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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da Reunião
do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), realizada hoje Quarta-feira, dia 04 de
julho de 2012, no Apoio de Praia Offshore, na Praia da Barra.

1. Praia da Barra - Dossiers Importantes
Com a realização da reunião pública do Executivo Municipal de Ílhavo foram cumpridos

alguns objetivos políticos importantes, destacando-se os seguintes:

A. Reiterar publicamente a necessidade urgente de uma intervenção do Ministério da
Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território (MAMAOT) na zona da praia da
Barra, que nos últimos três anos tem sofrido um processo erosivo intenso (na zona do APC
Off-Shore) e que as intervenções de emergência aliviaram mas não resolveram, exigindo-
se por isso a rápida revisão do POOC, a devida articulação com as obras de prolongamento
do Molhe Norte, e a execução de estudos e projetos que possibilitem a execução de uma
obra de defesa desta zona da costa com a máxima brevidade possível;

B. Solicitar publicamente ao MAMAOT o início urgente das obras de construção dos
novos passadiços (e desativação dos atuais que chegaram ao final da sua vida útil), sabendo
que, com base num projeto elaborado por Técnicos da CMI, o concurso público foi já
adjudicado ainda pela ARHCentro, de forma a que no início da próxima época estival essa
obra esteja atempadamente concluída, lamentando-se que isso não tenha sido possível para
a presente época de 2012;

C. Dar nota pública que a CMI exorta o Governo a rever ordenando as competências na
gestão das praias, mudando radicalmente a situação vigente, em que o MAMAOT recolhe
as receitas e os Municípios substituem o Governo, assumindo as despesas de limpeza das
praias, vigilância e segurança dos banhistas, entre outras, sem qualquer financiamento
específico do Orçamento do Estado para essas funções. É urgente mudar este estado de
coisas até pela sua insustentabilidade, agora agravada pela entrada em vigor da Lei dos
Compromissos. A despesa da CMI com esse tipo de atividades é de cerca de 300.000 ¤
por ano;

D. Chamar mais uma vez a atenção do MAMAOT para a necessidade urgente de dialogar
e trabalhar para dar seguimento à execução das obras do Programa Polis da Ria de Aveiro,
que se revestem da maior importância para a Região da Ria de Aveiro, para o Município de
Ílhavo e para a Praia da Barra, na qual está prevista uma intervenção de ordenamento da
praia, a qualificação da envolvente da Rotunda da Ponte da Barra e a construção da Unidade
Museológica do Achado da Barca do Século XV com um Centro de Interpretação da Ria de
Aveiro;

E. Apresentar publicamente o projeto de requalificação da Praceta do Molhe Sul, elaborado
pelos Técnicos da CMI, que vai proceder à qualificação urbana e à pedonalização desta
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praceta que é uma das principais zonas de acesso à praia e um elemento central da ambiência
urbana da Barra. A obra por esta via projetada tem uma estimativa de custo de 205.000 ¤,
estando atualmente em fase de apreciação pela APA e de estruturação do seu financiamento;

F. Dar nota pública do facto de se encontrarem em desenvolvimento pela ação de CMI
(em parceria com entidades públicas e privadas) outros importantes dossiers de interesse
para a Barra, nomeadamente a execução por Técnicos da CMI dos projetos de reabilitação
da Praceta de São João e da nova área comercial “tipo Mercado”, a diligência junto da
empresa pública Estradas de Portugal para qualificação da Rotunda da Ponte da Barra
(tendo a CMI elaborado o projeto), a diligência junto do Ministério da Saúde visando a
ativação da Extensão de Saúde que a CMI recolocou ao novo Governo, a preparação de
um Plano de Pormenor com base no “MasterPlan Polis da Barra” para ordenamento, definição
de ocupações e qualificação urbana e ambiental de toda a área envolvente da Barra,
nomeadamente da área da Marina da Barra (a Nascente), do Parque da Meia Laranja (a
Norte), da Frente-Mar (a Poente) e da envolvente à Rotunda (a Sul).

2. Cooperação entre a CMI e Outras Entidades para a Vigilância e Segurança Balnear
2012

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Protocolo de Cooperação a estabelecer entre
a Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), a Administração do Porto de Aveiro (APA), a Associação
de Nadadores Salvadores Nuno Janeiro e a Associação de Concessionários de Praia da
Beira Litoral para a Vigilância e Segurança Balnear nas Praias da Barra e da Costa Nova
inerente ao ano de 2012. Foi também aprovado o Protocolo de Cooperação com a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo (AHBVI) para a gestão, manutenção e
exploração do Bar de apoio ao Núcleo de Educação Ambiental (NEA) da Costa Nova.

Resultado das políticas de segurança e gestão das zonas balneares seguidas pela CMI
estão criadas as condições para que as diferentes entidades com competências nas áreas
referidas, cooperem com o objectivo de garantir a prestação de segurança e vigilância
activas, sistemática e sustentável durante a época balnear 2012 nas praias da Barra e da
Costa Nova.

Facultaremos assim mais um ano de boas condições de vigilância e segurança para os
Banhistas que escolhem a Barra e a Costa Nova, sendo que estes têm um papel importante
a cumprir para que tudo corra bem.

3. Alterações do sentido de trânsito
Consequência da intervenção que a Câmara Municipal de Ílhavo está a desenvolver no

Casco Antigo da Cidade de Ílhavo, integrada no Programa de Regeneração Urbana do
Centro Histórico de Ílhavo (RUCHI), o Executivo Municipal deliberou aprovar um conjunto
de alterações aos sentidos de trânsito, dos quais se dá nota sumária:

a) Rua de Nossa Senhora do Pranto e Rua das Cancelas:
» O troço da Rua N. Sr.ª do Pranto entre o Tribunal e a rotunda ficará só com um sentido,

de sul para norte e uma via, permitindo o estacionamento lateral em linha do lado oposto
ao Quartel da GNR;

» O acesso à Rua Arcebispo Pereira Bilhano e consequentemente para o interior do Casco
Antigo far-se-á através do primeiro troço de ligação da A17 e da Rua Cimo de Vila;

» O troço da Rua das Cancelas ficará também com um único sentido.
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b) Rua Ferreira Gordo e Rua Viriato Simões Teles:
» A Rua Ferreira Gordo ficará só com um sentido (de nascente para poente) e uma via,

permitindo o estacionamento lateral em linha do lado da Escola;
» A Rua Viriato Simões Teles ficará com um único sentido de circulação (de poente para

nascente).
Com as alterações apresentadas a CMI pretende uma melhor organização da circulação

automóvel nos arruamentos envolvidos, em conjugação com uma melhor oferta de
estacionamento, garantindo um melhor acesso à malha urbana.

4. Atribuição de Habitação Social
O Executivo Municipal deliberou aprovar o Relatório Provisório do Concurso de Atribuição

de um Fogo de Habitação Social, em regime de renda apoiada, na Cidade de Ílhavo. Com
esta iniciativa a CMI pretende reforçar as Políticas Sociais que tem adoptado e implementado
no Município, contribuindo para a melhoria das condições de vida e integração social de
mais um agregado familiar.

5. Evento GoalBall - atribuição de subsídio pontual
O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de um subsídio pontual à ANDDVIS

- Associação Nacional de Desporto para Deficientes Visuais, no valor de 500 euros, para as
despesas inerentes à organização do Campeonato Nacional de GoalBall, que teve lugar no
Pavilhão Municipal da Gafanha da Encarnação no passado mês de Abril.

6. Alteração pontual do PDM - Participação Preventiva
No seguimento da deliberação do Executivo Municipal de aprovação da Alteração pontual

do Plano Director Municipal de Ílhavo, com vista à instalação de um importante investimento
industrial no Município, encontra-se a decorrer até ao próximo dia 19 de Julho, o Período
de Participação Preventiva no âmbito da referida alteração.

Esta é uma oportunidade de criação de postos de trabalho absolutamente singular nas
condições económicas actuais, assumindo-se um importante catalizador para o
desenvolvimento sócio-económico do Município, dinamizando a economia e a competitividade
empresarial local.

A deliberação da CMI e o documento de fundamentação com a indicação da necessidade
de não proceder a Avaliação Ambiental Estratégica, podem ser consultados no Serviço de
Atendimento Integrado da Câmara Municipal de Ílhavo durante as horas normais de expediente
ou no site da autarquia, em www.cm-ilhavo.pt.

Qualquer sugestão, informação ou observação deverá ser apresentada por escrito no
Serviço de Atendimento Integrado, em carta dirigida ao Presidente da CMI ou por via eletrónica
para o endereço geral@cm-ilhavo.pt contendo, em qualquer uma das formas, a identificação
completa do seu subscritor.

7. Porto de Aveiro/Futuro 2012
O Executivo Municipal analisou o Parecer Conjunto “Porto de Aveiro/Futuro 2012” elaborado

pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, pela Comunidade Portuária de Aveiro,
pela Associação Industrial do Distrito de Aveiro e pela Universidade de Aveiro, manifestando
publicamente por esta via a concordância com as posições apresentadas no parecer.

A CMI reitera a necessidade do modelo adoptado para a Gestão Portuária manter elevados
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níveis de autonomia de gestão de cada um dos Portos Nacionais, com lógicas de integração
e desenvolvimento regional com o aprofundamento do modelo em vigor.

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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