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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 7 de Abril de 
2010.

1. Adjudicação da empreitada dos arruamentos na envolvente ao novo Centro Escolar 
da Cale da Vila - Gafanha da Nazaré

O Executivo Municipal deliberou adjudicar a empreitada dos arruamentos na envolvente 
ao novo Centro Escolar da Cale da Vila, na Gafanha da Nazaré, à firma Construções Carlos 
Pinho, Lda., pelo valor de 439.784,29 euros + IVA e um prazo de execução de 3 meses. 
Esta empreitada assume especial importância pela criação de condições de acesso ao 
referido Centro Escolar, bem como ao seu bom enquadramento urbano.

2. Parque de Ciência e Inovação e Via de Acesso - Reconhecimento de Interesse 
Municipal

Foi deliberado aprovar o Reconhecimento de Interesse Municipal do Parque de Ciência 
e Inovação e da sua Via de Acesso, no sentido de se vir a desenvolver procedimentos de 
permissão de uso de áreas de RAN e REN no âmbito da tramitação do RIP - Reconhecimento 
de Interesse Público.

O Reconhecimento de Interesse Municipal, fundamentado na importância local, regional 
e nacional dos referidos projectos (PCI e Via da Acesso), representa mais um passo na 
concretização deste importante investimento liderado pela Universidade de Aveiro, promotor 
de desenvolvimento científico, tecnológico e empresarial no Município de Ílhavo e na Região 
de Aveiro.

A Alteração do PDM foi publicada em Diário da República no dia 31 de Março de 2010.

3. Estudo Prévio para a ligação dos efluentes industriais do processamento de bacalhau 
no Município de Ílhavo

O Executivo Municipal tomou conhecimento da adjudicação da elaboração do Estudo 
Prévio, para a ligação dos efluentes industriais de processamento de bacalhau no Município 
de Ílhavo, pela SIMRIA à empresa “Hidroprojecto - Engenharia e Gestão, S.A., pelo valor de 
48.010 euros + IVA (com um prazo de execução de 60 dias). Este estudo surge no âmbito 
do Protocolo celebrado a 13JAN10 entre a Câmara Municipal de Ílhavo, a Associação dos 
Industriais do Bacalhau (AIB), a Administração do Porto de Aveiro (APA) e a SIMRIA.

No referido Protocolo estabelece-se um conjunto de acções a desenvolver com vista à 
gestão dos efluentes industriais de processamento de bacalhau, provenientes das empresas 
que exercem a actividade de processamento de peixe instaladas no Município de Ílhavo (em 
área sob jurisdição territorial da APA), ficando à responsabilidade de cada indústria a 
realização de um pré-tratamento dos referidos efluentes antes de estes serem encaminhados 
para o emissário da SIMRIA para posterior rejeição no mar (através do exutor submarino de 
S. Jacinto).
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4. Alteração do EU 33 - Estudo Urbanístico do Centro Urbano/Cinema
O Executivo Municipal deliberou aprovar a Alteração ao EU 33 - Estudo Urbanístico do 

Centro Urbano/ Cinema, com incidência sobre os dois quarteirões mais relevantes da área 
urbana imediatamente a poente do CCI (o quarteirão do antigo cinema e o quarteirão da 
Rua de Santo António e Calçada Carlos Paião).	

Decorridos 10 anos da aprovação do EU 33 (19 de Julho de 2000), verificando-se 
um reduzido grau de execução e atendendo às novas dinâmicas urbanas que se fazem 
sentir no centro de Ílhavo, como o Programa para a Regeneração Urbana que está a ser 
implementado no centro de Ílhavo (Qualificação Urbana do “Casco Antigo” da Cidade de 
Ílhavo, Qualificação urbana da antiga EN 109 e Requalificação da Av. 25 de Abril), bem como 
a mudança de paradigmas ao nível da intervenção urbanística, pretende-se com esta 
alteração, agora aprovada, dar resposta a estas questões, numa perspectiva de preservação 
e modernização do tecido e da malha urbana existente.

5. Projectos “Eco-Escolas” Ano Lectivo 2009/2010 - “Termos de Parceria” com a 
Associação Bandeira Azul da Europa/CMI

O Executivo Municipal tomou conhecimento do Protocolo de Parceria da CMI com a 
Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), Coordenador Nacional de vários projectos de 
Educação Ambiental, no âmbito do envolvimento do Município de Ílhavo no projecto “Eco-
Escolas”, no qual participam, no presente Ano Lectivo, 38 Estabelecimentos de Ensino.

Nos Termos da Parceria assinada, a CMI assume o compromisso de realçar a importância 
do desenvolvimento do Programa Eco-Escolas junto dos Estabelecimentos de Ensino e de 
contribuir para as despesas inerentes à implementação do Programa, enquanto que a ABAE 
assume o acompanhamento (formação e informação) a todas Escolas inscritas no Programa 
Eco-Escolas, emissão de um Certificado para o Município (com indicação das Escolas 
galardoadas no Município) bem como da difusão e publicação nos órgãos de comunicação 
social e no Boletim da ABAE do “Mapa Bandeiras Verdes” - Eco-Escolas e respectivos 
Municípios.

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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