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Reunião de Câmara – 16 de março de 2016 

 
Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do Executivo 

da Câmara Municipal de Ílhavo de ontem, dia 16 de março. 
 
 

1. Ílhavo Sea Festival 2016 – programa de parceiros/patrocínios 
 
Considerando que o Município de Ílhavo se prepara para receber, de 5 a 8 de agosto, no Terminal 

Norte do Porto de Aveiro, alguns dos mais belos e interessantes Veleiros do Mundo, participantes na Tall 
Ships Races 2016, que farão a Cruise-in-Company entre Cadiz e A Coruña (Espanha), assim como 
outros que pretendam juntar-se à edição deste ano, o Executivo Municipal deliberou aprovar o programa 
de parceiros/patrocínios do Ílhavo Sea Festival 2016. 

A Câmara Municipal de Ílhavo proporciona assim uma oportunidade única a entidades/empresas que 
queiram fazer parte deste evento com claros benefícios para as mesmas. Por todo o Mundo, várias 
cidades costeiras disputam um lugar nas regatas da STI, sendo a Tall Ships Regatta a mais relevante na 
Europa. Associar a marca ao Ílhavo Sea Festival 2016 significa ligar-se a um evento de interesse 
nacional com forte impacto regional (Ílhavo será o único Município no Centro-Norte de Portugal a receber 
este evento), com visibilidade internacional, histórica, social e cultural, com uma intensa cobertura 
mediática, significa participar numa experiência única, original e memorável, num cenário de grandes e 
majestosos Veleiros, com as suas “florestas” de mastros de invulgar beleza marítima, significa fazer parte 
de um evento global, que reúne todos os públicos, de todas as faixas etárias, géneros e classes sociais, 
significa apostar no futuro de Portugal em plena convivência com o seu Mar, revivendo algumas das 
páginas mais brilhantes da nossa história. 

 
Assim, no âmbito deste financiamento, a Câmara Municipal de Ílhavo propõe: 
 
a) Operadores e Agentes de Viagem e Turismo 
Propõem-se três experiências diferentes: Corporate Event (evento a bordo), Trainee (viagem de mar 

entre Cadiz e Ílhavo ou entre Ílhavo e A Coruña) ou Sleepover (uma noite de alojamento num veleiro em 
cais). 

 
b) Sponsors e Partners Ílhavo Sea Festival 2016 
Propõem-se três modalidades, cada uma com contrapartidas diferentes: Main Sponsor (patrocinador 

principal e exclusivo), Sponsor (patrocinador) ou Partner (parceiro).  
Através de vários pacotes financeiros, a escolha será efetuada à medida e de acordo com as 

necessidades da empresa. 
 
Consulte o dossiê em www.cm-ilhavo.pt. 
 
 
 
 

http://www.cm-ilhavo.pt.


 
 

 
2. XIII Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar” – normas de participação 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar as Normas de Participação da edição 2016 do Concurso de 

Fotografia de Temática Marítima “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. 

Aberto a todos os fotógrafos profissionais ou amadores, o tema do Concurso é “O Mar” em todas as 
suas vertentes e tem caráter 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. 

Este Concurso conta com o apoio da Direção-Geral das Artes e do Diário de Aveiro. 
A data limite de receção das fotografias a concurso é 24 de junho de 2016 (data do correio).  

 
Mais informações em www.cm-ilhavo.pt, pelo e-mail geralcmi@cm-ilhavo.pt ou pelo n.º de telefone 

234 329 600. 
 

 
3. Prolongamento do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos de 

Venda ao Público e Prestação de Serviços - Páscoa 
 

O Executivo Municipal deliberou aprovar o horário de funcionamento dos Estabelecimentos de Venda 
ao Público e de Prestação de Serviços para a época da Páscoa, que decorrerá de 24 a 28 de março, das 
07h00 às 02h00, sendo que os Estabelecimentos detentores de horário diferente daquele período 
manterão o horário que lhes foi atribuído. 
 

 
4. Formações modulares para desempregados no CIEMar-Ílhavo 
 
O Executivo Municipal deliberou ratificar um Protocolo de Colaboração celebrado, no passado dia 22 

de janeiro, entre a Câmara Municipal de Ílhavo e o Centro de Formação Profissional da Indústria da 
Construção Civil e Obras Públicas no Norte (CICCOPN). 

Tendo como principal objetivo dar resposta ao aumento da procura de formações por parte da 
população desempregada do Município, a Câmara Municipal de Ílhavo irá promover a realização de duas 
formações: “Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/desenvolvimento” (25 horas) e “Ideias e 
oportunidades de negócio” (50 horas). 

Estas formações destinam-se aos munícipes inscritos no Serviço de Apoio e à Formação e ao 
Emprego do Município de Ílhavo (SAFE) e com nível II do QNQ ou superior. 

A Câmara Municipal de Ílhavo assume-se como entidade acolhedora destas formações, 
comprometendo-se com a cedência gratuita de espaço no CIEMar-Ílhavo, local previsto para a realização 
das mesmas. ' 

 
 

http://www.cm-ilhavo.pt,
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