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1. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna volta 
ao Município de Ílhavo para homologar Protocolo de Cedência da antiga 
Escola da Senhora do Pranto para o novo Quartel da GNR de Ílhavo 

 
Vai ter lugar na próxima sexta-feira, dia 10 de abril, pelas 17h00, no Salão Nobre dos Paços do 

Município, a assinatura do Protocolo de Cedência da antiga Escola da Senhora do Pranto entre a 
Câmara Municipal de Ílhavo e a Guarda Nacional Republicana (GNR), com a presença do Secretário de 
Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna, Professor Doutor Fernando Alexandre, que 
homologará o referido Protocolo. 

Esta visita surge na sequência da deslocação do passado dia 13 de novembro ao Posto da GNR 
de Ílhavo e à antiga Escola da Senhora do Pranto, tendo o Secretário de Estado mostrado o melhor 
acolhimento à solução proposta pela Câmara Municipal de Ílhavo em ceder aquele espaço escolar 
desativado para a instalação do Quartel da GNR de Ílhavo. 

O edifício será cedido em regime de comodato por um período de 50 anos, podendo ser 
prorrogado por períodos de 10 anos, mediante acordo entre as partes. O mesmo será ainda objeto de 
obras de reabilitação e adaptação, cujo projeto estará a cargo da Câmara Municipal de Ílhavo.  

A Câmara Municipal de Ílhavo congratula-se com a assinatura deste Protocolo, fruto de diversas 
diligências efetuadas ao longo dos últimos anos na procura de uma solução para o Posto da GNR de 
Ílhavo, que se encontra instalado num edifício antigo e degradado, não reunindo as condições 
necessárias para o cumprimento da importante missão dos militares com a devida dignidade e qualidade 
ao serviço dos ilhavenses. 
 

 
2. VII Aniversário do Atendimento Social Integrado 

 
Assinala-se hoje, dia 8 de abril, o sétimo aniversário da implementação do Atendimento Social 

Integrado (ASI) do Município de Ílhavo, uma metodologia inovadora que assenta na figura de um/a 
único/a técnico/a gestor/a para o mesmo indivíduo/família, e que desta forma permite um 
acompanhamento personalizado dos que procuram este serviço. 

O ASI integra diversos parceiros, como seja a Câmara Municipal de Ílhavo e o Centro Distrital de 
Aveiro do ISS, I.P., as diversas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) do Município de 
Ílhavo, as Juntas de Freguesia, assim como outras entidades públicas e os Grupos Sócio Caritativos e, 
desde a sua criação e até ao dia 31 de março, efetuou um total de 10.843 atendimentos em sede de ASI. 

Centrado no indivíduo, na família e na comunidade, o ASI visa sobretudo a otimização dos 
resultados da intervenção social e a rentabilização dos recursos disponíveis, evitando sobreposições na 
intervenção. Numa perspetiva de congregação de esforços, o ASI tem ainda a função de orientação e 
encaminhamento da família/indivíduo no que se reporta ao acesso às diversas medidas e políticas 
sociais (apoio alimentar, a medida de Rendimento Social de Inserção, apoio em renda e no empréstimo 
de casa, apoio na fatura da água, cedência de produtos de apoio, Complemento Solidário para Idosos, 
etc…). Desta forma permite-se um acompanhamento de proximidade dos indivíduos e famílias, nas suas 
múltiplas problemáticas. 

 
Qualquer interessado(a) poder-se-á dirigir à Sede do ASI, sita no rés-do-chão do Edifício Municipal 

ou contactar através do n.º de telefone 234 329 640 e agendar um atendimento. 
 
 
 



 
 
  

3. Gincana Rodoviária 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo irá realizar amanhã, dia 9 de abril, entre as 14h30 e as 16h00, e no 

próximo dia 13 de abril entre as 15h45 e as 17h15, na Escola Municipal de Educação Rodoviária 
(EMER), mais uma edição da Gincana Rodoviária, destina a crianças do 1.º Ciclo de Ensino Básico. 

Atenta à problemática da sinistralidade rodoviária, a Câmara Municipal de Ílhavo considera 
importante continuar a trabalhar esta temática sensibilizando crianças, jovens, docentes, famílias e 
comunidade em geral para a importância da Prevenção Rodoviária.  

A EMER aposta no desenvolvimento de processos pedagógicos que favorecem a apropriação de 
conhecimentos que possam desencadear comportamentos, atitudes e valores congruentes com uma 
utilização mais consciente e segura da via pública. 

Nesta primeira Gincana Rodoviária irá participar uma turma do 3.º ano da EB1 da Gafanha de 
Aquém. No dia 13 de abril a EMER recebe o Centro Escolar de Vale de Ílhavo, desenvolvendo esta ação 
em articulação com a Atividade de Enriquecimento Curricular de Atividade Física e Desportiva. Nas duas 
sessões os grupos irão participar num conjunto de desafios "rodoviários" que se pretende que tenham 
tanto de lúdicos como de pedagógicos, esperando-se momentos de pura diversão e aquisição de 
conhecimentos no âmbito da Segurança Rodoviária. 

 
 


