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1. COVID-19: Câmara Municipal esclarece entrada de Ílhavo na lista
dos Municípios de Risco
O Conselho de Ministros reuniu, ontem, para avaliar e redefinir a lista dos Municípios
considerados de risco, em função do número de casos COVID-19 acumulados nos últimos 14
dias. Das 121 autarquias assinaladas, a lista registou um aumento de 77 municípios (passando
para 191) da qual faz parte o Município de Ílhavo, bem como todos os municípios da Região de
Aveiro (CIRA) e do Distrito de Aveiro.
Importa, no entanto, esclarecer que as medidas restritivas que o Governo decidiu
implementar, como forma de mitigar a propagação da pandemia, no caso do Município de
Ílhavo só entram em vigor a partir das 00h00 da próxima segunda-feira, dia 16 de novembro.
Face aos momentos complexos que o país vive e tem que enfrentar, a Câmara Municipal
de Ílhavo deixa dois apelos aos seus munícipes.
É extremamente importante que o sacrifício, empenho e responsabilidade no combate e
mitigação da propagação da COVID-19 sejam assumidos de forma coletiva e por todas as
pessoas, cumprindo conscientemente as regras emanadas pela Direção-Geral da Saúde e do
Governo. Só com esta consciência coletiva, assumindo, cada um, o compromisso pessoal que
terá reflexos na vida em sociedade, será possível ultrapassar esta fase muito difícil para a
saúde de cada cidadão, para a saúde pública, para o funcionamento da sociedade e para a
economia.
Desta forma, a Câmara Municipal apela aos munícipes que utilizem, preferencialmente e
sempre que possível, o contacto com os serviços e equipamentos municipais através dos
meios digitais e eletrónicos e, no caso de necessidade presencial, o façam sempre após
marcação prévia.
Por outro lado, face aos impactos que as medidas implementadas pelo Governo terão no
dia a dia dos cidadãos, na economia e no comércio, a Autarquia sugere às pessoas que, em
função dos horários mais restritivos, reorganizem as suas rotinas por forma a manterem os
seus hábitos de consumo e possam satisfazer as suas necessidades diárias sem grandes
constrangimentos.
Legislação em vigor: Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020, de 2 de
novembro; Decreto n.º 8/2020, de 8 de novembro, e Resolução do Conselho de Ministros n.º
96-B/2020, de 12 de novembro

2. Condicionamento do trânsito na envolvente da requalificação do
Jardim Henriqueta Maia
No âmbito da empreitada de Requalificação do Jardim Henriqueta Maia, a Câmara
Municipal de Ílhavo informa que serão implementados condicionamentos à circulação
automóvel na envolvente à obra, a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de novembro.
Deste modo, será interrompido o trânsito na Avenida 25 de Abril, no troço compreendido
entre o Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste e a Rua de Santo António (antiga
EN109), sendo garantido o acesso pedonal bem como cargas e descargas. Esta intervenção
tem uma duração estimada de 45 dias.
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A Câmara Municipal de Ílhavo apela à compreensão de todos para os constrangimentos
que possam surgir, tendo a clara certeza de que são projetos desta natureza que permitem
Construir um Futuro melhor.
Importa recordar que a Requalificação do Espaço Urbano Central de Ílhavo – Jardim
Henriqueta Maia integra o Plano de Ação de Regeneração Urbana de Ílhavo (PARU) e está
inserida no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Município de Ílhavo (PEDU),
suportada por um investimento de 1.482.970 euros, com cofinanciamento aprovado em 85%
pelo CENTRO2020. A empreitada teve início a 4 de maio e tem um prazo de execução de 12
meses.
Esta reabilitação do centro urbano é o culminar de um importante processo de
reabilitação do espaço urbano no centro da cidade, iniciado em julho de 2017 com a
apresentação e debate público do referido projeto, seguido, em dezembro de 2018, da
aprovação, em sede de reunião de Câmara, do estudo preliminar, e, ainda, em dezembro de
2019, da abertura do processo de concurso público.
O projeto contempla intervenções que preservam a identidade histórica deste espaço que
integra a estátua do Bispo D. Manuel Trindade Salgueiro, o monumento de homenagem aos
mortos da 1.ª Grande Guerra, a Igreja Matriz e o antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de
Ílhavo; que projetam o uso do espaço público com novas propostas culturais, de lazer e
convívio e comerciais; e que reforçam as áreas de lazer, com o parque infantil e renovado
mobiliário urbano; e, principalmente, ampliam a mancha verde e o conjunto arbóreo.
Além disso, haverá ainda uma regeneração do espaço urbano com o objetivo de
promover uma melhor mobilidade, reduzindo a área de circulação automóvel, concebendo
corredores cicláveis e alargando as áreas pedonais, com ligação preferencial à Malhada. A
implementação de uma rotunda, em substituição do atual cruzamento semaforizado da Av. 25
de Abril, permitirá uma maior fluidez rodoviária. Está igualmente prevista a reformulação das
redes de Águas Pluviais e de Iluminação Pública, recuperando uma zona com infraestruturas
envelhecidas.
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