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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 17 de julho de 2013.

1. Novos Investimentos Empresariais / venda de Lotes da ZIM

O Executivo Municipal deliberou aprovar a venda de quatro lotes da Zona Industrial da 
Mota (ZIM) para instalação de duas novas empresas: a San Andres de Negócios Lda., com 
actividade no ramo de compra e venda de cereais, e a NICEPELLETS Lda. com actividade 
no ramo de produção de pellets, resultando num investimento de aproximadamente 4 milhões 
de euros e a criação de 27 novos postos de trabalho, neste caso de duas empresas 
espanholas. 

A CMI congratula-se pela capacidade de atracção de novos investimentos empresariais 
para o Município dinamizando a economia e a competitividade regionais, para a qual contribuiu 
a recente alteração do preço de venda do metro quadrado de terreno na ZIM, assumindo 
que o desenvolvimento económico e o emprego são dois objetivos centrais, para os quais 
a CMI entrega o seu empenhado contributo.

2.UIM e Visita do NTM Creoula ao Município de Ílhavo

Considerando a forte ligação do Município de Ílhavo ao Mar, desde logo associada aos 
76 anos de vida do seu Museu Marítimo, bem como a importância da Formação no âmbito 
da Economia do Mar, o Executivo Municipal deliberou atribuir um apoio publicitário à 
Universidade Itinerante do Mar (UIM) no valor de 1.500 euros.

A UIM é um projecto de Formação Superior no domínio do Mar, com características 
pioneiras, envolvendo na sua organização um conjunto de instituições de Ensino Superior 
de Portugal e de Espanha, tendo neste ano de 2013 como tema principal a “Peninsularidade, 
produto de três Mares. Desafios do Mar 2020”.

No âmbito da UIM o Município de Ílhavo receberá a visita do NTM Creoula no próximo 
dia 29 de Julho, estando a ser preparado um programa de recepção aos Alunos participantes, 
que incluirá uma visita ao Museu Marítimo de Ílhavo. Nesse mesmo dia 29 de Julho, e 
aproveitando a oportunidade, a Associação Oceano XXI realizará a sua reunião ordinária de 
Direcção abordo do NTM Creoula.

3.X Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar”

O Executivo Municipal ratificou a decisão do Júri do X Concurso de Fotografia “Olhos 
sobre o Mar” em relação à atribuição dos Prémios. Nesta edição participaram 134 fotógrafos 
de todo o País, com um total de 631 trabalhos relacionados com o Mar, tornando-se a edição 
mais participada de sempre.

A entrega dos prémios decorrerá no dia 23 de agosto no Navio Museu Santo André, local 
onde ficarão expostos os 50 melhores trabalhos durante o mês de agosto, integrados no 
programa do “Mar Agosto 2013 - Festas do Município de Ílhavo”.
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4.QCIRA 2014/2020 e CRER 2020 / PAR 2014/2020

Considerando a elevada importância da preparação do próximo período de programação 
dos Fundos Comunitários 2014/2020, o Executivo Municipal deliberou tomar conhecimento 
de dois importantes documentos: “CRER2020 / Plano de Ação Regional 2014/2020” 
(apresentado no passado dia 10 de Julho pelo Presidente da CCDRC) e “QCIRA 2014/2020 
- Quadro Comum de Investimentos da Região de Aveiro | Estratégia para o Crescimento e 
Inovação” (apresentado no passado dia 12 de Julho pelo Presidente da CI Região de Aveiro 
e pelo Coordenador da Equipa Técnica Mista UA / CI Região de Aveiro).

Estes dois documentos identificam um conjunto de metas e investimentos que traduzirão 
a aposta da Região Centro e da Região de Aveiro na concretização da Estratégia 2020 da 
União Europeia centrada nos investimentos inteligentes, sustentáveis e inclusivos, aproveitando 
os Fundos Comunitários do Quadro 2014/2020.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos,

Guilherme Teixeira Carlos, eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Gabinete do Presidente
Nota de Imprensa Nº 66

17 de julho de 2013

informação

02/02


