gestão de combustível, acções 
de vigilância, entre muitas outras.
A criação deste Manual, que tem como principal objectivo sensibilizar todos os que uti-
lizam a floresta para a adopção de procedimentos correctos que a protejam e que não 
coloquem em risco pessoas e bens, surge como mais uma peça na implementação de 
uma política em que a prevenção assume um papel fundamental.
Contamos por isso com a colaboração activa, empenhada e responsável de todos neste 
esforço conjunto de preservar este património tão importante e único.

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo e da Comissão Municipal de Defesa da Floresta
José Agostinho Ribau Esteves
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5.2. Sobrantes

O material vegetal resultante da limpeza de mato deverá ser 
preferencialmente destroçado e disperso pelo terreno, ou, 
em alternativa, retirado do local.

Os sobrantes de podas e desramações poderão ser destro-
çados no local, ou transportados para o Ecocentro Municipal/
Centro de Educação Ambiental, que está localizado na Rua 
do Norte na Gafanha de Aquém (junto aos Armazéns Gerais 
da Câmara Municipal de Ílhavo) e funciona de Terça-feira a 
Sábado, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00.
Para mais informações contacte o telefone 234 329 605.

Fig. 10 - Ecocentro Municipal/Centro de Educação Ambiental

5.3. O sobreiro e a azinheira

O abate de sobreiros e azinheiras é efectuado mediante autorização da Autoridade Flo-
restal Nacional. 
Legislação aplicável:

// Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio;
// Decreto-Lei n.º155/2004, de 30 de Julho;
// Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, artigo 13º, n.º 7.
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7. RECOLHA DE “MONSTROS”

NÃO DEITE FORA OS SEUS MONSTROS USADOS. VAMOS PROTEGER O AMBIENTE!

Monstros - nome que vulgarmente se utiliza para definir os resíduos volumosos 
sem utilidade. 
Exemplos:
- Mobílias velhas;
- Electrodomésticos usados (frigoríficos, televisores, fogões, etc.);

- Colchões.

Para dar o destino certo aos “monstros” que tem em sua casa, deverá levá-los ao Eco-
centro Municipal.
Na impossibilidade de o fazer, poderá efectuar o pedido através do número 234 325 549. 
A recolha é feita na 1.ª e 3.ª quarta-feira do mês, das 06h00 às 12h30.
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8. CONTACTOS ÚTEIS

Câmara Municipal de Ílhavo .......................................................................... 234 329 600

Gabinete Técnico Florestal ............................................................................ 234 329 684

Bombeiros Voluntários de Ílhavo ................................................................... 234 320 120

GNR de Ílhavo ................................................................................................. 234 322 777

GNR da Gafanha da Nazaré ............................................................................ 234 393 070

Ecocentro/Centro de Educação Ambiental .................................................... 234 329 605     

Centro de Saúde de Ílhavo ............................................................................. 234 325 876
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Gabinete Técnico Florestal InterMunicipal de Ílhavo


