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1. Câmara Municipal investe mais de 35 mil euros na prevenção e 
segurança balnear 

 
No próximo dia 3 de julho, sexta-feira, pelas 11h00, na Praia da Barra (acesso ao Molhe 

Sul) e às 11h30, na Praia da Costa Nova (junto ao Bronze), terá lugar a Cerimónia do Hastear 
das Bandeiras Azul e Praia Acessível – Praia para Todos. 

Aproveitando a iniciativa que atesta a qualidade ambiental e de acessibilidade das praias 

do Município, a Câmara Municipal de Ílhavo vai assinar o protocolo com a Administração do 

Porto de Aveiro e a Associação de Nadadores-Salvadores “RESGATÍLHAVO” para Vigilância e 

Segurança Balnear de 2020 nas Praias da Barra, da Costa Nova e do Jardim Oudinot. 

O investimento assumido pela Autarquia, no valor de 35.429 euros, permite o 

recrutamento de Nadadores-Salvadores de forma a ser garantida a segurança e o salvamento 

dos banhistas e veraneantes, através de uma eficaz vigilância balnear. 

Além disso, a Câmara Municipal de Ílhavo adquiriu uma viatura tipo “todo-o-terreno”, uma 

moto 4x4 no valor de 10.000 euros, que estará ao serviço das equipas de Nadadores-

Salvadores, aumentando assim a capacidade de resposta em situações de vigilância, 

minimizando a insegurança latente em zonas balneares não vigiadas. 

Num período de particular exceção, com novas formas de estar e de conviver nos 

espaços públicos, a Câmara Municipal apela ao cumprimento das normas da Direção-Geral da 

Saúde no âmbito das medidas COVID-19 e, principalmente às famílias com crianças e jovens, 

para o cumprimento das regras de segurança balnear, nomeadamente na permanência em 

zonas devidamente sinalizadas e vigiadas, prevenindo, deste modo, possíveis acidentes. 

 
 
 

2. Obra de Saneamento na Gafanha da Encarnação recebe Visto do 
Tribunal de Contas 

 

Após aprovação da adjudicação, em janeiro deste ano, da construção da Rede de Águas 

Residuais e Pluviais da Gafanha da Encarnação, a Câmara Municipal de Ílhavo recebeu esta 

semana, ao fim de cerca de 5 meses, o Visto do Tribunal de Contas. 

 A alteração à rotina e à normalidade provocada pela pandemia e o tempo de resposta, 

também ele fora do que é hábito, do parecer do Tribunal de Contas, atrasaram o arranque da 

empreitada, que deverá começar nas próximas semanas. 

Esta obra, da responsabilidade do Agrupamento de Entidades Adjudicantes que integra 

as Águas da Região de Aveiro (AdRA) e o Município de Ílhavo, terá a duração de 14 meses e 

um investimento global de 1.526.481,79 euros, repartido pela Câmara Municipal (550.936,09 

euros) e pela AdRA (975.545,70 euros). 

Iniciada a construção desta rede e concluída a da Gafanha de Aquém, o Município de 

Ílhavo ficará muito próximo de uma taxa de cobertura populacional superior a 90% e estará em 

condições de iniciar o processo da 3.ª fase da construção das Redes de Águas Residuais e 

Pluviais, entre a Gafanha da Encarnação e a Gafanha da Nazaré, que se encontra em 

elaboração do respetivo projeto para posterior abertura de Concurso Público. 
 
 


