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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 15 de maio de 
2013.

1. Política Municipal de Incentivo ao Empreendedorismo

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Plano Municipal de Incentivo ao 
Empreendedorismo, incluindo as Normas Provisórias de Gestão do Pólo de Ílhavo da 
Incubadora de Empresas da Região de Aveiro e as Normas de Funcionamento do Banco 
de Ideias do Município de Ílhavo.

Considerando a importância da promoção de novas formas de criação de emprego e 
de riqueza, a CMI tem vindo a desenvolver um trabalho de preparação nesta área, no âmbito 
da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e em cooperação com a Universidade 
de Aveiro, visando também ativar a Incubadora de Empresas da Região de Aveiro (IERA).

A CMI aposta na implementação de uma nova Política, devidamente integrada e estruturada 
com outras Políticas Municipais em curso, apostando na dinamização e ativação do Pólo 
de Ílhavo da IERA, localizado no Centro de Investigação e Empreendedorismo do Mar 
(CIEMar-Ílhavo).

A apresentação pública do Plano Municipal de Incentivo ao Empreendedorismo acontecerá 
hoje, pelas 17h30, na Sala Polivalente do CIEMar-Ílhavo.

2. Protocolo de Cooperação entre o Município de Ílhavo e a Associação dos Amigos do 
Museu

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Protocolo de Cooperação entre o Município 
de Ílhavo e a Associação dos Amigos do Museu (AMI), no âmbito da atividade do Museu 
Marítimo de Ílhavo (MMI).

A AMI tem constituído, desde a sua fundação, um importante parceiro para a CMI 
colaborando na dinamização, crescimento e afirmação do MMI como espaço singular de 
promoção da cultura de mar no contexto nacional e europeu, colaborando também no 
enriquecimento do acervo do MMI. 

A CMI aposta assim no reforço da profícua relação existente com a AMI, aprofundando 
a aposta da promoção da cultura de Mar neste que é o Município com “O Mar por Tradição”.

A assinatura do Protocolo acontecerá em ato público no próximo sábado, dia 18 de maio, 
integrado na sessão comemorativa do Dia Internacional dos Museus, no Museu Marítimo 
de Ílhavo pelas 18h00.

3. Programa de Divulgação e Dinamização Turística do Município de Ílhavo

O Executivo Municipal deliberou aprovar dois novos acordos de cooperação a estabelecer 
com a empresa “Ideias com peso, comunicação e imagem Lda.” e com a CERCIAV, 
perspetivando reforçar a promoção partilhada do património cultural, natural e paisagístico,
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urbanístico, artesanato e história do Município de Ílhavo. 
Com estes novos protocolos de cooperação a CMI tem por objetivo propiciar uma maior 

e melhor divulgação dos ativos turísticos municipais, potenciando o aumento da estada 
médias dos visitantes ao Município, reforçando o apoio que lhes é prestado.

4. Cessão do Direito de Utilização de uma Unidade de Acolhimento comercial na Costa 
Nova

» Concurso Público

O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura de Concurso Público para a atribuição 
da “Cessão do Direito de Utilização de uma Unidade de Acolhimento Comercial na Costa 
Nova”, com dimensão 3x2 (6m2), localizada na nova zona de quiosques de venda de doces 
tradicionais que a CMI construiu no Relvado da Costa Nova. 

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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