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Reunião de Câmara – 5 de março 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 março de 2014. 
 
 
1. Acordos de Cooperação com as Associações de Pais 2013/2014 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar os Acordos de Cooperação com as Associações de Pais do 

Município de Ílhavo para o Ano Letivo 2013/2014. 
Aposta política prioritária, a Educação tem merecido especial destaque por parte da Câmara 

Municipal de Ílhavo ao longo dos anos, no âmbito de uma estratégia de desenvolvimento do Município 
que continuará a ter a sua centralidade nas pessoas e especialmente nas crianças. 

Para este ano letivo, a Câmara Municipal de Ílhavo aposta numa “Educação para Todos”, transversal 
a todas as faixas etárias, do pré-escolar até à maioridade, já que em todas as idades há muito para 
educar e aprender. Neste contexto, a Câmara Municipal de Ílhavo tem prezado o estabelecimento de 
Acordos de Cooperação com as Associações de Pais do Município, plenamente consciente que as 
mesmas assumem um papel cada vez mais relevante na vida ativa das Escolas, através do direito que 
lhes assiste de participar no processo educativo das crianças. 

A Câmara Municipal de Ílhavo investe nas Associações de Pais, apoiando-as de forma bem definida 
e planificada, assumindo o apoio financeiro através do Programa de Enriquecimento Curricular do 1.º 
Ciclo de Ensino Básico, do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar e do 
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares. Apoia também todos os alunos 
carenciados de Escalão A e B e colabora nas atividades propostas pelas Associações de Pais. 

Neste Ano Letivo, os Acordos de Cooperação com 18 Associações de Pais representam um 
investimento da Câmara Municipal de Ílhavo de cerca de 350.000,00 euros e serão assinados no próximo 
dia 12 de março, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Ílhavo.  

 
 
2. XI Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar” – normas de participação 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar as Normas de Participação no XI Concurso de Fotografia de 

Temática Marítima “Olhos sobre o Mar”, dando assim seguimento aos investimentos verificados nos 
últimos anos com o objetivo de dar contributo para posicionar o Município de Ílhavo como uma referência 
incontornável na temática do Mar, também na área da fotografia. 

O Concurso é aberto a todos os fotógrafos profissionais ou amadores. O tema do Concurso é “O 
Mar”, em todas as suas vertentes, e tem caráter territorial exclusivamente nacional (terrestre ou zona 
marítima exclusiva). Dividido em duas secções (cor e preto e branco), cada participante pode apresentar 
até um máximo de três fotografias por secção. 

Atendendo ao facto de se assinalar este ano os 500 Anos da Outorga do Foral Manuelino de Ílhavo, 
foi excepcionalmente criada uma secção denominada “Ílhavo – 500 Anos do Foral Novo”. Cada fotógrafo 
terá obrigatoriamente de concorrer a esta secção especial com um conjunto de três imagens, ao qual terá 



de atribuir um título, que ilustre o tema. O conjunto de imagens poderá conter imagens a cor, preto e 
branco ou as duas.  

A data limite de receção das fotografias a concurso é 20 de junho de 2014 (data do correio).  
 
Mais informações em www.cm-ilhavo.pt, pelo e-mail geralcmi@cm-ilhavo.pt ou pelo secretariado do 

Concurso 234 329 600. 
 

 
3. Escola Municipal de Ténis 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar o Projeto de Atividades da Escola Municipal de Ténis, cuja 

abertura está agendada para as 10h00 do dia 23 de março (domingo). 
Este projeto consiste na oferta de serviços desportivos na modalidade de Ténis e contempla aulas de 

ténis, aulas de cardio-ténis e organização de torneios sociais, justificando-se não só pela necessidade de 
rentabilizar os Campos de Ténis distribuídos pelo Município de Ílhavo, mas também pelo facto de esta ser 
uma das modalidades com mais procura pelas crianças e jovens e no panorama nacional estar no 
ranking das 10 modalidades mais praticadas. 

Pretende-se, com a dinamização deste projeto, proporcionar a todas as pessoas, a partir dos 6 anos 
de idade, o contacto com o Ténis e o desenvolvimento de hábitos sócio-desportivos, de motricidade geral 
e das capacidades motoras. 

A Escola Municipal de Ténis funcionará de 1 de outubro a 31 de julho e as aulas decorrerão de 
segunda a sexta-feira, das 17h45 às 19h30, e ao sábado, das 09h30 às 12h30, numa primeira fase nas 
freguesias de S. Salvador e Gafanha da Nazaré e posteriormente na Gafanha da Encarnação e Gafanha 
do Carmo. 

 
Mais informações em www.cm-ilhavo.pt. 

 
 
4. Atualização do Tarifário de Resíduos Sólidos Urbanos 
 
O Executivo Municipal deliberou atualizar o Tarifário de Resíduos Sólidos Urbanos para o ano 2014, 

com um aumento de 0,59% (correspondente a uma média de 0,03 euros utilizador doméstico/mês).  
A referida atualização tem por base o facto de o tarifário de RSU, em vigor desde 2011, não ter 

sofrido até à data qualquer alteração, seguindo a recomendação da Entidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos (ERSAR) no sentido de promover a sustentabilidade do sistema de gestão de 
resíduos que exige que as receitas cubram as despesas suportadas. 

 
 
5. Ecocentro Municipal de Ílhavo – Normas e Manual de Funcionamento 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar as Normas e o Manual de Funcionamento do Ecocentro 

Municipal de Ílhavo.  
Recorde-se que esta é uma estrutura ambiental única no Distrito de Aveiro e que visa promover as 

melhores práticas de gestão dos resíduos dos munícipes, unidades de restauração e industriais 
ilhavenses. 

O Ecocentro é um parque equipado com contentores de grandes dimensões (20 m3), destinados a 
receber, separadamente, os diversos materiais que são posteriormente encaminhados para retomadores 
licenciados, com vista à sua posterior valorização e reciclagem.  

Assim, o Ecocentro Municipal, que se localiza na Rua do Norte na Gafanha de Aquém (junto dos 
Armazéns Gerais da Câmara Municipal de Ílhavo) e funciona de terça-feira a sábado, das 08h30 às 
12h00 e das 14h00 às 17h00, está licenciado para receber já mais de 20 materiais diferentes: 
papel/cartão; plástico; embalagens de metal; vidro; resíduos verdes; monstros; sucatas; resíduos de 
construção e demolição (ou entulhos); resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos; madeiras; 
pilhas; óleos alimentares usados; lâmpadas fluorescentes; tinteiros e tonners; tampinhas de plástico; 
cápsulas de café Nespresso; rolhas de cortiça; peças de vestuário e calçado usadas; brinquedos e 
material escolar usados; pneus usados. 



 
Mais informações pelo telefone n.º 234 329 600 e em http://www.cm-ilhavo.pt/pages/158 

 
 
6. Ciclovia no Cais dos Pescadores da Costa Nova – abertura de concurso  
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura de Concurso de Empreitada da Ciclovia no Cais 

dos Pescadores da Costa Nova, com um valor estimado de 36.992,24 euros e um prazo de execução de 
60 dias. 

Esta Ciclovia, que terá um percurso de cerca 250 metros, fará a ligação entre a via ciclável em 
construção, no âmbito da obra de Qualificação da Frente Ria Costa Nova/Vagueira, da responsabilidade 
da Polis da Ria de Aveiro, e a Ciclovia já existente no Relvado da Costa Nova.  

Esta obra vem assim aumentar os cerca de 20 Km de ciclovias do Município de Ílhavo, contribuindo 
para uma melhor qualidade de vida, fruição e segurança daqueles que nelas circulam, por questões de 
trabalho, em passeio ou lazer, fazendo uso das excecionais condições geográficas de que dispomos. 
 

 
7. Redes de Drenagem de Águas Pluviais da Rua de Alqueidão, Rua Frederico 

Cerveira e Av. Manuel da Maia, Ílhavo – abertura de concurso 
 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura de Concurso de Empreitada das Redes de 
Drenagem de Águas Pluviais da Rua de Alqueidão, Rua Frederico Cerveira e Av. Manuel da Maia, em 
Ílhavo, com um valor estimado de obra de 120.000,00 euros e um prazo de execução de 90 dias. 

Este projeto resulta da necessidade urgente da reformulação da rede unitária existente naqueles 
arruamentos para um sistema em regime separativo de drenagem de águas residuais e pluviais, devido 
ao mau estado de conservação dos atuais coletores, bem como a oportunidade de intervenções 
simultâneas nas diversas infra-estruturas, nomeadamente a instalação de uma conduta adutora pela 
Associação de Municípios do Carvoeiro, a construção da Rede de Drenagem de Águas Residuais pela 
AdRA e da Rede de Drenagem de Águas Pluviais por parte da Câmara Municipal de Ílhavo, nos 
arruamentos que lhes dizem respeito, respetivamente. 

Este conjunto de intervenções será aproveitado para se proceder à requalificação dos pavimentos 
nos arruamentos intervencionados. 


