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EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO CORDÃO
DUNAR ENTRE A PRAIA DA BARRA E COSTA NOVA

Na próxima 4ª feira, dia 2 de setembro, a Agência Portuguesa do Ambiente e a câmara
Municipal de Ílhavo, vão realizar uma sessão de apresentação da empreitada de recuperação
e estabilização do cordão dunar entre a praia da Barra e Costa Nova, no Concelho de Ílhavo,
num investimento aproximado de €400.000, a partir das 14h30, nas instalações deste
município.
Esta empreitada tem um prazo de execução de 4 meses e pretende recuperar e estabilizar o
cordão dunar entre a praia da Barra e Costa Nova, no concelho e Ílhavo, a sul do Porto de
Aveiro, numa extensão de linha de costa aproximadamente de 1.236,00m, com a colocação
de paliçadas, plantação de espécies autóctones que contribuem para a fixação das areias na
duna e com a colocação de passadiços sobrelevados que permitem a circulação de pessoas
evitando o impacto sobre o sistema dunar.
Relevante para a prossecução das políticas consagradas na Estratégia Nacional para a Gestão
Integrada da Zona Costeira e para a necessidade de adaptação do território às alterações
climáticas, a intervenção tem como objetivo a proteção do litoral e das suas populações face
a riscos, especialmente de erosão costeira.
A intervenção é assegurada pela APA - Agência Portuguesa do Ambiente e pelo Município de
Ílhavo, e conta com o financiamento comunitário do Programa Operacional Sustentabilidade
e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), incluída na candidatura aprovada ao POSEUR com
o código POSEUR-02-1809-FC-000080 “Ações de Proteção do Litoral na Região Centro Cortegaça / Vieira de Leiria”.
Ponto de encontro: 40.633361, -8.747778, apoio de praia “The Beach House”, praia da Barra
14h30 - Visita ao local da empreitada: praia da Barra
15h00 – Abertura da cerimónia
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo | Fernando Caçoilo
15h10 – Apresentação da empreitada
Diretor da APA - ARH do Centro | Nuno Bravo
15h20 – Assinatura do contrato e consignação da empreitada
15h30 – Encerramento da cerimónia
Vice-Presidente da APA | Pimenta Machado
15h40 – Reunião de trabalho APA/CM de Ílhavo: Os recursos hídricos no Município de Ílhavo.
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