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Gabinete do Presidente  
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I – DIA INTERNACIONAL DA PROTEÇÃO CIVIL 
 

Integrado nas Comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil, e no âmbito do 

Programa de Ação Educativa do Município de Aveiro (PAEMA), a Câmara Municipal de Aveiro 

irá realizar amanhã, dia 1 de março de manhã, um simulacro na Escola e Jardim de Infância das 

Barrocas, reproduzindo uma situação de explosão de gás seguida de incêndio. 

Este simulacro tem como objetivos testar a organização interna de segurança e os 

procedimentos de evacuação, bem como a estrutura operacional de meios e recursos dos 

Agentes de Proteção Civil, nos seus mais diversos domínios, bem como sensibilizar a população 

escolar para as questões relacionadas com a segurança, em especial em contexto escolar, 

dando seguimento à aposta que tem sido realizada ao longo do ano letivo, com a realização de 

ações de sensibilização e de manuseamento de extintores, assim como a revisão dos Planos de 

Emergência dos vários Estabelecimentos de Ensino. 

Na preparação da ação estarão envolvidas as várias entidades ligadas à Proteção Civil 

Municipal, nomeadamente os Bombeiros Novos de Aveiro, os Bombeiros Velhos de Aveiro, o 

CDOS e a PSP, bem como o Agrupamento de Escolas de Aveiro e a coordenação da Escola das 

Barrocas. 

 

Atendendo à especificidade deste tipo de exercício, solicitamos que no tratamento que vierem 

a dar a esta informação não façam referência à hora a que o mesmo irá ocorrer, de forma a 

evitar que nesse momento se aglomere no local um número exagerado de pessoas, situação 

que constituirá seguramente um fator acrescido de risco, e que por isso deverá ser evitado. 

 

 



II – AVEIRO RECEBE O PROJETO “O MUNDO DA ENERGIA. 

SABIA QUE…?” 
 

Aveiro recebe de hoje até quarta-feira, dia 02 de março, o projeto “O Mundo da Energia. 

Sabia que…?” dinamizado pela Fundação Repsol tendo como objetivo principal  transmitir os 

processos da cadeia de valor da indústria do gás e do petróleo, a sua utilização e dos seus 

derivados, assim como dar a conhecer a atividade da Fundação Repsol a toda a população, com 

especial incidência no público juvenil (idade escolar). 

A ação realiza-se numa estrutura móvel, "camião com atrelado" que se transforma numa 

aula dinâmica e apelativa com duração de aproximadamente 50 minutos dinamizada por 

formadores especializados na área de energias. 

 O camião encontra-se instalado junto ao Mercado Manuel Firmino. 

 

 

 

III – AVENIDA DR. LOURENÇO PEIXINHO | CONDICIONAMENTO 

DE TRÂNSITO  
 

Em consequência da necessidade de realização de uma intervenção pontual na 

reparação da infraestrutura de drenagem das águas pluviais na Avenida Dr. Lourenço Peixinho, 

haverá condicionamento de trânsito (no sentido Estação / Ponte Praça) na zona de interseção da 

referida Avenida com a Rua Dr. Alberto Souto.  

Prevê-se que a intervenção tenha a duração de dois dias. 

 

 

        Agradecemos a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


