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Reunião de Câmara – 18 de fevereiro de 2015 
 
Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do Executivo 

da Câmara Municipal de Ílhavo de hoje. 
  
1. Pelouro da Maior Idade – Relatório da Atividade 2014 
 
O Executivo Municipal tomou conhecimento do Relatório de Atividade do Pelouro da Maior Idade 

respeitante ao ano de 2014. 
A Maior Idade, que em 2014 teve o seu primeiro ano completo enquanto Pelouro da Câmara 

Municipal de Ílhavo, é uma das áreas de intervenção da Câmara Municipal, que tem como público alvo a 
população com sessenta e cinco e mais anos, sendo um dos seus objetivos mais importantes manter os 
Seniores do Município mais ativos e mobilizados para a sua vida comunitária. 

Peça central do Pelouro da Maior Idade, o Fórum Municipal da Maior Idade constitui um elemento 
de corresponsabilização e de parceria ativa entre todos os parceiros e regista uma utilização diária de 
cerca de 40 utilizadores, seja pelos utentes do Espaço de Convívio da Junta de Freguesia da Nazaré, do 
Espaço Sénior da Obra da Providência, Programa de Atividade Física do Movimento Maior, dos Espaços 
Maior Idade da Câmara Municipal de Ílhavo, sendo que, o espaço se encontra disponível para utilização 
por qualquer um dos parceiros. 

No que diz respeito à atividade dos Espaços Maior Idade, esta encontra-se organizada por anos 
letivos, tendo desfrutado das ações dos Espaços Maior Idade um total de 1.424 pessoas no ano letivo 
2013/2014. 

O Movimento Maior é um programa de atividade física que, tal como os Espaços Maior Idade, tem 
o seu funcionamento associado à organização de um ano letivo, com início em setembro de um ano e 
conclusão em julho do ano subsequente, registando, a 31 de dezembro de 2014, um total de 333 
pessoas inscritas. 

A Semana da Maior Idade/Viver Solidário, que decorreu de 15 e 21 de setembro, registou uma 
participação muito significativa, destacando-se as visitas culturais a Amarante, Braga e Caldas da 
Rainha, com a presença de 1.138 pessoas, e o Sarau da Maior Idade, que praticamente lotou o Centro 
Cultural de Ílhavo com cerca de 500 pessoas. 

 
2. Relatório dos Espaços Culturais e Lojas de Turismo Municipais (Públicos) 

2014 
  
O Executivo Municipal tomou conhecimento do Relatório dos Espaços Culturais e Lojas de Turismo 

Municipais (Públicos) referente ao ano de 2014.  
A Câmara Municipal de Ílhavo tem, desde sempre, apostado na promoção da cultura e dos valores 

identitários do Município, remodelando os equipamentos e revalorizando recursos para dignificar os 
serviços públicos culturais que presta.  

Reconhecimento desse forte investimento municipal é o resultado positivo da evolução da 
afluência de público aos equipamentos culturais e turísticos do Município, que demonstram a maturidade 
e a importância das ações que se desenvolvem nesses espaços, que atraíram públicos diversos, 
oriundos de vários pontos do país e do estrangeiro, não obstante o momento difícil que o país atravessa.  
 

 
 



 
2.1. Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré 
 
O ano 2014 voltou a revelar-se de intensa atividade nos Centros Culturais de Ílhavo e na Gafanha 

da Nazaré nas várias áreas de programação, como o Teatro, Música, Dança, Exposições, Residências 
Artísticas e Serviço Educativo e na participação e gestão ativa de iniciativas da Câmara Municipal de 
Ílhavo, das quais se destacam o Festival Rádio Faneca e Festival do Bacalhau. 

Como resultado da extraordinária dinâmica de trabalho e da atitude demonstrada pela equipa, o 
ano de 2014 caracterizou-se por um conjunto de bons resultados: 231 ações realizadas, 49.739 
visitantes, 66,22% de taxa média de ocupação e 98% de índice de satisfação. 

No que diz respeito à afluência de público, ao considerar-se o total de ações de ambos os 
equipametos, registou-se um valor que se mantém acima da média do triénio 2011-2013, que é de 
49.569. 

 
2.2 Museu Marítimo de Ílhavo e Navio-Museu Santo André 
 
O Museu Marítimo de Ílhavo fechou o ano de 2014 com um balanço muito positivo. 

Contou com 66.500 visitantes, o segundo melhor registo da sua história. O Museu Marítimo confirmou-se, 
assim, como um dos museus municipais mais visitados do país e voltou a ser o Museu que atraiu mais 
público no distrito de Aveiro. A nível nacional, registou um número de visitantes muito superior à média 
dos museus nacionais, situando-se no segmento dos 10% das instituições museológicas que atraíram 
mais público no país. 

Aberto ao público a 23 de agosto de 2001, apesar de algumas interrupções para manutenção, o 
Navio-Museu Santo André recebeu, até final do ano de 2014, 315.706 visitantes, dos quais 21.801 
visitantes se reportam ao ano de 2014. Registou-se este ano, uma quebra de visitantes, justificada pelo 
encerramento do Navio-Museu, para obras de beneficiação que decorreram entre meados de maio e 
durante todo o mês de junho, reabrindo ao público a 1 de julho de 2014. 
 

2.3 Biblioteca Municipal de Ílhavo e Pólos de Leitura 
 
Ao longo do ano 2014, a Biblioteca Municipal de Ílhavo e os Pólos de Leituras registaram um total 

de 61.097 utilizadores a participar nos seus serviços e atividades propostas.  
Registou-se ainda um crescente no número de utilizadores que procuram cada vez mais estes 

espaços para com os seus equipamentos informáticos (computadores ou tablets) acederem aos serviços 
de wireless, ao mesmo tempo que nele trabalham ou estudam, mais 605 novas utilizações 
comparativamente com o ano anterior. 

 
2.4 Centro de Documentação de Ílhavo 
 
O Centro de Documentação de Ílhavo registou no ano 2014 um total de 5.516 requisições de 

documentos, dos quais 4.107 foram pedidos internos e 1.409 foram pedidos externos. Quanto ao número 
de utilizadores, registaram-se 1.909 acessos aos balcões de atendimento no Docmar (CIEMar-Ílhavo) e 
na Câmara Municipal para acesso direto aos Serviços de Arquivo.  

Embora não haja termo de comparação relativamente a anos anteriores por se tratar de um serviço 
recente, é visível a crescente procura de informação e dos serviços do CDI. 
 

2.5 Lojas de Turismos de Ílhavo, Costa Nova e Barra 
 
Relativamente aos públicos que visitam o Município e passam pelas Lojas de Turismo, importa 

referir que durante o ano foram atendidos 8.365 turistas (dos quais 61% na Costa Nova, 22% em Ílhavo e 
17% na Barra), correspondendo a um aumento global de 20%, do número de atendimentos de 2013 nas 
lojas de turismo municipais – Ílhavo, Barra e Costa Nova.  
 

 
3. Plano de Ação para a Energia Sustentável 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar o Plano de Ação para a Energia Sustentável, no âmbito 

do Pacto de Autarcas. 
O Pacto de Autarcas é o principal movimento europeu a envolver autarquias locais e regionais que 

voluntariamente se empenham no aumento da eficiência energética e na utilização de fontes de energias 



renováveis nos respectivos territórios. Através do seu compromisso, os Signatários pretendem atingir e 
ultrapassar o objectivo da União Europeia de reduzir o CO2 em 20% até 2020. 

O documento segue agora para votação pela Assembleia Municipal. 
 

 
4. Concurso Público Internacional para o Fornecimento de Energia Elétrica 

em Mercado Liberalizado 
 
No âmbito do trabalho desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) 

tendo em vista a preparação de um procedimento único de Concurso Público para o Fornecimento de 
Energia Elétrica em Mercado Liberalizado, o Executivo Municipal deliberou aprovar a integração do 
Município de Ílhavo no Agrupamento de Entidades Adjudicantes que será liderado pela CIRA neste 
processo. 

 O Executivo Municipal deliberou aprovar ainda a minuta do Protocolo para constituição do referido 
Agrupamento de Entidades, que deverá incluir os onze municípios associados, bem como a abertura do 
procedimento por Concurso Público Internacional a ser lançado pela CIRA, cuja estimativa anual relativa 
ao Município de Ílhavo é de 1.600.000,00 euros (acrescidos de IVA).  

 
 

5. Supremo Tribunal Administrativo confirma em definitivo o Indeferimento 
da Providência Cautelar proposta pela QUERCUS que pretendia o embargo da Via 
de Acesso ao PCI   

 
Como é do conhecimento público, o Núcleo Regional de Aveiro da QUERCUS - A.N.C.N. propôs, em 

abril de 2014, contra a Câmara Municipal de Ílhavo duas providências cautelares através das quais 
pretendia, em síntese: 

 
a) a fixação da ilicitude da realização das obras da via de acesso ao Parque da Ciência e 

Inovação, no lugar da Coutada, em Ílhavo; 
b) que fosse ordenada a imediata cessação de todos os trabalhos de execução da via de acesso 

em causa, assim como a proibição de a Câmara Municipal praticar qualquer ato material de 
posse, detenção material, ou demolição, por banda do requerido Município de Ílhavo, ou 
quaisquer outras entidades a seu mando, e 

 
Sobre essa pretensão pronunciou-se o Tribunal Administrativo de Aveiro, por sentença proferida no 

passado dia 12 de julho, julgando que “(…) o interesse público invocado pelo MUNICIPIO DE ILHAVO, é 
prevalecente porque se traduz de facto: 

 
i. na prossecução de um projeto de interesse publico, que visa além do 

mais 
 
ii. a criação de postos de trabalho (diga-se que, muitos ou poucos, serão 

sempre mais que os existentes, o que releva especialmente numa época 
em que o desemprego flagela o nosso país, e que 

 
iii. a via em causa será uma infraestrutura indispensável para a boa 

sustentabilidade das acessibilidades ao PCI;” 
 
declarando, por isso, improcedentes as providências cautelares requeridas e, 
consequentemente, absolvendo a Câmara Municipal de Ílhavo dos pedidos formulados. 
 

Desta decisão recorreu a QUERCUS para o Tribunal Central Administrativo do Norte que 
confirmou integralmente as decisões recorridas declarando ser de superior interesse a tutela dos 
interesses prosseguidos pela Câmara Municipal de Ílhavo que os invocados pela QUERCUS. 

Isto apesar de a QUERCUS ter alegado que não é possível cotejar a ponderação de interesses 
público por um lado (defesa do ambiente) com atos (veja-se o absurdo!) já indiciados como ilícitos 
ambientais. 

A este propósito o Tribunal Central Administrativo do Norte considerou ser “vaga e genérica a 
(menção) que a recorrente faz ao perigo de serem praticados ilícitos contra ordenacionais ou mesmo 
criminais, uma vez que a mesma não cuidou de especificar e densificar que concretos ilícitos são esses” 
e que”não foi para evitar a prática de eventuais ilícitos contra-ordenacionais ou mesmo criminais que a 



recorrente (QUERCUS) lançou mão da presente providencia cautelar, mas para evitar a lesão do 
ambiente e do património agrícola que entende estar associado à construção da via de acesso ao PCI”. 

Inconformada com o teor dos acórdãos do Tribunal de recurso, recorreu de novo a QUERCUS 
das decisões proferidas, desta vez para o Supremo Tribunal Administrativo que, por acórdãos de 3 
de fevereiro de 2015, decidiu que “as questões suscitadas não justificam a admissão da revista 
pela sua grande ou importante relevância jurídica ou social” isto porque, entre outros argumentos 
de igual valor e relevância jurídica “se é verdade que estão alegadamente em causa valores ambientais, 
também é verdade que foi a lesão desses valores que foi confrontada com a lesão dos valores afetados 
com a imediata paralisação das obras objeto desta providencia, tendo sido, assim, comparados os 
danos decorrentes da imediata paralisação da obra com os danos decorrentes da continuação da sua 
execução. A decisão do TCA do Norte, neste aspeto, mostra-se clara e suficientemente fundamentada, 
sendo juridicamente plausível não se justificando também a intervenção do STA com vista a uma melhor 
aplicação do direito”. 

Concluem-se, desta forma, a providências cautelares em causa com a declaração final expressa e 
inequívoca dos Tribunais Administrativo de Aveiro, Central Administrativo do Norte e Supremo Tribunal 
Administrativo quanto à prevalência dos argumentos, valores e interesse público prosseguidos pela 
Câmara Municipal de Ílhavo sobre os defendidos pela QUERCUS. 

 
 

  
 


