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1. COVID-19: Câmara Municipal de Ílhavo procede à entrega de mais
Equipamento de Proteção Individual
No âmbito do intenso trabalho de combate à COVID-19, a Câmara Municipal de Ílhavo
voltou a proceder ontem, dia 28 de abril, à entrega de Equipamento de Proteção Individual
(EPI) a diversas entidades e instituições, resultando até à data na oferta de mais 22 mil
unidades de EPI.
Estas entregas incluíram kits descartáveis, toucas, capas de sapato, capas de bota,
batas, máscaras cirúrgicas, máscaras FFP2, fatos, óculos e luvas, distribuídos pelo Património
dos Pobres de Ílhavo/Lar São José, CASCI, Centro Social e Paroquial da Nossa Senhora da
Nazaré, Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, Santa Casa Misericórdia de Ílhavo, Centro
Saúde Ílhavo (que tem o covidrive em funcionamento), USF Atlântico Norte, USF Beira Ria,
Bombeiros Voluntários de Ílhavo e GNR.
A esta doação juntam-se as mais de 300 viseiras de proteção, resultantes de produção
interna pelo Estaleiro, que já antes tinham sido entregues a Escolas e instituições do Município
de Ílhavo, mas também fora dele, como foi o caso do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, da
ASAS Santa Joana, AMPER e Santa Casa da Misericórdia de Albufeira.
Nesta e noutras entregas de EPI anteriormente realizadas, a Câmara Municipal de Ílhavo
promove uma distribuição de forma articulada entre todas a IPSS, instituições de Saúde e
Segurança Social, agradecendo o esforço e o empenho de todos os profissionais que se
encontram a trabalhar na linha da frente neste combate à pandemia do Coronavírus, que é um
combate de todos nós.

2. Execução de faixas de gestão de combustível na Zona Industrial
da Mota, Gafanha da Encarnação
De acordo com o compromisso estabelecido com a Câmara Municipal de Ílhavo, o
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) está a proceder à execução de
gestão de combustíveis (redução da densidade do estrato arbóreo) na faixa de gestão de
combustível de proteção à Zona Industrial da Mota (ZIM) com a largura de 100 metros,
conforme definido no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Ílhavo.
Esta ação tem como objetivo a redução dos efeitos da passagem de
incêndios, protegendo de forma passiva as empresas e outras infraestruturas na ZIM, como
também a Mata Nacional das Dunas da Gafanha, e isolar potenciais focos de ignição de
incêndios.
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