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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 17 de Fevereiro 
de 2010.

1. Obras Municipais em Curso - Ponto de situação
O Executivo Municipal aprovou um conjunto de autos de vistoria e medição de trabalhos 

das oito obras que estão em curso e para as quais tem assegurado financiamento do QREN. 
Os autos aprovados têm um valor de 808.450 euros.

Estas oito obras assumem um investimento total da CMI de cerca de 14 milhões de euros, 
com um financiamento QREN de cerca de 5 milhões de euros. A execução financeira média 
actual (obra facturada) é de cerca de 30% sendo a execução física de cerca de 50% (os seis 
edifícios estão em fase de acabamentos). As obras em causa são as seguintes:

- Centro Escolar da Senhora do Pranto (Ílhavo);
- Centro Escolar da Cale da Vila (Gafanha da Nazaré);
- Centro Escolar de Vale de Ílhavo;
- Centro Escolar da Coutada;
- Centro Escolar da Légua;
- Centro Cultural da Gafanha da Nazaré (ampliação e beneficiação);
- Circular Nascente a Ílhavo (1ª fase);
- Requalificação e beneficiação da EN109. 
Embora com a gestão das consequências do pesado Inverno que temos vivido (aumentando 

o prazo da sua execução), as obras estão a decorrer em bom ritmo, perspectivando-se a 
sua finalização e activação no período de Maio a Outubro de 2010.

Além destas obras está a decorrer há quase um mês a obra da Capela Mortuária da 
Gafanha da Encarnação e de qualificação do Largo entre o Cemitério e o Campo do NEGE, 
num investimento total da CMI de quase 300.000 euros.

2. Programa Municipal Férias Divertidas - Páscoa 2010
Por considerar importante a realização de programas de ocupação dos tempos livres em 

períodos de férias escolares, de forma a disponibilizar soluções adequadas e educativas 
para a ocupação dos jovens munícipes, o Executivo Municipal aprovou a realização do 
Programa Municipal Férias Divertidas - Páscoa 2010.

Este Programa, com duração de quatro dias, será constituído por dois grupos de 
actividades distintos, um composto por diversas modalidades desportivas (programa 
generalista) e outro com especial incidência nas modalidades náuticas, no âmbito do Fórum 
Náutico do Município de Ílhavo (programa náutico).

As actividades decorrerão de 29 de Março a 1 de Abril de 2010 (Semana 1) e de 6 a 9 
de Abril de 2010 (Semana 2), sendo necessário o pagamento de uma tarifa de inscrição no 
valor de 36 euros por semana. Este valor inclui a oferta do KIT Férias Divertidas, composto 
por uma mochila; um identificador; um CD-ROM com as fotos das actividades; um Manual 
de Acolhimento no Programa; Seguro e um Diploma de Participação. Serão criados 3 grupos 
de participantes em cada semana do Programa, sendo dois grupos generalistas e um grupo
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náutico, num total de 180 participações (cada grupo será composto, no máximo, por 30 
participantes). As inscrições decorrerão nas Piscinas Municipais de Ílhavo e da Gafanha da 
Nazaré de 22 de Fevereiro até 19 de Março, limitadas ao número de vagas. 

3. Formação em contexto de Trabalho - Pareceria CMI/ESGN
O Executivo Municipal ratificou o Protocolo estabelecido entre a CMI e a Escola Secundária 

da Gafanha da Nazaré, para acolhimento de alunos/estagiários no âmbito da Formação em 
Contexto de Trabalho.

O Protocolo tem por objectivo estabelecer, entre as duas entidades, as condições de 
acolhimento de cada estagiário e as actividades a desenvolver pelo formando durante o 
estágio, bem como a planificação e calendarização das tarefas, perfil e competências a 
desenvolver nas diferentes fases do mesmo (num total de 216 horas de estágio).

A CMI colocará à disposição os meios humanos, técnicos e o ambiente de trabalho 
necessários à organização, acompanhamento e avaliação da formação em contexto de 
trabalho, bem como um monitor de estágio, que trabalhará em estreita articulação com o 
professor, indicado pela ESGN como orientador de estágio, responsável pela Área Tecnológica 
Integrada.

Este Protocolo terá efeito prático imediato com o início de dois primeiros estágios. 
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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