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1. Reunião de Câmara – 4 de março de 2015 
 
Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do Executivo 

da Câmara Municipal de Ílhavo de ontem. 
  
 
1.1 Atribuição de Habitação Social – Abertura de Concurso 
  
O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura de Concurso Público relativo à atribuição de 4 

fogos, em regime de arrendamento apoiado, na Freguesia da Gafanha da Nazaré (Bebedouro). 
Serão atribuídos 2 apartamentos T2 e 2 apartamentos T3: 
 

Tipologia Características                  Morada       Área Bruta 
T2 Apartamento no 2.º Andar Rua Prof. Filipe, Bloco 5, 2.º Esq. Bebedouro, 

Gafanha da Nazaré (fração F) 
        88,70 m2 

T3 Apartamento no 2.º Andar Rua Prof. Filipe, Bloco 5, 2º Dt. Bebedouro, 
Gafanha da Nazaré (fração E) 

         103 m2 

T3 Apartamento no 1.º Andar Rua Prof. Filipe, Bloco 5, 1º Esq. Bebedouro, 
Gafanha da Nazaré (fração C) 

          103 m2 

T2 Apartamento no Rés do chão Rua Prof. Filipe, Bloco 2, R/ch Dt. Bebedouro, 
Gafanha da Nazaré (fração B) 

          80,51 m2 

 
O Concurso vai decorrer entre os dias 16 de março e 10 de abril, podendo candidatar-se à 

atribuição dos fogos os agregados familiares que residam no Município de Ílhavo e que sejam cidadãos 
nacionais ou cidadãos estrangeiros detentores de títulos válidos de permanência no território nacional, 
maiores ou emancipados, com uma composição do agregado familiar de 3, 4, 5 e 6 elementos. 

 
Mais informação em www.cm-ilhavo.pt, pelo n.º de telefone 234 329 625 ou na Câmara Municipal 

de Ílhavo. 
 
 
1.2 Requalificação do Mercado da Barra - Adjudicação 

O Executivo Municipal deliberou ratificar o Despacho do Presidente da Câmara Municipal no 
sentido de se adjudicar à empresa José António Parente, Lda a execução da empreitada “Requalificação 
do Mercado da Barra”, pelo valor de 192.636,56 euros + IVA 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. 

 
 
 



1.3 Requalificação da Rua D. Manuel Trindade Salgueiro, Gafanha da Nazaré 
– Adjudicação 
 

O Executivo Municipal deliberou ratificar o Despacho do Presidente da Câmara Municipal no 
sentido de se adjudicar a obra de Requalificação da Rua D. Manuel Trindade Salgueiro ao Consórcio 
RosaS Construtores, SA/DVIAS – Engenharia e Construção, pelo valor de 171.520,63 euros + IVA 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 a sua fruição mais segura. 

 
 
1.4 Câmara Municipal de Ílhavo apoia Associações em 

instalações/Protocolos de Cedência de Uso/Contratos de Comodato 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar 7 Protocolos de Cedência de Uso/Contratos de Comodato 

com 7 Associações do Município de Ílhavo, cedendo o direito de uso de prédios urbanos durante 5 anos, 
com renovações bianuais. 

Assim, o CNAI – Clube Natureza e Aventura de Ílhavo e o Núcleo Sportinguista de Ílhavo irão 
usufruir da antiga EB1 da Ermida, a Associação Rotary Club de Ílhavo e a Associação de Moradores da 
Senhora dos Campos da antiga EB1 e JI da Senhora dos Campos, a Associação Cardadores de Vale de 
Ílhavo do antigo Jardim de Infância de Vale de Ílhavo e a Associação Nacional de Professores – Secção 
de Ílhavo e a A.R.C. Chio Pó-Pó da antiga Delegação Escolar/Unidade de Surdos. 

Com a celebração destes Protocolos de Cedência Uso/Contratos de Comodato, a Câmara 
Municipal de Ílhavo pretende, por um lado, apoiar as referidas Associações, que não dispõem de Sede 
própria, onde possam desenvolver as suas atividades e acomodar os seus bens materiais, e, por outro, 
assegurar a boa utilização destes imóveis que ficará a cargo das referidas Associações.  

 
 
1.5 Plano de Intervenção em Espaço Rural da Senhora dos Campos – 

Termos de Referência 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar os Termos de Referência para a futura elaboração do 

Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) da Senhora dos Campos. 
Recorde-se que, em 2014, foi constituído um Grupo de Trabalho da Colónia Agrícola - Senhora 

dos Campos composto por um representante da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
(DGADR), que coordena, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), da Direção 
Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), da Comissão de Coordenação Regional do Centro (CCRC) e do 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que, em articulação com a Câmara 
Municipal de Ílhavo, tem os objetivos de avaliar as situações de uso e fruição de património imobiliário do 
Estado na área da Colónia Agrícola, avaliar as possibilidades de regularização da titularidade dos bens 
imóveis que se encontrem na área em causa e propor um modelo de gestão do património do Estado 
existente, designadamente no âmbito das finalidades da Bolsa Nacional de Terras. 

Atendendo a que o Relatório Provisório do Grupo de Trabalho aborda a questão da modalidade de 
Plano a adotar, bem como o facto do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, que se 
encontra a aguardar publicação, não permitir a reclassificação do solo rústico em urbano, a aprovação 
dos Termos de Referência do PIER da Senhora dos Campos permitirá dar início à elaboração do referido 
plano, que se prevê no prazo de 12 meses, seguindo-se a abertura de um período de participação 
preventiva de 15 dias destinado à formulação de sugestões e à apresentação de informações sobre 
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do processo de elaboração. 

 
 
 
2. XI Jornadas da Juventude do Município de Ílhavo  
  
A Câmara Municipal de Ílhavo vai levar a efeito amanhã, dia 6 de março, na Sala Polivalente da 

Biblioteca Municipal, as Jornadas da Juventude, uma iniciativa direcionada para os alunos do 3.º Ciclo do 
Município, abordando temas do seu interesse numa aposta continuada da Câmara Municipal de Ílhavo 
em proporcionar atividades que funcionem como complemento à sua formação escolar e pessoal. 

Esta 11.ª edição contará com 2 painéis temáticos, o primeiro subordinado ao tema “Dependência 
da internet: doença moderna?” e o segundo “Os jovens e as redes sociais”, com a presença de vários 



profissionais que diariamente lidam com esta matéria e acompanham a relação dos jovens com as redes 
sociais.   

Com o objetivo de se alcançar uma maior e mais fácil interatividade entre oradores e participantes, 
serão criados grupos de trabalho, cada um coordenado por um professor, que apresentarão questões 
para os oradores e elaborarão as conclusões de cada temática exposta. Pretende-se assim que o debate 
seja aberto e elucidativo motivando a discussão e a partilha das ideias dos nossos munícipes mais 
jovens.  

  
Programa: 
 
09h15 Receção dos participantes e entrega da documentação 
 
09h30 Sessão de Abertura 
Eng. Fernando Caçoilo – Presidente da Câmara Municipal 

 
10h00 Painel I: Dependência da internet: doença moderna?  
 
A relação dos jovens com a Internet 
Eng. Hélder Bernardo  

 
Dependência; influências na vida dos jovens 
Dra. Patrícia Santos  
Dra. Cláudia Pires 
 
Testar limites: Consequências reais | casos verídicos 
Guarda Principal Isabel Rêgo - Escola Segura (GNR) 
Cabo Pedro Guedes – Escola Segura (GNR) 

 
10h45 Debate e discussão temática 
 
11h15 Pausa para café 

 
11h30 Painel II: Os jovens e as redes sociais 
 
Os jovens e as redes sociais: vantagens e desvantagens 
Dr. Gustavo Neves 
 
É possível viver sem tecnologias? | A relação pais e filhos / redes sociais 
Dra. Eleonora Oliveira 

 
12h15 Debate e discussão temática 

 
13h00 Pausa para almoço 
 
14h30 Trabalhos de grupo 
 
15h30 Conclusões e Encerramento 
Dra. Beatriz Martins - Vereadora da Juventude 
 


