
Boletim Informativo · dezembro 2016 · edição n.º 54

23 MILHAS
nova fase da cultura 
no Município 
apresentada a 
12 de novembro
» pág. 37

Boas Festas

INFOMAIL

Exposição
Ílhavo, 
Terra Milenar
supera expetativas
» pág. 33

Grandes 
Opções 
do Plano
e Orçamento
2017
» pág. 25~30

Projeto 
GAFe Bike Lab
Consolidação da 
Gafanha da Nazaré 
como a capital da 
utilização da bicicleta
» pág. 43

CMI reconhecida 
a nível nacional
.Autarquia Familiarmente 
Responsável
.Estudo “Presença na 
Internet das Câmaras 
Municipais Portuguesas”
» pág. 15



Tudo isto permitiu a concretização dos referidos níveis de investimento de 

forma estruturada, equilibrada e responsável em áreas tão importantes e diversas 

como a Educação, a Qualificação Urbana e Ambiental, o Desenvolvimento 

Empresarial e Emprego, a Ação Social, a Mobilidade e Transportes ou a Cultura 

e Turismo, as Áreas de Intervenção Estruturante do atual mandato, mas também 

em muitas outras, conferindo ao Município de Ílhavo um lugar liderante e de 

referência ao nível da Região de Aveiro e mesmo do País.

Neste momento com especial simbolismo agradecemos mais uma vez a toda 

a Equipa da Câmara Municipal de Ílhavo pelo seu profissionalismo e dedicação, a 

toda a população pela atenção, exigência e compreensão, assim como a todas as 

entidades, públicas e privadas com quem temos construídos parcerias geradoras 

de proveitos para as pessoas, estando seguros que o próximo ano, em que 

continuaremos a dar especial atenção às grandes mas igualmente às pequenas 

realizações, igualmente importantes, será um ano de grande sucesso para todos 

os Ilhavenses e para o Município de Ílhavo, COM CONFIANÇA.

Assinalou-se, no passado dia 22 de outubro, o terceiro aniversário da 

Tomada de Posse da Câmara e Assembleia Municipal de Ílhavo, após a eleição 

autárquica realizada a 29 de setembro de 2013, que conferiu à candidatura do 

PSD “Continuar com Confiança” uma expressiva vitória.

Ao longo destes três anos, o Município de Ílhavo tem assistido a um sólido, 

equilibrado e consistente crescimento e desenvolvimento, conferindo aos seus 

habitantes uma elevada qualidade de vida, sentida também por quem nele 

trabalha ou visita, mas preparando-o igualmente para os desafios dos próximos 

anos através da definição e implementação de estratégias que têm nos valores 

locais, no envolvimento de diversos agentes, na inovação e na ambição algumas 

das suas principais marcas.

Durante estes três anos foram alcançados elevados índices de investimento 

em obras e em iniciativas, refletidos que foram, no bem-estar e aumento de 

qualidade de vida dos cidadãos, nos quatro cantos do município. 

De salientar que todo investimento foi feito, ao mesmo tempo que se verificou 

uma significativa redução da divida bancária, que se traduzia, em setembro de 

2013, em cerca de 20M€, prevendo-se que no final deste ano atinja o valor de 

12.8M€, ou seja, uma redução de 7,2M€ em termos absolutos.

De realçar que estes extraordinários resultados foram obtidos numa 

altura de relevante diminuição das receitas dos municípios portugueses com 

a consequente redução dos valores do Plano e Orçamento, lembrando que, 

nestes três anos, o Orçamento da CMI foi reduzido em 35% com o dever 

de cumprimento de um quadro legal em determinados aspetos fortemente 

penalizador para o Poder Local, nomeadamente a Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso. Para tal foi decisiva a aplicação de políticas de gestão 

de grande rigor e de grande exigência, nomeadamente ao nível do controlo 

de despesas e do funcionamento da Câmara Municipal, mas também de forte 

inovação e de grande abertura a parcerias positivas com as empresas, com as 

associações, cujo montante de apoio temos conseguindo vindo a aumentar ano 

após ano, com entidades públicas de âmbito regional e nacional, com as Juntas 

de Freguesia, cujo apoio financeiro a Câmara Municipal retomou este mandato, 

permitindo-lhes executar diversas obras e intervenções que não seriam possíveis 

sem este apoio, mas acima de tudo com as pessoas. Uma referência ainda para 

o bom aproveitamento dos fundos comunitários do último quadro, mas também a 

preparação das novas Candidaturas ao novo Quadro Comunitário “Centro 2020” 

que tem assumido e vai continuar a assumir um espaço prioritário nas nossas 

preocupações e, como tal, a nossa participação no Pacto da Região (PDCTRA), 

nas DLBC, Costeira e Rural e no PEDU, entre outros, tem já dado resultados 

muito positivos para a preparação do nosso futuro coletivo.

Nota ainda para a aposta, nestes três anos, no investimento num conjunto 

importante e articulado de instrumentos de apoio à gestão da Câmara Municipal, 

mas sobretudo do território, sendo de destacar a entrada em vigor do novo Plano 

Diretor Municipal, a elaboração do Plano Estratégico do Município de Ílhavo 

(PEMI), a revisão da Carta Educativa, para além de diversos planos sectoriais.

3.o ANIVERSÁRIO

TOMADA DE POSSE
CMI E AMI

“CONTINUAR COM CONFIANÇA”

Relvado Sintético no Campo de Futebol do NEGE, Gafanha da Encarnação

Recuperação de Passadiços na Barra e Costa Nova

Requalificação da Estrada Florestal n.º 1 (1.ª Fase)

Via de Acesso ao PCI - Parque de Ciência e Inovação

Caminho do Praião Gafanha da Encarnação/Gafanha do Carmo (Polis/CMI)



 Executadas pela CMI

 Executadas numa parceria CMI/AdRA (Saneamento)

 Executadas numa parceria CMI/AdRA/Águas do Carvoeiro

S. SALVADOR
. Rua da Genial (parte)
. Rua da Castelhana
. Rua do Bom Sucesso (parte)

. Caminho do Meio (parte)

. Praceta António Sérgio

. Rua da Lagôa (parte)
. Rua Dr. Marques Moura (parte)

. Rua da Amarôna
. Plenicop
. Travessa Vasco da Gama

. Avenida Dr. Rocha Madail (estacionamento)

. Rua Professor João Marques Ramalheira (estacionamentos)

. Rua de Alqueidão (parte)

. Rua de Alqueidão (parceria CMI/ADRA e Águas do Carvoeiro)

. Avenida Dr. Samuel da Maia 

  (parceria CMI/ADRA e Águas do Carvoeiro)

. Rua Dr. Francisco Cerveira 

  (parceria CMI/ADRA e Águas do Carvoeiro)

. Rua do Lar de S. José (estacionamento)

. Rua da Chousa Velha (parte)

. Rua Palmiro Peixe
. Rua da Capela (parte)

. Rua da Barca (parte)
. Rua Central
. Rua D. António dos Santos (parte)

. Rua do Norte (parte)
. Arruamento entre Rotunda do Matadouro 

  à Rotunda Tavares e Mascarenhas

. Rua do Norte (parceria CMI/ADRA)

GAFANHA DA NAZARÉ
. Avenida João Corte Real (estacionamento - parte)

. Rua Riamar (parte)
. Praceta dos Emigrantes

. Rua do Moínho
. Rua de Aveiro
. Rua dos Emigrantes (parte)

. Rotunda do Farol
. Praceta de S. João
. Travessa à Rua João Corte Real

. Estacionamento do Complexo Desportivo da Gafanha da Nazaré

. Rua do CASCI
. Novo Arruamento Marginal à Ria (parte)

. Travessa do Cascais
. Rua Trindade Salgueiro (parte)

. Rua da Capela da Cale da Vila (parte)

. Travessa à Rua Dr. João das Regras

. Rua D. Duarte (estacionamento)

. Travessa de S. João
. Rua Mestre Mónica (estacionamento)

. Rua Trindade Coelho (estacionamento)

. Rua Raul Brandão (parceria CMI/ADRA)

. Rua Sacadura Cabral (parceria CMI/ADRA)

. Rua Gago Coutinho (parceria CMI/ADRA) 

. Rua Serpa Pinto (parceria CMI/ADRA) 

. Rua Gil Eanes (parceria CMI/ADRA) 

. Rua Nossa Senhora da Conceição (parceria CMI/ADRA) 

. Rua Egas Moniz (parceria CMI/ADRA) 

. Rua Dr. João de Castro (parceria CMI/ADRA) 

. Rua D. Francisco de Almeida (parceria CMI/ADRA) 

. Beco da Rua de S. João de Deus (parceria CMI/ADRA) 

. Rua S. João de Deus (parceria CMI/ADRA) 

. Rua D. Afonso Henriques (parceria CMI/ADRA) 

. Rua Paços Manuel (parceria CMI/ADRA) 

. Rua Manuel Ramos (parceria CMI/ADRA) 

. Travessa D. Afonso Henriques (parceria CMI/ADRA) 

. Rua da Seca (parceria CMI/ADRA) 

. Alameda Prior Sardo (parceria CMI/ADRA) 

. Travessa da Escola Preparatória (parceria CMI/ADRA) 

. Rua 13 de Maio (parceria CMI/ADRA) 

. Travessa à rua 13 de Maio (parceria CMI/ADRA) 

. Rua das Flores (parceria CMI/ADRA) 

. Rua do Bocage (parte - parceria CMI/ADRA) 

. Rua Trindade Coelho (parte - parceria CMI/ADRA) 

. Rua Castilho (parceria CMI/ADRA) 

. Rua Professora Maria da Luz Carlos (parceria CMI/ADRA) 

. Rua D. Duarte de Almeida (parceria CMI/ADRA) 

. Rua Carolina Almeida Martins (parceria CMI/ADRA) 

. Travessa D. Carlos (parceria CMI/ADRA)

. Rua D. Carlos (parceria CMI/ADRA)

. Rua António Nobre (parceria CMI/ADRA)

. Rua Bartolomeu Dias (parceria CMI/ADRA)

. Rua Pedro de Barcelos (parceria CMI/ADRA)

. Rua Dr. José Rito (parceria CMI/ADRA)

. Rua D. João de Castro (parceria CMI/ADRA)

. Rua António Sardinha (parceria CMI/ADRA)

. Rua S. Francisco Xavier (parte - parceria CMI/ADRA) 

. Rua Júlio Dinis (parte - parceria CMI/ADRA) 

. Rua Manuel Caçoilo da Rocha (parceria CMI/ADRA)

. Rua D. Manuel I (parceria CMI/ADRA)

. Rua S. Paulo (parceria CMI/ADRA)

. Rua D. Dinis (parceria CMI/ADRA)

. Rua do Catarino (parceria CMI/ADRA)

. Rua do Mota (parceria CMI/ADRA)

. Rua Afonso de Albuquerque (parceria CMI/ADRA)

. Rua Padre Manuel Bernardes (parceria CMI/ADRA)

. Rua Padre Manuel da Nóbrega (parceria CMI/ADRA)

. Rua Sá de Miranda (parceria CMI/ADRA)

. Rua Nossa Senhora da Nazaré (parceria CMI/ADRA)

. Rua Prior Guerra (parceria CMI/ADRA)

. Rua João XXIII (parceria CMI/ADRA)

. Rua Guerra Junqueiro (parceria CMI/ADRA)

. Rua Camilo Castelo Branco (parceria CMI/ADRA)

. Rua Manuel da Rocha Fernandes (parceria CMI/ADRA)

. Rua Santa Mafalda (parceria CMI/ADRA)

. Rua da Cooperativa Humanitária (parceria CMI/ADRA)

. Rua Padre Américo (parte - parceria CMI/ADRA)

. Rua Luis de Camões (parceria CMI/ADRA)

. Rua Dr. Joaquim António Vilão (parceria CMI/ADRA)

. Rua João Rodrigues Cabrilho (parceria CMI/ADRA)

. Travessa à Rua João Rodrigues Cabrilho (parceria CMI/ADRA)

. Rua Conde de Aveiras (parceria CMI/ADRA)

. Rua S. Nicolau (parceria CMI/ADRA)

. Rua Tristão Vaz (parceria CMI/ADRA)

. Rua S. Vicente (parceria CMI/ADRA)

. Rua Dª Filipa de Lencastre (parceria CMI/ADRA)

. Rua Jesus de Nazaré (parceria CMI/ADRA)

. Rua Viana da Mota (parceria CMI/ADRA)

. Rua Heróis de Angola (parceria CMI/ADRA)

. Rua Cesário Verde (parceria CMI/ADRA)

. Rua Augusto Gil (parceria CMI/ADRA)

. Rua D. Fernando (parceria CMI/ADRA)

. Rua Professor Caleiro (parte - parceria CMI/ADRA)

. Bêco da Escola (parceria CMI/ADRA)

. Rua José Parrachós (parceria CMI/ADRA)

. Travessa da Liberdade (parceria CMI/ADRA)

. Rua da Liberdade (parceria CMI/ADRA)

. Rua Pedro Nunes (parceria CMI/ADRA)

. Travessa Pedro Nunes (parceria CMI/ADRA)

. Rua Heróis dos Dembos (parceria CMI/ADRA)

. Rua António da Bicha (parceria CMI/ADRA)

. Rua da Fábrica das Redes (parceria CMI/ADRA)

. Rua da Creche (parceria CMI/ADRA)

. Rua Dr. João das Regras (parceria CMI/ADRA)

. Rua de S. Cristóvão (parceria CMI/ADRA)

. Rua Heróis da Guiné (parceria CMI/ADRA)

. Rua S. Jorge (parceria CMI/ADRA)

. Rua S. Cristóvão (parceria CMI/ADRA)

. Rua Nuno Gonçalves (parceria CMI/ADRA)

. Rua José da Silva Mariano (parceria CMI/ADRA)

. Rua das Lezírias (parceria CMI/ADRA)

. Rua da Fonte (parceria CMI/ADRA)

. Rua José Pedro Martins (parceria CMI/ADRA)

. Rua Roberto Ivans (parceria CMI/ADRA)

. Rua D. Sancho (parceria CMI/ADRA)

. Rua dos Balneários do Complexo Desportivo 

  (parte - parceria CMI/ADRA)

GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
. Estrada Florestal nº 1
. Rua 2 (parte)
. Rua 5 (parte)
. Rua 6 (parte)
. Rua Paralela à Travessa dos Extremos

. Rua dos Lourenços
. Rua do Pedro
. Rua da Praceta
. Via de Ligação à A 25
. Rua dos Marianos
. Rua Professor Cesário

. Travessa à Rua dos Marianos

. Travessa à Rua das Crastas

. Rua da Costa Nova
. Rua Joana Gramata (parte)

. Travessa à Rua Joana Gramata

. Rua do Sol Poente (parte)

. Ligação entre Caminho do Praião e Rua Padre António Diogo

. Rua do Geremias (parte)

. Arruamento Marginal à Ria na Costa Nova

. Avenida José Estêvão (parte)

. Arruamento Envolvente do Mercado da Costa Nova

GAFANHA DO CARMO
. Rua do Moínho (parte)

. Rua das Covas
. Rua de Baixo (parte)
. Rua Silvino da Silva Troca

. Rua da Palmeira (parte)

. Rua António Gafanha (parte)

. Estrada Florestal nº 1

Pavimentações e Saneamento  básico

Recuperação de Passadiços na Barra e Costa Nova

Via de Acesso ao PCI - Parque de Ciência e Inovação



Obras efetuadas

Recuperação do Cais da Malhada

Reforço do Cordão Dunar entre a Costa Nova e Mira 

(Polis/CM Ílhavo/CM Vagos/CM Mira)

Cais dos Pescadores da Gafanha de Aquém (Polis/CM Ílhavo)

Arranjos Urbanísticos - Largo da Senhora dos Campos

Reabilitação do Teatro da Vista Alegre

Beneficiação do Largo de S. João na Barra

Qualificação da Frente Ria Costa Nova/ Vagueira (Polis/CMI)

Requalificação da Rotunda da Gafanha de Aquém

Redes Públicas de Saneamento e de Drenagem de Águas Pluviais 

(Gafanha da Nazaré e Zona Industrial da Mota)

Requalificação do Parque Infantil do Largo do Rossio, Barra

Requalificação de Escadaria na Costa Nova

Skate Park da Gafanha da Nazaré

Parque Geriátrico da Gafanha da Encarnação 

(Contrato Interadministrativo com a Junta de Freguesia)

Parque Geriátrico da Gafanha do Carmo

Beneficiação do Reservatório de Água na Lagoa (AdRA/CMI)

Sinalização Gafanha do Carmo

Reabilitação da Ponte da Vista Alegre

Adaptação e Conservação do Edifício Municipal 

- Coberturas e fachadas

Requalificação e Ampliação do Museu da Vista Alegre

Recuperação da Capela da Ermida

ECOMARE - Laboratório de Ciências Oceanográficas (UA/CMI/APA)

Edifício Sociocultural e Extensão de Saúde da Costa Nova



Pavimentação de Vias do Município e Sinalização Horizontal (Estrada Florestal)

Reforço do Cordão Dunar entre a Costa Nova e Mira 

(Polis/CM Ílhavo/CM Vagos/CM Mira)

Requalificação do Parque Infantil na Costa Nova

Ampliação dos Balneários do Pavilhão Desportivo da Gafanha da Nazaré

Arranjos Urbanísticos - Requalificação frente Ria/Costa Nova

Ampliação dos Balneários do Campo do S.C. Vista Alegre

Passadiços na Costa Nova

Qualificação da Frente Ria Costa Nova/ Vagueira (Polis/CMI)

Requalificação da Rua de Alqueidão

Requalificação dos Campos de Ténis

Arranjos Urbanísticos - Requalificação do Largo e Edifício de apoio no Cemitério de Ílhavo

Requalificação de Escadaria na Costa Nova

Reforço do Abastecimento de Água na Gafanha da Nazaré (AM Carvoeiro/CMI)

Parque Geriátrico da Gafanha da Encarnação 

(Contrato Interadministrativo com a Junta de Freguesia)

Requalificação da EB1 da Cambeia, Gafanha da Nazaré

Requalificação e Ampliação do Mercado da Barra

Vala Pluvial do Esteiro Oudinot

Requalificação da Escola da Chousa Velha

Requalificação da Escola da Cale da Vila

Adaptação e Conservação do Edifício Municipal 

- Coberturas e fachadas

Reabilitação do Edifício Sede do Illiabum Clube (RUCHI)

Recuperação da Capela da Ermida

Reconversão do Logradouro da Casa do Gaveto da Av. 25 de Abril

Estacionamento do Parque Desportivo do Gafanha

Substituição das Lâmpadas dos Semáforos para Led’s



iniciativas
(RESUMO)

Educação
. Confeção e fornecimento de refeições às cantinas escolares

. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)

. Distribuição de Material Escolar pelas Escolas e Jardins de Infância

. Olimpílhavo – Atividades Aquáticas e Atividades de Terra

. Dia das TIC e Dia do Inglês

. Música na Escola

. A Minha Sinfonia

. Desportílhavo
. Dia Mundial da Criança

. Corta-mato Escolar

. Projeto “Newton Gosta de Ler” 

. Programa de Iniciação à Natação (PIN)

. Coordenação do Serviço Educativo Municipal de Ílhavo (SEMI)

. Festa de Natal

. Clube da Estrada

. Dinamização do Conselho Municipal de Educação

. Gestão e dinamização da Escola Municipal de Educação Rodoviária

Ação Social
. Coordenação do Serviço de Atendimento Social Integrado (ASI) do Município de Ílhavo 

  (em parceria com a Segurança Social)

. Dinamização do Conselho Local de Ação Social e de trabalho de intervenção social em parceria com as IPSS

. Programa Municipal de Bolsas de Estudo do Ensino Superior

. Gestão do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e a Indivíduos Carenciados

. Gestão da Ação Social Escolar para as crianças do 1º Ciclo do Município

. Cartão Família

. Projeto “Ílhavo – Diversidade num Minuto”

. Presidência da CPCJ de Ílhavo

Maior Idade
. “Dos Pequenos aos Graúdos”

. Boletim Informativo Maior Idade Ativa

. “Idolíadas – A Arte na Terceira Idade”

. Realização da Semana da Maior Idade/Viver Solidário

. Dinamização dos “Espaços Maioridade”, Programa “Movimento Maior” e Projeto TeatralIdades

. Programa Vocação Maior

. Gestão e dinamização do Fórum Municipal da Maior Idade

Proteção do Meio Ambiente

. Dinamização do projeto “Woodwatch – De Olho na Floresta”

. Projeto Coastwatch Europe – Aulas de Sensibilização

. Atribuição da distinção “És +”: Iniciativa de Alto Potencial em Inovação e Empreendedorismo

. Comemoração do Dia Mundial dos Oceanos

. Semana Municipal da Mobilidade Sustentável

. Dinamização de ações no âmbito da Semana da Biodiversidade

. Hastear da Bandeira Azul e Bandeira de “Praia Acessível” nas Praias da Costa Nova e Barra 

. Gestão e Dinamização do Centro de Educação Ambiental

Cultura
. Festival Rádio Faneca 

. Festival de Teatro do Município de Ílhavo

. Concurso ílhavo a Ler +

. Marchas Sanjoaninas

. “Saberes com Sabor...”

. Rota das Padeiras

. Exposição “500 Anos do Foral Manuelino”

. Exposição “Os Ílhavos na Grande Guerra”

. Exposição “Ílhavo, Terra Milenar”

. Arquivo “Imagens com Memória”

. Projeto “23 Milhas”

. Gestão e Dinamização dos Espaços Culturais do Município

Desporto
. Dinamização da Escola Municipal de Ténis

. Programa Municipal Férias Divertidas

. Mini Maratona Museu Marítimo de Ílhavo

. Corrida Popular da Costa Nova

. Congresso Náutico “Embarque para o Conhecimento”

. Sábados Divertidos Náuticos

. Coordenação do Fórum Náutico do Município de Ílhavo

. Semana Náutica

. Grande Pedalada

. Dinamização da Escola Municipal de Natação

. Programa Municipal “Desporto para Todos”

. Travessia da Ria a Nado

. Gestão e Dinamização dos Espaços Desportivos do Município

Juventude
. Programa Municipal de Bolsas de Estágios de Trabalho

. GEPE – Grupo de Entreajuda para a procura de Emprego

. Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres PMOTL

. Programa Vocação

. Concurso Hip Hop Dance

. Concurso de DJ’s

. Semana Jovem

. “Marolas”
. “Conversas com Gente Nova” 

. Assembleia Municipal Jovem

. Concurso Literário Jovem

. Encontro InterEscolas

Turismo
. Festival do Bacalhau

. Realização das Festas do Município/Mar Agosto

. Festival do Marisco da Costa Nova

. De volta ao mar com o Creoula’15

. Ílhavo Sea Festival 2016

. Concurso de fotografia “Olhos sobre o Mar”

. Presença em feiras e mostras nacionais e internacionais

. Gestão das Lojas de Turismo

Segurança e Proteção Civil

. Apoio à construção do Quartel dos Bombeiros

. Assinatura do Protocolo de cedência da antiga Escola da Srª. do Pranto para a instalação 

  do Novo Quartel da GNR

. Dia Mundial da Proteção Civil

. Realização de simulacros e exercícios

. Gestão da Comissão Municipal de Proteção Civil

. Gestão do Conselho Municipal de Segurança
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Caro(a) Munícipe,

Neste que é o último Boletim de 2016, trazemos até si informação da maior 
relevância para o nosso Município. A começar pela aprovação do Orçamento e 
Grandes Opções do Plano 2017 no valor de 26.500.000 euros para investimento e 
despesas de funcionamento, que englobam as prioridades de investimento para o 
próximo ano nas mais distintas áreas nomeadamente, regeneração urbana, sane-
amento, mobilidade, atividades culturais, ação social entre outras, sendo uma das 
grandes novidades a redução do IMI em 6,25%, associando ainda os benefícios do 
IMI Familiar, que conseguimos operar graças ao equilíbrio sustentável e duradou-
ro dos últimos orçamentos, juntamente com a significativa redução da dívida, as-
sim como à gestão criteriosa, responsável e rigorosa do investimento e da despesa. 
Convido-o(a) a consultar o suplemento para conhecer em maior detalhe as linhas 
gerais do documento.

Lembrando o percurso que temos feito juntos, desde que o Executivo foi eleito, 
até à presente data, contam-se três anos de mandato, cumpridos numa toada de 
rigor e desenvolvimento sustentado e sustentável, agradecendo a toda a Equipa da 
nossa Câmara Municipal a dedicação e profissionalismo na criação de mais-valias 
do desenvolvimento social e económico do nosso território, cujos principais mo-
mentos partilho consigo nesta edição do Boletim. 

Tendo presente a riqueza cultural do nosso Município, revolucionámos a es-
tratégia de gestão dos espaços e equipamentos culturais com a criação do projeto 
“23milhas”, numa analogia ao alcance da luz do nosso Farol da Barra, esta é uma 
abordagem completamente nova à forma como projetamos e acolhemos iniciati-
vas culturais das mais distintas áreas. Junte-se a esta nova vaga, fazemos aconte-
cer Cultura em Ílhavo!

Tendo como objetivo a melhoria das condições de vida da população, um dos 
maiores desafios do Município é ir ao encontro das necessidades e preocupações 
dos Munícipes mais desfavorecidos. Nesse sentido a Ação Social tem tido um pa-
pel preponderante pelo conhecimento e abrangência que detém desta faixa da 
população, promovendo a articulação entre o Município e IPSS locais no sentido 
de maximizar o auxílio prestado. Na certeza que esta é uma área de grande sen-
sibilidade, o Município de Ílhavo foi pela primeira vez agraciado com o prémio 
de “Autarquia Familiarmente Responsável” um reconhecimento atribuído pelo 
Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR), resultado do 
trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos.

No mês do Natal, tendo presente as vivências familiares, a amizade e solidarie-
dade que a Quadra desperta em cada um, estas são, sem dúvida, notícias que nos 
alegram e orgulham, dando-nos motivação e alento para continuar a fazer mais e 
melhor.

Agradeço a todos a confiança que continuam a depositar neste Executivo, nesta 
Equipa para continuarmos a melhorar diariamente o serviço de excelência que 
todos prestamos, aos nossos Munícipes.

Desejo a todos um Santo e Feliz Natal, e um Próspero ano de 2017. 
Continuamos com Confiança a construir um Município de excelência!

Um Abraço Amigo

Fernando Fidalgo Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Boletim Informativo · dezembro 2016 · edição n.º 54

diretor Fernando Fidalgo Caçoilo propriedade e edição Câmara Municipal de Ílhavo 
redação e design Gabinete de Comunicação impressão Unipress depósito legal 178608/02 
tiragem 18 000 publicação Trimestral » DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Editorial

Município de Ílhavo 
volta a iluminar-se 
para mais 
uma época natalícia 
até ao dia 8 de janeiro 
de 2017

Por forma a contribuir uma 
vez mais para o incentivo do 
comércio local e para o embe-
lezamento do espaço público, 
a Câmara Municipal de Ílhavo 
ativou, no passado dia 5 de de-
zembro, a iluminação de Natal.

Adjudicada à empresa Luz 
Única, Unipessoal, Lda pelo 
valor de 28.800,00 euros + 
IVA, as decorações luminosas 
alusivas ao Natal encontram-
-se espalhadas por diversos 
pontos do município.

Educação
. Confeção e fornecimento de refeições às cantinas escolares

. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)

. Distribuição de Material Escolar pelas Escolas e Jardins de Infância

. Olimpílhavo – Atividades Aquáticas e Atividades de Terra

. Dia das TIC e Dia do Inglês

. Música na Escola

. A Minha Sinfonia

. Desportílhavo
. Dia Mundial da Criança

. Corta-mato Escolar

. Projeto “Newton Gosta de Ler” 

. Programa de Iniciação à Natação (PIN)

. Coordenação do Serviço Educativo Municipal de Ílhavo (SEMI)

. Festa de Natal

. Clube da Estrada

. Dinamização do Conselho Municipal de Educação

. Gestão e dinamização da Escola Municipal de Educação Rodoviária

Ação Social
. Coordenação do Serviço de Atendimento Social Integrado (ASI) do Município de Ílhavo 

  (em parceria com a Segurança Social)

. Dinamização do Conselho Local de Ação Social e de trabalho de intervenção social em parceria com as IPSS

. Programa Municipal de Bolsas de Estudo do Ensino Superior

. Gestão do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e a Indivíduos Carenciados

. Gestão da Ação Social Escolar para as crianças do 1º Ciclo do Município

. Cartão Família

. Projeto “Ílhavo – Diversidade num Minuto”

. Presidência da CPCJ de Ílhavo

Maior Idade
. “Dos Pequenos aos Graúdos”

. Boletim Informativo Maior Idade Ativa

. “Idolíadas – A Arte na Terceira Idade”

. Realização da Semana da Maior Idade/Viver Solidário

. Dinamização dos “Espaços Maioridade”, Programa “Movimento Maior” e Projeto TeatralIdades

. Programa Vocação Maior

. Gestão e dinamização do Fórum Municipal da Maior Idade

Proteção do Meio Ambiente

. Dinamização do projeto “Woodwatch – De Olho na Floresta”

. Projeto Coastwatch Europe – Aulas de Sensibilização

. Atribuição da distinção “És +”: Iniciativa de Alto Potencial em Inovação e Empreendedorismo

. Comemoração do Dia Mundial dos Oceanos

. Semana Municipal da Mobilidade Sustentável

. Dinamização de ações no âmbito da Semana da Biodiversidade

. Hastear da Bandeira Azul e Bandeira de “Praia Acessível” nas Praias da Costa Nova e Barra 

. Gestão e Dinamização do Centro de Educação Ambiental

Cultura
. Festival Rádio Faneca 

. Festival de Teatro do Município de Ílhavo

. Concurso ílhavo a Ler +

. Marchas Sanjoaninas

. “Saberes com Sabor...”

. Rota das Padeiras

. Exposição “500 Anos do Foral Manuelino”

. Exposição “Os Ílhavos na Grande Guerra”

. Exposição “Ílhavo, Terra Milenar”

. Arquivo “Imagens com Memória”

. Projeto “23 Milhas”

. Gestão e Dinamização dos Espaços Culturais do Município

Desporto
. Dinamização da Escola Municipal de Ténis

. Programa Municipal Férias Divertidas

. Mini Maratona Museu Marítimo de Ílhavo

. Corrida Popular da Costa Nova

. Congresso Náutico “Embarque para o Conhecimento”

. Sábados Divertidos Náuticos

. Coordenação do Fórum Náutico do Município de Ílhavo

. Semana Náutica

. Grande Pedalada

. Dinamização da Escola Municipal de Natação

. Programa Municipal “Desporto para Todos”

. Travessia da Ria a Nado

. Gestão e Dinamização dos Espaços Desportivos do Município

Juventude
. Programa Municipal de Bolsas de Estágios de Trabalho

. GEPE – Grupo de Entreajuda para a procura de Emprego

. Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres PMOTL

. Programa Vocação

. Concurso Hip Hop Dance

. Concurso de DJ’s

. Semana Jovem

. “Marolas”
. “Conversas com Gente Nova” 

. Assembleia Municipal Jovem

. Concurso Literário Jovem

. Encontro InterEscolas

Turismo
. Festival do Bacalhau

. Realização das Festas do Município/Mar Agosto

. Festival do Marisco da Costa Nova

. De volta ao mar com o Creoula’15

. Ílhavo Sea Festival 2016

. Concurso de fotografia “Olhos sobre o Mar”

. Presença em feiras e mostras nacionais e internacionais

. Gestão das Lojas de Turismo

Segurança e Proteção Civil

. Apoio à construção do Quartel dos Bombeiros

. Assinatura do Protocolo de cedência da antiga Escola da Srª. do Pranto para a instalação 

  do Novo Quartel da GNR

. Dia Mundial da Proteção Civil

. Realização de simulacros e exercícios

. Gestão da Comissão Municipal de Proteção Civil

. Gestão do Conselho Municipal de Segurança
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Requalificação da EB1 da Chave, 
Gafanha da Nazaré

Obras 
em curso...

Nova Conduta de abastecimento de água, 
Costa Nova e Barra (CMI/AdRA)

ECOMARE - Laboratório de 
Ciências Oceanográficas (UA/CMI/APA)

Capela/Casa Mortuária da Gafanha do CarmoNovo Quartel da GNR de Ílhavo

Requalificação da Estrada do Esteiro 
da Medela – Coutada, Ílhavo

Casa da Música da Gafanha da Nazaré

Obras concluídas...

Requalificação da EB1 da Cambeia, 
Gafanha da Nazaré

Ampliação dos Balneários 
do Campo do S.C. Vista Alegre

· Redes de Águas Residuais da Gafanha da Nazaré -  última fase (PAR 201 – Ílhavo)
· Alteração dos Talhos do Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré
· Requalificação da Av. Fernão Magalhães, Praia da Barra - 1.ª fase
· Arranjos Urbanísticos no Município - Requalificação do Largo da Bruxa

Concursos abertos...
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Marginal da Gafanha de Aquém 
- Execução de Enrocamento

Requalificação da Rua Dr. Samuel Maia, 
Ílhavo (1.ª obra PEDU)

Conservação/Beneficiação 
do Centro Senhora da Paz - Vale de Ílhavo

Rua e Largo da Capela da Cale da Vila, 
Gafanha da Nazaré

Largo/Estacionamento da Rua Trindade 
Coelho, Gafanha da Nazaré
(Contrato Interadministrativo 
com a Junta de Freguesia)

Requalificação da Rua D. Manuel Trindade 
Salgueiro, Gafanha da Nazaré

· Corredor Ciclável – Av. dos Bacalhoeiros (nó)/Entrada da Ponte da Barra
· Requalificação da Av. N.ª Sr.ª da Saúde na Costa Nova (Construção de passeios)
· Requalificação da Afonso Albuquerque, Gafanha da Nazaré
· Estudos de Centros Cívicos (Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo)
· Estudos de Mobilidade (Pistas cicláveis a construir no Município)
· Requalificação da Escola da Marinha Velha
· Requalificação da Frente Ria na Gafanha de Aquém (2.ª fase)
· Reconversão da Rotunda da Barra
· Reconversão do antigo Quartel do Bombeiros Voluntários de Ílhavo (PEDU)
· Redes de Saneamento Pluviais da Rua das Agras - Ílhavo
· Requalificação da Av. Fernão Magalhães na Barra (2.ª fase)
· Via de Acesso à Zona Industrial das Ervosas
· Requalificação de arruamentos na Barra (Passeios)
· Requalificação do Largo da Chousa Velha - Ílhavo
· Construção do Parque de Estacionamento da Cale de Vila - Gafanha da Nazaré

Projetos em curso...

Requalificação de Parques Infantis 
- Largo do Rossio, Barra
- Quinta da Barra

Largo do Cemitério, S. Salvador
(Contrato Interadministrativo 
com a Junta de Freguesia)

Asfaltamento na Plenicoope II, Ílhavo
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Integrada no “Dia da Família GDG 
Basquetebol 2016-2017”, teve lugar, 
no dia 30 de outubro, a cerimónia de 
inauguração da obra de Ampliação 
e Requalificação dos Balneários do 
Pavilhão Desportivo da Gafanha da 
Nazaré.

G.D. Gafanha (Secção de Basquetebol)

Depois da inauguração, em setembro, 
do relvado sintético do Parque Desportivo do NEGE, 
na Gafanha da Encarnação, a Câmara Municipal de Ílhavo 
investiu em mais duas obras 
de ampliação e requalificação de espaços desportivos 
utilizados pelo G.D. Gafanha (Secção de Basquetebol) 
e pelo S.C. Vista Alegre. 

Num investimento da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo no valor de 137.156,99 
euros + IVA, esta obra visou dotar as 
instalações de mais espaço e condições 
higiossanitárias para prática despor-
tiva, constituindo igualmente uma 
aposta no trabalho desenvolvido pelo 
G.D. Gafanha, bem como por profes-
sores e alunos que também usufruem 
deste espaço.

Câmara Municipal 
de Ílhavo 
investe mais 
de 245 mil euros 
em instalações 
desportivas 
no Município

Câmara Municipal destina 
276.500,00 euros à 
atividade desportiva

Teve lugar no dia 11 de outu-
bro, no Salão Nobre dos Paços 
do Município, a Cerimónia 
de assinatura de oito Contra-
tos-Programa de Desenvolvi-
mento Desportivo 2016/2017, 
representando um apoio fi-
nanceiro à atividade despor-
tiva no valor de 276.500,00 
euros, prestado de forma es-
truturada e planeada à ativi-
dade de cada Clube.

Com estes Contratos-Pro-
grama de Desenvolvimento 
Desportivo, a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo pretende dar 
continuidade ao trabalho de-
senvolvido em parceria com 
os Clubes, incentivando a prá-
tica desportiva, potenciando 
o crescimento e a formação 
dos cidadãos.

Obra de conservação/beneficiação 
Salão N.ª S.ª da Paz, 
Vale de Ílhavo 
concluída este ano 

Termina ainda este ano a 
obra de conservação/benefi-
ciação do Salão N.ª S.ª da Paz 
– Vale de Ílhavo.

Adjudicada à empresa Arun-
calis, Lda por cerca de 54 mil 
euros e um prazo de execução 
de 60 dias, esta intervenção 
teve início no passado mês de 
outubro e consiste na substi-
tuição da cobertura em telha 
cerâmica por painel “sandwi-
ch” com chapa dupla preen-
chida com espuma de poliure-
tano, pintura geral interior e 
exterior, tratamento de caixi-
lharias em madeira, revisão da 
instalação elétrica e substitui-
ção de estores.

Associação Cultural Desportiva “Os Ílhavos”
CAPGE

Grupo Desportivo Beira Ria
Grupo Desportivo da Gafanha

Ílhavo Andebol Clube
Illiabum Clube

NEGE - Novo Estrela da Gafanha Encarnação
Sporting Clube Vista Alegre

    Total

20.000,00 €
13.500,00 €

4.000,00 €
102.000,00 €

24.000,00 €
90.000,00 €

7.000,00 €
16.000,00 €

276.500,00 €
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S.C. Vista Alegre

No dia 27 de novembro, foi inaugu-
rada a obra de Ampliação dos Balneá-
rios do S.C. Vista Alegre. 

A cerimónia que decorreu no inter-
valo do jogo de futebol entre o clube 
da casa e o G.D. Beira Vouga, tendo 
o Presidente da Câmara Municipal, 
Fernando Caçoilo, referido que este 
investimento rondou os 100.000,00 
euros e visou não só ampliar os espa-
ço e dotá-lo de melhores condições hi-
giossanitárias para prática desportiva, 
como também teve uma implicação 
ambiental uma vez que foi construída 
uma Estação Elevatória que faz a liga-
ção dos balneários à rede pública de 
saneamento básico.

A Câmara Municipal de Ílhavo 
mantém, assim, a sua aposta no tra-
balho desenvolvido pelas associações 
desportivas do município, em prol da 
formação de todos os jogadores, espe-
cialmente dos mais jovens.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo e a Administração Re-
gional de Saúde do Centro, IP 
inauguraram, no dia 16 de se-
tembro, as novas instalações 
da Unidade de Saúde da Costa 
Nova, numa cerimónia presi-
dida pelo Secretário de Estado 
da Saúde, Manuel Delgado.

No âmbito do contrato pro-
grama estabelecido entre a 
Câmara Municipal e o Mi-
nistério da Saúde através da 
Administração Regional de 
Saúde do Centro, esta entida-
de procedeu ao pagamento de 
150.000,00 euros, na compar-
ticipação nacional, por for-
ma a assegurar a instalação 
da nova Unidade de Saúde 
no Cais Criativo Costa Nova 
inaugurado a 17 de janeiro.

População da Costa Nova 
já usufrui da nova 
Unidade de Saúde

O Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, Fernan-
do Caçoilo, elogiou a obra, 
referindo que o projeto global 
custou cerca de 2,1 milhões de 
euros e foi cofinanciado a 85% 
pelo Mais Centro. 

Esta ocasião foi também a 
oportunidade do Presidente 
da Câmara apelar para uma 
intervenção com carácter 
de urgência no edifício onde 
funcionam duas Unidades de 
Saúde Familiar da Gafanha 
da Nazaré, cujas instalações 
são velhas e deficitárias. O 
Secretário de Estado da Saúde 
afirmou estar “atento e pronto 
para ajudar a resolver o pro-
blema” da USF da Gafanha da 
Nazaré e congratulou-se com 
a abertura do novo polo que é 
uma mais-valia para os uten-
tes da Costa Nova.

O novo Polo de Saúde da 
Costa Nova começou a fun-
cionar uma semana depois 
e está de portas abertas nas 
manhãs de segunda, quarta e 
sexta-feira.
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Abertura de concurso
Adaptação do piso térreo 
para instalação de talhos no 
Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré

A Câmara Municipal de 
Ílhavo procedeu à abertura 
do concurso “Conservação e/
ou reparação de Mercados 
Municipais – Talhos – alte-
ração”, no que diz respeito ao 
Mercado Municipal da Gafa-
nha da Nazaré, pelo valor de 
62.570,00 + IVA e um prazo 
de execução de 150 dias.

Esta intervenção visa proce-
der à adaptação do piso térreo 
para instalação de quatro uni-
dades destinadas à venda de 
carne.

As alterações a realizar in-
cluem, ainda, a concretização 
de um espaço passível de uti-
lização autónoma, destinado a 
comércio e um segundo espa-
ço destinado a arrumos do es-
tabelecimento de restauração 
e bebidas aí instalado.

No que respeita às necessi-
dades dos espaços destinados 
à instalação dos talhos, a al-
teração assenta no princípio 
de os mesmos possuírem um 
acesso direto pelo exterior e 
outro acesso desde o interior 

do espaço destinado à venda 
de produtos hortícolas, per-
mitindo aos comerciantes 
manter os seus estabeleci-
mentos abertos todos os dias 
da semana.

Foi aprovado recentemente 
o Projeto de Execução “Cor-
redor Ciclável – Secção entre 
a Bresfor, a rotunda do Porto 
de Aveiro e a ponte da Barra”, 
previsto no Plano de Ação 
para a Mobilidade Urbana 
Sustentável (PAMUS), que se 
integra no PEDU - Plano Es-
tratégico de Desenvolvimen-
to Urbano.

Foram recentemente requa-
lificados dois parques infantis 
na Praia da Barra, num in-
vestimento da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo de cerca de 
16.900,00 euros. 

Situados na Quinta da Bar-
ra e no Largo do Rossio, estes 
parques contemplam diversos 
equipamentos infantis que 
muito agradam os mais no-
vos, nomeadamente baloiços 
para bebés e crianças, torres 

multifuncionais e ainda bo-
necos de mola (figura de cava-
lo) e duplos bonecos de mola 
(figuras de patos), distribuídos 
de forma a criar um espaço 
vocacionado para as crianças 
dos 0 aos 12 anos. 

A qualificação destes par-
ques garante todos os requi-
sitos de segurança, comple-
mentando a qualificação do 
espaço público, a paisagem e o 
quotidiano na Praia da Barra.

Dada a natural deterioração 
das redes existentes com o pas-
sar do tempo, a AdRA – Águas 
da Região de Aveiro, SA en-
contra-se a realizar a renova-
ção de algumas redes de abas-
tecimento de água em vários 
locais do Município de Ílhavo. 

Neste sentido, decorreram 
obras de substituição da tu-
bagem de água na Rua Diogo 
Cão e na Avenida Fernandes 
Lavrador, na Praia da Barra, 
bem como da conduta adu-
tora proveniente do Vale das 
Maias, em Vale de Ílhavo 
(1.ª fase) correspondente ao 
atravessamento das Ruas da 
Capela e da Quinta Nova no 
lugar da Légua.

Mais recentemente, a 
AdRA realizou obras na Rua 
D. Nuno Álvares Pereira, Av. 
Vasco da Gama (entre a Rua 
dos Emigrantes e Av. Fer-
nandes Lavrador), Rua Diogo 
Cão (entre a Av. Fernão Ma-
galhães e a Rua da Praia), Av. 
Fernandes Lavrador (entre 
a Rua da Praia e a Rua Dom 
Nuno Álvares Pereira), na 
Praia da Barra, no âmbito da 
empreitada de “Renovação da 
rede de AA na Praia da Barra 
– 1.ª fase. 

Com um valor estimado de 
295.185,00 euros + IVA e um 
cofinanciamento de 85% pelo 
Centro 2020, este projeto de 
execução corresponde essen-
cialmente à construção de um 
corredor ciclável e à valori-
zação ambiental da faixa de 
terreno existente entre a Via 
de Cintura Portuária e a ma-
lha urbana da zona poente da 

Foram também realizados 
trabalhos na Rua da Alegria, 
Travessa da Alegria, Rua do 
Pescador (entre a Rua das 
Companhas e a Rua da Ale-
gria) e Rua Nossa Senhora da 
Saúde (entre a Rua das Com-
panhas e a Avenida do Mar), 
na Costa Nova relacionados 
com a empreitada de “Reno-
vação da rede de AA nos Moi-
tinhos e Costa Nova - Ílhavo”.

Tendo como objetivo princi-
pal a remodelação e/ou reno-
vação das redes públicas de 
abastecimento de água mais 
antigos ou problemáticos, os 
trabalhos a executar resulta-
rão numa nítida melhoria do 
serviço prestado aos consu-
midores abrangidos. Na pers-
petiva de se evitar o mais pos-
sível os naturais transtornos 
no fornecimento de água, está 
a ser realizado um planea-
mento cuidadoso para a reali-
zação dos trabalhos com vista 
a reduzir ao máximo o perío-
do do tempo durante o qual a 
rede ficará fora de serviço. 

Neste contexto, a Câmara 
Municipal de Ílhavo apela à 
compreensão de moradores e 
transeuntes para os eventu-
ais constrangimentos decor-
rentes das referidas obras.

Aprovação de Projeto de Execução  
“Corredor Ciclável 
– Secção entre a Bresfor, 
a rotunda do Porto de Aveiro 
e a ponte da Barra”

Requalificação
Parques Infantis 
na Praia da Barra

Obras da AdRA:
renovação e reabilitação 
das condutas de 
abastecimento de água

Gafanha da Nazaré, de forma 
a agregar o tráfego motoriza-
do com o tráfego ciclável e pe-
donal ao longo dessa via, bem 
como a valorização ambiental 
desse espaço residual.

Este corredor ciclável terá 
uma extensão de aproxima-
damente 4.150 metros.
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56.º Aniversário
Criação da Freguesia 
da Gafanha do Carmo

Gafanha da Encarnação 
assinalou 12 anos 
de elevação a Vila

A Câmara Municipal de 
Ílhavo e a Junta de Freguesia 
da Gafanha do Carmo assina-
laram, no passado dia 17 de 
setembro, o 56.º Aniversário 
da Criação da Freguesia da 
Gafanha do Carmo, numa 
Sessão Comemorativa que 
contou com a presença de au-
tarcas, dirigentes associativos 
e população em geral. 

O programa integrou uma 
visita à obra da futura Casa 
Mortuária e a apresentação, 
no Salão Cultural da Gafanha 
do Carmo, do documentário e 
livro “O Padre das Prisões”, da 
autoria de Inês e Daniela Lei-
tão, baseado na vida do Padre 
João Gonçalves que também 
esteve presente.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo felicita todos os habi-
tantes da Gafanha do Carmo, 
assim como todos aqueles que, 
tendo nascido nesta terra, se 
encontram espalhados pelo 
mundo, por esta data sempre 
especial.

A jovem Gafanha da Encar-
nação completou 12 anos com 
o seu estatuto de Vila.

Para assinalar esta impor-
tante data, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo e a Junta 
de Freguesia da Gafanha da 
Encarnação realizaram, no 
passado dia 9 de dezembro, 
uma ação comemorativa do 
12.º Aniversário da Elevação 
da Gafanha da Encarnação a 
Vila, que começou pela ma-
nhã com o tradicional Has-
tear das Bandeiras, na Junta 
de Freguesia da Gafanha da 
Encarnação.

Do programa comemorati-
vo fez parte também a visita 
a vários locais, destacando-se 
a Rua da Saudade e o Parque 
Geriátrico, obras executadas 
pela Junta de Freguesia da 
Gafanha da Encarnação no 
âmbito do Contrato Interad-
ministrativo 2016,  e o Campo 
do NEGE, inaugurado em se-
tembro último.

A apresentação pública do 
projeto de requalificação do 
Largo da Bruxa decorreu du-
rante a tarde e no local, onde 
o Presidente da Câmara Mu-
nicipal, Fernando Caçoilo, 
explicou que a renovação do 
Largo da Bruxa implicará a 

retirada da circulação e do es-
tacionamento automóvel, sal-
vaguardando a área para uso 
pedonal e ciclável, tornando-a 
numa zona nobre dedicada às 
famílias “para ver o por do sol 
ou ler um livro”. 

O Concurso Público para 
“Arranjos Urbanísticos no 
Município – Requalificação do 
Largo da Bruxa”, pelo valor de 
343.549,35 euros + IVA e um 
prazo de execução de 4 meses, 
foi aberto no dia 7 de dezem-
bro, prevendo-se que a reabi-
litação desta zona ribeirinha 
fique concluída no próximo 
verão.

Contratos 
Interadministrativos 2016 
Aprovação dos Relatórios 
de Execução

A Câmara Municipal apro-
vou, na Reunião de 7 de de-
zembro, os Relatórios de Exe-
cução (setembro a dezembro), 
no âmbito dos Contratos Inte-
radministrativos de Delegação 
de Competências para o cor-
rente ano celebrados entre a 
Câmara Municipal e as quatro 
Juntas de Freguesia. 

Os Contratos Interadminis-
trativos 2016, assinados a 30 
de maio, representam um in-
vestimento da Câmara Muni-
cipal nas Juntas de Freguesia 
no valor total de 250.000,00 
euros repartido da seguinte 
forma:

Estes contratos têm por 
objeto nomeadamente a lim-
peza e conservação regular 
de ruas, caminhos públicos, 
a desobstrução e limpeza re-
gular de valas, a aplicação e 
a manutenção das placas to-
ponímicas, a conservação e 
manutenção da sinalização 
vertical não iluminada que 
sejam propriedade do Municí-
pio e se localizem dentro dos 
limites geográficos de cada 
Freguesia, bem como a pro-
moção e execução de projetos 
de intervenção comunitária 
nas áreas de ação social, cul-
tura e desporto, entre outras.

Das diversas obras realiza-
das pelas Juntas de Freguesia 
com financiamento da Câma-
ra Municipal de Ílhavo no âm-
bito destes contratos, desta-
que para a Requalificação do 
Largo do Cemitério (S. Salva-
dor), o Estacionamento da Rua 
Trindade Coelho (Gafanha da 
Nazaré), o Parque Geriátrico 
(Gafanha da Encarnação) e o 
arranjo nos passeios da Rua 
da Saudade (Gafanha do Car-
mo). 

S. Salvador
Gafanha da Nazaré

Gafanha da Encarnação
Gafanha do Carmo

   Total

99.500,00 €
87.000,00 €
41.000,00 €
22.500,00 €

250.000,00 €
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Visitas de trabalho 
às obras em execução 
na Gafanha do Carmo, Gafanha da Nazaré, S. Salvador e Gafanha da Encarnação

» Gafanha do Carmo | 12 de novembro

» Gafanha da Nazaré | 18 de novembro

» S. Salvador | 23 novembro

O Presidente da Câmara Municipal 
de Ílhavo, Fernando Caçoilo, e o Vere-
ador Paulo Costa, que o coadjuva no 
Pelouro das Freguesias, realizaram 
um périplo de visitas de trabalho às 
freguesias da Gafanha do Carmo, Ga-
fanha da Nazaré e S. Salvador, tendo 
como anfitriões os seus Presidentes.

A visita à Freguesia da Gafanha da 
Encarnação decorreu no passado dia 
9 de dezembro, no âmbito da comemo-
ração do 12.º Aniversário de Elevação 
a Vila.

Estes encontros tiveram como obje-
tivo visitar algumas das intervenções 
realizadas pelas Juntas de Freguesia 
no âmbito dos Contratos Interadmi-
nistrativos celebrados entre a Câma-
ra Municipal de Ílhavo e as Juntas de 
Freguesia para o corrente ano, bem 
como as obras da responsabilidade di-
reta da Câmara Municipal de Ílhavo, 
sempre com o objetivo de continuar 
a elevar a qualidade de vida de todos 
aqueles que vivem, trabalham ou vi-
sitam a sede do Município de Ílhavo.

Assim, durante a manhã do 
dia 12 de novembro, decor-
reu a visita à obra de quali-
ficação do passeio da Rua da 
Saudade, que, para além de 
tornar a rua mais aprazível, 
contribuirá para uma maior 
segurança de peões e auto-
mobilistas. Seguiu-se a visita 
à futura Casa (Capela) Mor-

A visita de trabalho à Fre-
guesia da Gafanha da Nazaré 
realizou-se, durante a manhã 
do dia 18 de novembro. Foi vi-
sitado o novo parque de esta-
cionamento na Rua Trindade 
Coelho e o arranjo do gaveto 
da Rua João das Regras com a 
Rua dos Teixeiras, realizadas 
no âmbito do Contrato Inte-
radministrativo 2016, bem 
como o local do futuro Parque 
de Estacionamento da Av. José 

A manhã do dia 23 de no-
vembro foi dedicada à fre-
guesia de S. Salvador. Após 
as boas-vindas na Junta de 
Freguesia, o grupo começou 
por visitar o Mercado Muni-
cipal de Ílhavo. Seguiu-se o 
Cemitério de Ílhavo e a obra 
de ampliação dos Balneários 
do Campo do S.C. Vista Alegre 
e a obra de Requalificação do 
Salão N. Sr.ª da Paz - Vale de 
Ílhavo foram os pontos de pa-
ragem seguintes.

tuária da Gafanha do Carmo, 
um investimento da Câmara 
Municipal de Ílhavo no valor 
de 159.428,45 euros + IVA.

O grupo percorreu ainda ou-
tros espaços da freguesia com 
objetivo de analisar in loco a 
necessidade de intervenção e 
investimento futuro.

Estevão, onde foi apresentado 
o projeto. Seguiu-se a visita à 
obra da Rua Trindade Salguei-
ro, que se encontra na sua fase 
final, e à área abrangida pela 
nova frente de Saneamento 
Básico e Águas Pluviais, no 
lugar da Cale da Vila. Esta 
reunião de trabalho terminou 
na futura Casa da Música, um 
investimento da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo no valor de 
607.206,42 euros + IVA.

A visita de trabalho prosse-
guiu na obra de Requalifica-
ção da Estrada do Esteiro da 
Medela (Coutada), que teve 
início no dia 10 de novembro 
e obrigou ao corte de trânsito 
na zona. Esta reunião de tra-
balho terminou com a visita 
ao futuro Quartel da GNR de 
Ílhavo, um investimento da 
Câmara Municipal de Ílhavo 
no valor de 428.768,57 euros 
+ IVA.
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Face ao mais recente estudo 
da “Presença na Internet das 
Câmaras Municipais Portu-
guesas” realizado pela Uni-
versidade do Minho e apre-
sentado publicamente no dia 
17 de outubro, em Lisboa, o 
Município de Ílhavo revela-se 
o segundo melhor do Distrito 
de Aveiro e da Região de Avei-
ro em termos de ranking glo-
bal nacional. 

 Para o cálculo do índice fo-
ram avaliados e classificados, 
por observação direta dos 308 
websites camarários, 32 gru-
pos de indicadores desagrega-
dos agrupados em 4 critérios: 
Conteúdos: tipo e atualização; 
Acessibilidade, navegabilida-
de e facilidade de utilização, 
Serviços online e Participação. 

Este é estudo profundo, 
complexo e com relevância 
nacional e é feito de dois em 
dois anos, sendo os dados do 
último estudo referentes a 
2014, que posiciona a Câmara 
Municipal de Ílhavo no 55.º 
lugar a nível nacional.

Estudo “Presença na Internet 
das Câmaras Municipais 
Portuguesas”:
Município de Ílhavo 
no topo da Região 
de Aveiro 

Recorde-se que o atual site 
da Câmara Municipal de Ílha-
vo foi lançado em junho de 
2012, apresentando um re-
novado design, visualmente 
mais atrativo, mais simples e 
fácil de navegar. Esta plata-
forma integrou novas ferra-
mentas com o objetivo de se 
adaptar às necessidades dos 
seus utilizadores e aos novos 
modelos de comunicação tec-
nológica, como são a partilha 
com Redes Sociais (como Fa-
cebook e Twitter), a ligação ao 
Google Maps com georeferen-
ciação espacial e a disponibili-
zação de formulários online.

Este canal de comunicação 
institucional desenvolvido 
pela Câmara Municipal conti-
nuará a proporcionar o acesso 
fácil e rápido a um conjunto 
diversificado de informações 
úteis e serviços, evitando, 
deste modo, a deslocação dos 
cidadãos aos serviços cama-
rários.

Para a equipa de avaliação 
do estudo “Presença na Inter-
net das Câmaras Municipais 
Portuguesas”, “os resultados 
globais mostram um progres-
so significativo do desempe-
nho das Câmaras Municipais 
portuguesas em matéria de 
presença na Internet, pese 
embora o facto de haver um 
enorme caminho a percorrer, 
nomeadamente ao nível da 
qualidade das interações com 
os munícipes e dos serviços 
prestados online”, sendo este 
também o objetivo da Câma-
ra Municipal de Ílhavo que 
continuará a promover a evo-
lução e consolidação do seu 
projeto.

Galardão 
Autarquia Familiarmente 
Responsável

Câmara Municipal de Ílhavo
reconhecida a nível nacional

A cerimónia de entrega da Bandei-
ra Verde decorreu no passado dia 7 de 
dezembro, no auditório da Fundação 
CEFA, em Coimbra, tendo sido recebi-
da pelo Vereador do Pelouro da Ação 
Social e Saúde, Paulo Costa. A Bandei-
ra Verde tem como principal objetivo 
dar visibilidade às autarquias com 
boas práticas e incentivar as restan-
tes a melhorarem as suas políticas de 
apoio à família.

A Câmara Municipal de Ílhavo foi 
uma das autarquias a ser distingui-
das pelas melhores práticas adotadas, 
dando resposta às necessidades das 
famílias, tendo em conta o papel vital 
que estas desempenham na sociedade. 
Para esta distinção foram analisadas 
as políticas da família dos municípios 
em diferentes áreas de atuação, tais 
como: apoio à maternidade e paterni-
dade; apoio às famílias com necessida-
des especiais; serviços básicos; educa-
ção e formação; habitação, urbanismo 
e acessibilidades; transportes; saúde; 
cultura, desporto, lazer e tempo livre; 
cooperação, relações institucionais e 
participação social; entre outras ini-
ciativas. Além destas boas práticas, 
são ainda analisadas as políticas diri-
gidas aos/às funcionários/as autárqui-
cos em matéria de conciliação entre 
trabalho e família.

A Câmara Municipal de Ílhavo foi distinguida, 
pela primeira vez, como “Autarquia Familiarmente 
Responsável”, pelo Observatório das 
Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR).

Este importante galardão, que muito 
nos congratula e honra, vem no se-
guimento de diversas políticas ativas 
que a Câmara Municipal tem vindo 
a implementar nestes últimos anos, 
com especial destaque para o Plano 
Municipal de Apoio À Família, apre-
sentado em maio, que integrou algu-
mas das medidas, como: a criação do 
Cartão Família, dirigido a famílias 
com três ou mais dependentes; a re-
dução do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI), para famílias com des-
cendentes; a Tarifa Familiar da Água, 
que tem em consideração o número de 
pessoas por agregado familiar; a cria-
ção do Gabinete de Apoio à Família, 
com diversos serviços direcionados 
às famílias; a criação de um Grupo de 
Entreajuda para a Procura de Emprego 
(GEPE), destinado a desempregados; o 
alargamento e o aumento dos apoios às 
famílias através do Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias e Indivíduos Ca-
renciados (FMAFIC); os Programas de 
Ocupação de Tempos Livres, destinado 
a crianças e jovens em tempo de férias 
e tempo escolar; os transportes com o 
Ílhavo In, que faz a ligação rodoviária 
entre todo o Município; entre outras.

Esta honrosa distinção é o reflexo 
de todo o empenho e do compromisso 
assumido pelo Município de Ílhavo 
com as suas famílias, em matéria de 
responsabilidade familiar, e um es-
tímulo para, no futuro, continuar a 
proporcionar às famílias bem-estar e 
qualidade de vida, criando uma cultu-
ra favorável à família e à conciliação 
família/trabalho.



16  ·  Município de Ílhavo  ·  dezembro 2016

Espaços Maior Idade 
visitaram a Cidade dos estudantes, 
dos fados e amores perdidos

A Câmara Municipal de Ílha-
vo proporcionou aos seniores 
inscritos nos Espaços Maior 
Idade uma visita à cidade de 
Coimbra no dia 19 de outubro.

Neste dia cerca de quatro 
dezenas seniores visitaram 
locais emblemáticos como a 

Quinta das Lágrimas, onde 
realizaram um recital de poe-
mas no Anfiteatro “Colina de 
Camões” sob o tema de amo-
res perdidos, a mais antiga 
Universidade de Portugal, o 
centro histórico e a Sé Cate-
dral.

Projeto TeatralIDADES 
Teatro na Maior Idade está de regresso

Depois das apresentações 
muito bem sucedidas das pe-
ças “Memórias (Não)Inventa-
das” (2015) e “Olha a Ilha’Vó” 
(2016) dentro e fora do Muni-
cípio de Ílhavo, o Projeto “Te-
atralIDADES” vai regressar 
para a sua terceira edição.

Dirigida a cidadãos com 60 
ou mais anos de idade, no âm-
bito do Pelouro da Maior Ida-
de, esta iniciativa tem como 
objetivo promover a criação 
de peças teatrais pelos nossos 
Maiores, sob a coordenação 
da encenadora Kelly Varella, 
dando primazia às suas me-
mórias e histórias de vida. 
Para além de experimenta-

rem todo o processo de cria-
ção teatral em ambiente de 
salutar convívio, os partici-
pantes do projeto tornam-se 
agentes de Cultura ao apre-
sentarem a(s) sua(s) peças de 
teatro à Comunidade, o que 
acontecerá em de abril na edi-
ção 2017 do Festival de Teatro 
do Município de Ílhavo.

O primeiro ensaio terá lugar 
já no próximo dia 4 de janei-
ro de 2017, pelas 10h00, no 
Fórum Municipal da Maior 
Idade.

As inscrições estão abertas 
até ao próximo dia 23 de dezembro, 
através do telefone n.º 234 329 625.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo lançou recentemente 
um novo programa: o “Vo-
cação Maior” - Programa 
Municipal de Promoção do 
Desenvolvimento e Interven-
ção Pessoal e Social na Maior 
Idade que se destina a pessoas 

com idade igual ou superior a 
60 anos, ou com idade inferior 
desde que estejam em situa-
ção de aposentação e residam 
no Município de Ílhavo.

Este programa será consti-
tuído por diversos projetos, da 
responsabilidade da Câmara 

Municipal de Ílhavo, de IPSS’s 
ou associações com sede ou 
representação no município, 
com participação gratuita, 
podendo cada um destes ser 
constituído por um ou mais 
turnos, cada um com a du-
ração mínima de um mês e 
máxima de três meses. Cada 
turno terá uma carga horária 
preferencialmente entre 5 a 
15 horas por semana, sendo 
que a distribuição horária 
semanal será previamente 
acordada entre o destinatário 
e o responsável do programa, 
mediante a disponibilidade do 
sénior e da entidade de aco-
lhimento.

Os interessados poderão 
candidatar-se a todo o tempo 
no Gabinete de Atendimento 
Geral da Câmara Municipal 
de Ílhavo, através de formu-
lário próprio a fornecer pelos 
serviços.

 
Mais informações pelo 
n.º de telefone 234 329 649 
ou pelo e-mail 
dass@cm-ilhavo.pt.

Programa “Vocação Maior” 
é a nova aposta da 
Câmara Municipal de Ílhavo
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A nova rúbrica Sabores 
Maiores, promovida pela Câ-
mara Municipal de Ílhavo, 
dinamizou já duas ações es-
pecialmente dedicadas aos 
frequentadores dos Espaços 
Maior Idade, no Museu Ma-
rítimo de Ílhavo, envolvendo 
mais de 60 frequentadores.

A primeira sessão de show-
cooking decorreu no dia 13 de 
outubro e contou com a pre-
sença da D. Anabela que con-
fecionou a tradicional Chora 
de Bacalhau. A “Chora” é uma 
sopa que era servida aos pes-
cadores portugueses, nos ma-

res da Terra Nova, a bordo dos 
seus veleiros, depois do traba-
lho árduo de pescar, escalar e 
salgar o bacalhau recolhido 
diariamente.

 A segunda sessão aconte-
ceu no dia 7 de dezembro e foi 
especialmente dedicada à do-
çaria de Natal tradicional. Di-
namizado pelo Chef Jorge Pi-
nhão, este showcooking sobre 
a confeção do Leite Creme, 
“adoçou a boca” dos presentes.

Sabores Maiores 
dedicados à Chora 
e à Doçaria de Natal

Programa de Atividade Física 
Movimento Maior 
abre turma de Zumba 
no Pavilhão 
Capitão Adriano Nordeste

Reforçando a aposta da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo na organização de 
atividades destinadas às pessoas mais 
velhas do Município de Ílhavo, teve 
lugar entre os dias 12 e 18 de setembro, 
a edição de 2016 da Semana da Maior 
Idade, com um programa bastante 
apelativo.

No dia 12 de setembro as Estruturas 
Residenciais Para Pessoas Idosas do 
Município de Ílhavo marcaram en-
contro com alunos do pré-escolar da 
Obra da Providência no Centro de Re-
cursos Mãe do Redentor, na Senhora 
dos Campos, partilhando um piqueni-
que, jogos tradicionais e uma sessão de 
risoterapia orientada pela animadora 
Eunice Almeida. Ainda durante a 
manhã, decorreu uma Sessão de Tra-
balho para Técnicos subordinada ao 
tema “Interdição/Inabilitação de Pes-
soas Idosas”, no Atendimento Social 
Integrado.

Às 16h00 assinalou-se a abertura 
dos Espaços Maior Idade da Câmara 
Municipal Ílhavo para mais um ano 
de atividade, realizando uma visita à 
Vista Alegre, que incluiu o Museu, a 
Capela de N.ª Sr.ª da Penha de França 
e o Teatro.

Semana da 
Maior Idade 2016

Neste mesmo dia, às 18h00, no Cen-
tro Cultural de Ílhavo, decorreu a 
sessão inaugural da Exposição de Fo-
tografia “Exposição Anual – Terra, a 
nossa casa”, organizada pelos Amigos 
da Fotografia de Ílhavo.

Este ano realizaram-se três visitas 
culturais: Subida do Rio Douro (dia 
13), Descida do Rio Douro (dia 14) e Va-
lença do Minho, Vila Nova Cerveira 
e almoço com animação musical (dia 
15), com a envolvência cerca de 1.200 
pessoas.

No dia 16 de setembro, subiu ao pal-
co do Centro Cultural de Ílhavo a peça 
de teatro “Olha a Ilha’Vó”, pelo projeto 
TeatralIdades criado no âmbito do Fó-
rum Municipal da Maior Idade, sob a 
coordenação da encenadora Kelly Va-
rela.

Do programa da Semana da Maior 
Idade constaram ainda, no dia 17 de 
setembro, a inauguração do novo Par-
que Geriátrico da Gafanha da Encar-
nação, servindo de mote para a I Cami-
nhada Maior Idade e uma Mega Aula 
de Zumba e o Sarau da Maior Idade, no 
Centro Cultural de Ílhavo e, no dia 18 
de setembro, com as Festividades em 
Honra de N. S.ª dos Navegantes e a tra-
dicional procissão pela Ria.

Teve início, neste mês de 
dezembro, a modalidade de 
Zumba, na freguesia de S. Sal-
vador, no âmbito do Progra-
ma de Atividade Física Movi-
mento Maior.

As aulas de Zumba de-
correm às terças-feiras, das 
10h45 às 11h30, e às quintas-
-feiras das 9h30 às 10h15, no 
Pavilhão Capitão Adriano 
Nordeste, em Ílhavo.

O Zumba é inspirado pela 
dança e música latinas e in-
corpora vários estilos como 
Merengue, Reggaeton, Pop, 
Cumbia, Mambo, Salsa, Fla-
menco, Rumba, etc. As sele-
ções de música combinam rit-
mos e passos lentos/rápidos e 
divertidos que permitem aos 
seus praticantes exercitar o 
corpo de forma abrangente.

Município de Ílhavo 
representado no 
novo programa da RTP1 
“O Avô Fugiu de Casa” 

Seniores do Município de 
Ílhavo foram convidados a 
participar no novo programa 
da RTP1 intitulado “O Avô Fu-
giu de Casa” com estreia mar-
cada para o próximo dia 23 de 
dezembro.

A apresentação do progra-
ma estará a cargo do humo-
rista Fernando Alvim, que 
define o programa como uma 
espécie de “Jogos Sem Frontei-
ras a desafiar os mais velhos”.

O casting teve lugar no 
passado dia 31 de outubro, no 
Auditório do Museu Marítimo 
de Ílhavo, e aí foram apura-
dos cinco elementos mais dois 
suplentes para constituírem 
uma equipa que irá represen-
tar o Município de Ílhavo. Esti-
veram presentes vinte pesso-
as, com idades compreendidas 
entre os 60 e os 75 anos, com 
talentos variados, nomeada-
mente representação, canto, 
dança, entre outros. 

Após uma seleção rigorosa 
da produtora Warner Bros 
Entertainment foi conhecida 
a equipa composta por Ali-
ce de Jesus, Fátima Teixeira, 
Maria Ribau, José Ribau e 
Manuel Lima, tendo as gra-
vações para a apresentação 
da equipa ocorrido no dia 3 de 
novembro, no Centro Cultu-
ral de Ílhavo.

“O Avô Fugiu de Casa” está a 
ser exibido nas noites de sex-
ta-feira, pelas 23 horas.

Para a prática do Zumba é 
aconselhável o uso de roupas 
confortáveis e adequadas à 
prática de exercício físico, 
calçado confortável, como sa-
patilhas, e a ingestão de água 
antes, durante e depois das 
aulas.

A prática desta modalidade 
tem um custo de 3 euros men-
sais e para a frequência desta 
ou de qualquer outra modali-
dade integrante do Programa 
de Atividade Física Movi-
mento Maior é necessário ter 
60 ou mais anos de idade, boa 
disposição e ser residente no 
Município de Ílhavo.

As inscrições poderão ser efetuadas 
na Biblioteca Municipal de Ílhavo (T 234 321 103), 
no Polo de Leitura da Gafanha da Nazaré (T 234 199 077) 
e Polo de Leitura da Gafanha do Carmo (T234 398 009).
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Dia Mundial do Coração 
com uma 
Master Class de Fitness 
assinalado no município

Sábado Divertido Náutico 
Stand Up Paddle 
animou a Piscina

Dia Aberto
Fitness Aquático 
contou com uma centena de participantes

No âmbito do Dia Mundial 
do Coração, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo associou-se 
à Fundação Portuguesa de 
Cardiologia na realização de 
uma Master Class de Fitness, 
durante a manhã do dia 2 de 
outubro, no Jardim Oudinot, 
Gafanha da Nazaré (junto ao 
Navio-Museu Santo André).

O Fórum Náutico do Muni-
cípio de Ílhavo proporcionou, 
no dia 19 de novembro, um 
sábado diferente, através da 
realização de um Sábado Di-
vertido Náutico dedicado ao 
Stand Up Paddle.

Esta atividade tem como 
particularidade, o facto de, 
transpor uma atividade náu-
tica realizada preferencial-
mente na ria e no mar para a 
piscina. Os 30 participantes 
que aceitaram o desafio de-
ram tempo como bem passa-
do, neste que para muitos foi 
um momento de experiência 
com a modalidade náutica e 
aproveitado para um momen-
to de convívio em família, de 
pais e filhos ou irmãos.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo, através do Fórum Náu-
tico, assumiu como estratégia 

No dia 26 de novembro, a 
Piscina Municipal de Ílhavo 
abriu as suas portas e reali-
zou um Dia Aberto para dar 
a conhecer todas as modali-
dades aquáticas de grupo que 
podem ser praticadas pelos 
adultos nas piscinas munici-
pais de Ílhavo e da Gafanha 
da Nazaré.

Das diversas modalidades 
apresentadas, como Hidro-
Pilates, Natação Terapêutica, 
Hidrobike e Hidro Materiais, 
destaque para esta última 
que consistiu numa aula de 
hidroginástica, na qual fo-
ram utilizados três tipos de 
material, incluindo um novo 
material, o Aquafins, que pos-
sibilita uma maior resistência 
na água e poderá ser experi-
mentado nas nossas aulas de 
hidroginástica. 

A tarde terminou com uma 
aula diferente e especial - 
Aqua Dance, que mistura 
exercícios de hidroginástica 
com passos de dança, tornan-
do a aula numa festa na pis-
cina com muito ritmo e ani-
mação. Esta foi uma aula que 
muito agradou aos cerca de 
100 participantes e é uma das 
novidades das piscinas muni-
cipais já no início de janeiro 
de 2017. 

Venha Experimentar, espe-
ramos por si!

Esta Master Class de Fit-
ness, que englobou Bodyatta-
ck e Body Ballance, foi dina-
mizada pelos monitores Nato 
e Rute Rodrigues e inseriu-se 
numa aposta de promoção de 
hábitos de vida saudável e de 
prática de atividade física.

a dinamização de atividades 
náuticas, nomeadamente na 
área do desporto, da cultu-
ra e do recreio, congregando 
esforços entre agentes que 
desenvolvem a sua atividade 
nestas áreas, na prossecução 

de objetivos que visam poten-
ciar as nossas condições natu-
rais e a nossa história e que, 
simultaneamente, cumprem a 
missão de serem fatores de di-
ferenciação, valorização e de 
modernidade do município.
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INSCRIÇÃO:
Piscinas do Município 
Ílhavo | Tel 234 329 607
Gafanha da Nazaré | Tel 234 363 080

Inclui: Kit (Manual de acolhimento, identificação, seguro, almoço,
mochila do programa, certificado, acompanhamento técnico 
e transporte entre atividades). 

MAIS INFORMAÇÕES:
www.cm-ilhavo.pt ou por e-mail desporto@cm-ilhavo.pt

ATIVIDADES: 
Jogos aquáticos, canoagem, equitação, minigolfe, 
jogos desportivos coletivos, cinema, hóquei em campo, 
workshops e ateliês alusivos ao natal, surf indoor, 
espaço Internet, visita à EMER, visita ao Perlim 
- Quinta dos Sonhos (stª. Mª. Feira), entre outras.

a partir de 14 novembro
Inscrições:

19 a 23 

de dezembro
dos 6 aos 15 anos 
de idade

26 a 30 

de dezembro
dos 6 aos 15 anos 
de idade

>

>
natal 2016

Transporte 

gratuito
(Manhã) 

se necessário

PUB
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A Câmara Municipal de Ílhavo vol-
tou a oferecer, pelo segundo ano con-
secutivo, material escolar às Escolas 
Básicas do 1.º Ciclo e Jardins-de-infân-
cia do município, num investimento 
de cerca de 5.000,00 euros.

Esta iniciativa foi realizada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Fer-
nando Caçoilo, entre os dias 28 de no-
vembro e 2 de dezembro, num périplo 
de visitas pelos estabelecimentos de 
ensino com o objetivo de apresentar 
cumprimentos a toda a comunidade 
educativa e de proceder à entrega do 
material escolar às 23 salas de jar-
dim-de-infância e 66 salas do 1.º ciclo 
do ensino básico, deixando alegria e 
satisfação no rosto de mais de 1.700 
crianças.

Cada sala recebeu lápis, borrachas, 
afiadeiras, colas, tesouras, plasticinas, 

Câmara Municipal de Ílhavo 
procedeu à entrega 
de material escolar 
às Escolas 
e Jardins-de-infância

Decorrido mais um ano de 
desenvolvimento do Serviço 
Educativo Municipal de Ílha-
vo (SEMI), reitera-se a ideia de 
que esta continua a ser uma 
importante e inovadora apos-
ta da Câmara Municipal no 
que respeita à Cultura e à Edu-
cação no Município de Ílhavo. 

O SEMI assenta na congre-
gação dos diversos espaços 
municipais (Museu Marítimo 
de Ílhavo, Centro Cultural de 
Ílhavo e da Gafanha da Na-
zaré, Biblioteca Municipal 
de Ílhavo, Centro de Educa-
ção Ambiental/Ecocentro 
Municipal, Escola Municipal 
de Educação Rodoviária e 
Centro de Documentação de 
Ílhavo), mantendo uma visão 
integrada e integradora dos 
seus serviços educativos, es-
treitando laços entre todos os 
agentes e proporcionando um 
serviço coeso, inovador e de 
qualidade.

No ano letivo 2015/2016, o 
SEMI contou com 47.094 par-
ticipações nos diversos espa-
ços que o constituem, tendo 
aumentado a sua procura em 
mais de 12% comparativa-
mente com o ano letivo ante-
rior (mais 5.319 participações). 
O aumento da participação 
foi transversal aos vários pú-
blicos, mas foi ao nível do pú-
blico externo que se assistiu 
a uma subida bastante signi-

Serviço Educativo 
do Município de Ílhavo 
2015/2016 
Balanço regista 
47.094 participações

ficativa, com mais 3.992 par-
ticipações do que no período 
homólogo do ano anterior. 

Este serviço continua a po-
tenciar uma dinâmica educa-
tiva promotora de ligações e 
fluxos, favorecendo uma re-
lação e uma intervenção cada 
vez mais próxima e relevante 
com os vários públicos, procu-
rando difundir e consolidar a 
Educação e a Cultura do Mu-
nicípio de Ílhavo. Este facto é 
verificado também pela ten-
dência de aumento do núme-
ro global de participações que 
se tem mantido ao longo dos 
anos, em especial ao nível da 
captação de público externo. 

Na análise dos valores glo-
bais de participação nos vá-
rios Espaços Municipais, rela-
tivos ao ano letivo 2015/2016, 
verifica-se um aumento nos 
valores registados por quase 
todos os espaços, destacando-
-se o Museu Marítimo de Ílha-
vo com uma evolução muito 
positiva em termos numéricos 
(aumentou os seus valores em 
3.756 participações) e o Centro 
de Documentação de Ílhavo 
que registou um aumento de 
596 participações (mais de 
60% face ao ano anterior).  

De forma a facilitar a con-
sulta, a Oferta Educativa 
SEMI encontra-se organizada 
por público-alvo e está dispo-
nível em www.cm-ilhavo.pt.

lápis de cor, de cera, marcadores, res-
mas de papel, tintas e pincéis, mate-
riais a serem usados em sala de aula e 
para os alunos mais necessitados. Esta 
foi ainda uma oportunidade de dar 
a conhecer a todos os docentes e não 
docentes a nova imagem do Município 
de Ílhavo através da entrega de blocos 
e canetas CMI. 

Este ano as bibliotecas escolares re-
ceberam o livro “O Mar e a Pesca”, de 
Portela Rosa, cujo público-alvo são os 
alunos do 1.º ciclo do ensino básico.

A proximidade do contexto de esco-
la, o diálogo com o corpo docente e não 
docente e o auscultar as crianças pro-
porcionaram momentos gratificantes 
e uma visão muito estreita sobre as 
necessidades das Escolas, cuja atenção 
por parte da Câmara Municipal de 
Ílhavo continua a ser permanente.

No âmbito do Dia Mundial dos 
Correios, a Câmara Municipal 
de Ílhavo promoveu, no passado 
dia 7 de novembro, mais uma 
edição da atividade “Da EMER 
para Ti” na sua Escola Municipal 
de Educação Rodoviária (EMER).

Integrada no Plano Anual de 
Atividades, “Da EMER para Ti” 
procura promover a partilha dos 
principais conceitos adquiridos 
nas visitas à EMER, através da 
escrita de um postal criado es-
pecialmente para este momen-
to, a ser enviado pela Câmara 
Municipal para as moradas for-
necidas, revivendo a magia do 
correio postal. 

Neste ano letivo a turma de 2.º 
ano do Centro Escolar da Couta-
da aceitou o desafio e colocou no 
postal alguns exemplos de boas 
práticas de Segurança Rodoviá-
ria, fazendo chegar assim uma 
mensagem de prevenção aos 
seus familiares e amigos que re-
ceberão, nas suas casas, um pos-
tal elaborado pelas suas crianças.

“Da EMER para TI” 
revive a magia do correio postal

A Associação Nacional de Pro-
fessores de Informática, com o 
apoio da BeeVeryCreative e da 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
dinamizou, no dia 15 de outubro, 
no Fórum Municipal da Juven-
tude de Ílhavo, duas Ações de 
Curta Duração vocacionadas 
para professores: “3D Printing” e 
“Arduino”.

Considerando que a área da 
impressão 3D tem vindo a assu-
mir uma crescente importância 
e impacto na sociedade e terá no 
futuro um papel ainda mais re-
levante, a Câmara Municipal de 
Ílhavo pretende, desde já, apoiar 
a sensibilização, o maior conhe-
cimento e a utilização destas 
tecnologias pela população em 

geral, bem como em sectores de 
atividade específicos.

Com o apoio da Beeveery-
creative, empresa sedeada no 
Município de Ílhavo, que foi ob-
jeto de distinção pela Câmara 
Municipal no âmbito do Feria-
do Municipal de Ílhavo 2015, 
e, mais recentemente uma das 
poucas empresas portuguesas 
convidadas a estar presente na 
Websummit 2016 em Lisboa, a 
Câmara Municipal de Ílhavo de-
senvolveu já algumas ações con-
cretas, incluindo um seminário 
vocacionado para professores 
das Escolas de Ílhavo, estando 
esta empresa ainda envolvida 
no projeto GAFe Bike Lab, coor-
denado pela Câmara Municipal 
de Ílhavo em parceria com a 
Escola Secundária da Gafanha 
da Nazaré e com a Universidade 
der Aveiro.

Workshop para Professores 
promove impressão 3D
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O inicio do ano letivo esco-
lar 2016/2017 voltou a ficar 
assinalado ao nível Ambiental 
pela atribuição de 20 Bandei-
ras Verdes – galardão máximo 
final a atribuir com o desen-
volvimento do Projeto Nacio-
nal de Educação Ambiental 
Eco-Escolas, mantendo Ílhavo 
com um dos Municípios Na-
cionais com mais Eco-Escolas 
no País e já com uma cobertu-
ra Municipal de 54%.

O objetivo principal deste 
projeto, cuja coordenação está 
a cargo da Associação Bandei-
ra Azul da Europa (ABAE), é 
a distinção das boas práticas 
ambientais ao nível das Co-
munidades Escolares.

O momento nacional teve 
lugar no passado dia 30 de 
setembro no nosso Municí-
pio vizinho de Aveiro e teve 
ainda como fator extra de 
atração a entrega dos prémios 
nacionais no âmbito da dina-
mização de vários concursos 
promovidos por este abran-
gente e destacado projeto de 
Educação Ambiental, e nos 
quais o nosso Município volta 
a merecer amplo destaque.

Eco-Escolas do Município galardoadas:

Centro Escolar da Sr.ª do Pranto;
Centro Escolar da Coutada;
Centro Escolar da Légua;
Centro Escolar de Vale de Ílhavo;
Centro Escolar Santa Maria Manuela;
Escola do 1º Ciclo e o Jardim de Infância da Gafanha de Aquém;
Escola do 1º Ciclo e o Jardim de Infância da Chousa Velha;
Escola do 1º Ciclo e o Jardim de Infância de Ílhavo;
Escola Básica do 1.º Ciclo da Barra;
Escola Básica do 1.º Ciclo da Chave;
EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto (Ílhavo);
EB 2,3 da Gafanha da Encarnação;
EB 2,3 da Gafanha da Nazaré;
Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes (Ílhavo);
Escola Secundária da Gafanha da Nazaré.

IPSS Obra da Providência da Gafanha da Nazaré;
IPSS Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo;
IPSS Centro Paroquial de Ílhavo;
IPSS Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo (CASCI);
IPSS Centro Social e Paroquial da Gafanha da Encarnação.

20 Bandeiras Verdes Eco-Escolas 
para o Município de Ílhavo

Mais de 15 Kg foi o resultado 
total de mais de 1000 escovas 
de dentes usadas recolhidas 
nas diferentes Eco-Escolas 
no ano letivo 2015/2016, na 
sequência da implementação 
do projeto «miúdos otimistas, 
miúdos saudáveis».

Este é um projeto que tem 3 
objetivos muito claros: promo-
ver as boas práticas de higie-
ne oral nas nossas Crianças; 
promover a troca de escovas 
de dentes com uma periodi-
cidade clinicamente aconse-
lhável (3 meses); e promover a 
recolha de escovas usadas de 
forma seletiva e para poste-
rior Reciclagem.

Este projeto resultou de 
uma ideia da Dr.ª Lídia Velu-
do da clínica dentária Espe-
cialdente, à qual se vieram a 
juntar a empresa Extruplás, 
a Sociedade Portuguesa de 
Estomatologia e Medicina 

Dentária (SPEMD), a Direção 
Geral de Saúde (DGS – através 
do projeto SOBE) e a ONGA 
Quercus. Ao nível munici-
pal, a Câmara Municipal de 
Ílhavo (CMI) tem contado 
com a parceria das empresas 
AMARELISA Lda., Extruplás 
e SCIENCE4YOU.

A CMI, pioneira na altu-
ra com Sintra, parte para a 
sua dinamização pelo quarto 
ano consecutivo voltando a 
premiar a maior quantidade 
de escovas de dentes usadas 
recolhida em cada um dos 
diferentes graus de ensino – 
Pré-Escolar; 1.º Ciclo; 2.º e 3.º 
Ciclos e Secundário – para 
o que voltou a contar com a 
parceria da SCIENCE4YOU e 
num momento que teve lugar 
na edição 2016 da Semana 
Europeia de Prevenção dos 
Resíduos. 

Eco-Escolas mobilizam-se e juntam 
mais de 1000 escovas dos dentes usadas 

Mais uma ação desenvolvi-
da em parceria com o Garden-
-Center local RIA GARDEN, 
que se dedica à comercializa-
ção de plantas ornamentais 
de interior, exterior e todos os 
outros produtos relacionados 
com a atividade de jardinagem 
e que visa promover a produ-
ção caseira de cogumelos.

Mais de 2500 kg de Eletro-
domésticos Usados e Pilhas 
em fim de vida foi a quantida-
de total que as cinco Eco-Esco-
las do Município inscritas no 
projeto Geração Depositrão 
– EB 2,3 José Ferreira Pinto 
Basto; EB 2,3 da Gafanha da 
Encarnação; EB 2,3 da Gafa-
nha da Nazaré; EB1 de Ílha-
vo e EB1 da Chave – conse-
guiram juntar no ano letivo 
2015/2016. 

Este ano tendo como tema 
anual a Alimentação Sau-
dável e Sustentável, as Eco-
-Escolas Nacionais são assim 
desafiadas a encontrar ações 
criativas que tenham o seu 
foco no desperdício alimen-
tar, numa tentativa de valo-
rizar os produtos agrícolas e 
nacionais. 

Fruto de uma parceria entre 
a ERP Portugal e o Programa 
Eco-Escolas da ABAE, este 
é um projeto nacional que 
visa sensibilizar as crianças 
e jovens, e nessa sequência a 
população em geral, da impor-
tância de que se reveste o ade-
quado encaminhamento dos 
Resíduos de Equipamentos 
Elétricos e Eletrónicos (REEE), 
pilhas e acumuladores.

Foi também um pouco as-
sim que foi idealizada a ação 
“é de pequenino que se tor-
ce... o Cogumelo”, promovida 
numa 1.ª fase para o Ensino 
Pré-Escolar mas que ao longo 
do ano letivo se irá estender 
também ao 1.º Ciclo.

Simultaneamente a Câmara 
Municipal, através do Eco-
centro Municipal, também 
promove a recolha seletiva 
de Eletrodomésticos Usados, 
sendo que no ano 2015 reen-
caminhou para Reciclagem 
20.500 kg que expressam 
bem a aposta na Valorização 
Material de Resíduos (Recicla-
gem) preconizada pela Políti-
ca Municipal de Ambiente. 

“É de pequenino que se torce... o Cogumelo” 
ajuda na descoberta da Alimentação Saudável e Sustentável

Eco-Escolas juntam mais de 
duas toneladas de eletrodomésticos usados

Eco-Escolas do Município
Chegar aos 100% de Eco-Escolas no Município
é o objetivo do ano letivo 2016/2017
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Neste Natal 
não deixe o 

planeta de fora!

Assinalou-se, de 19 e 27 de 
novembro, a 8ª edição da Se-
mana Europeia da Prevenção 
de Resíduos (SEPR), evento ao 
qual a Câmara Municipal de 
Ílhavo aderiu pelo sétimo ano 
consecutivo. Trata-se de uma 
iniciativa europeia, cujo obje-
tivo é sensibilizar os cidadãos 
para a problemática dos resí-
duos, reforçando a necessida-
de de prevenir a sua produção, 
bem como de melhorar a sua 
gestão no dia a dia com gestos 
verdadeiramente positivos.

Para tal, foi dinamizado 
todo um conjunto de ações 
que tinha por objetivo ajudar 
a compreender o significado 
da prevenção dos resíduos, 
mas mais do que isso a moti-
var para a responsabilização 
da cada Cidadão:

> A entrega da Verba de Responsabilidade Social 2016, 
este ano doada ao Centro Social e Paroquial da Gafanha da 
Encarnação, que resulta da parceria entre a Câmara Municipal 
de Ílhavo e a empresa Wippytex na recolha seletiva de peças 
de vestuário e calçado usadas seletivamente depositadas 
na Rede Municipal de Roupões (17 equipamentos metálicos 
de cor azul clara, espalhados pela área geográfica do nosso 
Município).
> A 2.ª Verba de Responsabilidade Social da campanha “dê 
uma nova chama à sua vela”, que este ano foi entregue à 
Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, fruto de recolha 
seletiva de velas usadas de cemitério e numa Parceria da 
Câmara Municipal com a empresa RECIOL.
> A ativação do 1.º Oleão Nacional, da responsabilidade da 
empresa PRIO que tem sede no Município e com o objetivo de 
promover a recolha seletiva de óleos alimentares usados na 
sua Rede Nacional de Postos de Combustível para que depois 
possam ser transformados, na Fábrica da Gafanha da Nazaré, 
em biodiesel.
> A distribuição de mais 1000 sacos de compras reutilizáveis, 
quantidade que já ultrapassa os 7500 sacos reutilizáveis 
distribuídos em 7 anos, e como forma de sensibilizar para a 
substituição do vulgar saco de plástico.
> Ou mesmo a Distinção Pública das 20 Unidades de 
Restauração do Município e das 3 Tasquinhas do Festival do 
Bacalhau 2016 que cumprem a preceito as normas de (boa) 
gestão dos resíduos produzidos.

A coroar esta importante 
semana temática, destaque 
muito natural para a Ceri-
mónia Municipal de Entrega 
das Bandeiras Verdes Eco-Es-
colas, momento que voltou 
a lotar o Auditório da Casa 
da Cultura de Ílhavo e que 
este ano teve como novida-

de maior o facto da mascote 
municipal do Ambiente - o 
Ambúzio, ter deixado de estar 
apenas nas páginas ilustradas 
para ganhar vida como Eco-
-Cidadão na sensibilização 
para a Prevenção, Redução e 
Reciclagem dos Resíduos.

Prevenção, Redução 
e Reciclagem 
são bandeiras na (boa) 
Gestão dos Resíduos
Ambúzio ganha vida para sensibilizar todos na Prevenção, 
Redução e Reciclagem dos resíduos 

O Município de Ílhavo aco-
lheu, no dia 30 de setembro, 
o Encontro Regional de Ca-
minheiros de Aveiro (ERCA), 
que acontece desde 1995 e que 
juntou Caminheiros de 40 
Agrupamentos de Escuteiros 
de toda a Região de Aveiro, 
momento que se prolongou 
até ao dia 2 de outubro, numa 
organização dos Caminhei-
ros Locais e à qual a Câmara 
Municipal se associou desde o 
primeiro momento.

“Morde o bem nas fainas di-
árias” foi o desafio lançado aos 
175 Escuteiros Caminheiros 
que tiveram a oportunidade 
de experimentar várias e di-
ferentes intervenções na co-
munidade, momentos de re-
flexão conjunta e de partilha 
de experiências, terminando 
com uma missa no Porão do 
Navio-Museu Santo André, 
sempre sob o mote “morde o 
isco”, numa clara alusão às 
tradições que caracterizam o 
Município de Ílhavo.

Ílhavo acolhe 
Encontro Regional 
de Caminheiros de Aveiro 
(ERCA)
Caminheiros de toda a Região 
reúnem-se em Ílhavo no seu ERCA 2016

PUB
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A Câmara Municipal for-
malizou, no passado mês de 
setembro, a assinatura da 
Carta Compromisso para a 
Redução do Lixo Marinho, 
tornando-se assim num dos 
Municípios Nacionais que se 
compromete a criar parcerias 
para reduzir o lixo marinho.

Para tal, teve presente o 
importante facto de termos 
como dois dos mais impor-
tantes elementos naturais 
da nossa área geográfica as 
nossas Praias – Barra e Costa 
Nova – e a Ria de Aveiro.

Aqui debatemo-nos com a 
problemática do lixo abando-
nado ou arrolado quando em 
períodos de marés vivas, bem 
como todo um trabalho que 
desenvolvemos, estudamos e 
pelo qual recebemos impor-
tantes propostas, como o co-
astwatch europe ou a impor-
tante participação que temos 
no projeto nacional de moni-
torização do Lixo Marinho co-
ordenado pela APA (Ambien-
te), que segue precisamente a 
Diretiva OSPAR.

Assinatura 
da Carta Compromisso 
para a Redução 
do Lixo Marinho

Redução do Lixo Marinho 
continua nas preocupações centrais 
da Política Municipal Ambiental
Sensibilização para uma maior preservação 
dos Ecossistemas Naturais Lagunares e do Litoral é ação prioritária

O coastwatch europe, já 
com 27 anos de existência no 
nosso País e 15 consecutivos 
nos programas de Educação 
Ambiental do nosso Municí-
pio, é um projeto que promove 
a cidadania ativa e que consis-
te na monitorização ambien-
tal do litoral. Este projeto, que 
conta com a participação de 
milhares de voluntários eu-
ropeus, é um importante ins-
trumento de educação para a 
Cidadania Ambiental, a qual 
acaba por valorizar a preser-
vação do ambiente litoral, 
contribuir para alterações de 

O Grupo de Reflexão e 
Apoio à Cidadania Empresa-
rial (GRACE) levou a efeito no 
passado dia 14 de outubro a 
11.ª edição nacional do GIRO 
(Grace – Intervir – Recuperar 
– Organizar), sendo que este 
ano incluiu na sua rota nacio-
nal de ações o Município de 
Ílhavo.

Esta iniciativa de volunta-
riado corporativo é já conside-
rada a maior na dimensão na-
cional, tendo em dez edições 
contado com mais de 6.000 
voluntários, atingindo cerca 
de 20.000 beneficiários.

padrões de comportamento 
e em simultâneo estimular a 
participação de toda a comu-
nidade. É também desta for-
ma que se originam rotinas 
diárias de boas práticas, for-
mando-se adultos mais preo-
cupados e conscientes.

Nesta sua 27.ª edição na-
cional, ele assume um novo 
tema – “Turismo Sustentável 
no Litoral” – como forma de 
sensibilizar para a importân-
cia cada vez maior de procu-
rarmos dotar também este 
cada vez mais expressivo 
setor da economia nacional 

da sustentabilidade que sal-
vaguarde o Ambiente e os 
Recursos Naturais. Não podia 
vir mais a propósito o seu (re)
lançamento, pelo 15.º ano con-
secutivo no nosso Município, 
aproveitando o Dia Nacional 
do Mar para o efeito. Assim, e 
até maio de 2017, as diferentes 
turmas participantes experi-
mentarão várias fases: aula 
de enquadramento; saídas de 
campo; preparação da apre-
sentação pública e participa-
ção no 13.º Seminário Local 
“as escolas e o coastwatch”.

O GIRO tem como objetivos 
principais sensibilizar para a 
emergência de mudança de 
atitudes impactantes na So-
ciedade e simultaneamente 
alargar horizontes e desper-
tar a uma maior consciência 
cívica, social e ambiental.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo desde logo aceitou o 
desafio que lhe foi proposto 
pela organização nacional, 
escolhendo a Praia da Cos-
ta Nova como local de in-
tervenção e propondo duas 
áreas distintas de atuação: 
por um lado a Adaptação às 
Alterações Climáticas e por 

outro, a problemática do lixo 
marinho, área na qual tem 
integrado importantes proje-
tos nacionais e onde recente-
mente assumiu a Carta Com-
promisso de Redução do Lixo 
Marinho. Assim, a plantação 
de estorno para consolidação 
e estabilização do cordão du-
nar (que naquela zona tem 
vindo a ser reforçado no âm-
bito das intervenções da Polis 
Litoral Ria de Aveiro), e a re-
colha (com separação seletiva) 
dos resíduos encontrados no 
areal da praia, foram as duas 
ações dinamizadas.

Dia Nacional do Mar marca (re)lançamento 
do projeto coastwatch europe 

11.ª Edição do GIRO 
também passou por Ílhavo
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O passado dia 9 de dezem-
bro foi o dia escolhido para a 
apresentação pública das Es-
tratégias Municipais de Adap-
tação às Alterações Climáti-
cas (EMAAC) dos municípios 
beneficiários do projeto Cli-
mAdaPT.Local, pioneiro em 
Portugal e com o objetivo de 
iniciar um processo contínuo 
de elaboração de Estratégias 
Municipais de Adaptação às 
Alterações Climáticas (EMA-
AC) e a sua integração nas 
ferramentas de planeamento 
municipal.

No evento, foram apresen-
tadas as 26 Estratégias Muni-
cipais de Adaptação às Altera-
ções Climáticas (EMAAC) dos 
municípios beneficiários do 
projeto e entregues os certifi-
cados aos 52 técnicos munici-
pais envolvidos na elaboração 
da cada EMAAC, ações que 
marcaram o culminar de um 
projeto pioneiro em Portugal, 
cujo sucesso só foi possível 
graças à dedicação e empenho 
de todos os envolvidos.

A encerrar a sessão foi 
também assinada a Carta de 
Compromisso para a criação 
da Rede Nacional de Municí-
pios para Adaptação às Alte-
rações Climáticas Climáticas, 
composta inicialmente pelos 
26 municípios-piloto benefi-
ciários e pelos 3 municípios 
parceiros do projeto, e que 
assume como seus objetivos 
principais, facilitar a troca de 
experiências entre municí-
pios; promover a troca de co-
nhecimento e de experiências 
entre as autarquias locais, as 
instituições de ensino supe-

rior e do sistema científico e 
tecnológico, as empresas e o 
tecido associativo, ao nível 
da adaptação local; promover 
relações de cooperação inter-
nacional com outras redes e 
estruturas, facilitando a in-
corporação de novas aborda-
gens e soluções divulgando as 
práticas implementadas pelos 
municípios portugueses.

Este evento procurou dar 
total destaque à importância 
da Adaptação às Alterações 
Climáticas, tornando assim 
mais visível o que tem sido 
feito à escala local e nacional 
e criando as bases para se de-
senhar o futuro da Adaptação 
Local em Portugal.

Estratégia Municipal 
de Adaptação às 
Alterações Climáticas 
com apresentação pública em Coimbra 
e ação continuada em Ílhavo

Ílhavo nos 26 Municípios Nacionais 
que se procuram Adaptar 
às Alterações Climáticas 

Será a primeira obra do 
denominado PEDU – Plano 
Estratégico de Desenvolvi-
mento Urbano, financiada no 
âmbito da candidatura a fun-
dos comunitários do Portugal 
2020 ao abrigo do contrato 
assinado em maio de 2016., 
com um valor associado de 
74.174,84 euros + IVA e um 
prazo de execução de 4 meses.

Pretende-se, assim, retomar 
a adoção de um critério de 
redimensionamento da faixa 
de circulação automóvel e de 
condicionamento das zonas 

de estacionamento, benefi-
ciando as faixas de circulação 
pedonal quer em termos di-
mensionais, quer na melhoria 
das condições de segurança 
passiva que lhes estão asso-
ciadas. Trata-se de mais uma 
vincada aposta nos “modos 
suaves” de mobilidade, numa 
clara “devolução” da rua aos 
peões e às bicicletas e assim 
procurando contribuir tam-
bém para a mitigação das 
emissões de CO2 (menos au-
tomóveis, menores emissões).

Rua Dr. Samuel Maia 
também já está a ser alvo 
de requalificação 

Já teve início a importan-
te Obra de Requalificação da 
Estrada do Esteiro da Mede-
la - Coutada, operação que 
tem associado um valor de 
122.815,82 euros + IVA e um 
prazo de execução de 5 meses.

Com a execução desta obra 
a Câmara Municipal de Ílhavo 
pretende proceder à requalifi-
cação de um troço de estrada 
que se desenvolve numa tra-
vessia de um esteiro da Ria de 
Aveiro, elevando a sua cota, 
como forma de salvaguar-
dar a segurança de pessoas e 
bens ao procurar evitar o gal-
gamento pelas águas da Ria 
que ali se verifica (sobretudo 
quando conjugados vários 

fenómenos climáticos extre-
mos), e assim já também como 
medida adaptativa a efetivar 
no âmbito da Estratégia Mu-
nicipal de Adaptação às Alte-
rações Climáticas.

Assim, dando a devida se-
quência à participação do 
Município de Ílhavo no pro-
jeto nacional de Adaptações 
Climáticas “ClimAdaPT.Lo-
cal”, que se desenvolve a uma 
escala piloto para apenas 26 
Municípios foi opção priori-
tária do Executivo Municipal 
dar expressão máxima já a 
um conjunto de intervenções 
que a este nível comprovada-
mente se revestem de maior 
urgência.

Já teve início 
a Obra de Requalificação 
da estrada do Esteiro 
da Medela 
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“A Terra Treme”
Teve lugar no dia 13 de outubro, pre-

cisamente às 10h13 e com a duração de 
apenas 1 minuto, o exercício nacional 
“A Terra Treme”, no âmbito do Dia In-
ternacional para a Redução de Catás-
trofes, que se assinala a 13 de outubro, 
e que este ano teve como tema escolhi-
do “Live to Tell”.

Esta iniciativa, promovida pela Au-
toridade Nacional de Proteção Civil e à 
qual a Câmara Municipal de Ílhavo se 
associou, teve como objetivo chamar a 
atenção para o risco sísmico e para a 
importância de comportamentos sim-
ples que os cidadãos devem adotar em 
caso de sismo, podendo, assim, salvar 
vidas.

São três os gestos básicos 
de proteção em caso de sismo: 

Baixar
baixe-se sobre os joelhos, 
esta posição evita que possa cair 
durante o sismo, mas permite mover-se; 

Proteger
proteja a cabeça e o pescoço 
com os braços e as mãos 
e procure abrigar-se, coloque-se, 
se possível, sob uma mesa resistente 
e segure-se a ela firmemente; 

Aguardar
aguarde até a terra parar de tremer.

Mais informação em
www.aterratreme.pt

Ação 
“Da Semente à Árvore” 
envolveu mais de 200 alunos 
na Comemoração do 
Dia da Floresta Autóctone

A Câmara Municipal de 
Ílhavo assinalou o Dia da 
Floresta Autóctone - 23 de 
novembro, levando a efeito a 
atividade “Da Semente à Ár-
vore” desenvolvida em várias 
fases, com a participação de 
225 alunos. 

Esta iniciativa teve início na 
semana de 21 a 25 de novem-

bro, tendo os alunos de várias 
escolas do ensino do básico do 
Município de Ílhavo realiza-
do um percurso pedestre no 
espaço florestal da Ermida/
Vale de Ílhavo. Aqui tiveram 
a oportunidade de identificar 
o nome comum e científico de 
cada uma das espécies flores-
tais autóctones e de proceder à 

apanha de sementes para pos-
teriormente, já nas respetivas 
escolas, realizarem a semen-
teira das espécies recolhidas. 

A terceira e última fase des-
ta atividade será concretizada 
em março, com uma exposi-
ção pública dos trabalhos rea-
lizados, em local a definir.

A 23 de novembro, cele-
bra-se, em Portugal, o Dia da 
Floresta Autóctone, a floresta 
formada por árvores de es-
pécies originárias do nosso 
território, como os carvalhos, 
os sobreiros, as azinheiras, os 
castanheiros, os medronhei-
ros, os loureiros, os azevinhos, 
o pinheiro bravo, pinheiro 
manso, entre outras, e que es-
tão adaptadas ao nosso clima. 

Este dia foi estabelecido 
para promover a importância 
da sua conservação, nomea-
damente na conservação da 
biodiversidade, na produção 
de oxigénio, na fixação de ga-
ses com efeito de estufa (ex.: 
dióxido de carbono), na prote-
ção do solo e na manutenção 
do regime hídrico, represen-
tando simultaneamente a 
época do ano mais adaptada 
às condições climatéricas do 
nosso País para se proceder à 
plantação de árvores.

Reunião
Comissão Municipal 
de Defesa da Floresta 
de Ílhavo

Quadro resumo dos objetivos 
e metas do PMDFCI para 2016

Decorreu, no passado dia 30 
de novembro, na Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, a segunda 
reunião ordinária da Comis-
são Municipal de Defesa da 
Floresta de Ílhavo, presidida 
pela Vereadora do Pelouro da 
Segurança e Proteção Civil, 
Beatriz Martins.

Nesta reunião, foi apresen-
tado o Relatório Anual de 
Áreas Ardidas e Incêndios 
Rurais referente ao ano 2016 
(provisório), no qual se veri-
ficou uma redução quer do 
número de ocorrências como 
da área ardida, bem como as 
ações desenvolvidas no âm-
bito do Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra 
Incêndios (PMDFCI) / Sistema 
Nacional de Defesa da Flores-
ta contra Incêndios (SNDFCI). 
Foi ainda feito o balanço dos 
objetivos e as metas do PMD-
FCI para o ano de 2016.

No que se refere às ativida-
des desenvolvidas durante o 
corrente ano, destaque para 
as intervenções preventivas, 
nomeadamente as ações na 
rede secundária de faixas de 
gestão de combustíveis (li-
nhas elétricas de média e alta 
tensão, aglomerados popula-
cionais, rede viária florestal, 
edificações integradas em 
espaços rurais, e polígonos 
industriais), resultando em 

cerca de 62 ha intervencio-
nados, a promoção de ações 
de sensibilização junto dos 
proprietários florestais para 
a redução de combustíveis, a 
correta gestão dos seus ter-
renos, o uso do fogo e a sua 
proibição no Período Crítico 
de Incêndios, onde partici-
param jovens no âmbito do 
Programa de Vocação (Área 
Proteção Civil). Ainda nesta 
área, foram produzidos carta-
zes, flyers, e desdobráveis, que 
foram distribuídos junto da 
população, com especial inci-
dência nas zonas de interface 
urbano-florestal, e publicados 
nos meios de comunicação 
da CMI – Agenda Municipal, 
Boletim Informativo, e site, 
onde poderão ser consultados 
e descarregados (http://www.
cm-ilhavo.pt/pages/287). 

Foram ainda realizadas 
ações de sensibilização dirigi-
das à comunidade escolar, no 
âmbito do Projeto Municipal 
“Woodwatch – De Olho na 
Floresta”, nas quais participa-
ram 335 alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, e ações de vigi-
lância nos espaços florestais 
do município durante a época 
crítica de incêndios, no âmbi-
to do Programa Municipal de 
Ocupação de Tempos Livres – 
Proteção Civil, que envolveu 
a participação de 11 jovens.

Objetivos Metas previstas Indicadores

Sensibilização da população:

Programas a desenvolver 
ao nível local, e dirigido 
a grupos específicos 
da população rural, em função 
das informações históricas 
de investigação 
das causas dos incêndios

Anualmente 
a CMDF, de acordo 

com o PMDFCI, 
desenvolve 
estas ações 

Flyers, Cartazes, 
Desdobráveis;

Boletim Municipal;
Agenda Municipal;

Internet;
Programa Vocação;

PMOTL;
Woodwatch.Promover práticas no 

domínio da educação florestal

Redução do 
n.º de ocorrências

< 40 28
(1 das quais é 

reacendimento)

 Redução da área ardida < 3 ha 3,19 ha

Redução do 
n.º de reacendimentos

< 2  1



Na invulgar riqueza da sua história, da sua topografia, das 
suas características ambientais e sociológicas, o Município de 
Ílhavo constitui-se como um permanente e fascinante desafio 
à capacidade de conceber e realizar uma estratégia para a sua 
afirmação e progresso global, sustentado e integrado.

Partimos para esta nova etapa desta caminhada 
transportando connosco um património político de 18 anos 
de promoção do desenvolvimento integral e integrado do 
Município, que afirmamos como uma referência nacional da 
gestão autárquica, em áreas tão diversas como a educação, o 
ambiente, a ação social, a juventude ou a cultura. 

Conhecemos bem as pessoas, as associações, as empresas 
e as organizações públicas e privadas, os seus anseios e 
preocupações. Desenhámos com elas e para elas soluções 
originais e arrojadas, com as quais construímos um Município 
mais competente, mais moderno e mais qualificado.

Continuar este trabalho significa afirmar um modelo de 
desenvolvimento credível, aglutinador e mobilizador, que 
contenha uma visão realista e ambiciosa para o futuro e 
que estabeleça a mais adequada identificação das pessoas e 
organizações com o meio envolvente. Num tempo de particular 
exigência, saberemos aproveitar ao máximo a generosidade 
da Natureza, mas também as vantagens comparativas e 
diferenciadoras da centralidade do nosso Município, das suas 
infraestruturas e potencialidades, de entre as quais o mar, a 
ria, a floresta e, principalmente, as Pessoas e a nossa história. 
Estas vantagens são as principais protagonistas da estratégia 
de desenvolvimento e de investimento para o Município de 

Ílhavo, que estamos e queremos continuar a desenvolver, 
assumindo a importância decisiva da nossa relação com a 
Região de Aveiro e a experiencia adquirida na gestão dos 
Fundos Estruturais e de Coesão, agora no âmbito Quadro 
Estratégico Comum Europeu 2014-2020.

Tivemos já oportunidade de identificar e partilhar com 
todos os ilhavenses aquelas que entendemos ser as seis 
principais áreas de intervenção estruturante para o Município 
de Ílhavo, num período que abarcará os dois próximos 
mandatos autárquicos, numa operação, natural e obviamente, 
concertada com o Quadro Comum de Investimentos de Região 
de Aveiro (QCIRA) para o período de 2014/2020 e que são as 
seguintes:

1. Educação
2. Qualificação urbana e ambiental
3. Desenvolvimento empresarial e emprego
4. Ação social 
5. Mobilidade e transportes
6. Turismo e cultura

Conhecendo particularmente bem os constrangimentos 
financeiros, económicos e sociais que Portugal, a Europa 
e o Mundo atravessam, e que condicionam as opções de 
investimento a realizar pelo poder autárquico, estamos 
plenamente convencidos que poderemos, com o nosso 
conhecimento e experiência, construir o futuro que todos 
almejamos para o nosso Município e continuar a afirmar o 
orgulho de sermos Ilhavenses.

Entendemos que é missão da Autarquia assegurar a 
prosperidade e bem-estar aos nossos Munícipes, garantindo 
aos que são mais capazes de criar riqueza, condições de fixação 
e de operação para que permaneçam e tenham sucesso no 
Município de Ílhavo e aqui se distingam, para melhor, em 
relação a outras alternativas.

Não há crescimento que se realize sem uma justa 
distribuição da riqueza criada, sem o envolvimento da 
comunidade, associando-a ao progresso através do acesso às 
maiores e melhores valias criadas pelo tecido empresarial. 
Por isso a inclusão social deve ser imposta como imperativo 
municipal, a começar sobretudo nas oportunidades aos mais 
novos, nomeadamente na educação e na formação.

O nosso sucesso depende não só da capacidade de gerir 
os recursos internos do nosso Município e das nossas 
Organizações, como também, e em grande medida, de um 
diagnóstico correto da envolvente externa e de estimular e 
gerir uma perfeita articulação entre todos.

Reconhecemos que a afirmação da Região de Aveiro, 
que integramos e em cujo desenvolvimento estamos 
firmemente empenhados, depende em muito do aumento da 
competitividade das suas cidades e da qualidade seus espaços 
urbanos. As cidades são polos de crescimento e centros 
mobilizadores de conhecimento, cultura e de lazer. 

Por isso, a construção dos Municípios e das “cidades 
do futuro” implica necessariamente, harmonizar a sua 
história com a modernidade e a reabilitação dos seus centros 
urbanos, em nome da integração equilibrada e sustentada. 
É fundamental avançar com determinação e confiança, 
para construir as nossas cidades inteligentes do futuro, 
transformando-as em espaços competitivos com identidade 
própria, promotoras do desenvolvimento sustentado e capazes 
de oferecer mais oportunidades às populações.

Razão pela qual, entendemos que a prosperidade do 
Município de Ílhavo, como uma “Grande Cidade”, depende 
muito da vontade de todos e do somatório de cada um de 
nós enquanto cidadãos das nossas Freguesias de S. Salvador, 
Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e Gafanha do 
Carmo e da imensa e generosa diáspora dos Ílhavos que, 
partindo pelo mar fora, conquistou a admiração do mundo. 
Os Órgãos Autárquicos devem saber interpretar essa 
vontade, ajudando a remover os obstáculos com que ainda 
nos deparamos, adaptando-se a uma gestão mais moderna e 
eficaz e que seja intérprete da ambição de todos os Munícipes 
sem exceção.

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Fernando Fidalgo Caçoilo
 

Grandes Opções do Plano
Introdução

No cumprimento dos termos legais, apresentamos à Câmara 
e Assembleia Municipal o Plano e Orçamento para 2017, ano 
que marca o último do mandato Autárquico de 2013/2017, 
liderado pela Equipa do PSD à frente dos destinos do nosso 
Município, depois da expressiva vitória alcançada nas Eleições 
Autárquicas de setembro de 2013, em que os cidadãos 
Ilhavenses demonstraram mais uma vez a sua Confiança 
no nosso projeto, que tem permitido um desenvolvimento 
integral e integrado do Município, mantendo também como 
linhas orientadoras o rigor e a exigência na gestão, conciliando 
o equilíbrio entre a redução da dívida e o investimento 
contínuo e sustentável.

Os documentos apresentados, são ferramentas e 
instrumentos de política e de gestão que tendo como principal 
vertente o espaço do território municipal, não podem, 
em qualquer circunstância, ser desligados da realidade e 
do contexto político do País. A atual situação estrutural 
de Portugal, é ainda de grande imprevisibilidade política 
e financeira, que podem, a qualquer altura ou momento 
condicionar as autarquias a acomodar medidas e mudanças 
com margens de manobra mínimas.

Com efeito, quanto mais sólidas forem as finanças públicas, 
mais preparados estaremos para enfrentar a atual incerteza 
e eventuais choques externos (ao Município); e quanto mais 
fortes forem as nossas finanças, mais capazes seremos de saber 
aproveitar as oportunidades de promoção do desenvolvimento 
económico que surgem.

Por isso, esta Equipa do PSD, que tem a obrigação e o 
dever moral de quem gere a “coisa pública”, de não abdicar da 
seriedade com que encaramos a responsabilidade que nos foi 
atribuída pelos Ilhavenses, à qual respondemos com trabalho, 
com verdade e com o cumprimento escrupuloso do “Nosso 
Compromisso”.

De facto, há que consolidar os ganhos já obtidos e inovar, 
renovando constantemente o nosso modo de agir de forma 
a melhor podermos contribuir para o desenvolvimento 
sustentado e sustentável do nosso Município e da Região. 
A preparação das candidaturas ao Quadro Comunitário 
2014/2020, “CENTRO 2020”, tem assumido e, vai continuar 
a assumir, um espaço prioritário nas nossas preocupações, e 
como tal, a nossa participação no Pacto para o Desenvolvimento 
e Coesão Territorial da Região de Aveiro (PDCTRA), no 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), Costeira 
e Rural, no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
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Sustentável (PEDU), entre outros com enquadramento 
nacional, tem já dado resultados muito positivos, para a 
preparação do nosso futuro coletivo.

Por isso, hoje, como no passado recente, todas as 
oportunidades serão assumidas de forma clara e estratégica, 
nesta visão do Município de Ílhavo, ser entendido como uma 
“Grande Cidade”, preparando-o desta forma para os desafios 
das próximas décadas.

Uma das novidades esperadas para 2017 é a promessa 
de alteração da Lei das Finanças Locais, associada a novas 
políticas de descentralização na educação, saúde, segurança 
social, etc., para entrada em vigor em 2018. Ílhavo bater-se-á 
por uma delegação de competências que seja séria, com maior 
autonomia. Com mais liberdade de governar, que seja benéfica 
para os nossos concidadãos mas que tenha o devido pacote 
financeiro.

Esta proposta de Orçamento e do Plano, decorre ainda 
de um período de restrição e limitação financeira, veja-
se o significativo aumento de impostos indiretos previsto 
no Orçamento do Estado para 2017, e o investimento 
público a níveis nunca vistos, tão baixo que é o seu valor, 
com consequências desastrosas para a economia e para o 
crescimento, pelo que, a sustentabilidade dos investimentos a 
realizar pelo Município, terá a devida ponderação e análise da 
decisão de investir.

No pacote fiscal, e considerando que desde o início 
do mandato, reduzimos a nossa dívida bancária de 
aproximadamente 20M€ para os 12,8M€ previstos no final 
de 2016, associado a um importante equilíbrio das contas, 
refletindo a possibilidade real de, fiscalmente, incutirmos 
maior competitividade territorial, pelo que chegou o momento 
de, uma forma responsável, se promover uma redução do IMI 
de 6,25%, a todos os Munícipes, associando ainda os benefícios 
do IMI Familiar, aplicável aos agregados familiares com filhos.

Ílhavo é hoje um Município de referência, com finanças 
públicas em ordem, com uma dinâmica económica assinalável, 
como é evidenciado no top das 50 maiores empresas do 
Distrito de Aveiro, sete são do Município de Ílhavo, temos 
a maior empresa do Distrito em volume de faturação e a 
segunda maior empregadora, assim como o Porto de Aveiro 
em crescimento contínuo.

Com um Executivo Municipal estável e consciente das suas 
responsabilidades, apresentamos um Orçamento realista e de 
rigor. Um orçamento que continuará a apoiar os cidadãos mais 
necessitados, as Associações, as Juntas de Freguesia, os jovens, 
as famílias e as empresas. É um Orçamento de Confiança.

A reflexão e proposta que a seguir apresentamos, 
evidenciam precisamente estas qualidade com vista à 
concretização plena do nosso compromisso, pelo que as 
Grandes Opções do Plano (GOP) para 2017 apresentam um 
nível de investimento municipal no valor de 13.790.100€ 
(incluindo o saldo previsto), sendo o valor total do Orçamento 
26.500.000€ que corresponde ao valor do investimento mais 
despesas de funcionamento.

Funções Gerais
Serviços Gerais 
de Administração Pública  

Os serviços terão e continuarão a ser objeto da melhoria das 
condições de trabalho, pelo que o investimento de qualificação 
e manutenção do edifício da Câmara Municipal, assim como 
dos Armazéns Gerais, bem como na adaptação e conservação 
de outras instalações municipais espalhadas por todo o 
território, serão uma constante ao longo do ano.

A permanente renovação do equipamento da estrutura dos 
Serviços Urbanos é um grande objetivo, sendo a eficiência, 
segurança e melhoria das condições de trabalho prioritárias, 
assim como a gestão dos Equipamentos passe a ser feita de uma 
forma integrada e rentabilizada em plataforma dedicada.

O Serviço de Controlo Interno, continuará a ter a sua 
aplicação no âmbito do Regulamento, tendo como grande 
objetivo a gestão desmaterializada de todos os processos nos 
seus mais diversos circuitos internos, assim como a avaliação 
dos funcionários no âmbito do SIADAP.

No que respeita à Polis Litoral Ria de Aveiro, S. A., 
continuaremos a assumir os nossos compromissos, mas na 
expetativa quanto à solução de futuro para esta sociedade que 
já teve “vários destinos!”. O Reforço do Cordão Dunar, 3ª fase, e 
o desassoreamento da Ria e dos seus canais, são objetivos que 
continuaremos empenhados na sua concretização.

A candidatura do Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano do Município de Ílhavo foi apresentada em Setembro 
de 2015 e aprovada em Março de 2016, na sequência de um 
processo de seleção concorrencial, que teve em consideração os 
pareceres emitidos pelas seguintes públicas com competências 
nas áreas abrangidas pelo plano: a Direção-Geral do Território, 
o Instituto da Habitação e a Reabilitação Urbana, o Instituto da 
Segurança Social e o Instituto da Mobilidade e Transportes.

Tendo em conta o desenvolvimento integral, inteligente, 
inclusivo e sustentável do Município, foram estabelecidos os 
seguintes objetivos estratégicos para o PEDU de Ílhavo:

i) Promoção da qualidade de vida e inclusão social;
ii) Melhoria da atratividade do território de Ílhavo, nas suas 

várias dimensões;

iii) Promoção de um contexto favorável ao 
empreendedorismo e ao desenvolvimento económico;

iv) Qualificação de políticas públicas, da boa governação e 
dos serviços públicos.

A implementação do PEDU do Município de Ílhavo, a 
desenvolver até 2020, representa, numa primeira fase de 
execução deste plano, um investimento de 6,25 Milhões de 
Euros, com uma comparticipação global do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER) de 5 Milhões de Euros.

Em Maio de 2016 foi formalmente assinado o contrato 
de financiamento entre o Município de Ílhavo e a Programa 
Operacional da Região Centro, CENTRO2020 e já iniciados os 
trabalhos de execução dos vários projetos previstos.

De referir, por último, que o PEDU do Município de Ílhavo 
pressupõe, como uma das componentes para o seu sucesso, 
o envolvimento e compromisso de vários atores, públicos e 
privados e diferentes níveis de governação, estando suporta 
em três planos de ação distintos: Plano de Ação de Regeneração 
Urbana (PARU), Plano de Ação para a Mobilidade Urbana 
Sustentável (PAMUS) e Plano de Ação Integrado para as 
Comunidades Desfavorecidas (PAICD).

Ainda neste âmbito realçamos a nossa candidatura no 
Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Região 
de Aveiro (PDCTRA), destacando-se os projetos do novo 
Centro Escolar da Gafanha de Aquém, Eficiência Energética e 
Modernização Administrativa, Serviços Digitais, assim como 
Partilha e Integração de Serviços (RAPIS).

Segurança e Ordem Pública

Manteremos o apoio à atividade regular da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo (AHBVI), 
através do Acordo de Cooperação com o pagamento do seguro 
dos nossos bombeiros, EIP e apoio ao investimento em novos 
equipamentos, etc.

Após a mudança da nossa AHBVI para o novo Quartel, 
concretizaremos em 2017 a alteração de propriedade do velho 
quartel e daremos cumprimento ao estabelecido no Protocolo 
de Cooperação entretanto assumido (29.07.2013) entre a CM 
Ílhavo e a Direção dos Bombeiros para a construção do novo 
quartel.

Em parceria com os Bombeiros Voluntários de Ílhavo e a 
GNR, assim como com outras entidades, a Câmara Municipal 
de Ílhavo promove regularmente a realização de Simulacros e 
de Exercícios de Evacuação em Estabelecimentos de Ensino, 
com o objetivo de testar a operacionalidade dos seus Planos de 
Emergência e de sensibilizar toda a Comunidade Escolar para 
a sua importância. Na sequência dos exercícios realizados no 
ano anterior, em 2017 pretende-se alargar a realização dos 
Exercícios de Evacuação aos restantes Edifícios Municipais.

O PMEPC – Plano Municipal de Emergência de Proteção 
Civil está aprovado e em vigor, cumprindo as recomendações 
da ANPC, sendo necessária a revisão do mesmo, de acordo 
com os novos prazos estabelecidos pelo artº nº 12 da Resolução 
da Comissão Nacional de Proteção Civil nº 30/2015, a qual 
aprova uma nova Diretiva relativa aos Critérios e Normas 
Técnicas para a Elaboração e Operacionalização de Planos 
de Emergência de Proteção Civil. Neste âmbito, pretende-se 
fazer um levantamento de produtos perigosos em indústrias 
do Município, sob a forma de inquérito (voluntário) às 
empresas das Zonas industriais do Município, com o objetivo 
de melhorar a articulação entre estas e os Agentes de Proteção 
Civil na prevenção de acidentes e na atuação em caso de 
emergência. Em 2017 também se irá fazer o teste ao PMEPC, 
com um exercício LIVEX, que contará com a intervenção dos 
vários Agentes de Proteção Civil. 

O PEE – Plano de Emergência Externo, encontra-se em 
processo de revisão, tendo já sido submetido a aprovação à 
CNPC. O PEExt 2016 será testado em 2017, num exercício tipo 
LIVEX, no prazo de 180 dias após a sua aprovação. 

Pretende-se uma vez mais, levar a cabo no ano 2017, o 
Plano de Formação Integrada nas Escolas com a temática da 
Segurança e Proteção Civil, em parceria com os Agentes de 
Proteção Civil com o objetivo de promover e alargar a formação 
e o conhecimento dos elementos da Comunidade Escolar do 
Município de Ílhavo nestas temáticas. A Câmara Municipal 
propõe-se a servir como interlocutor entre as diversas 
entidades e os Estabelecimentos de Ensino, colaborando e 
participando na divulgação, programação e organização das 
ações de formação/sensibilização.

Desde 2007, faz parte do calendário anual de atividades 
da Câmara Municipal de Ílhavo a Comemoração do Dia 
Internacional da Proteção Civil, com a finalidade de dar 
uma maior notoriedade e capacidade de intervenção a 
esta importante área, sensibilizando todos os Munícipes 
para o seu papel vital na prevenção de situações de risco, 
integrando, desta forma, a sua equipa. Esta iniciativa decorre 
habitualmente ao longo do mês de Março, com simulacros nos 
Estabelecimentos de Ensino do Município, e/ou em Edifícios 
Municipais. Também se reforçará a sensibilização à população 
no âmbito da temática Proteção Civil, através de ações de 
sensibilização e distribuição de material de divulgação.

Pretende-se elaborar material informativo e de 
sensibilização (cartazes e folhetos para distribuição, e 
publicação nos meios de comunicação da CMI: site, Agenda 
Viver Em, e Boletim Municipal) direcionado para a população 
do Município, sobre vários temas de Segurança e Proteção 

Civil, dando destaque às Medidas de Autoproteção e atuação 
em caso de Acidente com Substâncias Perigosas, para dar 
cumprimento às obrigações legais da Diretiva SEVESO III. 

Pretende-se dar continuidade ao Plano de Ação da Vespa 
Velutina, propondo-se uma parceria com os BVI, aos quais seria 
dada formação adequada e fornecidos fatos de proteção para 
que, num esforço conjunto com a Proteção Civil Municipal, se 
possa otimizar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 
no controlo da espécie, com uma maior celeridade e eficácia na 
eliminação dos ninhos, quando identificados.

A exemplo de anos anteriores, o plano de atividades do 
Gabinete Técnico Florestal para o ano de 2017, tem por base 
as atribuições previstas na Lei n.º 20/2009, de 12 de maio 
(estabelece a transferência de atribuições para os municípios 
do continente em matéria de constituição e funcionamento 
dos gabinetes técnicos florestais, bem como outras no domínio 
da prevenção e da defesa da floresta): acompanhamento das 
ações previstas no Plano Municipal de Defesa da Floresta 
contra Incêndios (PMDFCI) do Município de Ílhavo, assentes 
em quatro dos cinco eixos estratégicos de atuação emanados 
pelo Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios 
(1.º Eixo Estratégico – Aumento da resiliência do território aos 
incêndios florestais; 2.º Eixo Estratégico – Reduzir a incidência 
dos incêndios; 3.º Eixo Estratégico – Melhorar a eficácia do 
ataque e gestão de incêndios; 5.º Eixo estratégico – Adaptação 
de uma estrutura orgânica e funcional eficaz). 

As ações de sensibilização da população escolar incluem 
a comemoração do Dia Internacional das Florestas (21 de 
março) e a comemoração do Dia da Floresta Autóctone (23 
de novembro), com atividades a serem realizadas ao ar livre 
em espaço florestal, permitindo aos jovens uma abordagem 
das questões ligadas à conservação da floresta e à sua defesa 
contra os incêndios florestais, e fomentar uma série de 
conceitos, princípios, valores, comportamentos e atitudes que 
lhes permitam compreender melhor as funções e viver em 
harmonia com os espaços florestais e naturais.

No âmbito do PMDFCI, está previsto para o ano de 2017 a 
realização de faixas de gestão de combustível, associadas à 
rede viária florestal, da responsabilidade da CMI num total de 
13,87 hectares.

No âmbito da Segurança, Higiene e Saúde, pretende-se dar 
seguimento ao processo de implementação da estrutura de 
segurança nos edifícios CMI, passando pela continuação da 
elaboração das Medidas de Autoproteção em falta em alguns 
edifícios, por formação dar continuidade à formação dada 
pelos BVI, iniciada em 2015, em “Primeiros Socorros” e em 
“Manuseamento de Extintores” a todos os trabalhadores, e pela 
nomeação de uma equipa de Segurança em cada edifício, com 
um responsável (e seu substituto), encarregues da verificação 
periódica das condições dos equipamentos SCIE e pela gestão 
da evacuação em caso de emergência.

Mantém-se o controlo de pragas em todos os edifícios 
municipais, assim como em alguns espaços de domínio público.

Ação de sensibilização junto dos responsáveis da GNR, no 
sentido de aumentar a eficiência e segurança para os nossos 
cidadãos no combate à criminalidade, assim como, no apoio 
junto dos nossos estabelecimentos de ensino, com a utilização 
das viaturas, “Escola Segura”.

Na sequência do Acordo com a Direção das Forças de 
Segurança, GNR e Ministério da Administração Interna, a 
obra de reformulação e reconversão das instalações da Escola 
da Sra. do Pranto está na fase final, pelo que, no início de 2017 
será uma realidade, permitindo desta forma uma melhoria 
significativa das condições de trabalho e na prestação de 
serviços de segurança à população Ilhavense.

Funções Sociais
Educação

Continuaremos a dedicar uma permanente atenção aos 
nossos cidadãos mais jovens, por isso encaramos o futuro com 
serenidade muita confiança, conscientes que quanto maior 
for o investimento na qualificação de vida, na promoção do 
conhecimento, na valorização do mérito das nossas crianças 
e jovens, melhor será o Município que vamos encontrar 
amanhã.

Assim, continuaremos a apostar na formação dos mais 
jovens, assumindo a gestão das Atividades de Enriquecimento 
Curricular, garantindo uma oferta mais completa para 
os alunos do 1.º Ciclo. A nível dos Jardins de Infância, 
introduzimos este ano o ensino da música que é uma novidade.

De acordo com as ações definidas no Plano Municipal de 
Intervenção Educativa, será implementado um conjunto 
de medidas de apoio aos alunos e família no âmbito da Ação 
Social, nomeadamente em matéria da atribuição de subsídio 
de estudo, transporte escolar, entre outros.

Após a conclusão da Carta Educativa do Município de Ílhavo 
e sua aprovação por unanimidade na Câmara e Assembleia 
Municipal, aguardamos ainda a sua homologação pelo 
Ministério da Educação, que esperamos se venha a concretizar 
em 2017. O combate ao abandono escolar, e a promoção do 
sucesso escolar, são desígnios que toda a Comunidade deve 
fomentar e abraçar como projetos de futuro

Manter a gestão de parcerias com as Associações de Pais, 
em todas as matérias, mas muito especialmente no serviço de 
almoço, AEC, tempos livres e formação.



No âmbito das Atividades da Educação, destacam-se 
o Desportílhavo, o Encontro da Comunidade Educativa, 
Olimpílhavo, apoio a Projetos nas Escolas, Festa de Natal, 
Música na Escola, Dia do Inglês, Festival de Teatro, Dia 
Mundial da Criança, Carnaval Escolar, entre outras, de forma 
a promover novas atividades na nossa Comunidade Escolar.

A Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER) 
continuará com uma gestão mais próxima e diversificada, 
com o objetivo de maior rentabilização e abertura do espaço a 
outras comunidades. 

O Serviço Educativo do Município de Ílhavo (SEMI) 
continuará em 2017, a consolidação do seu crescimento 
reforçado com o renovado Museu da Vista Alegre e o 
ECOMARE.

Manter a aposta na requalificação do Parque Escolar, 
com o objetivo de criar melhores condições de trabalho para 
toda a Comunidade Educativa. Salientamos neste capítulo 
a construção do Centro Escolar da Gafanha de Aquém, a 
requalificação da EB da Marinha Velha, Chave e Escola N. 1 
Ferreira Gordo. 

Saúde 

Promover a resolução definitiva da utilização da Extensão 
de Saúde da Barra, com nova hasta pública para eventual 
arrendamento das instalações, dando preferência à instalação 
de empresas da área da saúde, ou cedência a alguma instituição, 
dado que o Ministério da Saúde não cumpre, nem nunca 
cumpriu, o acordado no Contrato Programa de 28 de Fevereiro 
de 2005 e homologado em 1 de Março de 2005 pela então 
Secretária de Estado da Saúde. O processo da hasta pública que 
decorreu não teve interessados, nem mesmo alguma solução 
de negociação direta.

Atualmente, com as grandes transformações sociais e 
concentração dos serviços de saúde primária, será mantida 
uma atitude atenta, na defesa da qualidade e proximidade 
dos serviços de saúde aos nossos cidadãos do Município. Neste 
enquadramento, manter-se-á a organização da “Feira da Saúde” 
que tem como objetivo primeiro, ajudar os nossos cidadãos 
mais desfavorecidos a ter acesso a meios de diagnóstico e 
acompanhamento da sua saúde.

Realizar ações de sensibilização à população, sobretudo a 
mais idosa, através de parcerias com outras entidades, como é 
o caso a Unidade de Cuidados na Comunidade “Laços de Mar 
e Ria”.

Manter a aposta na melhoria das condições de prestação de 
cuidados à população e num melhor acesso à saúde, pelo que 
estaremos disponíveis para, em conjunto com a ARS Centro, 
sermos parceiros na resolução e melhoria das instalações da 
Unidade de saúde familiar da Gafanha da Nazaré, que nas 
condições atuais não apresenta, como instituição prestadora 
de cuidados de saúde, a dignidade que a população merece. 

Segurança e Ação Social
Ação Social

Aprofundar o trabalho desenvolvido no seio do 
Atendimento Social Integrado (ASI), criado e gerido no âmbito 
da ação da Conselho Local de Ação Social (CLAS), reforçando 
a cooperação institucional e prosseguindo o aumento da 
eficiência e da eficácia da intervenção social; 

Manter a boa gestão do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados (FMAFIC), importante e 
inovador instrumento de apoio aos nossos cidadãos económica 
e socialmente mais fragilizados, nomeadamente ao nível das 
respostas no âmbito da habitação, reforçando-o sempre que se 
revelar necessário;

Reforçar a aposta na procura de soluções integradas e 
personalizadas, mantendo o indivíduo e a família no centro de 
toda a atuação, definindo compromissos quer para quem apoia, 
quer para quem é apoiado, numa relação de cumplicidade e 
confiança mútua;

Apoiar o projeto para a construção do novo Lar e Centro de 
Dia do Centro Social Paroquial Nª Senhora da Nazaré, Centro 
de Dia e Lar da 3ª idade da Paróquia da Gafanha da Encarnação 
e Centro de Dia e Lar da 3ª idade da Aquém Renasce assim que 
as respetivas Entidades tenham condições para tal;

Apoiar a reformulação da Unidade de Apoio a Deficientes 
da Costa Nova do CASCI;

Aprofundar as parcerias com as Associações de Ação Social 
e IPSS do Município, assim como o estabelecimento de uma 
relação de maior proximidade e interação com as instituições 
públicas e privadas que apoiem socialmente as famílias;

Implementar políticas inclusivas, devidamente estruturadas 
e integradas, dirigidas nomeadamente às minorias étnicas e 
aos Cidadãos mais necessitados, especialmente aos portadores 
de deficiência, assim como às crianças e jovens;

Promover políticas de incentivo e apoio às famílias 
numerosas;

Manter o apoio à atividade regular da Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens (CPCJ);

Promover o voluntariado junto dos nossos Cidadãos, assim 
como das empresas e outras instituições do Município, no 
âmbito da sua responsabilidade social.

Maior Idade
O ano de 2017 marcará o terceiro ano completo de atividade 

da nova estrutura de RH de gestão do Pelouro, o que lhe 
dará um novo e importante impulso, nomeadamente após a 
implementação do Plano Estratégico para a Maior Idade.

Assim, iremos ao longo do ano melhorar diversos aspetos de 
iniciativas já existentes (Espaços Maior Idade ou Movimento 
Maior), consolidar novos programas como o Programa Vocação 
Sénior, promover alterações na estrutura de outras (Semana 
da Maior Idade) e criar novos momentos de convívio regular 
(bailes, …). De igual modo será dado novo impulso ao Fórum 
Municipal da Maior Idade, apostando na sua maior divulgação 
e dinamização, alargando ainda o leque de parceiros, e 
lançando novas iniciativas como é o caso do Concurso de 
Vídeo especialmente dirigido a esta franja da população, uma 
novidade a nível nacional.

O ano de 2017 marcará igualmente a recolha de 
testemunhos vídeo dos nossos idosos, de forma a criar uma 
biblioteca de memórias.

Desta forma a nossa ação terá como objetivos os seguintes:
Promover políticas integradas dirigidas à população 

mais idosa, tendo como desígnio principal proporcionar 
o envelhecimento ativo e a solidariedade entre gerações, 
aproveitando as suas muitas capacidades e conhecimentos;

Reforçar a aposta em programas como os “Espaços Maior 
Idade”, o “Movimento Maior”, entre outros, visando a ocupação 
de forma saudável dos tempos livres dos Cidadãos, criando 
ainda novos programas de sociabilidade assentes em especial 
em atividades culturais, desportivas e de ação social;

Aprofundar a atividade do Fórum Municipal da Maior 
Idade, em equipa com as instituições parceiras, materializando 
iniciativas regulares, diversificadas e devidamente 
estruturadas, no âmbito dos seus eixos de intervenção, 
tendo como objetivo principal contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida dos nossos idosos, promovendo a saúde e o 
bem-estar, através do desporto, da cultura e das artes;

Incentivar as ações de voluntariado, criando para esse 
efeito uma bolsa de voluntários do Município, que possam, 
por exemplo, fazer companhia aos idosos e acompanhá-los em 
pequenas tarefas ou deslocações.

Potenciar as competências e disponibilidade dos idosos no 
desenvolvimento de projetos de valor acrescentado para a 
sociedade, tendo em conta o aumento da esperança de vida e 
consequente crescimento ativo na pós-reforma.

Aprofundar e dinamizar a Semana da Maior Idade/Viver 
Solidário, criando novos programas de sociabilidade.

Promover projetos que tenham como objetivo o combate ao 
isolamento dos idosos.

Aprofundar o apoio à dinamização da Universidade Sénior 
Prior Sardo, assim como de outros projetos semelhantes que 
possam surgir.

Efetuar as diligências necessárias junto das diversas 
entidades com vista à criação e dinamização de uma “Comissão 
Municipal de Proteção dos Idosos”.

Desenvolver programas/projetos de cariz intergeracional, 
visando um maior contacto e interação entre gerações.

Apoiar os idosos na preparação do seu período de reforma/
aposentação.

Criar as condições necessárias para elevar o Município de 
Ílhavo à condição de “Município Amigo dos Idosos”.

Habitação e Serviços Coletivos

Habitação
Na área da Habitação reiteramos para 2017 os seguintes 

objetivos principais:
Gestão técnica e técnico-social dos fogos da CMI, 

nomeadamente no que respeita à manutenção dos edifícios e 
ao acompanhamento das famílias com a realização de obras de 
conservação e manutenção em vários fogos da CMI.

Considerando igualmente a reabilitação urbana como um 
dos objetivos estratégicos da Câmara Municipal de Ílhavo e 
como uma importante e indispensável bandeira para uma 
política de crescimento integrado e sustentável do território, 
surge agora o desafio de notável significado - o de associar-se aos 
particulares para promover ações integradas convergentes à 
requalificação do parque habitacional. Numa lógica operativa 
concertada e a par das intervenções de Regeneração Urbana 
do Centro Histórico de Ílhavo através de vários projetos e obras 
que têm vindo a decorrer, nomeadamente de requalificação do 
espaço público, promover-se-ão um conjunto de intervenções 
de qualificação urbana de habitações degradadas ou de 
demolição das construções em adiantado estado de degradação 
ou em risco de ruir, em especial nas zonas centrais das áreas 
urbanas. 

Ordenamento do Território
Desenvolvimento e finalização do Plano de Pormenor da 

Senhora dos Campos (ou outro) sendo parte ativa no Grupo 
de trabalho composto pela Direção-Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (DGADR) como coordenador, Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), Direção-
Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) I. P., Instituto dos 
Registos e do Notariado, I. P (IRN) e a Direção-Geral do Território 
(DGT), segundo Despacho n.º 11484/2015 de 14 de outubro.

Adequação do PDM de Ílhavo aos Planos Especiais de 
Ordenamento do Território.

Acompanhamento e participação ativa na Revisão do Plano 
de Ordenamento da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande, hoje 
denominado POC – Programa Especial para a Orla Costeira 
(POC) entre Ovar e Marinha Grande, dando o devido destaque 
às matérias relativas à defesa da costa e ao Plano Regional 
de Ordenamento do Território. Estando a revisão concluída, 
esperamos a todo o momento a sua publicação, para se dar 
seguimento à execução do previsto. 

Durante o ano de 2017 dar-se-á continuidade à elaboração 
de diversos projetos no âmbito das ciclovias, da rede de 
percursos pedestres, passeios, requalificação de pracetas, 
etc. Desta forma temos previsto dar início à construção de 
passeios na Barra e Gafanha da Nazaré, dando preferência 
a arruamentos com sentido único e em algumas áreas pré-
definidas e devidamente infraestruturadas.

Requalificação do Largo da Bruxa na Gafanha da 
Encarnação, proporcionando desta forma maior dignidade no 
aspeto ambiental, paisagístico e urbano, concluído que está o 
processo de licenciamento junto das Entidades competentes.

Requalificação do Largo da Chousa Velha, na componente 
ambiental e rodoviária, de forma a dar maior dignidade àquela 
zona histórica da cidade de Ílhavo  

Durante este ano e após termos procedido à definição dos 
“corredores preferenciais” no plano municipal das ciclovias, 
encontrando-se as melhores soluções e economicamente mais 
viáveis, daremos início à ligação entre as Freguesias e as praias, 
nomeadamente com a resolução do acesso à ponte da Barra.

No âmbito da iluminação pública procederemos, em 
parceria com a EDP, à racionalização das redes de IP, com 
estudos e projetos de implantação de luminárias com baixo 
custo de consumo energético tipo LED, assim como ao reforço 
das redes de IP em alguns pontos do Município.

De acordo com o protocolo com a EDP, manter-se-á uma 
gestão atenta, com vista à manutenção e reforço da rede de IP 
do Município, de forma a assegurar a qualidade de serviço de 
distribuição de energia sempre a um bom nível.

Aquisição de terrenos, sempre que se justifique, tendo como 
objetivo nomeadamente, a execução e a criação dos Centros 
Cívicos da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo, 
ou outro.

Tendo em atenção o ambiente económico-financeiro que 
o País atravessa, a Câmara Municipal está em condições de 
continuar a promover o denominado Programa REABILITA 
ÍLHAVO, na perspetiva de poderem ser captados novos 
incentivos à requalificação/recuperação do património 
construído. 

No caso presente, estamos em crer que poderá ser bem 
mais profícuo optar-se por promover medidas necessárias à 
reabilitação de áreas urbanas com ações de reabilitação e de 
regeneração urbana, devidamente enquadradas no quadro 
legal vigente, por delimitação de Área de Reabilitação Urbana 
(ARU) e respetiva Operação de Reabilitação Urbana – ORU, já 
aprovado pela Câmara Municipal, conferindo aos proprietários 
e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios 
ou frações nela compreendidos e o direito de acesso aos 
apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, 
sem prejuízo de outros benefícios e incentivos relativos ao 
património cultural. 

Saneamento
Reforçando as políticas ambientais seguidas nos últimos 

anos pela CMI, foram executados fortes investimentos 
nas componentes ambientais e de qualificação do espaço 
urbano, numa aposta clara na preservação e valorização 
deste património natural e urbano valioso, dinamizador da 
economia e fonte de mais-valias para o Município. Importa 
agora consolidar os ganhos obtidos apostando na Educação 
Ambiental, na Requalificação dos Espaços Urbanos, no Turismo 
Ambiental e na Promoção das Energias alternativas utilizando 
o Ambiente como mais-valia na definição de uma estratégia de 
promoção do Município e como fator de diferenciação. Nesta 
perspetiva há que meter mãos à obra e continuar a construir o 
Edifício do nosso Desenvolvimento Sustentado. 

É na expansão da rede de saneamento básico para um nível 
de cobertura próximo dos 100% que está definida a principal 
prioridade e o principal objetivo dos investimentos da empresa 
Águas da Região de Aveiro (AdRA), para os próximos anos e 
para os quais seremos parceiros de corpo inteiro, atentos, 
intervenientes e solidários.   

No que respeita às redes de águas residuais, assim 
como das redes de águas pluviais que no “Portugal 2020” 
continuam, infelizmente, a não ter condições de elegibilidade, 
acompanharemos em conjunto com a AdRA, as novas 
oportunidades de financiamento proporcionadas pelo novo 
Quadro Comunitário, de forma a darmos seguimento às 
nossas pretensões e realização das nossas propostas, sendo 
de destacar os arruamentos previstos no PEDU, zona norte 
da Gafanha da Encarnação, zona sul da Gafanha do Carmo, 
Gafanha de Aquém e Boavista.

Em 2017 concluiremos a última fase da rede de saneamento 
da Gafanha da Nazaré, já em concurso, Rua das Agras e Rua 
das Cancelas em Ílhavo, assim como diversos becos e travessas 
no Município.



Abastecimento de Água
Acompanhamento da implementação do novo modelo 

de gestão dos Sistemas Ambientais e reforços da rede de 
abastecimento de água à população, na sequência do Contrato 
de Gestão Integrada dos Serviços de Abastecimento de Água 
para Consumo Público e de Saneamento de Águas Residuais 
Urbanas celebrada entre o Estado Português através da AdP 
e os Municípios da Região de Aveiro que levou à constituição 
da Empresa Pública “Águas da Região de Aveiro – AdRA, S. A.” 

Acompanhamento e controlo da execução da empreitada 
de renovação e reforço das redes de abastecimento de água 
executadas pela AdRA, na Rua Diogo Cão e Avenida Fernandes 
Lavrador na Barra, parte da Avenida da Sra. da Saúde na Costa 
Nova, e, em São Salvador, a Rua Eng. José Manuel Catarino, 
Rua Principal da Carvalheira e Rua do Soalhal.

Resíduos Sólidos Urbanos
Na implementação da Política Municipal de Ambiente e 

aproveitando a existência de um conjunto de equipamentos 
municipais onde sobressai o Centro de Educação Ambiental, a 
Câmara Municipal continuará a desenvolver o seu Programa 
de Educação e Sensibilização Ambiental, tendo em vista 
a promoção e o reforço dos valores Ambientais junto dos 
Cidadãos, em particular dos mais Jovens, incentivando-
os a adotar uma gestão sustentável dos recursos naturais, 
potenciando a conservação e preservação do Ambiente e 
desta forma ajudando à concretização de uma tarefa coletiva 
de fazermos mais e melhor pela qualidade de vida da nossa 
terra tornando-a uma terra de eleição.

Reforçando ainda as Políticas Ambientais de gestão de 
resíduos, a CMI reforçará a sua adesão à “Semana Europeia 
de Prevenção de Resíduos “ e nesta sequência continuará 
ao longo de todo o ano insistindo na adoção dos princípios 
que nortearam a Campanha “Menos Lixo, Mais Poupança!” 
sensibilizando toda a população para a necessidade de redução 
da produção de resíduos sólidos urbanos e elucidando os 
Cidadãos da maneira de produzir menos lixo, já que todos 
beneficiamos das vantagens individuais e financeiras que tais 
comportamentos nos poderão proporcionar. 

Além das Campanhas Municipais de Sensibilização, a CMI 
continuará a pugnar junto da ERSUC pelo reforço dos meios 
que, em conjunto com os já existentes e com o Ecocentro 
Municipal e ao permitir a potenciação da recolha seletiva 
dos lixos urbanos, melhor contribuirão para uma gestão 
ambiental e de recursos sustentável que sempre esteve nos 
nossos propósitos.

Tendo por base os princípios e os objetivos enunciados 
apresentam-se seguidamente as propostas que, em conjunto 
com todas aquelas já em curso ou em fase de implementação 
e que consideramos como que reproduzidas no presente 
documento, (Ex.: Prestação de Serviços de Limpeza Urbana 
e da Limpeza das Praias através da SUMA), constituem 
as peças necessárias para a prossecução da estratégia de 
desenvolvimento do nosso Concelho. Nesta perspetiva e 
tendo em vista a necessidade de melhor levarmos à prática 
uma cidadania mais responsável propõe-se com o apoio dos 
pelouros da Juventude, da Educação e Obras Municipais, as 
seguintes ações:

Implementação do Programa Educativo para o Ambiente 
2017, o qual constitui uma importante e inovadora aposta 
da Câmara Municipal redefinindo e estabelecendo novos 
compromissos na construção de uma dinâmica educativa 
municipal ainda mais forte e coesa na perspetiva de melhor 
se poder ir ao encontro das necessidades reais do Município 
e de toda a Comunidade e no qual se integra a Semana 
Europeia de Prevenção dos Resíduos, a Semana Municipal de 
Biodiversidade.

Continuação da campanha de Sensibilização e Educação 
Ambiental em colaboração com a SUMA no âmbito da 
Concessão do Sistema de Gestão de RSU no nosso Concelho 
potenciando a parceria “estabelecida” entre a Autarquia e a 
SUMA, no âmbito do contrato de prestação de serviços desta 
empresa no Concelho de Ílhavo, que tem constituído uma 
ponte para um trabalho conjunto em busca da consciência 
ambiental que motive em cada um, uma Cidadania mais 
comprometida, ativa e mais sã em busca duma Terra mais 
Sustentável.

Proteção do Meio Ambiente 
e Proteção da Natureza
Jardins, Parques e Espaços Verdes

Nesta área são objetivos principais, a promoção, a 
manutenção e a valorização dos jardins, parques e espaços 
verdes existentes, assim como, o acompanhamento e controlo 
da manutenção do Jardim Público do Parque Urbano 
da Senhora do Pranto, da responsabilidade da empresa 
PREDILUGAR.

Promover a criação de novas áreas arborizadas, melhorar 
as existentes e proceder à substituição de árvores em passeios 
estreitos, que estejam a dificultar a mobilidade das pessoas.

Protocolar com a ASCENDI e IP – Infraestruturas de 
Portugal a arborização dos nós de acesso à A25.

Continuar a valorização e requalificação dos Parques 
Infantis do Município, assim como a construção de Parques 
Geriátricos em diversos locais do Município e em cada 
Freguesia.

Proceder a um plano de intervenções nas chamadas valas 
hidráulicas, em parceria com cada Junta de Freguesia, de 
forma a contribuir para uma melhor e racional limpeza das 
mesmas e deste modo contribuir para uma melhor qualidade 
ambiental das zonas envolvidas.

Limpeza e gestão da vala pluvial do Esteiro Oudinot e sua 
envolvente incluindo a limpeza de algas dos fundos e margens 
abaixo da linha de maré (para minimização dos processos de 
eutrofização. Idem para a própria “caldeira” do Oudinot com o 
lançamento da obra de limpeza dos fundos e colocação de areia 
tanto no leito como nas margens.

Proteção do Meio-Ambiente
Reforçando as políticas ambientais seguidas nos últimos 

anos pela CMI, foram executados fortes investimentos 
nas componentes ambientais e de qualificação do espaço 
urbano, numa aposta clara na preservação e valorização 
deste património natural e urbano valioso, dinamizador da 
economia e fonte de mais-valias para o Município, importa 
agora consolidar os ganhos obtidos apostando na Educação 
Ambiental, na Requalificação dos Espaços Urbanos, no 
Turismo Ambiental e na Promoção das Energias alternativas 
utilizando o Ambiente como mais-valia na definição de uma 
estratégia de promoção do Município e como fator da sua 
diferenciação. Nesta perspetiva há que meter mãos à obra e 
continuar a construir o Edifício do nosso Desenvolvimento 
Sustentado. 

Da mesma forma e ao fim de 29 anos da primeira atribuição 
da Bandeira Azul às Praias do Município de Ílhavo, as Praias 
da Barra e da Costa Nova continuam a merecer a atribuição 
de tal galardão que em conjunto com o da Praia Acessível, 
impõem quanto mais não seja que honremos os compromissos 
assumidos que nos permitiram alcançar a qualidade desejada 
para os merecermos. Como tal continuarão a receber uma 
atenção especial por parte da CMI, preservando a sua 
identidade, os seus valores naturais, urbanos e culturais, 
reforçando assim a sua projeção pelo Mundo. 

Concomitantemente, pugnaremos junto do Ministério 
do Ambiente pela defesa do nosso litoral e pela intervenção 
estrutural que urge desenvolver e levar a cabo no nosso 
Concelho e na nossa Região, para fazer face às alterações 
climáticas e ao avanço do mar que, infelizmente e pese 
embora as intervenções havidas, continua a verificar-se. 
Neste âmbito esperamos com a aprovação do Programa 
para a Orla Costeira Ovar Marinha Grande (POC-OMG), 
com a conclusão da Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas (EMAAC) e com o desenvolvimento 
do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, 
a execução dos necessários investimentos que dele possam 
resultar no Portugal 2020, de forma a encontrar os meios que 
nos permitam, finalmente, olhar para as zonas costeiras nas 
quais se inclui toda a orla marginal à Ria de Aveiro, de forma 
integrada e sustentável.

Assim, e de acordo com os princípios e objetivos anunciados, 
apresentam-se seguidamente algumas das propostas que 
constituem as peças necessárias para a prossecução da 
estratégia de desenvolvimento do nosso Município:

Semana Municipal da Mobilidade Sustentável inteiramente 
dedicada às questões (municipais) de mobilidade sustentável, 
com a dinamização da Ação ROTA DAS ECO-ESCOLAS e 
que desta forma atribui todo o significado ao projeto base da 
Educação Ambiental Municipal e simultaneamente ao muito 
que vimos concretizando nesta área de atuação. Prevê-se no 
caso presente a concretização de algumas das propostas feitas 
pelas Escolas participantes que se possam entender com uma 
maior mais-valia.

IX.º Acampamento Municipal de Escuteiros (AME) dedicado 
ao Património Paisagístico e Ambiental do Município.

Bandeira Azul na qual se insere a Campanha “Praia Limpa 
tem mais Pinta”: Candidatura do Município de Ílhavo, e das 
suas duas Praias - Barra e Costa Nova, a este importante 
galardão de reconhecimento da qualidade a vários níveis na 
qual a campanha referenciada tem como objetivo estimular 
os mais jovens utentes das Praias, e a partir destes os próprios 
Pais e/ou famílias, para os benefícios decorrentes em se 
encontrar uma Praia, ou areal, devidamente limpa, para o que 
são disponibilizadas uma série de atividades que conjuguem a 
componente educacional com a componente lúdica, pois não 
podemos esquecer que as Crianças/Jovens estão já em período 
de férias bom como a aquisição de um conjunto de ecopontos 
a instalar seja nos Festivais de Verão realizados no nosso 
Município, seja no próprio areal das nossas praias. 

Programa de Monitorização do Lixo Marinho/Carta 
Compromisso de Redução do Lixo Marinho: Continuidade 
das ações a realizar neste âmbito e participação ativa 
nas campanhas e nos eventos a realizar no âmbito da 
monitorização do lixo marinho e da sua recolha.

Conclusão do Estudo relativo à Estratégia Municipal de 
Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) de Ílhavo e 
realização do Plano Municipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas em colaboração com a Universidade de Aveiro e o 
CEDRU. 

Continuação das iniciativas inerentes aos Projetos “Eco-
Escolas” e “Coastwatch Europe” o primeiro dos quais é o motor 
central de todo o desenvolvimento da Educação Ambiental 
Municipal 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 e o segundo de âmbito europeu 
que permite monitorizar os ecossistemas subjacentes nas 
zonas costeiras e assim despertar o gosto pela observação 
e preservação da Natureza e do património natural do 
Município. Destaque no ano letivo 2016/2017 para o 
importante facto de virmos a acolher em Ílhavo o Seminário 
Nacional Eco-Escolas. 

Dinamização e continuação das Campanhas “Educação 
Ambiental Precisa-se” e “Um Aluno um Ecoponto” cujos 
objetivos passam pelo acompanhamento diário aos 
Estabelecimentos de Ensino, no que à dinamização das boas 
práticas ambientais. 

Envolver todas as atividades e temáticas ambientais, 
daremos ainda mais vida à nossa Revista de Educação 
Ambiental “O AMBÚZIO”. Com ela procuraremos chegar cada 
vez mais longe nesta forma marcadamente diferente de fazer 
Ambiente – alegre, inspiradora e criativa. 

Comparticipação da Autarquia no Programa Anual de 
Vigilância e Segurança Balnear, em parceria com a Associação 
de Nadadores Salvadores, os Concessionários e a APA, com 
supervisão da Capitania do Porto de Aveiro. 

Protocolos com os Agrupamentos de Escuteiros no âmbito 
do apoio prestado a estas Associações com vista à prossecução 
de todas as suas atividades. 

Monitorização e realização de análises da qualidade da 
água balnear na Praia e Vala do Jardim Oudinot e da água de 
consumo humano na Cozinha do Mercado da Costa Nova e da 
Cozinha dos Armazéns Municipais.

Acompanhamento em colaboração com a Escola EB 2, 3 
das Cancelas da Estação de Monitorização da Qualidade do 
Ar da responsabilidade da CCDR/C e das ações previstas 
desenvolver pela Administração do Porto de Aveiro na área 
envolvente aos seus terminais, incluindo o acompanhamento 
da Estação de Monitorização da Qualidade do Ar instalada na 
EB 2, 3 da Gafanha da Nazaré.

Serviços Culturais, 
Recreativos e Religiosos  

Cultura
A Cultura irá continuar a merecer grande atenção 2017, 

ano que será marcado sobretudo pelos 80 anos do MMI e 
pela implementação da nova filosofia dos Centros Culturais, 
momentos de vital importância para a cultura do município e 
da região, que seguramente perdurarão na memória. 

Manteremos ao longo do ano algumas das ações mais 
emblemáticas, como por exemplo as Marchas Sanjoaninas 
ou a Rádio Faneca e promoveremos alterações em outras. 
Iremos ainda apostar fortemente na divulgação/valorização 
de personalidades ilhavenses em especial no domínio da 
literatura, no estudo da nossa história, materializado no 
projeto “Ílhavo, Terra Milenar”, assim como a dinamização 
integrada da rede de espaços culturais, já reforçada com o 
Ecomare, tornando o Município de Ílhavo seguramente um 
caso único no contexto nacional.

Após as comemorações dos 500 anos do Foral Manuelino de 
Ílhavo em 2014, do centenário da Grande Guerra em 2015 e 
da exposição sobre o município integrada no projeto “Ílhavo, 
Terra Milenar”, que visa o estudo e divulgação da nossa rica 
história de quase mil anos, em 2017 será publicada um extenso 
trabalho monográfico, que marcará sem dúvida o Feriado 
Municipal.

O ano de 2017 deverá ainda ficar marcado pela preparação 
de dois projetos de grande importância, a concretizar no 
futuro próximo: a instalação do Centro de Documentação de 
Ílhavo num espaço mais funcional e a criação de um Centro 
de Interpretação dos Achados Arqueológicos da Ria no 
Jardim Oudinot, permitindo ao nosso município assumir de 
forma clara e justa a liderança deste tema na região. Mas este 
próximo ano será igualmente o ano de inauguração da Casa da 
Música da Gafanha da Nazaré, assim como de uma importante 
obra de qualificação do Navio Museu Santo André ao nível da 
sua estrutura, que obrigará ao seu encerramento durante o 
primeiro trimestre, mas também do seu percurso expositivo, 
tornando-o mais rico e apelativo.

Complementarmente ao atrás descrito, poderemos ainda 
referenciar para 2017 as seguintes ações:

Aprofundar o modelo de gestão em rede integrada dos 
equipamentos culturais municipais existentes, como o Museu 
Marítimo e Navio Museu Santo André, Casa Gafanhoa, 
Biblioteca Municipal e Polos de Leitura, Centro Cultural de 
Ílhavo, Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, assim como 
os recentes Museu e Teatro da Vista Alegre e Edifício Socio 
Cultural da Costa Nova e outros existentes no Município 
pertencentes a várias Instituições, nomeadamente no que 
respeita à sua programação regular, em ligação aos agentes 
locais, regionais e nacionais;

Apostar num modelo integrado de programação anual 
de atividades, envolvendo todos os agentes municipais, com 
especial destaque para as nossas Associações, seguindo uma 
lógica de “Programação de Cidade”;

Projetar e construir um edifício de receção do Navio Museu 
Santo André, com serviço aos visitantes, loja e exposição 
permanente;

Incentivar a realização de exposições e ações dos artistas 



da nossa terra, promovendo o surgimento de novos valores, 
nomeadamente músicos, pintores, escritores, artesãos, etc., 
associando o seu trabalho a eventos importantes e à promoção 
da imagem do Município de Ílhavo, utilizando as salas de 
exposição existentes e espaços públicos;

Promover a animação e dinamização das zonas históricas 
do Município, com especial destaque para o “Casco Antigo 
da Cidade de Ílhavo”, através de iniciativas envolvendo 
nomeadamente o comércio local, com vista à sua dinamização, 
assim como ao aumento da sua atratividade para conquistar 
novos públicos e utilizações, das quais se destaca a “Rádio 
Faneca”;

Apoiar a organização e promoção do Carnaval de Vale de 
Ílhavo, em parceria com a Associação “Os Baldas”, assim como 
à atividade dos Cardadores;

Continuar a proporcionar experiências de mar aos nossos 
munícipes, como forma de promover a vivência de Mar a 
bordo de um antigo Lugre da pesca do bacalhau, aprofundando 
o conhecimento do Município de Ílhavo e da sua história;

Apoiar as atividades realizadas pelas Associações Culturais 
do Município, instituições com as quais se continuarão a 
realizar Acordos de Cooperação institucional, financeira, 
técnica e logística;

Elaborar o Guia da Toponímia, a Carta Arqueológica e a 
Carta Gastronómica do Município;

Promover a realização de exposições de arte, com 
centralidade para a escultura e a pintura, utilizando as salas de 
exposição existentes e também o espaço público;

Realizar iniciativas várias de índole cultural, como as 
comemorações do Feriado Municipal, do 25 de Abril, do 1º de 
maio, da Festa do Colono, MarAgosto, Concertos de Música 
Clássica e Popular, Exposições de Arte, Festival de Teatro, 
Marchas Sanjoaninas, entre outras, requalificando-as;

Continuar a apostar na promoção das novas tecnologias da 
informação e da comunicação como elemento de valorização 
das pessoas e de promoção do Município.

Desporto, Recreio e Lazer
A promoção de modos e práticas de vida saudável, 

desfrutando da generosidade da natureza, que nos emprestou 
uma harmoniosa conjugação de mar, ria e floresta, bem como 
uma topografia essencialmente plana constitui um precioso 
contributo para valorizar a qualidade de vida dos nossos 
Munícipes.

Continuar a desenvolver o programa de formação 
desportiva para as crianças do 1º. Ciclo, aprofundando o 
Programa Municipal de Iniciação à Natação (PIN) e o Programa 
Municipal de Expressão Física e Motora.

Nesta matéria propomos, para o ano de 2017, o seguinte:
No que diz respeito ao Programa do Desporto/Educação é 

objetivo da Câmara Municipal aumentar a cooperação com 
os Agrupamentos de Escola, em especial com os professores 
de educação física, para que os alunos sejam motivados para 
a prática desportiva e para a aquisição de hábitos de vida mais 
saudáveis. As “Férias Divertidas” continuarão a realizar-se 
nas interrupções letivas, por forma a apoiar as famílias nestes 
períodos e contribuir para a formação integral das crianças e 
jovens do Município.

Continuaremos a apoiar fortemente as atividades 
realizadas pelas Associações Desportivas do Município, no 
âmbito da sua formação e comparticipação nos diferentes 
tipos de modalidades, em que o nosso Município é tão 
rico e diversificado, através dos Contratos-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo.

Continuar a colocar aparelhos para exercício físico, 
também conhecido por “Parque Geriátrico”, em diversos 
espaços públicos do Município, especialmente em jardins de 
proximidade, sendo uma forma de estimular a população, 
nomeadamente os mais idosos, para a prática de exercício 
físico.  

No âmbito da qualificação ambiental e estrutural de mais 
e melhores infraestruturas desportivas, especialmente 
aquelas que apostam na formação dos mais jovens e que 
tenham o objetivo de fomentar a prática desportiva em 
diversas modalidades, iniciaremos em 2017, a requalificação 
do Pavilhão Adriano Nordeste, Piscina Municipal de Ílhavo e 
Pavilhão da Gafanha do Carmo

Continuar o esforço para dotar o Município com instalações 
desportivas condignas e de acordo com as suas reais 
necessidades, privilegiando a requalificação de equipamentos 
já existentes, nomeadamente polidesportivos ao ar livre, tendo 
sempre em atenção a flexibilidade das soluções de forma a 
responder às solicitações e práticas mais recentes, dando como 
exemplo a criação de espaços para a modalidade de Street 
Basket. Da mesma forma, será providenciada a construção de 
um skate parque no centro da cidade de Ílhavo.   

Ao longo do ano a área do Desporto irá ainda colaborar 
com outras áreas de atuação/intervenção, na organização de 
eventos e provas diversas, nomeadamente com a Educação, 
Juventude e apoio ao Movimento Associativo do Município 
entre outros. 

Outras Atividades Cívicas e Religiosas
Juventude e Tempos Livres

Segundo dados dos últimos Censos (2011), dos 38.598 
habitantes do Município de Ílhavo, 10.217 são crianças e 
jovens com idades compreendidas entre os 0 e os 24 anos, o 

que corresponde a 26,5% do total da população. Neste contexto 
pretende-se criar condições para a mobilizar os jovens na 
participação na vida do Município, nas suas mais diversas 
vertentes. 

Os jovens tornam o Município mais dinâmico e competitivo, 
daí a necessidade de envolvimento dos mesmos de forma 
ativa nas atividades promovidas pelo Município. Sendo 
assim, pretende-se dinamizar atividades e eventos que vão ao 
encontro dos gostos e interesses dos jovens, de forma a cativar 
a atenção dos mesmos.

A equipa da Juventude da Divisão de Cultura, Turismo 
e Juventude terá como principais linhas orientadoras a 
elaboração de projetos, iniciativas e eventos que proporcionem 
o envolvimento dos jovens em atividades para a ocupação dos 
seus tempos livres, procurando assim atividades de caráter 
recreativo, lúdico, educativo, cultural, desportivo e social.

Nos fóruns da Juventude, manter-se-á em funcionamento 
um conjunto de valências e serviços que apoiam os jovens em 
diferentes áreas e lhes fornecem um conjunto de ferramentas 
que lhes permitem alargar horizontes, perspetivando um 
crescimento e desenvolvimento. 

Continuar a desenvolver iniciativas de mérito reconhecido, 
renovando-as, mantendo-as atrativas, e cada vez mais 
abrangentes nomeadamente:

Reforço do Programa Municipal de Ocupação dos Tempos 
Livres – PMOTL2017, alargando à participação de mais jovens 
e novos projetos; 

Manutenção do Programa Vocação; Programa Municipal 
de Bolsas de Estágio de Trabalho; Formação - realização dos 
cursos de informática nos nossos Espaços Internet;

Assembleia Municipal Jovem para estudantes do 9º ano;
Concurso Literário Jovem destinado a todos os níveis ensino 

do Município do 1º ao 12º; Oficinas Criativas, Workshops 
Gratuitos e Conversas com Gente Nova sobre diferentes 
temáticas.

Face ao sucesso alcançado e consolidado desde o seu 
lançamento, manteremos a aposta nas seguintes iniciativas: 
Marolas Ílhavo 2017, Concurso HipHopDance2017, 
Campeonato Municipal de Skate 2017, Jornadas da Juventude, 
Cartão Jovem Municipal, Grande Pedalada, Corrida mais 
louca da Ria, Lan Party 2017, etc. 

Propõe-se ainda a realização de novas iniciativas do FMJ, 
nomeadamente, um concurso de ideias +Pra ti, exposição 
+Arte Jovem e o Dia Internacional da Juventude +Jovem;

No âmbito do Serviço de Apoio à Formação e Emprego 
(SAFE), dinamizaremos medidas de estímulo à criação e 
procura de emprego nomeadamente workshops temáticos e 
ações de formação em diversas áreas.

Outras Atividades
Em 2017, será finalizada e inaugurada a obra da Casa 

Mortuária da Gafanha do Carmo, que tem como objetivo a 
recuperação dos lavadouros existentes na Rua da Saudade 
daquela Freguesia. Após a sua operacionalização a Câmara 
estabelecerá um Protocolo com a Junta de Freguesia, a exemplo 
de outras Freguesias para a gestão daquele equipamento.

Funções Económicas
Estruturas de Apoio à Atividade 
dos Pescadores

No que respeita às estruturas de apoio à atividade dos 
pescadores continuaremos a pugnar pela melhor qualificação 
da sua acessibilidade, em especial a que deriva e/ou está 
diretamente relacionada com a melhoria das condições de 
navegabilidade na Ria de Aveiro. Participaremos na gestão 
dos novos cais na frente de Ria da Gafanha de Aquém e 
no Esteiro da Malhada. No que concerne à promoção da 
“cultura da pesca” e do consumo de produtos de pesca em 
especial da Ria de Aveiro, apoiaremos os nossos investidores 
nas suas justas reivindicações junto do Governo da Nação 
no que concerne essencialmente à revisão da área máxima 
de construção admissível associada à instalação de apoios e 
infraestruturas para acondicionamento de material e serviços 
afetos às explorações aquícolas e ao desenvolvimento de uma 
política de simplificação do quadro jurídico no que concerne, 
em especial, à simplificação dos procedimentos relativos à 
emissão de licenças de utilização para o desenvolvimento das 
suas atividades. 

Finalmente, e ainda neste capítulo acompanharemos, seja 
no âmbito da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 
(CIRA), seja no âmbito da Associação “Fórum Mar Centro” ou 
na Associação “Oceano XXI” gestora do “Cluster do Mar”, a 
preparação e aplicação da DLBC Costeira (Desenvolvimento 
Local de base Comunitária), reforçando por um lado o trabalho 
desenvolvido até ao momento junto das Comunidades 
Piscatórias, e por outro a promoção do território e dos produtos 
da Ria de Aveiro assim como as atividades económicas ligadas 
ao Mar, à qualificação e valorização da Ria de Aveiro e ao apoio 
às suas importantes atividades tradicionais como a pesca, em 
ligação direta com o desenvolvimento turístico no município.

No âmbito da criação de melhores condições à atividade 
da pesca, procederemos à substituição da rampa sul do Cais 
dos Pescadores da Costa Nova, assim como a substituição 
de “poitas” de amarração e manutenção e tratamento dos 
arrumos do Cais de Pescadores da Mota.

Estabelecimentos Industriais Ligados ao 
Abastecimento

O dinamismo empresarial do Município, associado à bem 
estruturada logística já instalada, com a interligação dos 
modos marítimo, rodoviário e ferroviário, constitui uma mais-
valia determinante para a criação de riqueza e de emprego, 
daí que esses fatores justificam a nossa aposta contínua na 
melhoria das condições já disponíveis, pelo que manteremos 
uma participação ativa em projetos de maior importância para 
o Município e para a Região, que estão já em curso, como é o 
caso do Parque de Ciência e Inovação (PCI).

A aposta na criação de novas dinâmicas empresariais 
com o processo de aprovação e construção do loteamento 
do alargamento previsto da nova Zona Industrial da Mota, 
tendo necessidade de, em primeiro lugar, se encontrar uma 
solução para se proceder à troca dos cerca de 30 hectares de 
terreno com a Direção Nacional de Florestas, é também uma 
prioridade.

Após a concretização da aprovação da Revisão do Plano 
Diretor Municipal (PDM) de Ílhavo estão criadas as condições 
para proceder ao loteamento e à finalização das infraestruturas 
da zona industrial da Gafanha de Aquém, mais conhecido como 
“Área de Acolhimento e Inovação Empresarial” e posterior 
venda de lotes, de modo a gerar novas dinâmicas empresariais 
que possam contribuir para estimular a economia e a criação 
de novos postos de trabalho, promovendo e incentivando 
também por esta via o empreendedorismo.

Outro grande objetivo na componente do 
empreendedorismo é o reforço da participação no nosso Polo 
da Incubadora de Empresas da Região de Aveiro (IERA) para a 
instalação de empresas. Torna-se por isso importante reforçar 
o posicionamento do Polo que tem um papel forte e inovador 
nos domínios relacionados com a economia do mar, neste 
capítulo salientamos o sucesso de duas empresas incubadas, 
a “AlgaPlus” e a “Composite Solutions” que apresentou 
recentemente uma boia que produz energia através da 
captação da energia das ondas, desenvolvida para a Suécia.

Continuar e estimular a parceria com o “Laboratório 
de Ciência Oceanográfica – ECOMARE”, liderada pela 
Universidade de Aveiro, junto ao Jardim Oudinot, sendo a 
Câmara Municipal responsável pelo controlo e gestão das 
visitas em parceria e em rede com o Museu Marítimo e o 
futuro Museu da Vista Alegre.

Transportes e Comunicações

Rede Viária e Sinalização
O atual Quadro Comunitário não privilegia a construção 

de novas vias, salvaguardando apenas algumas ligações 
no âmbito do empreendedorismo e competitividade. Deste 
modo, e para que estejamos preparados para o futuro neste 
enquadramento, estão prontos os projetos da via de ligação 
à Zona Industrial da Ervosas a partir do acesso à A17, e da 
alteração viária na Rotunda da Barra.

Com este enquadramento e em função da disponibilidade 
financeira e da prioridade definida, iremos avançar para o 
concurso e construção da alteração viária à Rotunda da Barra, 
ato imediato que a tramitação do Relevante Interesse público 
(RIP) esteja concluída. Damos nota do excesso de burocracia a 
que este processo está sujeito, sendo inacreditável os tempos 
de espera e as exigências para a intervenção num espaço que 
já está a ser utilizado com uma rotunda tradicional há dezenas 
de anos

No âmbito da Requalificação de Vias Municipais e 
abertura de novas, iremos proceder ao novo reperfilamento e 
consequente alargamento da ligação da Coutada a Verdemilho 
na zona da Medela. Neste enquadramento, outros arruamentos 
que tal o justifique, serão projetados e requalificados.  

Proceder à repavimentação e manutenção regular 
de arruamentos do Município onde tal se justifique, 
nomeadamente a Av. José Estêvão na Gafanha da Nazaré, Rua 
Tomé Barros de Queirós em São Salvador, Rua da Saudade na 
Gafanha da Encarnação, entre outros.

Em 2017 reformularemos a sinalização direcional e 
informativa, iniciando-se nos centros urbanos com maior 
concentração de equipamentos e nas zonas com maior 
necessidade. 

Continuar a desenvolver um trabalho de sinalização 
vertical e horizontal dos arruamentos do Município, com 
reforço nos locais mais críticos em especial em zonas de maior 
tráfego pedonal, sobretudo de crianças, implementando, 
sempre que necessário, zonas de acalmia de tráfego.

Executar e continuar a implementar o Plano de Circulação 
e Trânsito do Município, incluindo a verificação e análise de 
situações anteriormente implementadas e que carecem de 
eventual retificação.

Transportes (Mobilidade)
O direito à mobilidade deve ser encarado como um direito 

essencial de uma cidadania inclusiva, moderna e qualificada. 
Cada vez mais presente nas políticas da União Europeia, a 
mobilidade sustentável visa promover as deslocações com 
segurança e conforto, em tempo e custos aceitáveis, com maior 
eficiência energética e menores impactos ambientais.

Potenciando a generosidade da natureza é possível 
minimizar os custos associados à mobilidade, racionalizando 
o custo do investimento e exploração, de forma a diminuir o 
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uso do transporte individual e, simultaneamente garantir 
a adequada mobilidade das populações, promovendo a 
inclusão social, a qualidade de vida urbana e o uso crescente 
de modos suaves de transporte como a bicicleta, construindo 
e reforçando canais dedicados a este modo de transporte, 
sempre que possível.

Assim, e tendo em consideração estes pressupostos, 
está definido um conjunto de ações para o ano de 2017, 
nomeadamente:

Acompanhamento da operacionalização do Plano 
Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de 
Aveiro – OBSERVATÓRIO DA MOBILIDADE.

Continuação da implementação e operacionalização do 
Plano de Mobilidade e Transportes de Ílhavo.

Realização de um conjunto de iniciativas no âmbito da 
Mobilidade e Acessibilidade para Todos.

Continuar a promover a Escola Municipal de Educação 
Rodoviária, e em cooperação com as escolas do Município, no 
sentido de sensibilizar e apostar na formação de todos para o 
bom uso da via pública.

Continuar a implementar a rede de circuitos pedestres e a 
rede municipal de ciclovias

Implementação da Autoridade de Transportes.
Início da implementação da Rede de Vias Amigas (cicláveis).
Análise e balanço da experiência piloto do “Ílhavo IN”, 

como rede interurbana de Ílhavo e da solução de transporte 
flexível de pelo menos uma vez por semana para cada zona 
do Município.

COMÉRCIO E TURISMO

Mercados e Feiras
As atividades comerciais de cariz mais tradicional, como 

as que são desenvolvidas pelos pequenos empresários e 
produtores locais nos mercados e feiras assumem hoje um peso 
muito relevante na economia local que importa dinamizar. 

Nessa medida, elencamos de seguida as principais medidas 
que propomos concretizar:

Após um conjunto de intervenções de requalificação e 
melhoramento dos equipamentos existentes no Mercado 
da Costa Nova em 2016, espera-se durante o ano de 2017 a 
realização de intervenções pontuais nas Lojas do Mercado com 
vista à sua requalificação e a pintura e reparação de pequenas 
anomalias no seu interior bem como a aquisição de para-
ventos nas entradas e a aplicação de corrimões nas escadas de 
acesso.

Implementar a alteração dos talhos no Mercado da Gafanha 
da Nazaré de forma a promover um melhor serviço prestado 
à população, tornando assim a sua atividade económica mais 
rentável

Manter o acompanhamento da gestão do “Edifício das 
Farturas” da Costa Nova e dos restantes Mercados do 
Município, sendo que os de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, 
continuarão a desenvolver-se em parceria com as Juntas de 
Freguesia de São Salvador e da Gafanha da Nazaré.

Por último, vamos continuar a promover a boa imagem 
e gestão dos Mercados da Costa Nova e Barra, assim como 
reforçar a cooperação com as Juntas de Freguesia da Gafanha 
da Nazaré e S. Salvador na promoção e divulgação dos 
respetivos mercados. 

Turismo
Partimos para o ano de 2017 com o objetivo de o tornar 

em mais um ano de grande importância para a atividade 
turística no nosso Município, por um lado pelo surgimento 
no passado recente de novos aliciantes e capacidades fruto de 
investimentos como o Hotel da Vista Alegre, o novo Museu 
da Vista Alegre, o Ecomare, entre outros, e por outro pelo 
investimento em eventos de grande dimensão e importância, 
quer já existes, quer novos, na divulgação do município ou 
ainda na melhoria da rede de Lojas de Turismo.

Por outro lado iremos assumir o papel de entidade pivot 
em toda a estratégia de divulgação e dinamização turística, 
unindo entidades públicas e privadas neste esforço comum, 
que trata benefícios igualmente comuns.

Todas estas iniciativas deverão seguir os resultados da 
Estratégia e Plano de Ação na Área do Turismo Cultural e 
Valorização de Recursos Endógenos, que definiu a Economia 
do Mar/Bacalhau e a Vista Alegre como os seus dois eixos 
estratégicos, assumindo-se este como um documento 
norteador de muita da atividade da Câmara Municipal 
de Ílhavo, nomeadamente ao nível da captação de fundos 
comunitários.

O ano de 2017 deverá também ser o ano da reformulação 
da estratégia de gestão das lojas de turismo, devendo a Loja da 
Costa Nova assumir um carácter permanente, enquanto em 
Ílhavo se deverá fazer melhor uso quer do Museu Marítimo de 
Ílhavo quer do Museu da Vista Alegre para este fim.

No próximo ano deverá ainda ser dada especial atenção 
à melhoria das acessibilidades nos equipamentos e espaços 
com interesse turístico, assim como a criação de melhores 
condições para a prática de modalidades/atividades que 
tenham a capacidade de atrair turísticas fora da denominada 
época alta, como é o caso do surf.

Desta forma, identificamos as principais ações e objetivos de 
acordo com o seguinte: 

Criar e dinamizar a Rota do Bacalhau, envolvendo 

sobretudo a restauração, contribuindo para a divulgação e 
consolidação deste vertente da nossa gastronomia, assim como 
para o desenvolvimento da economia local, sobretudo fora da 
época alta.

Promover o Município de Ílhavo nas suas múltiplas 
capacidades, tendo como objetivo afirmar as suas principais 
bandeiras, nomeadamente as nossas praias da Barra e Costa 
Nova, Vista Alegre, Padeiras de Vale de Ílhavo, Museu 
Marítimo e Santo André, entre outras.

Continuar a valorizar a parceria com a Confraria 
Gastronómica do Bacalhau na organização do Festival do 
Bacalhau no Jardim Oudinot, e com o Illiabum Clube no 
Festival do Marisco, assim como promover outras iniciativas 
no âmbito da nossa cultura gastronómica.

Valorizar o Turismo Náutico, no qual a Câmara Municipal 
deve ser parte ativa e dinamizadora.

Aprofundar o apoio à atividade das padeiras de Vale de 
Ílhavo pela sua importância económica, cultural e turística.

Dinamizar, em parceria com o setor privado, um programa 
integrado de divulgação e animação de verão, abrangendo em 
especial as nossas praias da Barra e Costa Nova.

Apoiar e acompanhar a operação marítimo-turística do 
Lugre Santa Maria Manuela, da empresa Pascoal.

Manter a decidida aposta na realização de eventos anuais de 
forte componente identitária e com forte potencial turístico, 
como é o caso do Festival do Bacalhau, do Festival do Marisco 
e das Festas do Município.

Manter uma ligação próxima com a nova Entidade 
Regional de Turismo do Centro de Portugal, obtendo por essa 
via importantes mais-valias para o Município, e concedendo 
igualmente mais valor à região.

Requalificar e ampliar a Rede Municipal de Percursos 
Pedestres e sua valorização como produto turístico.

Incentivar a instalação no Município de Ílhavo de empresas 
de animação turística, assim como de outras que acrescentem 
valor à nossa oferta.

Reforçar o posicionamento do Jardim Oudinot como o maior 
e o melhor parque ribeirinho da Ria de Aveiro, acompanhando 
as atividades privadas que lá se desenvolvem e mantendo uma 
constante aposta na sua valorização.

Manter os contatos com o mercado visando a conquista de 
investidores para a execução de uma unidade hoteleira e da 
requalificação da zona do Forte da Barra.

Resolver o acolhimento das autocaravanas nas praias da 
Barra e da Costa Nova, criando condições de compatibilização 
do seu parqueamento com todos os outros utilizadores da via 
pública, é uma aposta importante que trataremos em parceria 
com a GNR.

Promover a reformulação e maior disseminação da 
sinalética turística existente.

Criar incentivos à qualificação, por privados, da ocupação do 
espaço público, no que diz respeito por exemplo, às esplanadas.

Outras Funções
Juntas de Freguesia

No próximo ano de 2017, será dada continuidade às parcerias 
com as Juntas de Freguesia, negociando e concretizando os 
objetivos dos “Acordos Interadministrativos” com cada uma 
delas, de forma a mantermos uma forte cooperação instituída 
em várias áreas, que no nosso ponto de vista, é a melhor 
solução para os problemas dos Munícipes e dá seguimento ao 
cumprimento da nova Lei do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, Lei 75/2013 de 12 de setembro. 

Análise Orçamental e 
Financeira

As Grandes Opções do Plano 2017, documento que cumpre 
quer as regras da boa gestão quer as condicionantes impostas 
pela Lei das Finanças Locais ou ainda a Lei dos Compromissos 
e Pagamentos em Atraso, continua a assumir um nível de 
investimento Municipal elevado, com um valor já definido 
de 12.515.100 euros, a que acrescerá um montante previsto na 
ordem de 1.275.000 euros o qual será adicionado aquando da 
integração do saldo de gerência.

Este valor, constante das Grandes Opções do Plano 
para 2017 apresenta uma redução em cerca de 2% se o 
compararmos com os valores iniciais previstos para 2016, com 
o valor de 12.814.900 euros, o que demonstra a capacidade 
deste executivo de ir reduzindo o valor global do orçamento 
para valores consentâneos com o novo paradigma da gestão 
pública, com destaque para a necessidade de só se poder 
assumir encargos desde que haja capacidade para os pagar 
num prazo relativamente de curto, inferior a 90 dias.

O montante global do Orçamento da Câmara Municipal 
de Ílhavo (CMI) para 2017  (investimento + despesas de 
funcionamento), assume o valor de 26.500.000 euros.

Se comparado com o ano de 2016 verifica-se um aumento 
inexpressivo, onde o valor análogo foi de 26.330.000 euros.

 Importa contudo dar conta que a vertente orçamental aqui 
em análise integra a componente de dívida que transita de 
um ano para o outro e “ocupa” parte do orçamento do novo 
ano.  Como a dívida prevista a transitar para 2017 é muito 
semelhante aquela que se previu transitar de 2015 para 
2016, a percentagem acima referida, confirma uma efetiva 

manutenção ou potencial redução nos valores previsionais de 
despesa afeta a 2017, sem esquecer o nível de investimento que 
queremos que continue ambicioso.

A opção que foi assumida com esta nova dimensão 
financeira, e o menor peso no orçamento da dívida transitada, 
levam a uma redução face aos valores assumidos em 2016, 
de 2,34% das GOP/inicial e de um aumento de 0,65% do 
Orçamento/inicial.

A gestão das despesas de funcionamento vai continuar 
a ser feita com contenção e rigor, seguros que estamos de 
continuarmos a viver em 2017 mais um ano difícil, cheio de 
incertezas, veja-se a pouca solidez os partidos que sustentam 
a solução governativa, ainda não sujeita a verdadeiras “provas 
de fogo”, que motiva um redobrar de cuidados quer na gestão 
das despesas quer na gestão da angariação das próprias 
receitas.

Fruto dessa contenção e rigorosa gestão tem sido possível 
procurar e conseguir aumentar o apoio às associações 
municipais, às Juntas de Freguesia, aos Bombeiros, etc.

Igualmente se destaca o forte apoio aos mais desfavorecidos, 
através da alocação ao Fundo de Apoio às Famílias e Indivíduos 
Carenciados (FMAFIC), com valores previstos de 120 mil 
euros / ano, conseguindo aumentar a base de incidência dos 
destinatários.

Igualmente, é possível, defender pela primeira vez, em 
muitos anos, uma pequena descida na taxa de IMI, no sentido 
de desonerar mais um pouco os orçamentos familiares 
associado à minoração em função do número de filhos dos 
agregados familiares.

O valor previsto para as despesas de funcionamento é de 
13.984.900 euros, tendo sido 13.515.100 euros em 2016, isto 
é, um valor superior (3%), destacando-se o comportamento 
das seguintes rubricas: Despesas de pessoal de 5.665.200 
euros contra 6.177.300 euros de 2016, a que não é estranho o 
encargo com a alteração da posição remuneratória da maioria 
dos trabalhadores assumidos no orçamento de 2016, pagando 
retroativos desde 2010. 

O aumento das aquisições de bens e serviços com 10.118.650 
euros contra os atualmente previstos 9.813.782,00 euros de 
2016, demonstram um aumento dos serviços prestados, com o 
consequente aumento das aquisições assumidas, depois de 2/3 
anos de alguma forte contenção orçamental e uma redução no 
valor das aquisições de bens de capital passando de 6.496.250 
euros em 2016 para 5.639.900 euros em 2017, embora estes 
valores estejam sujeitos ao longo de 2017 à natural dinâmica 
orçamental.

A despesa de funcionamento é de apenas 52,77% do valor 
total do Orçamento, valor indicativo da continuada boa gestão 
ao nível da contenção dessas despesas e da elevada capacidade 
de manter um bom nível de investimento.  Um valor bastante 
aproximado ao verificado em 2016 (51,33%) por força da 
manutenção do investimento, sendo que nos encargos de 
funcionamento estão incluídos encargos com a SIMRIA que 
não se concretizarão (serão regularizados mediante futura 
distribuição de dividendos por parte da empresa, ou operação 
análoga), e no valor do Orçamento não está ainda considerado 
o saldo de gerência, o qual só será incorporado aquando da 
aprovação da Prestação de Contas de 2016 e considerado quase 
integralmente investimento municipal, prevendo-se um 
montante de 1,3M€.

Mantemos de forma revigorada, a determinação 
e a responsabilidade da gestão da CMI, ambiciosa no 
aproveitamento das oportunidades existentes, atenta na gestão 
das dificuldades existentes, ativa e solidária na concretização 
do importante ciclo de investimentos da Câmara Municipal 
de Ílhavo (alguns dos quais geridos no âmbito da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro) que estamos a executar.

Deixamos uma nota para o valor previsto da receita relativa 
a fundos comunitários  (4,8M€), que julgamos conseguir 
o seu recebimento, em 2017, valores relacionados com o 
financiamento de obras que agora se concluíram, ainda os 
5% finais de obras, na sua maioria, há muito concluídas, e 
aquelas que mais recentemente conquistámos em regime de 
overbooking, como foram os casos da Estrada Florestal e Via 
de Acesso ao PCI, ou ainda os novos no âmbito do PEDU, do 
Pacto CIRA, MAR2020, entre outros. 

Neste capítulo, é importante realçar a sustentação 
financeira das Grandes Opções do Plano e do Orçamento 
2017, de forma a podermos verificar da responsabilidade das 
soluções adotadas, contribuindo desta forma para a garantia 
da sustentabilidade financeira, presente e futura, da Câmara 
Municipal.

A discriminação das despesas e das receitas pode ser 
verificada nos mapas do Orçamento e das Grandes Opções 
do Plano (Plano Plurianual de Investimentos + Plano de 
Atividades Municipal).

Financiamento das 
Grandes Opções do Plano (resumo):

Dotação total do Plano 13.790.100 euros
Encargos de funcionamento 13.984.900 euros
Receitas orçamentadas 26.500.000 euros
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Acordo de Parceria 
com o Centro Social 
e Paroquial da Vera Cruz

Cartão Família 
conta já com 18 parceiros privados

O Atendimento Social Inte-
grado (ASI) através da Câma-
ra Municipal ratificou o Acor-
do de Parceria celebrado no 
passado dia 23 de agosto entre 
o Centro Social e Paroquial da 
Vera Cruz e o Conselho Local 
de Ação Social de Ílhavo, com 
vista à Candidatura ao Fundo 
de Asilo, à Migração e à Inte-
gração.

O CLAIM (Centro Local de 
Apoio à Integração de Mi-
grantes) de Aveiro, que é di-
namizado pelo Centro Social 
e Paroquial da Vera Cruz, 
sedeado em Aveiro, tem uma 
extensão em sede do ASI.

A Câmara Municipal de Ílhavo já 
celebrou dezoito Acordos de Coope-
ração, no âmbito do Cartão Família do 
Município de Ílhavo.

Cliabum - Clínica Médica Dentária, 
Clínica Dentária Ilhavense, Smile.Up 
(Ampergiga, Lda.), Farmácia Santos 
(Farmácia Oliveira Madaíl Unipesso-
al, Lda.), Farmácia Senos Unipessoal, 
Lda, Farmácia Dinis Gomes, Fiziona-
zaré, Clínica de Fisioterapia, Lda, Gol-
den Club – Healthclub & SPA (Nieto e 
Fernandez – Actividades Turísticas 
de Torres Novas, Lda.), Livrapal - Li-
vraria e Papelaria, Papelaria Milénio, 
Centro Óptico de Ílhavo – Opticália 
de Ílhavo, Luísóptica Unipessoal, Lda, 
Optiria – Óptica Médica Unipessoal, 
Lda, Opticália da Gafanha da Nazaré 
e Gafanha da Encarnação, RiaÓptica 
Clínica, Farmácia Branco (Branco & 
Filha, Unipessoal, Lda.), Avelab – La-
boratórios Médicos de Análises Clíni-
cas, Lda, Farmácia Morais e Farmácia 
Moderna (Rego Cabral, Lda.) são as en-
tidades privadas que, até ao momento, 
aderiram ao projeto.

Criado no âmbito do Plano Munici-
pal de Apoio à Família, o Cartão Famí-
lia do Município de Ílhavo destina-se a 
agregados familiares com três ou mais 
dependentes, constituídos não ape-
nas por menores dependentes, mas 
também pessoas portadoras de defici-
ência ou pessoas idosas dependentes. 

O Projeto CLAIM Aveiro 
Vera Cruz tem o ASI como 
entidade parceira e será sub-
metido a cofinanciamento 
do Fundo para o Asilo, a Mi-
gração e a Integração (FAMI), 
através da candidatura apre-
sentada no âmbito do Objeti-
vo Especifico OE2 – Integra-
ção, do quadro Financeiro 
Plurianual 2014-2020, caso a 
mesma venha a ser aprovada.

Este cartão foi criado com o objetivo 
de promover o acesso a benefícios na 
aquisição de bens e serviços, propor-
cionados por entidades públicas e pri-
vadas do Município de Ílhavo, reve-
lando-se fulcral o estabelecimento de 
parcerias com entidades terceiras que 
se afigurem oportunas.

O estabelecimento de parcerias en-
tre o Município de Ílhavo e entidades 
externas visa essencialmente o alar-
gamento e diversificação dos bens a 
atribuir às famílias, tal como se encon-
tra consagrado nas Normas de Utiliza-
ção do Cartão Família do Município 
de Ílhavo, aprovado em Reunião de 
Câmara a 1 de junho de 2016.

As referidas parcerias constituem, 
por conseguinte, um meio para cons-
tituir uma autêntica rede de solidarie-
dade à escala local que, congregando 
sinergias e estimulando a criatividade 
social, possa qualificar as respostas dis-
poníveis para as famílias numerosas.

Câmara Municipal de Ílhavo 
associa-se a 
Campanhas 
de Sensibilização

No âmbito do Dia Interna-
cional para a Erradicação da 
Pobreza, que se assinala no 
dia 17 de outubro, a Câmara 
Municipal de Ílhavo voltou a 
associar-se à EAPN (Rede Eu-
ropeia Anti Pobreza) Portugal 
na promoção da campanha “A 
Pobreza Não”.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo voltou a participar na 
campanha de sensibilização 
sobre o Tráfico de Seres Huma-
nos, no dia em que se comemo-
ra o Dia Internacional Contra 
o Tráfico de Seres Humanos.

O tráfico de seres humanos 
é uma realidade com um im-
pacto económico comparável 
ao do tráfico de armas e de 
droga.

A campanha contou com a 
colaboração pro bono de re-
conhecidos fotógrafos nacio-
nais (Paulo Pimenta, Adria-
no Miranda, Rui Farinha, 
Lara Jacinto e Sérgio Aires) 
e do designer gráfico Miguel 
Januário que, em conjunto, 
criaram diversos suportes de 
comunicação e sensibilização 
nacional sobre as questões da 
pobreza.

Portugal não está imune a 
este fenómeno que acarreta 
consigo um conjunto de cau-
sas e consequências proble-
máticas: o crime organizado, 
a exploração sexual e labo-
ral, questões de género e de 
direitos humanos, quebra de 
suportes familiares e comu-
nitários.

Campanha para a 
Erradicação da Pobreza

Campanha sobre 
Tráfico de Seres Humanos 

No âmbito das comemora-
ções do Dia Mundial da Pre-
maturidade (17 novembro), a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
assinalou a data, iluminando 
com a cor púrpura a cúpula 
o edifício municipal durante 
uma semana.

O Município de Ílhavo, a 
convite da Associação Pais 
Prematuros, associou-se as-
sim ao movimento interna-
cional “Global Illumination”, 
que pretende chamar a aten-
ção das pessoas para a reali-
dade da prematuridade, ilu-
minando de cor roxa edifícios 
e monumentos de referência.

Nascem por ano cerca de 15 
milhões de bebés prematuros 
em todo o mundo. Em Por-
tugal, 8% dos bebés nascem 
antes do tempo. Segundo a 
Sociedade Portuguesa de Pe-
diatria, os bebés que nascem 

antes das 28 semanas de gra-
videz têm uma sobrevivência 
de 70%. Considera-se “prema-
turo” sempre que o bebé nas-
ce antes das 37 semanas de 
gestação.

No mês dedicado à prema-
turidade, a Associação Pais 

Prematuros desenvolveu ini-
ciativas em todo o país, com 
o intuito de promover a refle-
xão em torno desta temática 
e, consequentemente, intro-
duzir novas respostas para 
diminuir a taxa de prematu-
ridade.

Cúpula do edifício 
da Câmara Municipal de Ílhavo 
iluminada a púrpura para assinalar 
Dia Mundial da Prematuridade

Se tem 3 ou mais dependentes adira já 
para usufruir dos descontos que temos para si!

Mais informações em www.cm-ilhavo.pt 
ou no Gabinete de Atendimento Geral 
na Câmara Municipal de Ílhavo
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Município de Ílhavo 
fundador da
Associação Portuguesa de 
Cidades e Vilas de CerâmicaProtocolo 

CMI e Rede de Centros 
– Ciência Viva

O Município de Ílhavo aderiu recen-
temente à Associação Portuguesa de 
Cidades e Vilas de Cerâmica.

O processo de criação desta associa-
ção teve início em janeiro deste ano, 
numa reunião em Mafra, após, uma 
visita em dezembro de 2015, do coor-
denador europeu e simultaneamente 
italiano das cidades cerâmicas, acom-
panhado pelo coordenador espanhol, 
que executavam uma missão do Agru-
pamento Europeu de Cooperação Ter-
ritorial das Cidades Cerâmicas – com 
vista ao estabelecimento, na maioria 
dos países europeu, das respetivas as-
sociações de cidades cerâmicas.

Presentemente este Agrupamento, 
uma estrutura com peso institucional 
no seio da União Europeia, já agre-
ga associações de cidades cerâmicas 
de Itália, Espanha, França, Roménia 
e Alemanha, contando com mais de 
uma centena de cidades cerâmicas do 
continente europeu.

O principal objetivo da futura asso-
ciação portuguesa será a defesa, a va-
lorização e a divulgação do patrimó-
nio cultural e histórico cerâmico, bem 
como o intercâmbio de experiências 
entre os associados, nomeadamente a 
nível da conservação do património, 
o estabelecimento de parcerias entre 
cidades e vila com vínculos tradicio-
nais à cerâmica, seja do tipo produtivo, 
cultural ou de qualquer outro âmbito, 
conforme previsto no art.º 5º da minu-
ta de estatutos apresentada.

Tem ainda por objetivo a promoção 
da criação artística e a difusão da ce-
râmica tradicional e contemporânea, 
bem como o incentivo de relações de 
cooperação e intercâmbios entre os 
municípios associados a nível nacio-
nal ou na rede europeia.

Foi recentemente aprovada 
a minuta do Protocolo a esta-
belecer com a Rede de Centros 
– Ciência Viva, visando a pro-
moção do Município de Ílhavo 
e dos seus equipamentos cul-
turais.

No âmbito deste protocolo, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
irá vender títulos de entrada 
no Museu Marítimo de Ílhavo, 
Navio-Museu Santo André e 
Museu Vista Alegre com des-
conto de 20% sobre o valor em 
vigor aos clientes da Ciência 
Viva que apresentem o cartão 
da mesma.

Em 2017, a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo, através da 
Biblioteca Municipal, aposta 
numa atividade de promoção 
do livro e da leitura dedica-
da aos autores locais. Assim, 
é lançado o desafio a todos os 
que partilham o gosto pelos 
livros e pela leitura, para que 
participem nas sessões da Co-
munidade de Leitores.

Neste primeiro ano, as ses-
sões decorrem entre as 21h00 
e as 23h00, no Polo de Leitura 
da Gafanha da Nazaré/Fábri-
ca das Ideias e os escritores são 
os seguintes:

A participação nas sessões é 
gratuita, no entanto, as inscri-
ções são limitadas. 

Mais informações:
Tel.: 234 321 103 ∙ biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt
www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
facebook: bibliotecamunicipaldeilhavo

Comunidade de Leitores 
CMI divulga autores locais

No âmbito do Acordo de 
Amizade celebrado com Cida-
de de Grindavik, o Município 
de Ílhavo recebeu, no dia 17 
de novembro, uma delegação 
islandesa composta por tre-
ze pessoas (onze formandos 
adultos e dois professores) da 
Icelandic College of Fisheries 
de Grindavik.

Esta deslocação aconteceu 
depois da presença da Islândia 
como país convidado em agos-
to passado, na edição 2016 
Festival do Bacalhau, inicia-
tiva inédita que integrou di-
versas ações de promoção da 
cidade de Grindavik e de pro-
dutos Islandeses, bem como a 
divulgação de Portugal e de 
Ílhavo naquele país. As reuni-
ões efetuadas, quer no Navio-
-Museu Santo André quer na 
Universidade de Aveiro, per-
mitiram traçar um conjunto 
de novas ideias e estratégias 

Delegação Islandesa 
visitou Município de Ílhavo 
no âmbito do 
Acordo de Amizade 
Ílhavo/Grindavik

mais eficazes para o estreitar 
das relações, revelando-se 
uma excelente oportunidade 
para explorar futuras opor-
tunidades de cooperação em 
áreas como o mar, a educação 
e o turismo.

Prova dessa cooperação, que 
está agora a dar os primeiros 
frutos, foi a visita deste grupo 
que, durante todo o dia de on-
tem, teve a oportunidade de 
conhecer não só o município, 
mas especialmente uma em-
presa de bacalhau, o ForMar 
e o Museu Marítimo de Ílha-
vo, tendo sido recebido pelo 
Cônsul Honorário de Islândia 
na Região de Aveiro, António 
Ribau, e pelo Vereador Paulo 
Costa.

A delegação mostrou-se bas-
tante agradada com a visita, 
prometendo o regresso para 
uma estadia mais prolongada.

Polo de Leitura Gafanha da Nazare

21h00~23h00

livros em análise em 2017:

12 janeiro A rua suspensa dos olhos, de Ábio de Lapara
09 fevereiro Quase feliz, de Catarina Resende
09 marÇo Vista Alegre - Memórias do “Reino do Rio”, de Manuel Morgado
06 abril Estórias sem história, de António Marques Leal
11 maio Diabos, santos e outras criaturas, de Francisco Menezes
12 outubro Até que o mar nos separe, de Maria José Santana
09 novembro Amores de Ria, de José Barreto

Promover os autores locais é o objetivo 
desta Comunidade Leitores. 
Inscreva-se já, requisite o livro 
e participe nas primeiras sete sessões!
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No âmbito da Exposição 
“Ílhavo, Terra Milenar”, teve 
lugar no dia 17 de novembro 
a primeira palestra dedicada, 
exclusivamente dedicada ao 
primeiro módulo: “Ílhavo e o 
seu território”, 

Nesta tertúlia foi efetuada 
a caracterização do concelho 
em termos Geográficos e De-
mográficos, por Nuno Costa, 
Investigador do CIEMAr-Ílha-

Primeira tertúlia 
“Ílhavo e o seu território” contou 
com mais de 100 alunos e professores

A Exposição “Ílhavo, Terra Milenar” 
tem entrada livre e pode ser visitada 
de terça a sexta-feira, das 11h00 às 18h00 
e sábados das 14h00 às 19h00.
 
Marcação de visitas guiadas pelo n.º de telefone 
234 092 496 ou pelo e-mail cdi@cm-ilhavo.pt.

vo; Geológicos, por Cristina 
Bernardes, do Departamento 
de Geociências da Universida-
de de Aveiro (UA); da Fauna, 
por Fernando Leão do IDAD-
-UA, e Flora, por Rosa Pinho, 
do Departamento de Biologia, 
também da Universidade de 
Aveiro. Nesta “conversa, esti-
verem presentes mais de 100 
alunos e professores do con-
celho.

Inauguração da Exposição 
Ílhavo, Terra Milenar 
supera expetativas

dos livros notariais e paroquiais, a re-
alização de prospeções arqueológicas, 
entre outros, são uma riqueza incal-
culável para afirmar cada vez mais o 
município como uma referência cul-
tural.

Na sua intervenção, o Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo, Fernan-
do Caçoilo, sublinhou que deu luz ver-
de a este projeto na convicção de que 
a nossa história é importante e me-
rece ser mais conhecida: “Pode haver 
muito conhecimento, mas se não for 
partilhado pela comunidade, se ficar 
guardado na gaveta, não serve abso-
lutamente para nada”. Referiu ainda 
que “o passado dá-nos força e conhe-
cimento para percebermos o que de-
vemos fazer para o futuro das nossas 
gerações”.

Muito mais do que um fim, esta ex-
posição marca o início de uma inves-
tigação profunda, sistemática e con-
sistente sobre o Município de Ílhavo, 
abordando apenas os aspetos mais 
marcantes na nossa imensa História, 
impossível de materializar na sua to-
talidade dentro de quatro paredes. Um 
caminho sempre em aberto em dire-
ção ao conhecimento, estando previs-
ta a realização, nos próximos meses, 
de diversas iniciativas, quer junto das 
escolas, quer junto de diversos outros 
públicos.

Volvidos dois meses após a inaugu-
ração, já passaram pela “Ílhavo, Terra 
Milenar” escolas, grupos, instituições 
seniores e público em geral, ultrapas-
sando já os 600 visitantes.

Decorreu, no passado dia 15 de outu-
bro, a inauguração da Exposição “Ílha-
vo, Terra Milenar”, que contou com a 
presença de cerca de 170 visitantes.

Após as intervenções do Presidente 
da Câmara, Fernando Caçoilo, ao Ve-
reador da Cultura, Paulo Costa e da 
representante da coordenação cientí-
fica do projeto, Ana Ribeiro, que jus-
tificaram os motivos que levaram à 
execução do investimento, das etapas 
levadas a cabo e da importância que 
a iniciativa representa para o muni-
cípio, seguiu-se uma visita guiada que 
conduziu os visitantes por cada um 
dos módulos que compõem a mesma.

 Patente na Casa da Cultura de Ílha-
vo até ao dia 17 de abril de 2017, esta 
exposição volta a ser resultado do 
trabalho desenvolvido pela Câmara 
Municipal, através do Centro de Docu-
mentação de Ílhavo e do CIEMar-Ílha-
vo, empresas, instituições, Professores 
de Universidades diversas e investiga-
dores, num processo iniciado há dois 
anos e meio precisamente para conhe-
cer o passado e preparar o futuro.

A pretexto dos seus 720 anos de 
municipalidade, a Câmara Municipal 
decidiu investir na divulgação da in-
formação que se encontra sistemati-
zada, exibindo-a numa exposição que 
mostra, com orgulho, não só aos mu-
nícipes, mas também ao mundo, a sua 
longevidade, muito mais alargada do 
que se imagina, com a “Ílhavo, Terra 
Milenar”.

Embora de forma muito concentra-
da e resumida, esta exposição abor-
da questões, tais como a Etimologia, 
Geografia, Geologia, Biodiversidade, 
Demografia, Arqueologia, História e 
Património, fazendo a ponte para o 
Futuro do Município. A descrição da 
informação dos arquivos do Centro de 
Documentação, a preparação da sua 
divulgação através de uma base-de-
-dados, o investimento na descrição 
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A 5.ª edição do Seminário Desafios 
do Mar Português, realizou-se nos 
dias 21 e 22 de outubro, sob o tema “O 
Bacalhau: História e Futuro”, tendo 
como parceiro a Associação dos Indus-
triais de Bacalhau.

O tema em discussão na edição deste 
ano teve por objetivo a reflexão sobre 
um sector da atividade económica 
nacional de relevo como é a pesca do 
bacalhau, nas suas dimensões de cap-
tura, transformação, comercialização 
e sua importância estratégica, sem 
deixar de fomentar as observações 
em torno de temas histórico-culturais, 
onde se tem destacado o contributo do 

Seminário 
Desafios do Mar 
Português
“O Bacalhau: História e Futuro”

Conversas de Mar
Exposição 
“St John’s, Porto de Abrigo 
- A Frota Branca de Paul A. Soik” Museu Marítimo de Ílhavo.

Numa altura em que se discute a re-
definição do “mar português”, numa 
perspetiva essencialmente económica 
e geopolítica, o Museu Marítimo de 
Ílhavo continua a promover momen-
tos de reflexão e discussão em torno 
de temas de cultura marítima. 

Tratam-se de temas que, pela sua 
atualidade e centralidade no debate 
público e pela sua importância histó-
rico-cultural, mostram-se socialmen-
te relevantes para a promoção de uma 
educação informal e contribuem para 
a construção cívica de uma cultura 
marítima.

O documentário “A um mar 
de distância”, apoiado pela 
Câmara Municipal de Ílha-
vo, teve estreia nacional no 
Museu Marítimo de Ílhavo 
(MMI), no dia 4 de novembro. 
Na sessão de estreia, que es-
gotou, esteve presente o reali-
zador, Pedro Magano, natural 
de Ílhavo, entretanto distin-
guido como realizador do mês 
pelo FEST New Directors | 
New Films Festival. No dia 5 
de novembro, o MMI voltou a 
exibir o documentário.

Produzido pela Pixbee, com 
argumento de Pedro Maga-
no e Abel Coentrão, “A um 
mar de distância” conta as 

Estreia nacional de 
“A um Mar de distância” 
realizou-se no Museu

histórias dos portugueses 
que morreram na Pesca do 
Bacalhau durante o Estado 
Novo, retira-as do anonimato, 
resgatando-os de volta a casa, 
“numa espécie de trasladação 
da memória”. 

Além da Câmara Munici-
pal de Ílhavo, a produção do 
documentário contou com o 
apoio da Câmara Municipal 
de Vila do Conde, da Câmara 
Municipal de Caminha, da 
Mútua de Pescadores, da Aca-
demia do Bacalhau de Massa-
chusetts, da Associação Bind’ 
Ó Peixe e da RTP - Rádio Tele-
visão Portuguesa.

O Museu Marítimo de Ílha-
vo associou-se à celebração 
das Jornadas Europeias do 
Património, promovidas pela 
Direção-Geral do Património 
Cultural e dedicadas ao tema 
Comunidades e Culturas. 
Como tal, no dia 24 de setem-
bro, a exposição “St John’s, 
Porto de Abrigo - A Frota 
Branca de Paul A. Soik”, orga-
nizada em cooperação com a 
Bind’ó Peixe - Associação Cul-
tural, tornou-se no mote para 
uma sessão das “Conversas de 
Mar”.

Alguns dos pescadores ba-
calhoeiros identificados nas 
fotografias do artista norte-a-
mericano foram convidados 
deste momento de partilha de 
vivências e memórias. 

A sala das exposições tem-
porárias do Museu Marítimo 
de Ílhavo, que acolheu a expo-
sição “St John’s, Porto de Abri-
go - A Frota Branca de Paul A. 
Soik”, foi o cenário escolhido 
para esta sessão das “Conver-
sas de Mar”.
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Prestes a atingir os seus 80 anos de 
vida, o Museu Marítimo de Ílhavo 
(MMI) tem consolidado a sua estraté-
gia de internacionalização e constru-
ído novas parcerias. Nomeadamente, 
com museus estrangeiros, universida-
des, comunidades marítimas e produ-
tores artísticos.  

Neste sentido, no dia 17 de setem-
bro deslocou-se a Portugal a equipa 
dirigente do Museu das Pescas de Mo-
çambique, cujo projeto e organização 
têm sido desenvolvidos em estreita 
cooperação com o MMI, ao abrigo de 
um protocolo de cooperação assinado 
em 2013 entre o Município de Ílhavo 
e aquele Museu, sediado em Maputo. 

Trata-se de uma organização funda-
mental no desenvolvimento das pes-
cas e da economia do mar em Moçam-
bique, um museu nacional que contou 
com financiamento norueguês. 

Além do MMI, o Museu Marítimo de 
Barcelona e o Museu Naval de Paris 
têm, também, acompanhado e apoia-
do o crescimento do Museu das Pescas 
de Moçambique.

Museu Marítimo de Ílhavo 
mais internacionalização 
e novas parcerias

No que diz respeito a parcerias com 
universidades, no dia 14 de outubro 
o MMI  acolheu uma parte dos tra-
balhos da Rede de Estudo dos Fascis-
mos, Autoritarismos, Totalitarismos e 
Transições para Democracia (REFAT), 
que agrega o CEIS20 da Universida-
de de Coimbra e as universidades de 
Bolonha, Vigo, São Paulo e Federal de 
Santa Maria. O colóquio, dedicado ao 
tema “A estética dos regimes autoritá-
rios e totalitários”, contou com a coo-
peração do MMI, incluindo aborda-
gens sobre as pescas e a maritimidade. 

Destacou-se ainda, no dia 24 de se-
tembro, a participação do MMI nas 
Jornadas Europeias do Património 
através de uma “Conversa de Mar”, 
com dois protagonistas da Faina 
Maior, que se encontram retratados 
na magnífica exposição que está pa-
tente no Museu, “St. John’s – Porto de 
Abrigo”, de Paul Anna Soik. Esta ini-
ciativa, construída em parceria com 
a Associação Bind’Ó Peixe, de Vila do 
Conde, associou-se ao acolhimento no 
Museu de uma visita-convívio de pes-
cadores das Caxinas. Alguns dos pes-
cadores bacalhoeiros identificados nas 
fotografias da exposição foram convi-
dados para este momento de partilha 
de vivências e de memórias.

O Museu Marítimo de Ílha-
vo assinalou o Dia Nacional 
do Mar a 19 de novembro, 
com dois momentos chave: 
a inauguração da exposição 
“Meia Laranja”, de Hermano 
Noronha; e uma versão muito 
especial das “Visitas Salgadas 
ao quadrado”.

A exposição “Meia Laran-
ja” mantém viva as imagens 
dos lugres bacalhoeiros, de 
pano aberto, saindo a barra, 
esguios e imponentes, e as 
mulheres dos seus tripulan-
tes, correndo e acenando no 
paredão, em choros copiosos. 
Além da invocação da pesca 
do bacalhau, a guerra de Áfri-
ca é igualmente invocada na 
sua mítica relação com esta 
atividade, dada a possibilida-
de de escolha por um dos ca-
minhos, aos homens de então.

Dia Nacional do Mar 
assinalado 
com exposição de fotografia 
e visita encenada 
com o CASCI e CERCIAV

Trata-se de uma exposição 
que faz viajar no tempo, par-
tilhando memórias que se di-
videm entre os mares gelados 
no Atlântico Norte e os matos 
africanos, cenário da guerra 
colonial. A exposição estará 
patente na sala de exposições 
temporárias do Museu Marí-
timo de Ílhavo até 2 de abril 
de 2017.

Depois da inauguração 
desta exposição realizou-se a 
versão especial “Visitas Salga-
das ao quadrado”, um projeto 
comunitário orientado por 
Adriana Campos, que contou 
com a participação de pessoas 
portadoras de deficiência do 
CASCI e da CERCIAV.



36  ·  Município de Ílhavo  ·  dezembro 2016

Utilize os transportes 
ílhavoin.
A SUA NOVA REDE DE TRANSPORTES.

TARIFÁRIO

Bilhete simples 
(*Viagens gratuitas aos dias úteis, 
   de 1 a 9 de Junho de 2016.)

1€* desconto se adquirido com Cartão Valor10%
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3ª feira › Partida 9.09

Chegada 12.22
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Chegada 12.15
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O prometido é devido – no dia 12 de 
novembro celebrou-se a mudança e os 
centros culturais de Ílhavo desapare-
ceram para dar lugar a quatro novos 
espaços diferentes e complementares 
entre si (a Casa da Cultura de Ílhavo, 
a Fábrica das Ideias - Gafanha da Na-
zaré, o Laboratório das Artes – Teatro 
Vista Alegre e o Cais Criativo – Costa 
Nova), unidos sob um nome: 23 Milhas.

A revelação ao público do significa-
do da mudança e do nome do projeto 
global, que irá nortear a cultura no 
Município de Ílhavo aconteceu no sá-
bado passado, num dia preenchido de 
espetáculos, dirigidos a um público 
diversificado, que encheu as salas do 
Município. 

Ao final da manhã e ao início da 
tarde, realizaram-se duas visitas que, 
em dois autocarros cheios, levaram 
os curiosos a “olhar por dentro” e a 
descobrir as particularidades arqui-
tectónicas dos quatro equipamentos 
culturais. Seguiu-se a atuação de dois 
Quartetos de Saxofone do DeCA (De-
partamento de Comunicação e Arte da 
Universidade de Aveiro), que esgotou o 
Laboratório das Artes – Teatro da Vis-
ta Alegre, um espectáculo que marca 
a primeira das muitas parcerias que 
se adivinham entre o 23 Milhas e este 
departamento da academia aveirense. 

A tarde cultural continuou com o 
concerto de António Bastos & You 
Band, no Cais Criativo - Costa Nova, 
num ambiente descontraído, com os 
ritmos electrónicos a apelar à dança e 
à interação com o músico.

A música deu lugar ao teatro, com a 
peça de Mickael de Oliveira, “A Cons-
tituição”, na Fábrica das Ideias - Gafa-
nha da Nazaré. Em palco, Maria Leite, 
Miguel Moreira, Paulo Pinto e Pedro 
Lacerda discutiram o documento que 
rege o Estado, desafiados a “criar uma 
constituição perfeita para uma comu-
nidade imperfeita”. 

À noite a chuva parou e permitiu 
mais um concerto, desta vez ao ar li-
vre, na praça da Casa da Cultura de 
Ílhavo. Os Deolinda fecharam o dia 
com chave de ouro, trazendo as mú-
sicas do novo disco “Outras Histórias”, 
bem como outras mais antigas e de re-
frões já bem decorados. Depois do con-
certo, o público despediu-se da praça 
com um DJ Set de encerramento.

Em cada espetáculo, a atenção do 
público foi requisitada para a apresen-
tação do projeto 23 Milhas, bastante 
aplaudido por todas as plateias, que 
aderiram em força ao programa de 
sábado e que não quiserem perder o 
nascimento desta nova fase.

No dia anterior, 11 de novembro, re-
alizou-se uma pré-apresentação do 23 
Milhas para um público especializado, 
nomeadamente programadores cul-
turais de todo o país, bem como para 
jornalistas e para atuais e futuros par-
ceiros do novo projeto. Perante mais 
de 150 convidados bastante interessa-
dos no potencial do 23 Milhas, o Mu-
nicípio mostrou o futuro promissor da 
cultura ilhavense, realizando depois 
uma visita guiada aos quatro espaços 
culturais.

23 Milhas é o alcance luminoso do 
Farol da Barra e, a partir de agora, 
é também o nome do projeto de 
transformação cultural do município 
de Ílhavo, que se foca no conteúdo 
cultural e que abandona a ideia de 
Centros Culturais. Em quatro espaços 
– Laboratório das Artes –Teatro Vista 
Alegre, Fábrica das Ideias – Gafanha 
da Nazaré, Casa da Cultura de 
Ílhavo e Cais Criativo Costa Nova –, é 
dinamizado um plano holístico para 
a cultura, valorizando o património 
imaterial ilhavense, integrando 
a comunidade nos processos de 
criação, levando mais artistas ao 
concelho e o concelho ao mundo.
Trata-se de um projeto dinâmico 
nas várias áreas de criação artística, 
música, teatro, dança, arquitetura, 
design, ilustração e cinema, que 
aposta tanto na contemporaneidade, 
como nos típicos eventos e rituais 
ilhavenses. Promove a criação e o 
pensamento e cultiva a relação entre 
criador e espectador.

www.23milhas.pt

23 Milhas
nova fase da cultura no Município 
começou a 12 de novembro
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A 12 de novembro, apresentou-se 
uma nova fase da cultura no Muni-
cípio de Ílhavo. Para a “despedida” da 
anterior etapa, preparou-se uma “ro-
busta” programação nas áreas da mú-
sica e teatro, sem esquecer as crianças.

Dead Combo (29 de outubro), Car-
los Mendes (5 de novembro), António 
Zambujo (18 de novembro), You Can’t 
Win, Charlie Brown (3 de dezembro), 
Rita Guerra (10 de dezembro) e Rodri-
go Leão & Scott Matthew (17 de de-
zembro) foram os grandes concertos 
que se realizaram ao longo do último 
trimestre do ano.

Ainda na música, neste trimestre, 
iniciou-se o “Acorda à Tarde”, um ciclo 
de concertos de cordas, que continua 
em 2017, e que de 15 em 15 dias, confe-
re uma nova dinâmica aos domingos à 
tarde, no Teatro da Vista Alegre. Júlio 
Resende (16 de outubro) , Marco Luz 
(30 de outubro), Norberto Lobo (27 de 
novembro) e Filho da Mãe (11 de de-
zembro) foram os primeiros concertos 
do ciclo, que terminam com uma con-
versa com cada músico, servida com 
chá e biscoitos.

À música juntou-se o teatro, com a 
peça “hOtelo” (9 de dezembro), de Pe-
dro Lacerda, numa leitura a partir da 
peça “Otelo”, de William Shakespeare. 

Os mais novos puderam contar com 
uma  enriquecedora programação, co-
meçando com a visita “Onde as artes 
acontecem” (30 de outubro). Ao longo 
do trimestre, realizaram-se diversos 
espetáculos para bebés e crianças, 
sempre ao domingo: “Ver a Odisseia 
para chegar a Ítaca” – teatro para 
crianças (6 de novembro), “Circo Giras-
sol” – música para bebé (20 novembro); 
“E Depois do cinzento” – dança (27 de 
novembro) e “O Limpa Palavras...e ou-
tros Poemas” – teatro para crianças (11 
de dezembro).

Na sala de exposições, foi inaugura-
da a 15 de outubro a exposição “Ílhavo 
Terra Milenar”, fruto de dois anos e 
meio de investigação sobre o passado 
do Município, que tem permitido de-
senvolver um potencial informativo 
sem precedentes.

Carlos Mendes

Júlio Resende

Depois do Cinzento

Marco Luz

Onde as artes acontecem

Dead Combo

2016 encerra 
com programação 
“robusta”
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programação 
Acorda à Tarde 
- Ciclo de Concertos de Cordas
Laboratório Artes Teatro Vista Alegre

Depois dos concertos: conversa com os músicos, 
acompanhada de chá e biscoitos

8 janeiro dom 16h00 

Joana Gama

22 janeiro dom 16h00

Luís Martins

5 fevereiro dom 16h00

André Barros

19 fevereiro dom 16h00

Lula Pena
M/6 anos
Entrada: € 8,00 (bilhete individual) 
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos 
e cartão jovem municipal (20%)
€ 20,00 (bilhete ciclo – 4 concertos)

JANEIRO 

28 sáb 21h30 teatro

O Nome da Rosa
por Pedro Zegre Penim
Casa Cultura Ílhavo

M/12 anos

29 dom 11h00 teatro para crianças

História Mergulhada
por Ana Lúcia Palminha
Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré
3-6 anos

FEVEREIRO 

10 sex 21h30 teatro

O Despertar da Primavera 
(ante-estreia)
Teatro Praga
Casa Cultura Ílhavo

12 dom 
10h00/11h30 música para bebés

Viagem ao Espaço
por Ana Bento
Casa Cultura Ílhavo

16h00 cinema

Extensão 
Arquiteturas Film Festival

25 sáb 21h30 música

Ricardo Ribeiro
Hoje é assim, amanhã não sei
Casa Cultura Ílhavo

26 dom 16h00 teatro

A Noite Canta
por Tiago Correia
Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré
M/12 anos

26 dom 11h00 teatro para crianças

Comer a Língua
por Catarina Lacerda
Textos de Regina Guimarães
Laboratório Artes Teatro Vista Alegre
6-12 anos

MARÇO 

1~10
Mostra de Robertos e Marionetas
Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré

3 sex 21h30 música

Filipe Catto
Tomada
Casa Cultura Ílhavo

11 sáb 21h30 música

First Breath After Coma
Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré

18 sáb 21h30 dança

Projeto Espiões
de Filipa Francisco
Casa Cultura Ílhavo

19 dom teatro para crianças

Onda
Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré
10h00 3-36 meses
11h30 3-5 anos

25 sáb 21h30 revista

“Uma empregada dos diabos”
Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré

26 dom 16h00 cinema

Extensão 
Planos Film Festival
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Saberes 
com Sabor…

21 de outubro
Valter Hugo Mãe 
em sessão 
na Biblioteca Municipal

Na sexta-feira, dia 21 de outubro pe-
las 21h30, a Biblioteca Municipal de 
Ílhavo acolheu o autor Valter Hugo 
Mãe numa sessão de apresentação e 
conversa sobre o seu novo livro - “Ho-
mens imprudentemente poéticos”. A 
conversa moderada pela Professora 
Doutora Ana Margarida Ramos, levou 
os cerca 120 participantes numa via-
gem que foi do Japão, cenário do novo 
livro, às Caxinas, passando pelo Brasil 
e Islândia. Uma conversa animada, 
onde o autor conquistou com as suas 
palavras e histórias, sem dúvida uma 
noite a repetir…

Em outubro arrancou mais 
uma temporada de sessões 
teórico-práticas “Saberes com 
Sabor…”, com novas temáticas, 
sempre sensibilizando os par-
ticipantes para a necessidade 
de uma alimentação mais 
saudável e equilibrada. 

A primeira sessão, orien-
tada pela Nutricionista Sara 
Fernandes, realizou-se no dia 
22 de outubro, cujo tema: “Lei-
tura de Rótulos Alimentares” 
despertou o interesse de 22 
participantes. 

Já no dia 3 de dezembro a 
sessão “Doces de Natal sem 
açúcar”, por Helena Sardo, 
motivou as 28 participantes 
a preparar as suas receitas 
desta época festiva de forma 
mais saudável.

Marque já na sua agenda as 
próximas sessões. Estas rea-
lizam-se sempre aos sábados, 
pelas 16H30, as inscrições são 
limitadas. 

www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
biblioteca _ municipal@cm-ilhavo.pt
Facebook: bibliotecamunicipaldeilhavo

Remédios Caseiros
14 janeiro

Alimentação macrobiótica
25 marco

cozinhar sem Glúten
18 fevereiro

horta de varanda
22 abril

As sessões realizam-se sempre às 16h30 
com a duração de aproximadamente 90 minutos.

Inscrição prévia obrigatória.
Custo: 5 Euros

T 234 321 103  .  biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt
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O projeto “Ao Som das Histó-
rias” comemorou no passado 
dia 5 de outubro cinco anos de 
emissões, este é um projeto da 
Biblioteca Municipal de Ílha-
vo, que em parceria com a Rá-
dio Terranova, semanalmen-
te, promove o livro e a leitura 
através das ondas da rádio. 

A primeira história foi para 
o ar no dia 5 de outubro de 
2011 e, desde então, todas as 
semanas crianças e adultos, 
autores, ilustradores, músi-
cos... pessoas mais ou menos 
conhecidas do panorama 
literário, musical e cultural 
português deram a sua voz às 
histórias: Afonso Cruz, André 
Letria, António Mota, Antó-
nio Zambujo, David Machado, 
João Pedro Mésseder, João 
Vaz de Carvalho, Luísa Sobral, 
Madalena Matoso, Maria João 
Abreu, Miguel Ângelo entre 
outros, num total de 262 his-
tórias...

5 anos de “Ao Som das Histórias”

Na sintonia 105.0 Mhz, to-
das as quartas-feiras às 18h40, 
com repetição aos sábados pe-
las 9h45, uma nova história 
vai para o ar. 

As histórias podem ser re-
quisitadas na Biblioteca Muni-
cipal ou nos Polos de Leitura e 
ouvidas ou descarregadas em 
www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt.

Todas as semanas uma his-
tória nova… acompanhe se-
manalmente o ritmo das his-
tórias na sua Biblioteca!

Em janeiro

10 janeiro a 28 fevereiro
Exposição “Estrambólicos”
Esboços e Ilustrações de André Letria
 
14 janeiro
Oficina “A Casa dos Estrambólicos”
por André Letria
Vem construir a casa para o teu Estrambólico 
com ajuda do ilustrador André Letria!
Inscrição prévia é obrigatória.

28 janeiro
15h00~18h00 Workshop de escrita Criativa 
com Pedro Chagas Freitas
Inscrição prévia é obrigatória.

21H00 À conversa com… 
Pedro Chagas Freitas
Apareça!

Era Uma Vez… 
A Escola!
Exposição dos trabalhos 
realizados no âmbito 
da atividade: 
“A Biblioteca Municipal 
vai às Bibliotecas Escolares”

Ao longo do mês de outubro 
a Biblioteca Municipal esteve 
presente nas oito Bibliotecas 
Escolares, para realizar mais 
uma sessão de promoção do 
livro e da leitura no âmbito 
da atividade “A Biblioteca 
Municipal vai às Bibliotecas 
Escolares”. 

Esta sessão, dedicada ao 
tema “Era uma vez… a Esco-
la!”, teve lugar no espaço da 
Biblioteca Escolar, onde foi di-
namizada uma sessão de Hora 
do Conto com todas as crian-

ças, desde o Jardim-de-Infân-
cia ao 4.º ano de escolaridade. 
No final da sessão foi lançado 
um desafio para a realização 
de um trabalho, em contexto 
escolar ou familiar. Os traba-
lhos realizados estarão pre-
sentes, para votação, numa 
exposição ao longo do mês de 
janeiro na Biblioteca Munici-
pal. Como prémio, cada uma 
das BE vencedoras receberá 
um conjunto de livros. 

Venha votar 
no seu trabalho favorito!

Quartas-feiras 18h40
Sábados 09h45

Um programa na Rádio Terranova (105.0 FM) 
Todas as histórias estarão disponíveis na BMI
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O Município de Ílhavo, em conjunto 
com a Universidade de Aveiro, Admi-
nistração do Porto de Aveiro e Asso-
ciação Portuguesa de Aquacultores, 
celebraram no passado dia 30 de no-
vembro, no Aquário dos Bacalhaus do 
Museu Marítimo de Ílhavo, o protoco-
lo de cooperação para a criação e de-
senvolvimento do CITAQUA – Centro 
de Inovação e Tecnologia em Aquacul-
tura, a instalar junto ao ECOMARE.

Este protocolo visa a qualificação 
e desenvolvimento de processos de 
inovação, transferência de tecnologia 
e do apoio às empresas no sector da 
Aquacultura, suportando-se em par-
cerias e processos de excelência de re-
levância nacional e internacional.

Esta oportunidade surge no âmbito 
do funcionamento da Plataforma Tec-
nológica do Mar (PT Mar), que susten-
ta a aposta da Universidade na criação 
de redes de competências, direciona-
das para setores-chave da economia 
do mar, nomeadamente, a aquacul-
tura sustentável e biotecnologia ma-
rinha, num contexto em que a inves-
tigação, as tecnologias e processos se 
encontram em desenvolvimento pela 
UA nesta área particular. 

O protocolo assenta ainda no po-
tencial da aquacultura em Ílhavo, na 
Região de Aveiro e em Portugal, cla-
ramente evidenciado pelas políticas 
públicas que estão a ser seguidas, bem 
como os desafios que as empresas do 
setor enfrentam ao nível da inovação, 
competitividade e internacionaliza-
ção, podendo beneficiar das sinergias 
criadas entre as entidades do sistema 
científico e tecnológico nacional para 
ultrapassar com sucesso esses mesmos 
desafios.

Protocolo para criação do 
CITAQUA 
assinado em Ílhavo

Assinatura de Protocolo CMI 
e Associação da Pesca Artesanal da Região de Aveiro

Decorreu, no dia 10 de de-
zembro, a assinatura do proto-
colo de colaboração entre a Câ-
mara Municipal de Ílhavo e a 
APARA – Associação da Pesca 
Artesanal da Região de Aveiro.

Esta assinatura, que decor-
reu nas instalações da APA-
RA, na Gafanha da Nazaré 

(Porto de Pesca Costeira), teve 
como enquadramento de fun-
do a importância estratégica 
do sector das pescas, do mar 
e da ria de Aveiro para o de-
senvolvimento económico e 
social do município, expressi-
vamente consagrada nos ei-
xos estratégicos âncora “Mar 

e Ria” e “Economia + Compe-
titiva” do Plano Estratégico do 
Município de Ílhavo aprovado 
em 2015.

A participação ativa e inte-
ressada na defesa dos legíti-
mos direitos e aspirações da 
comunidade profissional liga-
da à APARA, os desafios que 
esta associação e seus asso-
ciados enfrentam ao nível da 
inovação, da competitividade 
e da afirmação nacional, os 
desafios conjuntos que se co-
locam em termos das candi-
daturas aos fundos comunitá-
rios, bem como o interesse do 
Município de Ílhavo em apro-
fundar uma visão integrada 
e assegurar uma intervenção 
esclarecida e informada acer-

ca dos setores mais represen-
tativos da economia local, 
tendo em vista a construção 
de um modelo de desenvolvi-
mento territorial e económico 
harmonioso, presidiram à as-
sinatura deste protocolo por 
parte da Câmara Municipal 
de Ílhavo e da APARA.

No que se refere às áreas de 
colaboração previstas, estas 
passam pela partilha de infor-
mação e participação conjun-
ta na defesa dos interesses do 
Município de Ílhavo, das suas 
comunidades e das atividades 
económicas ligadas ao setor 
da pesca artesanal, apoio e 
partilha de informação ao ní-
vel dos fundos comunitários 
e apoio à organização e reali-

zação de iniciativas várias da 
APARA. O Festival da Sardi-
nha, a realizar em meados de 
julho de 2017, na Costa Nova, 
e que se pretende de abran-
gência regional, será já uma 
iniciativa concreta a realizar 
no âmbito deste protocolo.

De referir ainda que a APA-
RA tem sede no Porto de Pes-
ca Costeira, situado na fre-
guesia da Gafanha da Nazaré, 
e é uma Associação represen-
tativa de mais de 300 empre-
sas coletivas e individuais na 
área da pesca artesanal, sen-
do assim uma das maiores as-
sociações de empresas sedea-
das na região de Aveiro e uma 
das maiores a nível nacional 
na área da pesca artesanal.

Acreditação da 
Incubadora de Empresas 
do Município de Ílhavo 
para a prestação 
de serviços de incubação 
(Vales de Incubação)

A Incubadora de Empresas 
do Município de Ílhavo foi re-
centemente acreditada para 
a realização de Vales Incuba-
ção, na sequência da candida-
tura ao Portugal 2020 conclu-
ído em setembro último.

De forma sucinta, o Vale 
Incubação é uma das medidas 
de apoio ao empreendedoris-
mo promovida no âmbito do 
programa Startup Portugal e 
tem como objetivo conceder 
apoio a empresas com menos 
de doze meses de atividade, 
através da prestação de servi-
ços de incubação imprescindí-
veis para a sua consolidação. 
O incentivo é de 75% (não 
reembolsável) com um limite 
máximo de 5.000,00 euros 
por projeto. Presentemente 
e até ao próximo dia 30 de 
dezembro estão abertas can-
didaturas ao Vale Incubação 
para as empresas na situação 
descrita (Aviso 20/SI/2016).

Localizada no Centro de In-
vestigação e Empreendedoris-
mo do Mar (CIEMar-Ílhavo), 
junto ao Museu Marítimo de 
Ílhavo, a Incubadora de Em-
presas do Município de Ílhavo 
tem como temática empreen-
dedora a Economia do Mar 
e faz parte da IERA – Rede 
de Incubadoras da Região de 
Aveiro, onde assume uma 
contribuição diferenciada e 
única, tendo em conta a sua 
especialização neste impor-
tante setor económico para a 
Região de Aveiro.

As empresas interessa-
das em candidatar-se a esta 
medida poderão contactar a 
Incubadora de Empresas do 
Município de Ílhavo através 
do correio eletrónico safe@
cm-ilhavo.pt, do n.º de telefo-
ne 234 092 496 ou diretamen-
te nas suas instalações.

Mais informação em 
www.cm-ilhavo.pt.



 Município de Ílhavo ·  dezembro 2016  ·  43

Projeto GAFe Bike Lab
Consolidação da Gafanha da Nazaré 
como a capital da utilização da bicicleta: 

Ciclo “Ecossistemas 
de Inovação 
e Empreendedorismo 
na Economia do Mar” 
promove a inovação 
e o empreendedorismo

O GAFe Bike Lab  pretende 
ser o embrião de um centro de 
prototipagem rápido (FabLab) 
com tecnologias e processos 
com impacte na inovação e no 
empreendedorismo no muni-
cípio de Ílhavo, suportado na 
temática da bicicleta e da mo-
bilidade suave. O desafio des-
te projeto passa também por 
alargar o projeto à componen-
te letiva desta escola secundá-
ria, pretendendo-se trabalhar 
com os alunos no desenvol-
vimento de pequenos equi-
pamentos como sensores e 
modelagem 3D de acessórios 
para a bicicleta, suportadas 
no uso de impressoras 3D fa-
bricadas no concelho de Ílha-
vo. A Universidade de Aveiro, 
através da sua Plataforma 
Tecnológica da Bicicleta e Mo-
bilidade Suave, está também 
envolvida neste projeto desde 
o primeiro momento. 

Neste momento, e fruto da 
colaboração e trabalho em 
rede entre as várias insti-

A Incubadora de Empresas 
do Município de Ílhavo ini-
ciou no mês de outubro um 
ciclo temático de conversas 
intitulado ‘’Ecossistemas de 
Inovação e Empreendedo-
rismo na Economia do Mar’’, 
com a ambição de conhecer e 
divulgar a forma como a ino-
vação e o empreendedorismo 
são conduzidos em empresas 
e entidades de referência na-
cional deste importante setor 
económico. 

Desta forma, e com uma 
regularidade que se pretende 
mensal, os empreendedores 
e empresários do Município 
de Ílhavo poderão estar em 
contacto com novas e dife-
renciadas realidades, tendo 
a oportunidade de interagir 
e refletir de forma informal 
com empresas e entidades de 
relevância nacional e inter-

Foi inaugurado no dia 27 de setembro, 
na Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, 
o “GAFe Bike Lab”, tendo este projeto 
resultado de um desafio lançado 
pela Câmara Municipal de Ílhavo 
a este estabelecimento de ensino. 

tuições, existe já um espaço 
físico na escola secundária 
com cerca de cerca de 30 m2 
vocacionado para pequenos 
trabalhos e adaptações às bi-
cicletas junto à cantina e ao 
bar da escola, e que permite 
ainda a realização de pales-
tras, exposições e discussões 
sobre esta temática, bem 
como trocar experiências e 
pedir apoio técnico. O desen-
volvimento deste projeto terá 
ainda em conta um conjunto 
de outros projetos vocaciona-
dos para a área da mobilidade 
urbana sustentável, com des-
taque para a implementação 
do Plano de Ação para a Mo-
bilidade Urbana Sustentável 
recentemente aprovado no 
âmbito do Portugal2020, bem 
como outros projetos, incluin-
do projetos com empresas e 
com a Universidade de Aveiro 
onde se espera que o envolvi-
mento do GAFe Bike Lab seja 
uma mais-valia para o suces-
so dos mesmos. Em termos de 

financiamento deste espaço, a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
atribuiu já um apoio extraor-
dinário de 910,00 euros.

Sendo por todos conhecido, 
nunca é demais referir que a 
Escola Secundária da Gafa-
nha da Nazaré é a escola no 
concelho de Ílhavo com mais 
utilizadores de bicicleta, sendo 
também a escola em Portugal 
onde mais alunos e funcio-
nários usam a bicicleta nas 
suas deslocações casa-escola 
e várias vezes dada na comu-
nicação social como uma refe-
rência nacional nestas áreas. 
O desenvolvimento do GAFe 
Bike Lab é entendido ainda 
como uma componente estra-
tégica para reforçar a notorie-
dade da Cidade da Gafanha da 
Nazaré associada à temática 
da bicicleta e da mobilidade 
suave, que foi considerada a 
cidade em Portugal onde se re-
gista o maior numero absoluto 
de deslocações casa-trabalho e 
casa-escola em bicicleta.

Feira de Emprego 
e Formação 
do Município de Ílhavo 
registou muita procura

A Fábrica das Ideias da Ga-
fanha da Nazaré recebeu, du-
rante a manhã do passado dia 
17 de novembro, a segunda 
edição da Feira de Emprego 
e Formação do Município de 
Ílhavo, registando uma pro-
cura de mais de cem pessoas.

Alinhada com o principal 
objetivo do SAFE – Serviço de 
Apoio à Formação e ao Em-

prego e do GIP - Gabinete de 
Inserção Profissional, a capa-
citação e motivação dos mu-
nícipes para uma procura de 
emprego mais eficaz, a feira 
contou com a presença de vá-
rias entidades, nomeadamen-
te o Grupo Visabeira, a Prio 
Energy, a Pascoal&Filhos, a 
Mar Lusitano, a Portubike, a 
Kelly Services, a Synergie, o 

Instituto de Emprego e For-
mação Profissional, o Gabine-
te de Inserção Profissional, a 
Associação Industrial do Dis-
trito de Aveiro e Gabinete de 
Estágios e Saídas Profissonais 
– Universidade de Aveiro.

Esta atividade teve como 
propósito a aproximação dos 
cidadãos desempregados às 
entidades recrutadoras, ini-
ciando-se com uma pequena 
sessão de abertura, Speed 
Recruitment (entrevistas rá-
pidas fictícias) e Balcões de 
Esclarecimento, onde os par-
ticipantes tiveram a oportu-
nidade de realizar inscrições 
para emprego, trocar contac-
tos, fazer currículos, analisar 
as melhores saídas profissio-
nais e os perfis mais procura-
dos na região. 

A Câmara Municipal de 
Ílhavo, atenta à nova realida-
de social e ao atual estado da 
taxa de desemprego, continua 
empenhada em sensibilizar o 
tecido empresarial para as es-
tratégias de inserção ou rein-
serção profissional da popula-
ção ativa do município.

nacional, existindo assim o 
potencial de novas oportuni-
dades de empreendedorismo, 
de inovação e de desenvolvi-
mento de negócios. 

Os encontros realizados em 
outubro (dia 13) e em novem-
bro (dia 30), contaram, respe-
tivamente, com a presença de 
Miguel Cunha, CEO da em-
presa Testa&Cunhas, e com 
Adelino Costa Matos, CEO da 
A. Silva Matos Energy S.A., 
tendo-se registado a partici-
pação de cerca de 40 pessoas. 

O reforço do desenvolvi-
mento económico, do empre-
go, do empreendedorismo e 
da inovação sustentáveis no 
município na área da econo-
mia do mar são alguns dos ob-
jetivos a alcançar pela Câma-
ra Municipal de Ílhavo com o 
desenrolar desta iniciativa ao 
longo dos próximos meses.
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informações e inscrições: 
Fórum Municipal da Juventude 
forumjuventude_ilhavo@cm-ilhavo.pt
T 234 321 079 
 forumjuventude_gafanhanazaré@cm-ilhavo.pt
T 234 183 773

3 TU
RNOS/ANO 

90 HORAS/TU
RNO

200€/TU
RNO

2.º TURNO ABRIL~JUNHO
inscrições até 11 de março 2017
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Valorização e Promoção do 
Património e da Cultura 

do Mar

Comunicação e Imagem

Dinamização de 
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Animação Cultural

Prot
eç

ão
 Civil

Ed
uc

aç
ão

 e
 S

en
sib

iliz
aç

ão
 A

m
bi

en
ta

l

Apoio à Juventude

Fomento da 
Atividade Desportiva

PUB

Conversas com Gente Nova 
é uma tertúlia dirigida prefe-
rencialmente ao público mais 
jovem, com o intuito de dar a 
conhecer pessoas e/ou assun-
tos que se destacam nas suas 
áreas profissionais, podendo 
ser uma fonte de inspiração 
para a escolha de cursos/car-
reiras. É ainda um momento 
de partilha e alargamento de 
conhecimentos. 

Enquadrado no tema anual 
“Grandes Invenções”, o Fórum 
Municipal da Juventude con-
vidou oradores de acordo com 
os temas mensais propostos. 

Em outubro e tendo por base 
a invenção do telescópio, o 
convidado foi José Matos, for-
mador, divulgador e comen-
tador da área da astronomia. 
Pertencente à FISUA - Núcleo 
de Física da Universidade de 
Aveiro, José Matos falou da 
sua experiência profissional 
e dos projetos que desenvolve 
nesta área. 

Em novembro, lembrando 
a televisão como uma grande 
invenção, o FMJ Gafanha da 
Nazaré acolheu o jornalista e 
apresentador das “entrevistas 
porreiras”, Ricardo Amorim, 
que revelou grande paixão 
pelo seu trabalho e deu a co-
nhecer a sua trajetória de vida.

Conversas 
com Gente Nova 
dedicadas às 
grandes invenções

Oficinas Criativas temáticas nos FMJ

As Oficinas Criativas pre-
tendem desenvolver o espíri-
to criativo dos jovens e não só, 
mas também a todas as pesso-
as interessadas nas temáticas 
a abordar. 

Neste propósito, decor-
reu no dia 29 de outubro, no 
FMJ da Gafanha da Nazaré, 
o workshop de Cake Design 
dedicado ao Halloween. As 
participantes colocaram mãos 
à obra e, sob a supervisão da 
formadora Sara Batista, deco-
raram um bolo com a forma 
de um cérebro. 

Em dezembro, o Fórum Mu-
nicipal da Juventude propôs 
um conjunto de workshops 
dedicados ao Natal, iniciando 
no dia 3, com o workshop de 
Bombons, no qual os partici-
pantes aprenderam a confe-
cionar esta iguaria com dife-
rentes recheios, no dia 10 com 
Cupcakes de Natal e no dia 17 
com Bolachas Decoradas, rea-
lizados no FMJ da Gafanha do 
Carmo.

No âmbito da Semana Eu-
ropeia da Mobilidade foi rea-
lizado, no dia 17 de setembro, 
um Bike Paper pelas ruas da 
Gafanha da Nazaré, passando 
por sete postos. 

Os jovens participantes 
mostraram ser conhecedores 
da cidade, ao responderem 

a perguntas e desvendarem 
enigmas, divertindo-se com 
os jogos e desafios. O percurso 
terminou no Jardim Oudinot, 
com um lanche partilhado 
onde se trocaram experiên-
cias sobre a atividade desen-
volvida.

FMJ promoveu Bike Paper 
20 DEZEMBRO 
18h00
Wuant (youtuber)
Fábrica Ideias 
Gafanha da Nazaré

PRÓXIMAS CONVERSAS
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O Fórum Municipal da Ju-
ventude continua a apostar 
na formação, promovendo 
um ciclo de workshops desti-
nados aos jovens de diferen-
tes faixas etárias, procurando 
responder às expetativas e à 
ocupação de tempos livres. 

A Festa de Halloween rea-
lizou-se nos três Fóruns Mu-
nicipais da Juventude, Ílhavo, 
Gafanha da Nazaré e Gafa-
nha do Carmo, nos dias 29 e 
31 de outubro. 

As atividades são diversas 
e pretendem promover mo-
mentos de socialização, com 
uma pitada de aprendizagem 
e muita diversão. Com o apoio 

das entidades, SAFE e VT-
Mar, representadas por Ana 
Freitas e Vasco Pires, respe-
tivamente, realizaram-se os 
workshops:

Introdução ao Coaching
7 setembro | FMJ Gafanha da Nazaré
Como preparar uma entrevista de emprego
7 de outubro | FMJ Gafanha do Carmo
Currículo Vitae: como fazer?
2 de novembro | FMJ Ílhavo

O dia foi festejado com mui-
tos jogos alusivos ao tema, 
visualização de filmes e a con-
feção do lanche, onde as do-
çuras e travessuras fizeram as 
delícias dos mais jovens. Foi 
uma tarde assustadoramente 
divertida!

Ciclo de Workshops
Apoio à formação e procura de emprego 
dos mais jovens

Halloween 2016 
com muitas doçuras 
e algumas travessuras

Envolvendo cerca de 30 jo-
vens, os FMJ de Ílhavo, Gafa-
nha da Nazaré e Gafanha do 
Carmo viveram o São Marti-
nho na sua forma tradicional. 

No dia 11 de novembro, os 
FMJ encherem-se de boa dis-
posição e cheirinho a castanhas 
assadas. A tarde foi animada, 
com muita música à mistura, 
testando as vozes, através do 
jogo Sing Star, e pondo à pro-
va conhecimentos através do 
Quiz de São Martinho.

Magusto Jovem
celebrou-se nos FMJ com muita animação

3.ª e última etapa
Secret Skate Challenge 
realizou-se no Município de Ílhavo

Com o objetivo principal de 
contribuir para o desenvolvi-
mento da prática de desporto 
ao ar livre, neste caso em par-
ticular na área do desporto 
radical, dando desta forma a 
oportunidade a dezenas de 
jovens skaters de exibirem as 
suas habilidades, realizou-se 
no dia 30 de outubro, no Skate 
Park, na Gafanha da Nazaré, 
a 3.ª e última etapa do Secret 
Skate Challenge (Campeonato 
Regional de Skate).

O campeonato foi disputado 
em três etapas, em três dias 
e em três locais diferentes. A 
primeira etapa realizou-se na 
Branca, Albergaria-a-Velha 
(julho), a segunda em Águe-
da (setembro) e a terceira no 
Município de Ílhavo, no Skate 
Park da Gafanha da Nazaré 
(outubro). 

A prova foi organizada pela 
Secret Surf and Skate Shop, 
com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, e contou 
com cerca de 35 atletas de di-
ferentes localidades e faixas 
etárias.

PUB

Dirigido a todos os alunos
das Escolas do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos
do Ensino Básico e Secundário
do Município de Ílhavo

 texto em Prosa e       em poesi
a

informações e inscrições: 
Na tua Escola, no FMJ (T 234 321 079)
ou na Câmara Municipal
(T 234 329 602 . www.cm-ilhavo.pt)

XVI Concurso

Literário 
Jovem Participa!

Envia os 
teus trabalhos 

até 24 março 2017
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REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
7 de setembro de 2016

Aprovação de procedimento de concurso 
para a formação de contrato de empreitada 
das redes de “Águas residuais da Gafanha da 
Nazaré (PAR 201 – Ílhavo)” através de Agru-
pamento de entidades adjudicantes, consti-
tuído pelo Município de Ílhavo e pela AdRa 
– Águas da Região de Aveiro, S.A., 
Deliberado por unanimidade autorizar a 
despesa inerente ao contrato a celebrar 
através de Agrupamento de Entidades Ad-
judicantes, bem como a realização do proce-
dimento de contratação para a execução da 
presente obra, assim como a aprovação do 
Júri do Procedimento, Programa de Proce-
dimento e Caderno de Encargos. Deliberado 
por unanimidade delegar a competência no 
Presidente da Câmara para representação 
do Município no Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes (AEA). 

Contrato programa / Protocolo de Coopera-
ção, celebrado entre o Município de Ílhavo e 
a Associação Aquém Renasce, para a edifica-
ção do Centro Escolar da Gafanha de Aquém 
Deliberado por unanimidade ratificar o re-
ferido Contrato Programa.

Doação do terreno onde está implantada a 
“Extensão de Saúde da Gafanha da Nazaré”, à 
Administração Regional de Saúde Centro, IP
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida doação, na condição de reversão caso 
o terreno seja utilizado para outro fim que 
não seja a construção/manutenção da Ex-
tensão de Saúde da Gafanha da Nazaré. 

Regras orientadoras aplicáveis ao edificado 
da frente Ria da Costa Nova 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, bem como as normas 
anexas à mesma.

Abertura de procedimento concursal “Re-
qualificação da estrada do Esteiro da Medela 
- Coutada” 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta, na qual e em síntese, se 
sugere a abertura do procedimento referen-
ciado em título, por ajuste direto, pelo valor 
estimado de 122.815,82 Euros com um prazo 
de execução de 5 meses. 

Abertura de procedimento concursal – “Re-
qualificação da Rua Dr. Samuel Maia” 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta, na qual, e em síntese, se 
sugere a abertura do procedimento referen-
ciado em título, por ajuste direto, pelo valor 
estimado de 74.174,84 Euros, com um prazo 
de execução de 4 meses. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição de 16 
apoios de comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – 
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo 
para apoio ao empréstimo à habitação, no 
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a Fa-
mílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 392,82 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – 
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo 
para comparticipação em arrendamento de 
habitação, no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 4.109,28 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro 
Social Paroquial N. Sr.ª da Nazaré para com-
participação em arrendamento de habita-
ção, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio 
a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 962,61 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à CERCIAV 
- Cooperativa de Educação e Reabilitação de 
Cidadãos Inadaptados de Aveiro para apoio 
ao empréstimo à habitação, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 345,67 Euros.

Redução das Taxas devidas pelo ingresso ou 
frequência nos equipamentos desportivos ou 
culturais, no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição de duas 
reduções das taxas devidas pelo ingresso ou 
frequência nos equipamentos desportivos 
ou culturais, no equivalente aos descontos 
aplicados a crianças, jovens ou seniores, 
com uma durabilidade de doze meses. 

Redução de Taxas devidas pela frequência 
no Programa Férias Divertidas, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câ-
mara Municipal, que prevê uma redução de 
taxas devidas pela frequência no Programa 
Férias Divertidas.  

Subsídio de Estudo – Ano Letivo 2016/2017, 
no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição de um 
subsídio unitário, no valor de 55,00 Euros 
para o Escalão A (para os 2.º, 3.º e 4.º anos 
do 1.º CEB), a cada um dos/as 161 alunos/as 
identificados/as nas listagens, e no valor de 
30,00 Euros, para o Escalão B (para os 2.º, 
3.º e 4.º anos do 1.º CEB), a cada um dos/as 
90 alunos/as identificados/as, num total de 
11.555,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
21 de setembro de 2016

Adesão à Associação Portuguesa de Cidades 
e Vilas de Cerâmica 
Deliberado por unanimidade aprovar a ade-
são do Município de Ílhavo à Associação 
Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica, 
pessoa coletiva de direito privado, aprovan-
do também os seus Estatutos, bem como o 
seu envio à Assembleia Municipal. 

Relatório de execução no âmbito dos Con-
tratos Interadministrativo de delegação de 
competências – maio a setembro 2016 - Jun-
ta de Freguesia de S. Salvador; Junta de Fre-
guesia da Gafanha da Nazaré; Junta de Fre-
guesia da Gafanha da Encarnação e Junta de 
Freguesia da Gafanha do Carmo
Deliberado por unanimidade aprovar os re-
feridos relatórios.

Abertura de procedimento para a aquisição 
de serviço de seguros 
Deliberado por unanimidade aprovar a refe-
rida proposta, na qual, e em síntese, se propõe 
a abertura de procedimento por concurso pú-

blico internacional, pelo período de 36 meses, 
pelo valor global de 345.000,00 Euros, bem 
como o seu envio à Assembleia Municipal.

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2016 – 6ª Alteração
Deliberado por unanimidade ratificar o des-
pacho do Presidente da Câmara Municipal.

Isenção de pagamento de taxas a Associações 
do Município de Janeiro a Setembro de 2016
Deliberado por unanimidade ratificar o refe-
rido despacho, que isenta as Associações do 
Município do pagamento de 1.619,66 Euros.

Preço dos bilhetes para a programação dos 
Centros Culturais do Município de Ílhavo 
para o trimestre outubro a dezembro/2016
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida informação. 

III Mini Maratona Museu Marítimo de Ílha-
vo, no âmbito do Festival do Bacalhau 2016 
– entrega de receita à Associação Aquém 
Renasce 
Deliberado por unanimidade aprovar a referi-
da informação, na qual se dá conta que o valor 
apurado das inscrições foi de 2.298,00 Euros.

Alteração das taxas de frequência da moda-
lidade Hidrobike 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta, bem como o seu envio à As-
sembleia Municipal. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de oito 
apoios de comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – 
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo 
para comparticipação em arrendamento de 
habitação, no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 1.912,65 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro 
Social Paroquial N. Sr.ª da Nazaré para com-
participação em arrendamento de habita-
ção, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio 
a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 281,22 Euros.

Comparticipação no pagamento das quotas 
de condomínio de habitação social, no âmbi-
to do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
apoio de comparticipação no pagamento das 
quotas de condomínio de habitação social.

Redução de Taxas devidas pela frequência 
no Programa Férias Divertidas, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê três reduções de 
taxas devidas pela frequência no Programa 
Férias Divertidas.  

Redução das Taxas devidas pelo ingresso ou 
frequência nos equipamentos desportivos ou 
culturais, no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de uma 
redução das taxas devidas pelo ingresso ou 
frequência nos equipamentos desportivos 
ou culturais, no equivalente aos descontos 
aplicados a crianças, jovens ou seniores, 
com uma durabilidade de doze meses. 

Normas de Participação Programa “Vocação 
Maior” 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa. 

Bolsas de Estudo do Ensino Superior – 
2016/2017 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 20 
Bolsas de Estudo do Ensino Superior no que 
diz respeito ao ano letivo 2016/2017. 

Relatório da atividade “Marolas Ílhavo 2016”
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento do referido relatório. 

Prémios atribuídos às várias participações 
na Corrida mais Louca da Ria 2016
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da referida informação.

Atribuição de Subsídio Pontual à Escola Se-
cundária da Gafanha da Nazaré no âmbito do 
projeto “Desenvolvimento Espaço Bicicleta”
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que, entre outras coisas, prevê 
a atribuição de um apoio extraordinário de 
910,00 Euros.

Relatório Final Ílhavo Sea Festival 2016
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento do relatório apresentado pelo Vere-
ador Paulo Teixeira Costa.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
6 de outubro de 2016

Projeto de execução “Percurso 8 – Corredor 
Ciclável – secção entre a Bresfor/Rotunda 
APA/Ponte da Barra” no âmbito do PAMUS
Deliberado por unanimidade aprovar o re-
ferido projeto de execução, cujo orçamento é 
de 295.185,00 Euros + IVA.

Abertura de procedimento – “Conservação 
e/ou reparação de Mercados Municipais / 
Talhos - Alteração” 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta de abertura de concurso, na qual, e em 
síntese, se propõe a abertura do sobredito 
procedimento concursal, por ajuste direto, 
com um prazo de execução de 150 dias e 
pelo preço mais baixo. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de nove 
apoios de comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – 
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo 

Deliberações CMI 2016
setembro a novembro
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para comparticipação em arrendamento de 
habitação, no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 2.441,44 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro 
Social Paroquial N. Sra. da Nazaré para apoio 
ao empréstimo habitação, no âmbito do Fun-
do Municipal de Apoio a Famílias e Indivídu-
os Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 1.192,36 Euros.

Acordo de parceria, celebrado entre o Conse-
lho Local de Ação Social de Ílhavo e o Centro 
Social Paroquial da Vera Cruz, relativo ao 
projeto “Centro Local de apoio à integração 
de Migrantes Aveiro” 
Deliberado por unanimidade ratificar o re-
ferido acordo.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Grupo 
Desportivo da Gafanha do Carmo 
Deliberado por unanimidade aprovar o a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a atribuição 
de um apoio pontual de 1.700,00 Euros, de 
modo a colaborar na concretização das ati-
vidades desportivas, lúdicas e culturais da 
Associação durante o corrente ano, nomea-
damente: apoiar a Equipa Sénior de Futsal 
Masculino no Campeonato Distrital da As-
sociação de Futebol de Aveiro, bem como a 
realização da 4.ª Rota da Ria em BTT. 

Atribuição de subsídio pontual ao Grupo 
Desportivo da Gafanha de Aquém 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição de um 
apoio pontual de 2.000,00 Euros, de modo 
a colaborar na concretização das atividades 
da Associação durante o ano de 2016, nome-
adamente: apoiar as atividades de pesca e ci-
cloturismo, bem como realização do Grande 
Prémio de Ciclismo.

Atribuição de subsídio pontual ao Núcleo 
Sportinguista de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição de um 
apoio pontual de 750,00 Euros, de modo a 
colaborar na concretização das atividades 
do Núcleo durante o ano de 2016, nomea-
damente: Comemoração do 34º Aniversário 
do NSI, 5º Torneio da Malha do NSI e Mega 
Torneio Nacional de Sueca. 

Minutas de contratos-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar com as 
Associações Desportivas do Concelho para 
o ano de 2017
Deliberado por unanimidade aprovar as oito 
minutas de contratos-programa, que prevê-
em uma comparticipação financeira no va-
lor total de 276.500,00 Euros. 

Relatório relativo ao ano letivo 2015/2016 
do Serviço Educativo Municipal de Ílhavo 
(SEMI) 
Deliberado por unanimidade aprovar tomar 
conhecimento do referido relatório. 

Relatório final do Festival do Bacalhau 2016
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento do relatório apresentado pelo Vere-
ador Paulo Teixeira Costa.

Atribuição de subsídio pontual ao Rancho 
Folclórico “Os Palheiros” da Costa Nova para 
limpeza dos sanitários existentes no Merca-
do e Posto de Turismo da Praia da Costa Nova 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, Marcos Labrincha Ré, 
que prevê a atribuição um subsídio pontual 
no valor de 4.000,00 Euros, como contra-
partida à execução dos trabalhos e/ou ser-
viços a prestar desde o principio do mês de 
outubro de 2016 até maio 2017.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
19 de outubro de 2016

Minuta do protocolo de cooperação relativo 
à requalificação da Estrada do Esteiro da 
Medela – Coutada, celebrado entre os Muni-
cípios de Ílhavo e Aveiro. 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida minuta. 

Atribuição de subsídio pontual à Paróquia 
da Sagrada Família da Barra 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição de um 
apoio pontual à Paróquia da Sagrada Família 
da Barra, no montante de 10.000,00 Euros, 
cumprindo assim o compromisso assumido, 
passando a bancada referida na proposta a 
ser parte do património da Autarquia. 

Isenção do pagamento das comparticipações 
relativas à cedência de viaturas (autocarros) 
a Associações do Município durante os me-
ses de julho e setembro
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da informação e ratificar a isenção 
apresentada pela Vereadora Beatriz Mar-
tins, que isenta Associações do Município 
do pagamento do valor de 2.249,20 Euros.

Relatório final “Requalificação da Estrada do 
Esteiro da Medela - Coutada” 
Deliberado por unanimidade ratificar a de-
cisão do Presidente, na qual, e em síntese, 
se sugere a adjudicação da empreitada refe-
renciada em título, à empresa: Paviazeméis 
– Pavimentações de Azeméis, Lda, pelo va-
lor de 104.430,00 Euros, acrescidos de IVA à 
taxa legal em vigor.

Relatório final “Requalificação da Rua Dr. 
Samuel Maia” 
Deliberado por unanimidade ratificar a de-
cisão do Presidente, na qual e em síntese, se 
sugere a adjudicação da empreitada referen-
ciada em título, à empresa: ASO - Constru-
ções, Lda, pelo valor da proposta apresenta-
da 71.984,87 Euros, acrescidos de IVA à taxa 
legal em vigor.

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de cinco 
apoios de comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro 
Social Paroquial N. Sr.ª da Nazaré para com-
participação em arrendamento de habita-
ção, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio 
a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 1.486,95 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Santa Casa 
da Misericórdia para comparticipação em 
arrendamento de habitação, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 87,50 Euros.

Normas Programa Municipal Férias Diverti-
das – Natal 2016
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins. 

Programa Vocação 2017 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins. 

Projeto “Mar Film Festival” e respetivas 
Normas de Participação no concurso “Novas 
Vistas Lumiérie” 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta. 

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
27 de outubro de 2016

Fixação de participação variável no IRS de 
2017 
Deliberado por maioria, com os votos contra 
dos Vereadores do Partido Socialista, apro-
var a proposta apresentada pelo Presidente 
da Câmara Municipal, bem como o seu en-
vio à Assembleia Municipal.

Derrama para cobrança no ano 2017 
Deliberado por maioria, com a abstenção 
dos Vereadores do Partido Socialista apro-
var a proposta, bem como o seu envio à As-
sembleia Municipal.

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) / 
2017 
Deliberado por maioria, com a abstenção 
dos Vereadores do Partido Socialista, apro-
var a referida proposta, bem como o seu en-
vio à Assembleia Municipal. 

Orçamento, Grandes Opções do Plano e 
Mapa de Pessoal para 2017 
Deliberado por maioria, com o voto contra 
dos Vereadores do Partido Socialista, apro-
var a referida proposta, bem como o seu en-
vio à Assembleia Municipal. 

Autorização prévia genérica, no âmbito da 
Lei dos Compromissos 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, bem como o seu envio à 
Assembleia Municipal. 

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
2 de novembro de 2016

Protocolo a celebrar entre o Município de 
Ílhavo e a EDP Distribuição - Energia, SA, 
relativo a alterações produzidas no âmbito 
do contrato de concessão da distribuição de 
energia elétrica em baixa tensão. 
Deliberado por unanimidade aprovar o re-
ferido acordo, bem como o seu envio à As-
sembleia Municipal.

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2016 – 7.ª alteração
Deliberado por unanimidade ratificar a re-
ferida alteração do Orçamento. 

Alteração do EU 24 – Eixo estruturante da 
Gafanha da Nazaré 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta, nos termos da informação. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 
quatro apoios de comparticipação no paga-
mento da fatura relativa a água, saneamen-
to e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro 
Social Paroquial N. Sr.ª da Nazaré para com-
participação em arrendamento de habita-
ção, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio 
a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 660,19 Euros.

Redução de Taxas devidas pela frequência 
no Programa Férias Divertidas, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê uma redução de taxas 
devidas pela frequência no Programa Férias 
Divertidas.  

Normas de participação no XVI Concurso 
Literário Jovem 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins.

Protocolo com rede de centros “Ciência Viva” 
– acordo de venda de bilhetes relativo a vá-
rios equipamentos municipais 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da referida informação e aprovar o 
Acordo.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
16 de novembro de 2016

Abertura de Concurso Público “Cessão do 
direito de utilização de uma unidade de aco-
lhimento comercial na Costa Nova do Prado” 
Deliberado por unanimidade proceder à 
abertura do concurso público e aprovar as 
peças do procedimento. 

Aquisição de dois prédios rústicos – Mari-
nha Velha – Gafanha da Nazaré para aber-
tura da ligação viária entre a “Rotunda de 
acesso à A25 (PS4) e a Rua D. Dinis” 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta. 

Acordos para a abertura da ligação viária 
entre a “rotunda de acesso à A25 (PS4) e a 
Rua D. Dinis” – Marinha Velha – Gafanha 
da Nazaré 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta. 

Relatório Final “Iluminação de Natal 
2016/2017” 
Deliberado por unanimidade ratificar a de-
cisão do Presidente, e que, em linhas gerais, 
aponta para a adjudicação definitiva “Luz 
Única, Unipessoal, Lda”, pelo valor da pro-
posta apresentada 28.800,00 Euros, acres-
cidos de IVA à taxa legal em vigor, com um 
prazo de execução de 35 dias. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de nove 
apoios de comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos

Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro 
Social Paroquial N. Sr.ª da Nazaré para com-
participação em arrendamento de habita-
ção, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio 
a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 528,15 Euros.

Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados - Cartão Família 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da informação, na qual, e em sínte-
se, se dá conhecimento que a CMI celebrou 
um conjunto de 18 Acordos de Cooperação 
com entidades privadas relativos ao Cartão 
Família, visando agregados familiares com 
3 ou mais dependentes (desde menores até 
pessoas portadoras de deficiência ou pes-
soas idosas dependentes), com o objetivo de 
promover o acesso a benefícios na aquisição 
de bens e serviços proporcionados por enti-
dades públicas ou privadas do Município de 
Ílhavo. 

Carta de Compromisso da Rede de Município 
para adaptação local às alterações climáticas 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta. 



terça a sexta-feira 11h00~18h00
sábados 14h00~19h00

Casa da Cultura Ílhavo
Entrada livre

Exposição patente até 17 de abril de 2017
Marcação de visitas guiadas pelo n.º de telefone 234 092 496 ou pelo e-mail cdi@cm-ilhavo.pt


