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

da Câmara Municipal de Ílhavo de hoje. 
  
 
1. XII Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar”– Normas de Participação 

 
O Executivo Municipal deliberou aprovar as Normas de Participação no XII Concurso de Fotografia 

de Temática “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 carácter 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 à instalação, em 2015, no Município de Ílhavo, do Ecomare, um novo centro de 
investigação e transferência de tecnologia dedicado às questões do Mar, que inclui uma Unidade de 
Pesquisa e Recuperação de Animais Marinhos, é excecionalmente criada uma Secção Especial, 
denominada “Fauna Marítima”. O concurso à secção especial “Fauna Marítima” não é obrigatório mas 
pode ser feito através do envio de, no máximo, duas fotografias - uma fotografia a cada uma das secções 
do concurso (cor ou preto e branco), que concorrerão unicamente nesta Secção Especial 
 
 A data limite de receção das fotografias a concurso é 19 de junho de 2015 (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. 
 
 

2. Protocolo entre o Município de Ílhavo e a Agência para a Modernização 
Administrativa, I.P.  

 
 
 O Executivo Municipal deliberou ratificar o protocolo entre o Município de Ílhavo e a Agência para 
a Modernização Administrativa que prevê a instalação de Espaços de Cidadão no Município de Ílhavo. 
 Estes espaços garantem aos cidadãos e às empresas um acesso digital assistido e 
especializado, prestado por mediadores de atendimento digital, presentes numa rede de locais de 
prestação de serviços públicos, geridos em parceria com entidades do poder local, entidades do terceiro 
setor, associações cívicas e empresariais ou outras entidades que prestem serviços de interesse público.  
 Os referidos espaços apresentam interesse pelos benefícios que podem trazer aos cidadãos em 
termos de desburocratização e poupança de tempo útil, constituindo por isso, uma forma de potenciar o 
desenvolvimento do concelho. 
 Oportunamente será indicada a data de entrada em funcionamento deste novo serviço, prestado 
de forma descentralizada nas quatro freguesias do Município.  
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