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I - Conselho Local de Ação Social - 29JAN13

No passado dia 29 de janeiro teve lugar, no Fórum Municipal da Maioridade, a primeira
reunião do ano de 2013 do Conselho Local de Ação Social (CLAS), fazendo parte da ordem
de trabalhos um conjunto de temas de elevada importância para todas as entidades que,
no Município de Ílhavo, intervêm de forma ativa e devidamente concertada na área social.

No início da reunião foi efetuado o balanço do ano de 2012, nomeadamente no que
respeita à atividade do Atendimento Social Integrado, assim como à aplicação da medida
do Rendimento Social de Inserção.

De seguida foi apresentado e aprovado o Plano de Ação do Atendimento Social Integrado
para 2013, elemento chave para a aplicação do apoio a todos os Indivíduos e Famílias com
necessidades. Composto por um vasto conjunto de medidas e de ações, propostas pelas
várias entidades parcerias, este Plano de Ação estabelece as principais linhas de ação dos
cerca de 30 parceiros do ASI, entre os quais estão IPSS, Juntas de Freguesia, Grupos Sócio
Caritativos e o Instituto de Formação Profissional, cumprindo relevantes objetivos em áreas
como a procura de emprego, a violência doméstica, o envelhecimento, o treino de
competências, a educação parental, a deficiência, a habitação, entre outras, sempre numa
aposta de operacionalização e de concretização das estratégias definidas através de projetos
articulados ou criados na Rede Social.

Nesta reunião foram ainda apresentadas as principais conclusões da Supervisão Externa
realizada ao Atendimento Social Integrado, cujo resultado é extremamente positivo, tendo
ainda sido efetuado o balanço de algumas das respostas sociais disponíveis, nomeadamente
no que respeita ao cruzamento das listas de espera e candidatos das diversas respostas
sociais do Município, os Cuidados Continuados implementados pela Santa Casa da
Miser icórdia de Í lhavo e a Cant ina Social  implementada pelo CASCI.

Após a ratificação do Parecer elaborado pelo Núcleo Executivo relativo à propositura
apresentada pelo CASCI para aumento da capacidade da estrutura residencial para idosos,
foram abordados outros assuntos de interesse como o relatório preliminar da atividade da
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ílhavo relativo a 2012, que permitiu verificar
a existência de um aumento do número de processos quer instaurados, quer reabertos
relativamente a 2011, assim como o seu Plano de Ação para 2013.

Uma referência ainda para o balanço de 2012 da aplicação do Fundo Municipal de Apoio
a Famílias e Indivíduos Carenciados, que evidenciou mais uma vez a elevada importância
da aposta política da CMI na área da Ação Social, demonstrando que durante o ano foram
deferidos um total de 591 requerimentos, nomeadamente em ação social escolar, apoios
de renda e comparticipação no pagamento da fatura da água, saneamento básico e resíduos
sólidos urbanos, num total de investimento de cerca de 75.000,00 euros, o que representa
um aumento de cerca de 65% relativamente a 2011.
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II - Entrega Certificados Espaço Internet

» Novos Cursos 2013
Decorre hoje, pelas 18h30 na Biblioteca Municipal de Ílhavo, a entrega dos 330 Certificados

do Espaço Internet, aos 128 Formandos, respeitantes às ações de formação promovidas
no ano passado.

No ano de 2012, a Câmara Municipal de Ílhavo promoveu um conjunto de ações de
formação nos Fóruns Municipais da Juventude de Ílhavo, Gafanha da Nazaré e Gafanha da
Encarnação, dotando os Cidadãos participantes com as competências básicas em Word,
Excel, PowerPoint e Internet/e-mail.

Esta iniciativa continua a ser uma aposta forte da Câmara Municipal de Ílhavo, traduzindo-
se numa mais valia para os Jovens e Adultos do Município, ao nível da sua formação nas
novas tecnologias da comunicação e da informação.

Assinalamos hoje também a abertura de novas turmas para 2013 que funcionarão no
Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo e no Fórum Municipal da Juventude da Gafanha
da Nazaré, nas seguintes áreas:

- Formação em 4 módulos (Word, Excel, PowerPoint e Internet/e-mail);
- Módulo especial que aborda 3 áreas (Word, PowerPoint e Internet/e-mail) destinado

aos Cidadãos que já possuem alguns conhecimentos e que pretendam recordar e/ou
aprofundar a informação.

Toda a informação poderá ser consultada nos quatro Fóruns Municipais da Juventude
(Ílhavo, Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo) ou site da Câmara
Municipal de Ílhavo em www.cm-ilhavo.pt .

III - English Speaking Week
Espetáculo interativo, “Bagpiper” e Flashmob marcam encerramento da 2ª edição da

English Speaking Week

No âmbito das atividades de enriquecimento curricular, a Câmara Municipal de Ílhavo
organizou, durante a semana de 28 de janeiro a 2 de fevereiro, a 2ª edição da English
Speaking Week - Semana do Inglês.

Sob o lema “7 days: read, learn and play”, os alunos foram sensibilizados para a cultura
anglófona através das suas lendas: dos duendes e do monstro do Lago Ness e pela
redescoberta das obras de Tom Sawyer e do Robin Hood.

Durante toda a semana, os Jardins de Infância da rede pública tiveram a oportunidade
de experimentar uma aula de inglês, numa aposta de sensibilização e divulgação desta
língua e respetiva cultura.

A encerrar esta semana, o Centro Cultural de Ílhavo recebeu no sábado, dia 2 de fevereiro,
cerca de 1.000 participantes, entre alunos e familiares, que tiveram oportunidade de assistir
a um inovador espetáculo interativo da responsabilidade dos docentes de Inglês.

Recebidos por um verdadeiro “Bagpiper” ao som de gaita de foles, houve ainda tempo
de apresentar um flashmob ensaiado nas aulas de atividade física e desportiva.

A terminar a tarde de atividades, o esforço e empenho dos alunos e familiares foram
recompensados com um “five o'clock tea”, no qual não faltou um simbólico “brownie”.

Nota: Em anexo seguem algumas fotografias da ação.
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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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