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1. Câmara Municipal de Ílhavo inicia desinfeção de Espaços Públicos
no Município
A Câmara Municipal de Ílhavo e a SUMA iniciaram este sábado, 21 de março, a
desinfeção dos espaços públicos no Município e apelam, mais uma vez, ao cumprimento do
correto acondicionamento dos resíduos domésticos, durante a fase de mitigação e combate ao
surto pandémico da COVID-19.
A Autarquia assegura que todos os serviços prestados pela SUMA estão a ser mantidos,
e alguns intensificados, como é o caso da lavagem e desinfeção de arruamentos públicos,
nomeadamente: junto ao Centros de Saúde e Extensões de Saúde; Equipamentos e Serviços
Públicos, como as Juntas de Freguesia; acessos aos Supermercados, Farmácias e Padarias,
entre outros; bem como a higienização de papeleiras, contentores e bancos de jardim.
A Câmara Municipal apela à população que adote cuidados reforçados no
acondicionamento de resíduos sólidos urbanos, nomeadamente, o fecho correto dos sacos de
lixo e, aquando da sua deposição nos contentores, assegurarem que os mesmos ficam
fechados, evitando-se a deposição de lixo no chão junto aos contentores e ecopontos.
Relativamente aos resíduos de grandes dimensões, vulgarmente chamados de monos e
monstros, a Autarquia solicita que sejam continuadas as boas práticas para a gestão destes
resíduos e que não sejam abandonados na via pública.
O pedido de agendamento para as recolhas, que se realizam, semanalmente, às quartasfeiras, deve ser efetuado para a SUMA, via telefone 234325549 ou via e-mail para
ilhavo@suma.pt.
O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Caçoilo, alerta para a «relevância destes
comportamentos que são de vital importância e requerem a colaboração e civismo de todos os
cidadãos e entidades, por forma a ser possível mantermos a salubridade nos espaços públicos
do Município de Ílhavo e contribuirmos para a garantia da saúde pública».

2. COVID-19: Acionado o Plano Municipal de Emergência e Proteção
Civil de Ílhavo
Após a realização, ontem, 20 de março, da reunião extraordinária da Comissão Municipal
de Proteção Civil de Ílhavo, foi acionado o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de
Ílhavo, no âmbito das medidas de mitigação do surto pandémico da COVID-19.
O Plano prevê o reforço operacional de forças e meios municipais, a articulação com
diversas entidades relacionadas com a saúde, bombeiros e forças de segurança, e,
principalmente, na ligação permanente e estreita com o Comando Distrital de Operações e
Socorro (CDOS) de Aveiro, assegurando fluxo de informação constante.
Este é um instrumento que permitirá ao Conselho Municipal de Emergência e Proteção
Civil de Ílhavo a elaboração de planos operacionais e a monotorização do desenvolvimento do
surto, nos quais se podem incluir a implementação de estruturas de resposta, como por
exemplo, o apoio da Câmara Municipal à instalação do Centro de Triagem COVID-19, na
envolvente ao Centro de Saúde de Ílhavo, a criação de espaços de acolhimento, como 6
quartos do Stella Maris, disponibilizados pela Dioceses de Aveiro destinados ao repouso de
profissionais de saúde (médicos ou enfermeiros) ou a disponibilização de equipamentos
municipais, como escolas ou pavilhões desportivos, para respostas médicas e logísticas às
atividades necessárias no combate do COVID-19.
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A Comissão Municipal de Emergência e Proteção Civil, presidida pelo Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo reforça as orientações do Ministério da Saúde e da Direção-Geral
da Saúde no que respeita aos cuidados de higiene (lavar abundantemente as mãos),
afastamento social e recurso à Linha SNS24 em caso de sintomas (e não diretamente ao
Centro de Saúde ou ao Hospital), bem como as restrições impostas pelo Estado de
Emergência, reguladas pelo Governo, no que respeita ao isolamento social, à diminuição ou
anulação de deslocações, à aquisição consciente e limitada de produtos alimentares ou de
medicamentos, entre outros.
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