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I - InterEscolas 2012

A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com as três EB 2,3 e as duas Escolas
Secundárias do Município, promove durante os próximos dias 23 e 24 de fevereiro, a X
edição do Encontro InterEscolas.

Numa iniciativa especialmente direcionada aos Alunos e Professores das referidas Escolas,
pretende-se promover um maior contacto e troca de experiências entre todos os elementos
da Comunidade Escolar, proporcionando a participação num conjunto diversificado de
interessantes atividades, enriquecedoras para o crescimento dos nossos Jovens.

O programa inicia-se no dia 23 de fevereiro com o “Dia Aberto” em todos os
estabelecimentos de Ensino, realizando-se, no dia seguinte, a V edição da Assembleia
Municipal Jovem, com a presença do Presidente da Câmara, do Presidente da Assembleia
Municipal e da Vereadora da Juventude, num momento de partilha e interação dos Jovens
com a Câmara Municipal, estimulando a sua participação na vida ativa do Município e
consequentemente da Comunidade em que estão inseridos.

Numa sessão informal de trabalho os Jovens poderão partilhar as preocupações e
propostas, bem como apresentar as principais ideias para o futuro da sua Terra, participando
em debates temáticos relacionados com as temáticas da Cidadania, Voluntariado,
Solidariedade, entre outros temas que forem considerados pertinentes debater.

Ainda no dia 24, decorrerá a inauguração da Exposição de Trabalhos efetuados no âmbito
deste encontro, pelas 21.00h no foyer do Centro Cultural de Ílhavo, seguida do V Sarau
InterEscolas.

Estas iniciativas que têm como tema aglutinador “Ílhavo, Capital Portuguesa do Bacalhau”,
são duas excelentes oportunidades para conhecer o que de melhor se faz nas nossas
Escolas em áreas tão distintas como a música, dança, teatro, cinema de animação, fotografia,
pintura ou escultura.

Estas iniciativas realçam a evidência da importância da aposta política da CMI na
Juventude, em particular na componente específica da sua Educação, disponibilizando um
conjunto de programas, projetos e iniciativas, planeadas e estruturadas de forma a proporcionar
o desenvolvimento de novas competências, contribuindo para um encarar de futuro com
espírito crítico, criativo e sobretudo participativo no meio social em que se integram.

II - OlimpÍlhavo 2011/2012

A Câmara Municipal de Ílhavo organiza, pelo segundo ano consecutivo, em parceria com
os estabelecimentos de ensino do município, a segunda fase do programa municipal
OlimpÍlhavo, desta vez dedicada às “atividades de terra”, durante a manhã do próximo dia
23 de fevereiro.

Pretende-se com este evento divulgar as modalidades coletivas (basquetebol, futebol e
voleibol) e modalidades individuais (ténis de mesa e xadrez), incutir nos jovens munícipes
hábitos de prática regular da atividade física, criando momentos de agradável e saudável
convívio e partilha de experiências no seio das escolas do município de Ílhavo.
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Participam, neste momento competitivo 500 alunos das diferentes escolas básicas dos
2º e 3º ciclos e secundárias do Município de Ílhavo, sendo que muitos outros participaram
já na sua Escola, aquando da realização dos encontros interturmas nas diferentes modalidades,
que serviram para apurar as equipas que representam a sua escola por escalão etário e
modalidade.

Os jogos irão decorrer em diferentes instalações desportivas no Município de Ílhavo:
basquetebol (pavilhão polidesportivo da Gafanha da Nazaré), futebol de 7 (complexo
desportivo do Gafanha), voleibol (pavilhão da escola secundária da Gafanha da Nazaré),
ténis de mesa (pavilhão da EB 2/3 José Ferreira Pinto Basto) e xadrez (pavilhão polidesportivo
da Gafanha da Encarnação), entre as 09.00h e as 13.00h.

A CMI disponibiliza o transporte entre as diversas Escolas e o local de realização dos
jogos, oferecendo igualmente um lanche volante a todos os participantes, assim como
diplomas e medalhas aos que se destaquem nas diversas modalidades.

A Escola vencedora verá reconhecida a excelência das suas práticas, e às restantes
Escolas será também atribuído pela CMI um Kit de material desportivo que no futuro será
utilizado de forma regular pelos alunos ao longo do ano letivo.

Este programa enquadra-se num conjunto de programas na área do Desporto realizados
pela CMI, através do Gabinete de desporto, demonstrando o seu espírito inovador e
empreendedor junto dos Jovens, o qual dinamiza um conjunto alargado de outros programas,
destacando-se as escolas municipais de natação, as escolas municipais de ténis, de minigolfe
e de salvamento aquático e primeiros socorros (a iniciar brevemente as suas atividades),
as férias divertidas na Páscoa, no verão e no Natal, o programa “desporto para todos” (com
a terceira fase a iniciar no próximo dia 4 de março), o “fórum náutico do município de Ílhavo”
e diversas atividades desportivas enquadradas na “semana jovem” e no Programa “Ílhavo
radical”.

A terceira etapa do programa OlimpÍlhavo será dedicada às modalidades náuticas, sendo
que a primeira que já ocorreu foi dedicada ao atletismo, com a realização do corta-mato
municipal contando com a participação de todas as Escolas.

III - “Um Aluno, Um Ecoponto”

Aposta prioritária no Município de Ílhavo, a Educação, em particular na componente
Ambiental, tem sido um dos elementos fortes da concretização da estratégia de
desenvolvimento dos mais Jovens do Município, disponibilizando o contacto com novos
equipamentos, serviços e atividades, na construção de uma Comunidade Sustentável e
respeitadora do Ambiente.

Reforçando as Políticas Ambientais de gestão de resíduos, a CMI lançou em julho de
2011 a campanha Municipal “Menos Lixo, Mais Poupança!” sensibilizando toda a população
para a necessidade de redução da produção de resíduos sólidos urbanos, elucidando os
Cidadãos da maneira de produzir menos lixo, beneficiando ao mesmo tempo de vantagens
individuais e financeiras.

Em complemento a esta campanha, a CMI lançou-se em mais um desafio ambiental,
cujo objetivo principal foi o de distribuir a todos os Alunos do Município um Ecoponto do
tipo doméstico, alertando-os para a necessidade de promover medidas de separação dos
resíduos, dando nota de que “Para Reduzir, também é necessário Reciclar”.

A campanha “Um Aluno, Um Ecoponto” teve o seu início na “+ECO Semana do Ambiente
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2011”, com a distribuição de 1.000 ecobags junto dos Alunos, Educadoras e Auxiliares do
Ensino Pré-Escolar, tendo como principal parceiro e patrocinador a Fundação Vodafone.

Neste momento a CMI pretende dar continuidade a esta campanha, tendo preparado a
sua segunda fase para os próximos dias 24, 28 e 29 com a entrega de um ecobag a cada
Aluno, Professor e Auxiliar do Ensino Básico dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e do Ensino Secundário
dos Estabelecimentos de Ensino do Município de Ílhavo. Nesta segunda fase a CMI prevê
a distribuição de 5.000 exemplares tendo como principal parceiro e patrocinador a Sociedade
Ponto Verde.

Com um investimento inicial previsto de cerca de 30.000 euros, na produção e distribuição
de 6.000 ecobags, a CMI destaca a importância do trabalho de cooperação institucional,
em particular junto da Fundação Vodafone e da Sociedade Ponto Verde, cujo resultado
permitiu que estas duas Instituições financiassem a implementação da campanha “Um
Aluno, Um Ecoponto”.

Agradecemos desde já a sua presença e apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

Guilherme Teixeira Carlos, eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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