
 
 
 
 
 
Gabinete de Comunicação 
Nota de Imprensa n.º 50, de 7 de maio de 2014 

 
 
 

Reunião de Câmara – 7 de maio 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 7 de maio de 2014. 
 
 
1. Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres – PMOTL 2014 
 
Considerando que a ocupação de tempos livres dos jovens com atividades salutares, reforçando o 

seu desenvolvimento intelectual, contribui de forma marcante para a formação da sua personalidade, 
incrementando a sua capacidade de organização e do espírito de equipa e de entreajuda, o Executivo 
Municipal deliberou aprovar o Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres 2014 (PMOTL), que 
contará este ano com a sua XV edição, a decorrer nos meses de julho e agosto. 

O PMOTL é composto por seis projetos, designadamente Biblioteca de Verão, Apoio à Infância, 
Apoio à Terceira Idade, Animação de Espaços Lúdicos e Culturais, Apoio Administrativo em Projetos da 
Câmara Municipal de Ílhavo, Educação Ambiental e Proteção Civil. Com uma duração que pode variar 
entre um e dois meses, o PMOTL destina-se a jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 30 
anos. A cada participante será atribuída uma bolsa monetária, cujo valor resulta das responsabilidades 
que lhe são atribuídas no desenvolvimento das tarefas, estando estipulados três valores (180, 220 e 250 
euros).  

As inscrições decorrem a partir do dia 7 de maio até ao dia 7 de junho. 
 

Normas de Participação e Ficha de Inscrição disponíveis em www.cm-ilhavo.pt. 
 
 

 
2. Programa Municipal Férias Divertidas Verão 2014 
 
Considerando o sucesso alcançado pelas edições anteriores do Programa Municipal Férias 

Divertidas que a Câmara Municipal de Ílhavo tem organizado, o Executivo Municipal deliberou aprovar a 
realização da edição Verão 2014 do referido Programa Municipal, composto por quatro programas de 
atividades: Generalista, Náutico, Desafios de Verão e Nadador Salvador Júnior. 

Este Programa Municipal destina-se a crianças e jovens com idades compreendidas entre os seis 
e os quinze anos, desenvolvendo-se durante onze períodos entre 17 de junho e 29 de agosto, variando a 
duração de cada período consoante o mês em que está a decorrer. 

A realização de mais uma edição do Programa Férias Divertidas realça a importância que a 
Câmara Municipal de Ílhavo atribui à formação dos jovens, proporcionando-lhes a ocupação dos tempos 
livres com atividades de caráter pedagógico, desportivo e lúdico, transmitindo-lhes importantes valores 
enquanto cidadãos. 

As inscrições podem ser efetuadas nas Piscinas Municipais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré a 
partir do dia 26 de maio e até às seguintes datas: 

- para o mês de junho: até 6 junho 2014 
- para o mês de julho: até 27 junho 2014 
- para o mês de agosto: até 18 julho 2014 

 
Para mais informações, visite www.cm-ilhavo.pt. 
 



 
3. PAPE – Atribuição de Subsídios 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de subsídios num total de 3.500,00 euros aos 

três Agrupamentos do Município de Ílhavo (Ílhavo: 1.400,00 euros, Gafanha da Nazaré: 1.400,00 euros e 
Gafanha da Encarnação: 700,00 euros), no âmbito do PAPE – Programa de Apoio a Projetos Educativos. 

O PAPE da Câmara Municipal de Ílhavo tem por objetivo incentivar a implementação e o 
desenvolvimento de projetos que possibilitem uma melhoria efetiva da qualidade da Educação no 
Município.  

Privilegiando o envolvimento direto da Comunidade Educativa, este Programa pretende 
desenvolver o espírito de iniciativa e de autonomia de cada Estabelecimento de Ensino, apoiando 
projetos pensados e desenvolvidos pelos seus alunos e docentes. 
 

 
4. Protocolo de Cooperação entre o Município de Ílhavo e o Instituto Padre 

António Vieira  
 
O Executivo Municipal deliberou ratificar o Protocolo de Cooperação celebrado no passado dia 23 

de abril, entre o Município de Ílhavo e o Instituto Padre António Vieira. Este Protocolo visa apoiar pessoas 
desempregadas através da metodologia dos Grupos de Entreajuda para a Procura de Emprego (GEPE). 

Os GEPE são grupos informais de pessoas desempregadas que se reúnem semanalmente, 
focando-se na procura ativa de emprego e apoiando-se mutuamente. Nestes grupos, procura-se 
ultrapassar a desmotivação, o isolamento e a tendência depressiva a que o desemprego pode conduzir, 
aumentar as competências para a empregabilidade e alargar as redes pessoais e profissionais de 
contacto. 

No mês de junho, a Câmara Municípal de Ílhavo, através do seu Serviço de Apoio à Formação e 
ao Emprego (SAFE), irá acolher um GEPE, com o objetivo de motivar os desempregados e dar-lhes 
competências fundamentais para a procura ativa de emprego. 
 

 
5. Protocolo de Cooperação entre a Estaleiros Navais de Viana do Castelo 
 
O Executivo Municipal deliberou ratificar o Protocolo de Cedência Temporária de Espólio Físico e 

Documental entre a Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. e o Município de Ílhavo, celebrado no 
passado dia 21 de abril, na presença do Senhor Ministro da Defesa Nacional, Dr. José Pedro Aguiar-
Branco, no âmbito da Comemoração do Feriado Municipal de Ílhavo. 

A Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. é detentora de um espólio constituído por um 
conjunto vasto de documentos, equipamentos de trabalho, maquetas, plantas e outras peças. Através do 
referido Protocolo a Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A. cedeu gratuitamente parte do referido 
espólio ao Município de Ílhavo, que é responsável pelo Museu Marítimo de Ílhavo, reconhecido espaço 
museológico dedicado a temas marítimos, que inclui uma subunidade de investigação, documentação e 
empreendedorismo. O Município de Ílhavo obriga-se a guardar e a conservar o referido espólio, 
colocando, quando aplicável, em exposição museológica para que a Comunidade possa ter acesso ao 
mesmo, visualizando-o e consultando-o para fins culturais e científicos.  
 

 
6. Hasta Pública para a atribuição de bancas e lojas no Mercado Municipal da 

Costa Nova 
 
Considerando a existência de duas bancas (no sector do Peixe) e quatro lojas vagas no Mercado 

Municipal da Costa Nova, o Executivo Municipal deliberou proceder à abertura de Concurso para 
Concessão por Hasta Pública, definindo como valores base de licitação para as bancas do Peixe 750,00 
euros e para as lojas 1.500,00 euros e cuja tramitação legal ocorrerá nos próximos dias. 

 
 
 


