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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da Reunião
do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) de hoje, quarta-feira, dia 03 de abril de
2013.

1. Programa Municipal de Bolsas de Estágios de Trabalho 2013/2014

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Programa de Bolsas de Estágios de Trabalho
(PMBET) 2013/2014. O Programa tem como principal objetivo contribuir para a integração
dos Jovens desempregados do Município no mundo de trabalho, através da sua participação
em projetos de formação prática em contexto de trabalho, complementando as qualificações
anteriormente adquiridas.

O estágio, com duração de 12 meses consecutivos (início em julho de 2013), destina-
se a cidadãos residentes no Município de Ílhavo há mais de um ano (preferencialmente com
idades entre os 18 e os 30 anos), titulares de bacharelato ou licenciatura (nível IV e V) ou
de comprovada aptidão profissional (nível III ou inferior) e que se encontrem à procura do
primeiro emprego ou sejam desempregados à procura de um novo emprego.

O Programa de estágios desenvolve-se em 5 temáticas prioritárias: A - Educação, Cultura
e Juventude; B - Qualificação Urbana e Ambiental; C - Desenvolvimento Empresarial e
Emprego; D - Ação Social; E - Aposta no Mar e na Ria; sendo os estagiários acolhidos pela
CMI, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e Associações ou Empresas
com sede, sucursal ou representação no Município de Ílhavo.

A dinamização de programas e de iniciativas que visam dar contributos para a formação
humana, cívica e académica dos Jovens, aliada à realidade a que hoje assistimos, com o
aumento do desemprego generalizado por todo o país, tem constituído uma das grandes
apostas da CMI nos últimos anos.

Na edição 2013/2014 deste Programa serão admitidos o total de 6 estagiários. O período
de candidaturas decorrerá até ao próximo dia 30 de abril de 2013.

O Executivo Municipal deliberou também aprovar o Relatório Resumo das Candidaturas
ao PMBET, reconhecendo a importância da promoção deste tipo de programas junto dos
Cidadãos.

Até ao momento, o PMBET teve um total de 305 candidatos, tendo sido admitidos para
a entrevista de selecção 227 candidatos, sendo que 31 realizaram estágios. Relativamente
às habilitações literárias e às áreas de formação, em todas as edições, os candidatos
possuíam maioritariamente Licenciatura, destacando-se as Ciências Sociais, Ciências
Económicas e Educação como as áreas com maior representat iv idade.

2. Normas de Participação no Concurso das Marchas Sanjoaninas de Ílhavo 2013

Integradas na programação cultural promovida pela CMI durante o ano de 2013, e
considerando que as Marchas Sanjoaninas representam uma festa de cultura popular muito
apreciada e bastante vivida pelas populações do Município, num momento de divulgação
da criação artística nas vertentes da coreografia, música, poesia e demais requisitos envolvidos
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nesta atividade, o Executivo Municipal deliberou aprovar as Normas de Participação das
Marchas Sanjoaninas de Ílhavo 2013.

Na edição deste ano, a organização será da responsabilidade da CMI em parceria com
seis Associações do Município (nos termos da decisão da equipa gestora de 21 de março),
nomeadamente a Associação Cultural - Grupo de Dança “Pestinhas”, a Associação de Pais
e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação, o Grupo de Jovens “A Tulha”, o Rancho
Folclórico “Os Palheiros da Costa Nova”, a ACDR Os Amigos da Malha da Carvalheira e a
Associação dos Amigos da Praia da Barra.

O Desfile das Marchas, momento de grande riqueza da nossa Cultura Popular que a CMI
pretende continuar a apoiar, terá lugar nos próximos dias 15 de junho na Gafanha da Nazaré,
21 de junho na Praia da Barra e 22 de junho no Pavilhão Capitão Adriano Nordeste em Ílhavo.

3. Segunda Reunião de Câmara de abril de 2013

Perspetivando-se, entre outros assuntos, a análise e votação da Revisão do Plano Director
Municipal de Ílhavo na Reunião de Câmara do próximo dia 17 de abril, sendo pela sua
natureza uma matéria que se reveste de grande interesse para a opinião pública, o Executivo
Municipal deliberou que a próxima Reunião de Câmara, dia 17 de abril, se realize pelas
15h30, assumindo caráter público (com audição de público às 17h30).

4. Programa do Concurso relativo à atribuição do direito ao arrendamento de 2 Fogos
na Gafanha da Nazaré

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Programa de Concurso relativo à atribuição
do direito ao arrendamento de 2 Fogos na Gafanha da Nazaré. O Concurso será apenas
destinado a Cidadãos nacionais maiores e residentes no Município de Ílhavo.

O Programa, Boletim de Inscrição e Questionário poderão ser solicitados no Serviço de
Atendimento Social Integrado (ASI) da Câmara Municipal de Ílhavo. Qualquer esclarecimento
poderá ser obtido no ASI ou através de contacto telefónico para 234 329 632.

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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