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I. Reunião de Câmara – 7 de janeiro de 2015 
 
Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do Executivo 

da Câmara Municipal de Ílhavo de hoje. 
  
1. “Prémio Concelho Mais Acessível” 
 
O Executivo Municipal tomou conhecimento da “Menção Honrosa” atribuída à Câmara Municipal 

de Ílhavo, no passado dia 3 de dezembro, no âmbito da 1.ª edição do Concurso “Prémio Concelho Mais 
Acessível” promovido pelo INR – Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. na Categoria I – Edificado 
(Propriedade Municipal) /Espaço Público. 

 Das 42 candidaturas enviadas, foram admitidas 38, de entre as quais a da Câmara Municipal de 
Ílhavo com a obra de Qualificação Urbana do Casco Antigo da Cidade de Ílhavo (RUCHI). Esta obra foi 
alvo de uma nova abordagem do tecido urbano, através do desenho inclusivo, especialmente direcionado 
às populações mais envelhecidas ou com limitações de mobilidade, assim como rejuvenescido e por isso 
potencialmente mais atrativo para a fixação das camadas mais jovens.  

Este prémio representa o reconhecimento da importância de projetos de regeneração e 
requalificação urbana na promoção do espaço público, proporcionando-lhe condições de mobilidade, 
acessibilidade e conforto para todos essenciais para uma cidadania cada vez mais inclusiva.  
 

2. Requalificação do Mercado da Barra – abertura de concurso 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura de Concurso Público para a Requalificação do 

Mercado da Barra, pelo valor estimado de 200.000,00 euros e um prazo de execução de 100 dias. 
Esta intervenção visa renovar a antiga edificação do Mercado da Barra e dotá-la de adequadas 

condições de utilização, segurança e mobilidade. A obra contempla a ocupação de toda a transversal 
entre a Avenida Fernandes Lavrador e a Avenida João Corte Real, permitindo uma maior valorização 
desta importante zona balnear. 

 
3. Requalificação da Rua D. Manuel Trindade Salgueiro, Gafanha da Nazaré – abertura de 

concurso 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura de Concurso Público para a Requalificação da 

Rua D. Manuel Trindade Salgueiro, pelo valor estimado de 238.000,00 euros e um prazo de execução de 
120 dias. 

Esta obra visa requalificar o espaço público na zona de intervenção, nomeadamente passeios, 
ciclovia e via para circulação de veículos motorizados, tornando-o mais humanizado.  
 

4. Protocolo ClimAdaPT.Local e Câmara Municipal de Ílhavo - aprovação 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar o Protocolo a celebrar entre a ClimAdaPT.Local e a 

Câmara Municipal de Ílhavo. 
O Projeto ClimAdaPT.Local, ao qual a Câmara Municipal de Ílhavo se associou, ganhou o 

Concurso “Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas” lançado pela Agência 
Portuguesa do Ambiente.  



Realizado em parceria liderada pela CCIAM – Climate Change Research Group da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa e do qual fazem parte, entre outras entidades parceiras, a 
Universidade de Aveiro e as Câmaras Municipais de Almada, Cascais e Sintra, tem como principais 
objetivos a elaboração de um conjunto de Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas 
a desenvolver junto dos municípios associados, a Formação de técnicos municipais nestes domínios e a 
criação de uma plataforma Web que apoie a adaptação às alterações climáticas a nível local e sensibilize 
os cidadãos para estes desafios. 

 
 
 
II. Ação “Dos Pequenos aos Graúdos” 
 
Teve início hoje, dia 7 de janeiro, a ação “Dos Pequenos aos Graúdos” promovida pela Câmara 

Municipal de Ílhavo. 
Até ao final da semana, dando continuidade à época natalícia, várias crianças de Escolas do 

Município realizam até sexta-feira visitas a quatro Instituições de Solidariedade Social do Município de 
Ílhavo para mimar os utentes com canções natalícias e presenteá-los com um trabalho manual realizado 
nas aulas de Música e Atividade Lúdico Expressiva, no âmbito das AEC - Atividades de Enriquecimento 
Curricular. 

Integrada no Programa “Educação para Todos”, esta iniciativa valoriza o encontro de gerações na 
partilha de afetos, proporcionando um início de ano novo mais feliz para todos os intervenientes. 

 
Programa: 
7 de janeiro 
Centro Social e Paroquial da Nossa Senhora da Nazaré/Escola da Marinha Velha 
 
8 de janeiro 
Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo/Centro Escolar Santa Maria Manuela 
 
9 de janeiro 
Lar de S. José/Centro Escolar Senhora do Pranto 
CASCI – Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo/Centro Escolar Senhora do Pranto 
 
 
  

 


