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Reunião de Câmara – 5 de fevereiro de 2014 

 
Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do Executivo 

da Câmara Municipal de Ílhavo de hoje, quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2014. 
 
 
1. Comissão Municipal de Trânsito e Segurança Rodoviária 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar a constituição da Comissão Municipal de Trânsito e 

Segurança Rodoviária. 
Este órgão terá funções de natureza consultiva e promoverá a articulação, a troca de informações e a 

cooperação entre as diversas entidades, com vista à resolução das questões relacionadas com a 
mobilidade no Município de Ílhavo. 

A Comissão Municipal de Trânsito e Segurança Rodoviária será composta pela Câmara Municipal de 
Ílhavo e por outras entidades a convidar, como os Bombeiros Voluntários de Ílhavo, a Guarda Nacional 
Republicana, a Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros – ANTRAL, 
Estradas de Portugal, E. P., a Federação Portuguesa de Táxis – FPT, a Associação Nacional de 
Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias – ANTRAM, a Associação Nacional de Transportes  
Rodoviários de Pesados de Passageiros – ANTROP, as Juntas de Freguesia de São Salvador, Gafanha 
da Nazaré, Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo ou o Instituto Nacional de Emergência Médica 
– INEM. 

Após a nomeação dos representantes de cada entidade na Comissão, proceder-se-á à elaboração do 
Regulamento, do qual constarão as normas disciplinadoras do seu funcionamento e atuação. 
 

 
2. VIII Concurso de Hip Hop Dance – normas de participação 

 
O Executivo Municipal deliberou aprovar as normas de participação do VIII Concurso de Hip Hop 

Dance. Esta iniciativa vem reforçar a aposta da Câmara Municipal de Ílhavo no estímulo ao 
desenvolvimento do espírito e da capacidade criativa dos mais jovens, designadamente no âmbito da 
dança. 

O Concurso de Hip Hop Dance, que terá lugar no próximo dia 5 de abril, pelas 21h30, no Mercado 
Municipal de Ílhavo, destina-se a praticantes deste tipo de dança, amadores ou profissionais, com idades 
compreendidas entre os 12 e os 30 anos, podendo a participação ser feita a título individual, em par ou 
em grupo. As inscrições decorrem até ao dia 26 de março nos Fóruns Municipais da Juventude (Ílhavo, 
Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo). 

Todos os concorrentes receberão um Certificado de Participação, havendo ainda um prémio 
monetário a atribuir às três melhores coreografias (primeiro prémio 150,00 euros; segundo prémio 100,00 
euros; terceiro prémio 75,00 euros). Será também atribuído um “Prémio Especial do Público”, no valor de 
100,00 euros, em material/equipamento relacionado com a prática desta atividade. 

Mais informações em www.cm-ilhavo.pt. 
 



 
3. Concurso de Banda Desenhada “5 Séculos de Foral Novo” – normas de 

participação 
 

O Executivo Municipal deliberou aprovar as normas de participação do Concurso de Banda 
Desenhada “5 Séculos de Foral Novo”. 

Este Concurso surge no âmbito dos 500 anos da outorga do Foral Manuelino de Ílhavo, que se 
assinalam no próximo dia 8 de março, e cuja comemoração integra um conjunto de iniciativas com o 
principal objetivo de proporcionar um melhor conhecimento da nossa história e da nossa vida coletiva, 
estimulando a população a participar nesta (re)descoberta. 

O Concurso de Banda Desenhada “5 Séculos de Foral Novo”, organizado pela Câmara Municipal de 
Ílhavo, é dirigido aos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário das Escolas do Município de 
Ílhavo. Os trabalhos podem ser a cores ou a preto e branco, em qualquer técnica ou suporte, entregues 
em A4, podendo ter entre uma página (mínimo) e três páginas (máximo) e deverão ser enviados para a 
Câmara Municipal de Ílhavo até ao dia 21 de maio de 2014. 

Os melhores trabalhos farão parte integrante da exposição ”5 Séculos de Foral Novo em Banda 
Desenhada”, a inaugurar no dia 9 de junho (Dia Internacional dos Arquivos). 

As Fichas de Inscrição e as Normas de Participação estão disponíveis em www.cm-ilhavo.pt. Para 
mais informações contacte o secretariado do Concurso através do 234 329 686 ou cdi@cm-ilhavo.pt. 

  
 
4. Alteração do Regulamento do Programa Municipal de Bolsas de Estágio de 

Trabalho 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar a alteração do Regulamento Municipal de Bolsas de Estágio 

de Trabalho (PMBET) e remeter à Assembleia Municipal de Ílhavo para aprovação final. 
As alterações do referido Regulamento têm em consideração a experiência adquirida ao longo das 

cinco edições realizados do PMBET e a necessidade o adequar às diversas alterações legais ocorridas 
nestes últimos cinco anos.  

Com esta alteração o Regulamento passa possibilitar a realização de estágios por jovens 
empregados que não exerçam na sua área de formação académica e/ou profissional, clarifica a 
formalização das candidaturas e dos requisitos exigidos e atualiza os valores das bolsas de estágio para 
os montantes de 685,00 euros (nível IV e V) e de 485,00 euros (nível III ou inferior). 

 
 

5. Relatório Anual de Atividades da CPCJ de Ílhavo  
 
O Executivo Municipal tomou conhecimento do Relatório Anual de Atividades da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Ílhavo relativo ao ano de 2013, aprovado em reunião de Comissão 
Alargada realizada no passado dia 28 de janeiro de 2014. 

De entre os vários assuntos abordados nesta reunião, destaca-se o balanço da atividade da CPCJ 
relativa ao ano de 2013, ano em que se verificou uma diminuição, mesmo que ligeira, quer do número de 
processos instaurados, quer reabertos relativamente a 2012. Transitou de 2012 para 2013 um total de 
104 Processos de Promoção e Proteção (PPP´s), tendo sido instaurados 141. Foram reabertos 31 
processos e arquivados 177. O movimento global de processos foi de 276.  

Em termos da distribuição etárias das crianças e jovens acompanhados, a maior percentagem 
centra-se nos escalões 11-14 e 15-17 anos. No tocante à distribuição por sexo, 56% dos Processos 
reportam-se a crianças e jovens do sexo masculino contra 44% do sexo feminino. As principais entidades 
sinalizadoras das situações de perigo continuam a ser os estabelecimentos de ensino, sendo que se 
somarem as sinalizações apresentadas por pai ou por mãe, são estes a segunda maior fonte de 
sinalização. 

No tocante a problemáticas sinalizadas, o maior número diz respeito a situações que afetam o bem-
estar e o desenvolvimento das crianças e jovens, seguindo-se a negligência, a exposição a violência 
doméstica e o mau trato físico. As restantes problemáticas apresentaram-se de forma mais residual. 



Em termos das principais medidas aplicadas a mais considerada foi a de Apoio Junto dos Pais, 
tendo-se sempre presente que na promoção dos direitos deve ser dada a prevalência às medidas que 
integrem as crianças e os jovens na sua família. A segunda medida mais aplicada foi a de Acolhimento 
em Instituição. 

A intervenção de qualquer CPCJ tem como um dos seus princípios basilares o interesse superior da 
criança e do jovem. 
 

 
6. Abertura de Concurso Público para a Recuperação do Cais da Malhada 
 
O Executivo Municipal tomou conhecimento da abertura de um Concurso Público para a recuperação 

do Cais da Malhada, pela Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, SA. 
Este Concurso Público, que apresenta um valor base de 442.000,00 euros e uma prazo de execução 

de 210 dias, realiza-se no âmbito da ação “Núcleos Piscatórios Lagunares” do Eixo 3 “Valorização de 
Recursos como Fator de Competitividade Económica e Social”, e tem como objetivo a criação de 
condições para a valorização e manutenção das actividades económicas de base tradicional ligadas ao 
sector das pescas. 
 
 

7. Fórum Náutico do Município de Ílhavo – Relatório de Atividades  
 
O Executivo Municipal tomou conhecimento do Relatório de Atividades do Fórum Náutico respeitante 

ao ano 2013. 
O Fórum Náutico promoveu uma série de atividades náuticas, centradas no recreio, no desporto e na 

cultura, destacando-se o Programa de Iniciação à Natação, os Sábados Divertidos Náuticos, o V 
Seminário Náutico, o Programa Municipal de Férias Divertidas, a Travessia da Ria a Nado e a V Semana 
Náutica do Município, iniciativas que registaram grande sucesso. 

A Câmara Municipal de Ílhavo continua a apostar na rentabilização das potencialidades das 
condições naturais e históricas do Município que tem “o mar por tradição”. 
 
 

8. Inscrição do Museu Marítimo de Ílhavo no Projeto Europeu Salted Fish 
Museum 

  
O Executivo Municipal deliberou aprovar a inscrição do Museu Marítimo de Ílhavo no Projeto Europeu 

Salted Fish Museum. 
Após a realização de um encontro de trabalho no âmbito do projeto Salted Fish Museum, que teve 

lugar nos dias 27 e 28 de maio de 2013, no CIEMar-Ílhavo, em que se planeou a criação de uma rede 
internacional de instituições e investigadores que partilham experiências museológicas e de 
conhecimento sobre a pesca do bacalhau, fazendo parte deste grupo museus e empresas da Noruega, 
Espanha, França e Portugal, surge agora a necessidade de inscrição do MMI no Portal da Comissão 
Europeia. 

A concretização desta etapa de integração constitui mais um passo para a internacionalização do 
Museu Marítimo de Ílhavo. 
 

 
 
 
 


