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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da Reunião 
do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Quarta-feira, dia 3 de Fevereiro 
de 2010.

1. PAPE - Programa de Apoio a Projectos Educativos 2009/2010 
O Executivo Municipal deliberou a atribuição de subsídios pontuais aos Estabelecimentos 

de Ensino, cujas candidaturas ao PAPE - Programa de Apoio a Projectos Educativos 2009/2010 
foram seleccionadas.

O PAPE 2009/2010 contou com a apresentação, por parte dos Estabelecimentos de 
Ensino, de dezanove candidaturas, o que evidencia um grande dinamismo por parte dos 
mesmos, tendo sido aprovadas catorze, com base em critérios de apreciação e selecção 
definidos, representando um investimento e uma resposta à altura do desafio apresentado 
aos Estabelecimentos de Ensino.

Este Programa representa um investimento total de 24.103,21 euros e conta com um 
apoio da Câmara Municipal de Ílhavo de 16.560 euros, cerca de 70% do investimento total.

Com esta iniciativa a CMI apoia a implementação e a realização de Projectos Educativos 
em vários Estabelecimentos de Ensino do Município (Agrupamento de Escolas da Gafanha 
da Encarnação; EB1's da Chousa Velha, Ílhavo, Chave; EB's 2/3 da Gafanha da Nazaré, 
Gafanha da Encarnação e Ílhavo; Escolas Secundárias da Gafanha da Nazaré e de Ílhavo) 
nas temáticas da Cultura, Ambiente, Informação e Desporto.

2. Revisão do Plano de Pormenor do Museu - Aprovação dos Termos de Referência  
O Executivo Municipal aprovou os Termos de Referência para a Revisão do Plano de 

Pormenor (PP) do Museu.
Esta alteração decorre da constante evolução da Cidade de Ílhavo, consequência da 

presença de importantes investimentos, como são exemplo a Biblioteca Municipal e o Museu 
Marítimo, do novo Programa de Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo que se 
encontra em fase inicial de execução, e do importante projecto em desenvolvimento do 
Parque de Ciência e Inovação (na zona da Coutada).

O Plano abrange uma área muito próxima do centro da cidade, com localização privilegiada 
em termos de acessibilidades, equipamentos e proximidade do Parque de Ciência e Inovação, 
perspectivando-se uma nova dinâmica urbana associada a este espaço onde se concretizará 
uma nova centralidade da Cidade.

Anteriormente a área do Museu foi alvo de um PP, ratificado em Julho de 1986 e revisto 
em Julho de 1994, sem relevantes consequências práticas.

O espaço a intervencionar situa-se a Norte/Poente da cidade de Ílhavo, numa zona de 
planalto com elevada exposição visual, confinando a Sudoeste com o centro da cidade e 
a Sudeste com a Rua Vasco da Gama (antiga EN 109) e próximo da Via de Cintura Poente 
à cidade.

De acordo com a análise técnica efectuada, conclui-se que a Revisão do PP do Museu 
não é susceptível de provocar efeitos significativos no ambiente.

No que respeita à calendarização, por um período de 15 dias decorrerá a audição pública,
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com vista à formulação de sugestões. Concluída a referida apreciação, a Câmara Municipal 
promoverá a abertura de um Concurso Público de Concepção para a elaboração do Plano.

3. Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas
Foi deliberado aprovar o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas 

do Município de Ílhavo.
A gestão da Câmara Municipal de Ílhavo dos últimos doze anos pautou-se por uma 

atitude estruturalmente séria, com a introdução de medidas dissuasoras de acções de 
corrupção e de um permanente combate a todas as situações indiciadas ou confirmadas 
de corrupção. Neste processo, liderado pela Presidência e pelos Vereadores com funções 
delegadas, foram envolvidas as Chefias e os Funcionários, assim como os Cidadãos, num 
trabalho assente numa atitude positiva e transparente, que alcança agora uma forma 
complementar, com a elaboração do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções 
Conexas, resultante da adaptação do Plano da ANMP às especificidades da CMI, e da 
ponderação de muitas das propostas entregues pelos Colaboradores chamados a dar um 
contributo para este importante instrumento de gestão.

4. Apoio da Câmara Municipal de Ílhavo às Associações - 2009
Com o objectivo de colaborar com as Associações do Município de Ílhavo, no que respeita 

às deslocações determinadas pelas suas actividades, a Câmara Municipal de Ílhavo, no ano 
de 2009, isentou as Associações do pagamento de taxas num valor total de 24.935,40 euros, 
respeitantes ao apoio logístico de transporte (viatura+motorista) para um total de 28.941 
km percorridos.

II - Entrega das Bolsas de Estudo 2009/2010
Pelo 11.º ano consecutivo, a CMI promoveu o Programa Municipal de Bolsas de Estudo, 

dirigido a Estudantes de Ensino Secundário e Superior, residentes no Município.
Na edição deste ano, cuja cerimónia de entrega decorreu no passado dia 29 de Janeiro 

com a presença do Presidente da Câmara e do Vereador Eng. Paulo Costa, no Fórum 
Municipal da Juventude de Ílhavo, foram atribuídas 21 Bolsas de Estudo (mais três do que 
na edição anterior), das quais 13 são renovações, ou seja, relativas a alunos bolseiros que 
tiveram aproveitamento escolar no último ano lectivo, e 8 são novas bolsas. A cada estudante 
é atribuído um valor mensal de 51,13 Euros (Ensino Secundário) e 102,25 Euros (Ensino 
Superior), totalizando um investimento da Câmara Municipal de quase 20.000,00 Euros.

Reafirmando o seu compromisso de incentivo ao aumento do número de Jovens que 
prosseguem a sua formação escolar e académica após a conclusão do ensino obrigatório, 
a CMI pretende com a atribuição destas Bolsas de Estudo combater a barreira económica 
que muitas vezes impossibilita essa continuidade, apoiando a comparticipação dos encargos 
escolares aos estudantes mais carenciados. Procurando promover de igual forma a sua 
formação e valorização pessoal, este Programa tem ainda como complemento a participação 
de todos os Bolseiros em várias actividades extra-curriculares com interesse para a 
Comunidade, num total de 75 horas.

A Educação representa um dos pilares base da constituição de cada indivíduo enquanto 
agente do desenvolvimento das sociedades, sendo o Programa Municipal de Bolsas de 
Estudo uma aposta que a CMI pretende sempre renovada.
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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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