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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da Reunião
Extraordinária do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), realizada hoje Terça-feira,
dia 28 de fevereiro de 2012.

1. Implementação do Plano de Gestão do Cais dos Pescadores (Costa Nova)

Abertura de concursos públicos para: Dragagem; Fornecimento e aplicação de portões
de acesso aos trapiches; Reparação, aprumo, conservação e manutenção dos armazéns
de aprestos; e Execução de rampa para embarcações

O Executivo Municipal deliberou aprovar a Abertura de Concursos Públicos para a
execução de um conjunto de empreitadas integradas no projeto do Município de Ílhavo
aprovado no âmbito do Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro, de Implementação
do Plano de Gestão do Cais dos Pescadores da Costa Nova, dos quais se dá nota sumária:

a) Dragagem: com o valor estimado de 150.000,00 euros e um prazo de execução de 3
meses;

b) Execução de Rampa para Embarcações: com o valor estimado de 35.862,00 euros
e um prazo de execução de 1 mês;

c) Reparação, Aprumo, Conservação e Manutenção dos Armazéns de Aprestos: com o
valor estimado de 107.372,00 euros e um prazo de execução de 3 meses;

d) Fornecimento e Aplicação de Portões de Acesso aos Trapiches: com o valor estimado
de 4.000,00 euros e um prazo de execução de 15 dias.

Este projeto, cofinanciado pelo Programa Operacional da Pesca 2007/2013 - PROMAR,
desenvolve-se numa vertente física de investimento e numa vertente imaterial. No que respeita
à intervenção física, o Projeto prevê a execução de uma dragagem de limpeza, de forma a
possibilitar a utilização do Cais da Costa Nova, a melhoria das condições dos armazéns de
aprestos, a construção de uma rampa de manobras, bem como a instalação de portões de
acesso ao cais, contribuindo para um aumento da segurança.

Ao nível das iniciativas imateriais, o projeto prevê a integração dos pescadores na gestão
do Cais, através da criação de uma Comissão de Gestão, o incentivo à diversificação da
atividade e a criação de projetos de divulgação junto das Escolas do 1.º Ciclo.

2. Associação de Municípios do Carvoeiro-Vouga
Aditamento ao contrato de concessão e alteração aos Estatutos

O Executivo Municipal deliberou aprovar o aditamento ao contrato de concessão e
alteração aos estatutos no âmbito da entrada de dois novos Municípios, Oliveira do Bairro
e Vagos para a Associação de Municípios do Carvoeiro-Vouga (AMC-Vouga) totalizando
agora oito Associados, e no âmbito do processo de expansão do Sistema Regional do
Carvoeiro (SRC).

A expansão do SRC representa um projeto capital para toda a Região de Aveiro,
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assegurando a capacidade de fornecimento de água em quantidade necessária e qualidade
desejada, traduzindo-se num investimento de cerca de 30 milhões de euros, cofinanciados
pelo QREN/POVT em cerca de 17 milhões de euros.

Revestido de elevada importância social, ambiental e económica, esta intervenção
aproveitará a maior capacidade de armazenamento de água no Rio Vouga, em consequência
da construção da obra da Barragem de Ribeiradio, possibilitando a proteção do aquífero
do Cretácico de Aveiro, potenciando-o como uma reserva de água estratégica de futuro para
a Região.

Este dossier vai ser alvo de apreciação e deliberação pela Assembleia Municipal de Ílhavo
em reunião extraordinária no próximo dia 07 de Março de 2012.

3. Parque de Ciência e Inovação - Emissão da Declaração de Impacte Ambiental

O Executivo Municipal tomou conhecimento da emissão da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) do Parque de Ciência e Inovação (PCI), no passado dia 14 de Fevereiro,
pelo Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território, estando dado mais
um importante passo para a concretização deste importante investimento para o Município
de Ílhavo e para toda a Região de Aveiro, liderado pela Universidade de Aveiro.

4. ”Ílhavo Sea Festival 2012” - Regras para a seleção de Instruendos

O Executivo Municipal deliberou aprovar as regras para a seleção de Instruendos a
embarcar nos grandes veleiros que visitarão o Município de Ílhavo de 3 a 6 de Agosto
integrados no “Ílhavo Sea Festival 2012”, proporcionando a experiência de Mar entre Cadiz
e Ílhavo ou entre Ílhavo e La Corunã.

O regresso dos grandes veleiros ao Município de Ílhavo, surge depois do enorme sucesso
que a iniciativa conquistou em 2008, ano em que Ílhavo constituiu um dos portos da Regata
Comemorativa dos 500 Anos do Funchal, projetando o Município que tem “O Mar por
Tradição” além-fronteiras, neste ano especial de comemoração dos 75 Anos do Museu
Marítimo de Ílhavo.

Com esta iniciativa a CMI pretende reeditar uma das ações com maior relevância de
2008, propiciando às populações, em particular às do Município de Ílhavo momentos de
vivência direta de vida do mar a bordo de uma embarcação, trazendo ainda ao Município
pessoas de outros pontos de Portugal, da Europa e do Mundo, tendo como principal
motivação o Mar, a Historia e a Cultura.

Consulte toda a informação em www.cm-ilhavo.pt .

5. Normas de Participação no IX Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar”

O Executivo Municipal deliberou aprovar as Normas de Participação no IX Concurso de
Fotografia “Olhos sobre o Mar”, dando assim seguimento aos investimentos verificados nos
últimos anos, com o objetivo de posicionar o Município de Ílhavo como uma referência
incontornável na temática do Mar.

O Concurso é aberto a todos os fotógrafos profissionais ou amadores (e tem carácter
nacional), tendo como Tema “O Mar” em todas as suas vertentes. Dividido em duas secções
(cor e preto e branco), cada participante pode apresentar até um máximo de três fotografias
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por secção. A data limite de receção das fotografias a concurso é 22 de Junho de 2012
(data do correio).

Para mais informações contactar o secretariado do concurso através do 234 329 600 ou
geral@cm-ilhavo.pt .

6. V Concurso de DJ's - normas de participação

Tendo como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento do espírito e da
capacidade criativa dos mais Jovens, neste caso na área da música, o Executivo Municipal
del iberou aprovar as normas de part ic ipação no V Concurso de DJ's.

Este Concurso direciona-se a Jovens DJ's iniciantes, com idades compreendidas entre
os 16 e os 30 anos estando a decorrer as inscrições até ao próximo dia 28 de Abril nos
Fóruns Municipais da Juventude.

Todos os concorrentes receberão um Certificado de Participação, sendo atribuído aos
três primeiros classificados prémios monetários no valor de 150, 100 e 50 euros. O Público
atribuíra também um prémio, designado por “Prémio Especial do Público”, no valor de 100
euros em material/equipamento relacionado com esta atividade.

7. Reuniões de Câmara de Março de 2012

Considerando a realização da Reunião de Câmara extraordinária de hoje, 28 de Fevereiro,
bem como o facto de se perspetivar a análise e votação da Conta de Gerência 2011 na
Reunião do dia 21 de Março, sendo pela sua natureza, uma matéria que se reveste de grande
interesse para a opinião pública, o Executivo Municipal deliberou aprovar a alteração das
Reuniões de Câmara a realizar no próximo mês de Março.

Assim, não se realizará a primeira Reunião de Câmara do mês de março prevista para
o dia 7 e a segunda Reunião ordinária do mês, prevista para o dia 21, assumirá o carácter
público (com audição de público a partir das 17.30h).

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

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