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1. A Freguesia de S. Salvador 1. A Freguesia de S. Salvador 

A Freguesia de São Salvador

está situada no centro do concelho de

Ílhavo e localizada num dos braços da Ria

de Aveiro.

Durante séculos, foi berço dos

marinheiros entregues tanto à navegação

mercantil como à pesca Diz a tradição que

Ílhavo foi fundada por uma colónia grega,

existindo referências a Ílhavo anteriores à

nacionalidade.

É uma Freguesia com

41,68km2 e cerca de 17.000 habitantes que

se dedicam à pesca, à agricultura e à

indústria.

Toda a sua riqueza histórica e

cultural poderá ser descoberta passeando

pelas ruas e becos da Freguesia.



2. Ações _ Comunicação 2. Ações _ Comunicação 

“Uma Freguesia Limpa, com a ajuda de

todos”, este é o nosso lema.

Este projeto no qual nos

envolvemos, necessitou da criação de uma

imagem de comunicação direta à

população. Para isso foi criado um logotipo

da freguesia inserida no projeto da ABAE,

um banner a ser utilizado em documentos

e publicidade da Junta de Freguesia e 3

pendões itinerantes (percorrem a

freguesia) com mensagens.

Logotipo

Mensagem de sensibilização

Banner



A Junta de Freguesia criou uma

campanha de entrega de Pop Bags com 20 sacos

biodegradáveis por cada novo registo de animais

na Junta de Freguesia.

A iniciativa tem como objetivo para alem

de incentivar o registo e a renovação de licença dos

animais de estimação presente na freguesia,

sensibilizar e facilitar a recolha dos dejetos dos

animais por parte dos seus donos.

Os serviços da Junta de Freguesia,

contarão em breve com recargas para as Pop Bags

de sacos biodegradáveis,

3. Ações _ Campanha
Entrega de POP BAGS 

3. Ações _ Campanha
Entrega de POP BAGS 

Pop Bags



4. Ações _ Cemitério4. Ações _ Cemitério

Instalação de depósitos

apropriados que denominámos de “Velões“

e ecopontos.

Colocação de um sistema de

torneiras que permita a redução do caudal

da água e assim uma maior poupança no

seu consumo assim como um dispensário

de velas que permite, numa emergência

ou numa situação normal adquirirem velas

no próprio local.

Eco Ponto de Velões do Cemitério 

Mensagens nos Pontos de 

Agua 

Dispensador de Velas

Informação dos Eco Pontos

https://www.facebook.com/freguesiassalvador/photos/a.274593322719243/1055059188005982/?type=3


5. Ações _ Edifício Sede 
Consumo de Água e Energia 

5. Ações _ Edifício Sede 
Consumo de Água e Energia 

Foram colocadas mensagens

de sensibilização ao consumo de água, e

de energia elétrica em todos os espaços

pertencentes à Junta de Freguesia

(Sede, armazéns e cemitérios).

As torneiras nos pontos de

agua presentes no edifício são

temporizadoras com fecho automático.

As luzes encontram-se a ser

trocadas por lâmpadas Led de baixo

consumo.

Torneiras temporizadas utilizadas em

todos os pontos de água.

Mensagens “Sabia que …”

Autocolante colocados em todos os

pontos de água



6. Ações _ Edifício Sede 
Exterior

6. Ações _ Edifício Sede 
Exterior

No exterior da Sede da Junta de

Freguesia foram instalados caixotes do lixo,

dispensadores de saco biodegradáveis para

dejetos caninos, cinzeiros e estruturas de

parqueamento para bicicletas, incentivando

os fregueses ao uso desse meio de

transporte.

Caixotes do lixo e dispensador de sacos biodegradáveis.

Parqueamento para bicicletas

Eco Cinzeiro – Porta Principal.



7. Ações _ Exterior 
Eco Cinzeiros

7. Ações _ Exterior 
Eco Cinzeiros

Instalámos na entrada da Junta de

Freguesia, Mercado Municipal e Cemitério, Eco

cinzeiros com o objetivo de incutirmos ás pessoas

de que beatas de cigarro não devem ser atiradas

para o chão.

Contamos estender esta nossa

iniciativa, em vários pontos da Freguesia.(praças e

junto a cafés)

Modelo Utilizado Eco Cinzeiro do Cemitério

Eco Cinzeiro da Sede da Junta Eco Cinzeiro do Mercado



8. Ações _ Exterior
Garagens para Eco Pontos e RSU

8. Ações _ Exterior
Garagens para Eco Pontos e RSU

Contruímos e instalamos

“garagens“ espaços próprios onde estão

colocados os contentores RSU e os

Ecopontos, nas vias publicas da

Freguesia, para uma maior

segurança/estabilização do equipamento e

limpeza da envolvente.

Produção da Garagens nos armazéns

Garagens Ecopontos

RSU sem garagem

RSU com garagem



9. Ações _ Ambiente Limpo9. Ações _ Ambiente Limpo

Retirámos monos e entulho e limpamos

bermas e passeios.

O lixo reciclável, foi entregue no nosso Ecocentro

Municipal, o restante (tijolos, telhas, restos de

materiais de construção civil) foram encaminhados

para uma empresa da nossa região que os

transforma em brita e tout-venant utilizados à

posteriori na manutenção e reparação das vias

publicas.

Limpamos as margens da Ria e do

Canal do rio Boco.

Para redução do volume de materiais

recolhidos, utilizamos a nossa nova Máquina Bio

Triturador/Estilhador BW150HR que tritura

galhos, ramos e troncos de qualquer tipo de

madeira convertendo-os em aparas.



10. Recolha de Resíduos 

Volumosos

10. Recolha de Resíduos 

Volumosos

Identificação 

Informação

Recolha

1ª Etapa:

Os operacionais de exterior

da JFSS, identificam os

monos presentes no

território.

2ª Etapa:

A informação é passada ao

secretariado da JFSS, que

informa o serviço de

recolha de Monstros.

3ª Etapa:

Recolha de Monstros-

recolha de resíduos

volumosos, realizada todas

as 4ª feiras, encaminhando

os resíduos para o

Ecocentro localizado na

freguesia.



11. Ações _Zonas Verdes
Parque de Merendas da Vista Alegre 

11. Ações _Zonas Verdes
Parque de Merendas da Vista Alegre 

Projetamos um parque de

merendas inovador junto à Fabrica da Vista

Alegre, com vista para o canal do rio Boco,

que irá ser, sem dúvida, um dos lugares

mais aprazíveis da nossa região.

O parque conta com a presença

de churrasqueiras e 24 mesas de madeira.

Plantamos ciprestes e iniciamos

um Eco trilho com o apoio de um grupo de

estudante da UA na área da biologia.

No dia mundial do ambiente, o

3º Conselho Eco Escolas, realizará neste

novo parque, atividades e um lanche sem

plásticos.

Passadiço Churrasqueira

EntradaZona de refeiçõesMiradouroBebedouro



Neste parque, e no âmbito da

sensibilização, colocamos um placard de

boas práticas. – “As Nossas Boas Práticas”

e um de identificação do local.

Será futuramente colocado um

identificativo da fauna e flora presente no

local, bem como um de alimentação

saudável (colocado junto as

churrasqueiras).

Instalamos Ecopontos e

contentores para o lixo orgânico, pontos de

água para consumo humano e animal e

dispensador de sacos para recolha de

dejetos caninos.

Esta em marcha a criação de

um Eco Trilho, facilitando à comunidade em

geral, a possibilidade de conhecer de perto

a fauna e flora predominante na região.

12. Ações _Zonas Verdes
Parque de Merendas da Vista Alegre 

12. Ações _Zonas Verdes
Parque de Merendas da Vista Alegre 



13. Ações_Parque Autocaravanas13. Ações_Parque Autocaravanas

Construção de uma parque

para autocaravanistas, junto ao Mercado

de Ílhavo.

O espaço conta com 4 lugares

de estacionamento onde poderão pernoitar

4 autocaravanas por um período máximo

de 48h.

Um Eco Ponto, um dispensador

de água potável com um custo simbólico de

1€ por 100 L, placas informativas de água

potável e não potável e mensagens

poupança de água.

Área de Serviço de autocaravanas – dispensador de água

Eco Ponto de Areal de Serviço



14. Ações _ Inovação /Aquisição14. Ações _ Inovação /Aquisição

A Junta de Freguesia de São

Salvador aumentou a sua frota, através da

aquisição de uma viatura 100% elétrica

proveniente da candidatura da autarquia ao

projeto Fundo Ambiental que tem a

finalidade de dar continuidade à

implementação de medidas de aceleração

da apropriação de energias de tração

alternativas e ambientalmente favoráveis.

Este veículo permite entre

outras coisas, a lavagem de alta pressão e

aspiração das vias da freguesia.

Esta aposta, para além de

muitos outros fatores que levaram à

aquisição, tem como base as nossas

preocupações de reduzir o consumo de

combustíveis fósseis e água e na melhoria

das condições ambientais, com este

equipamento que produz zero emissões de

CO2.

Carro elétrico



15. Ações _ Escolas15. Ações _ Escolas

Limpeza de terrenos, apoio à

construção da estrutura de hortas biológicas,

recolha de resíduos e poda das arvores do

recinto das escolas do agrupamento.

Ao longo do ano foram oferecidas as

escolas arvores de fruto para plantação.

Dia Mundial da Árvore ação de plantação de

árvores de fruto e oferta de uma Oliveira,

símbolo da Paz.

Hortas biológicas das escolas

Ação de Plantação de arvores de fruto

Plantação de arvores de fruto

Oferta de uma Oliveira no dia Mundial da Árvore



16. Eco-Freguesia e Eco-

Escolas

16. Eco-Freguesia e Eco-

Escolas

❖ Oferta de Kit (Bidão reutilizável para

água, lápis e caneta em material

reciclado e folheto de sensibilização

para as boas práticas de ambiente

limpo.

❖ Projecto “Recolha de Tampinhas”

criação de um boneco com material

reciclado.

❖ Organizar grupo de eco salvadores.

❖ Construção de eco pontos com material

reciclado.

❖ Campanha de recolha de citrinos e

distribuição de sumos no bar dos

alunos.

❖ Participação no eco trilho da Murteira.

❖ Apresentação de um espetáculo de

clowns, que aborda a temática

ambiental, “As Zirolinas e o Monstro

Marinho”.

ECO KIT Recolha de Tampinhas

Espetáculo

Eco – Escolas



17. Eco-Freguesia e Eco-

Escolas

17. Eco-Freguesia e Eco-

Escolas

Mobilidade sustentável- Projeto OSOS 



18. Eco-Freguesia e Eco-

Escolas

18. Eco-Freguesia e Eco-

Escolas

Participação na cerimónia de entrega da bandeira verde 

2017/2018 na Casa da Cultura de Ílhavo 



Eco Freguesias XXI_2018-2019Eco Freguesias XXI_2018-2019

Juntos num ambiente limpo !



Eco Freguesias XXI_2018-2019Eco Freguesias XXI_2018-2019

“O ativista não é o homem que diz que o rio

está sujo. O ativista é o homem que limpa o rio. “

Agradecemos o convite para a apresentação, com o

compromisso de continuarmos a valorizar “as coisas boas

que são tão Nossas”…

Ross Perot


