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Reunião de Câmara – 2 de março de 2016 
 

Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do 
Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo de ontem. 
 
 

1. Casa da Música da Gafanha da Nazaré – adjudicação 
 
O Executivo Municipal deliberou adjudicar à firma Teixeira, Pinto & Soares, Lda a 

construção da Casa da Música da Gafanha da Nazaré, através da “Requalificação das 
instalações da Cooperativa de Consumo Gafanhense”, pelo valor de 607.206,42 euros + IVA e 
um prazo de execução de 14 meses. O processo segue agora para contrato e visto prévio do 
Tribunal de Contas. 

Com esta obra, a Câmara Municipal de Ílhavo cumpre o objetivo de criar um 
equipamento cultural que acomode condignamente as Associações da Freguesia da Gafanha 
da Nazaré que se dedicam especialmente à promoção do folclore e do ensino e prática de 
música. 

 
 
2. Projeto Eco-Escolas – atribuição de apoio 

 
O Executivo Municipal deliberou atribuir um apoio monetário de 2.000,00 euros a 

distribuir pelas 20 Escolas do Município de Ílhavo aderentes ao Projeto Eco-Escolas (mais 
quatro do que o ano transato). 

O Projeto Eco-Escolas, motor central de todo o desenvolvimento da Educação Ambiental 
Municipal, é desenvolvido em estreita parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa e 
visa premiar o esforço desenvolvido pelos Estabelecimentos de Ensino na melhoria do seu 
desempenho Ambiental e Cidadania. 

Se, por um lado, a Bandeira Azul se preocupa em distinguir o esforço das 
Autarquias/Municípios em terem, manterem e apresentarem Praias de Qualidade, é a Bandeira 
Verde – galardão resultante da dinamização do projeto mencionado – que premeia uma correta 
Educação Ambiental das crianças e jovens das nossas Escolas. 

 
 
3. Protocolo de Cooperação CMI/Cooperativa António Sérgio 

para a Economia Social (CASES) 
 

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Protocolo de Cooperação a celebrar com a 
Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES). 

Este protocolo tem por finalidade propiciar mecanismos de colaboração, ligação e apoio 
inter instituições na prossecução de ações integrantes numa perspetiva de valores e práticas 
do setor da Economia Social no Município de Ílhavo. 

 A CASES tem por missão “reconhecer, promover, dinamizar, fortalecer e qualificar 
o setor da economia social” e é responsável em Portugal por um conjunto de programas e 
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iniciativas nacionais nas áreas do empreendedorismo social, economia social e cooperativismo 
vocacionados para vários públicos, com destaque para a juventude. 

A Câmara Municipal de Ílhavo pretende reforçar cada vez mais a cooperação e 
articulação estratégica com entidades de referência nacional, que possam adicionar valor às 
atividades desenvolvidas no território do Município de Ílhavo, tendo já realizado um conjunto de 
reuniões e de interações que visam o desenvolvimento de atividades conjuntas com a CASES. 

 
 

4. Protocolo de Cooperação ANMP/Fundação Calouste 
Gulbenkian 

 
O Executivo Municipal deliberou aderir ao projeto da Fundação Calouste Gulbenkian 

denominado “Não à Diabetes” no âmbito de um Protocolo celebrado entre a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e aquela Fundação, a 7 de setembro de 2015. 

Este projeto visa intervir localmente no apoio à prevenção e à identificação de população 
em risco ou com a doença da diabetes. A diabetes é hoje considerada pela Organização 
Mundial de Saúde como a pandemia do séc. XXI, com previsão de poder atingir, nos próximos 
20 anos, mais de 20% da população mundial. 

Neste seguimento, a Câmara Municipal de Ílhavo irá estabelecer um Protocolo de 
Cooperação com o Centro de Saúde de Ílhavo, tendo já lançado o repto ao Agrupamento do 
Centros de Saúde do Baixo Vouga, com o intuito de constituir uma equipa local que intervenha 
nesta problemática. 
 
 

5. Atribuição de subsídios pontuais 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de um subsídio pontual às 

seguintes Associações: 
 
» Clube de Minigolfe da Costa Nova, no valor de 400,00 euros (apoio publicitário) para a 

realização do XX Torneio Palheiros da Costa Nova, nos próximos dias 2 e 3 de abril, e da 3.ª 
Jornada do Campeonato Nacional Individual, que terá lugar nos dias 28 e 29 de maio. 
 

» ANDDI – Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual – Portugal, no 
valor de 800,00 euros de modo a minorar o peso dos custos inerentes à participação dos 
atletas ilhavenses Paulo Miguel Pereira Henriques e João Augusto Santos Gregório, no 
“Trisome Games (Atletismo e Ténis de Mesa) SU-DS, Florença, Itália 2016”. 

 
 

 
 


