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1. Gafanha de Aquém vai ter novo Centro Escolar  

Foi aprovado o relatório final do concurso da empreitada de construção do Centro Escolar 

da Gafanha de Aquém, adjudicada à empresa Nivel 20 – Estudos, Projetos e Obras, Lda, pelo 

valor de 1.152.331,22 euros e um prazo de execução proposto de 14 meses. 

O novo Centro Escolar da Gafanha de Aquém será constituído por uma Escola do 1.º ciclo 

com quatro salas de aula, um jardim-de-infância com uma sala de aula, bem como por 

estruturas para prestação de serviços de apoio à família (prolongamento de horário e almoço).  

Esta adjudicação vem no seguimento da aprovação, a 13 de abril passado, pela Comissão 

Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro, da candidatura a financiamento, 

submetida a 31 de agosto de 2016. 

 
2. Obra de requalificação da Escola Básica da Marinha Velha – 

aprovação da minuta do contrato 

 A Câmara Municipal de Ílhavo aprovou a minuta do contrato da obra de conservação, 

ampliação e outras pequenas construções na EB1 da Marinha Velha, na Gafanha da Nazaré, 

pelo valor de 486.011,01 euros e um prazo de execução de dez meses. 

A reabilitação da Escola Básica da Marinha Velha está prevista na Carta Educativa do 

Município de Ílhavo, visando criar as condições necessárias a um desenvolvimento educativo 

de qualidade no 1.º ciclo, bem como integrar o Jardim-de-infância da Marinha Velha no mesmo 

edifício, melhorando dessa forma o serviço prestado ao setor pré-escolar. 

Com a execução da obra, o estabelecimento de ensino remodelado/renovado terá diversas 

áreas funcionais como quatro salas de aula (1.º ciclo), uma sala de atividades pré-escolar, 

biblioteca, sala de expressão plástica, cozinha/copa, sala polivalente/refeitório, gabinete de 

professores, sala de atendimento, sala de professores, sala polivalente para o pré-escolar, 

instalações sanitárias, arrumos e recreio exterior. 

 

3. Garantido financiamento para uma nova área de acolhimento 
e inovação empresarial em Ílhavo  

Foi recentemente aprovada pelo Programa Operacional Regional do Centro 

(CENTRO2020) mais uma candidatura, neste caso a “Área de acolhimento empresarial e 

inovação da Gafanha de Aquém, Ílhavo” submetida pela Câmara Municipal de Ílhavo no âmbito 

do concurso para operações de acolhimento empresarial para infraestruturação e apoio às 

empresas para a criação e ao alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de 

produtos e serviços.  

 A candidatura agora aprovada para implementação desta nova área de acolhimento 

empresarial e inovação, tem como objetivo principal conjugar a disponibilização de 
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infraestruturas físicas diferenciadas com diferentes tipos de serviços de apoio às empresas nas 

diversas fases e vertentes do seu crescimento e progressão na cadeia de valor, suportada em 

pressupostos e metodologias inovadoras a implementar pelo município de Ílhavo. No que se 

refere ao seu modelo de governação e de valor para as empresas, este assentará num modelo 

em rede e de cooperação com entidades públicas e associativas, tendo já sido estabelecidos 

acordos de parceria para esse efeito e que agora importa operacionalizar.  

Esta nova área de acolhimento enquadra-se na estratégia da Câmara Municipal de Ílhavo 

para o correto ordenamento industrial e contempla uma forte vocação para as indústrias de 

nova geração, designadamente as relacionadas com a indústria 4.0. Assume também um papel 

diferenciador na rede regional de infraestruturas de acolhimento e inovação empresarial e 

enquadra-se no delineado pela política de coesão da união europeia contemplando diferentes 

níveis de especificidades territoriais.  

Esta nova área de acolhimento e inovação empresarial do município de Ílhavo contempla 

um investimento elegível de 845.000,00 euros e em que a componente de investimento 

elegível (656.357,68 euros) é cofinanciada a 85%, ou seja, em 557.904,03 euros.  

 

4. Saída antecipada do Plano de Ajustamento Financeiro 

A Câmara Municipal de Ílhavo congratula-se com a saída antecipada do Plano de 

Ajustamento Financeiro a que esteve sujeita, por Despacho conjunto do Secretário de Estado 

das Autarquias Locais e do Secretário de Estado do Tesouro de 25 de julho. Este Despacho 

evidencia o rigor na gestão financeira e equilíbrio orçamental pelos quais o Executivo se pauta, 

demonstrando que o caminho traçado neste mandato foi o mais acertado e sensato, mantendo 

um significativo nível de investimento, executado de forma sustentável mas com controlo 

rigoroso da despesa, com vista ao cumprimento deste Plano.  

Ílhavo faz parte de um conjunto restrito de municípios que, no final de 2016, conseguiram 

reduzir consideravelmente a dívida e, desta forma, cumprir os limites de dívida impostos pela 

Lei das Finanças Locais, ganhando assim autonomia com a libertação das condicionantes de 

gestão a que estavam obrigadas pelo Plano de Ajustamento Financeiro, mecanismo de recurso 

que permitiu pagar dívidas a fornecedores, em 2012 e 2013. 

Os municípios tutelados pelo Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) – Programa II 

estavam obrigados a cumprir um Plano de Ajustamento Financeiro, enfrentavam restrições no 

acesso ao crédito, com medidas de redução da despesa, otimização da receita e limitações na 

contratação de pessoal. 

O Município de Ílhavo aderiu em 2012, no âmbito da regularização do pagamento de 

dívidas dos municípios vencidas há mais de 90 dias, garantindo cerca de 8,7 milhões de euros 

para pagar dívidas, mesmo não enfrentando imposições tão restritivas como no Programa I. 

Assim, a Câmara Municipal criou as condições necessárias para regressar à gestão no 

regime normal, sem limitações, mas mantendo o rigor orçamental e a sustentabilidade 

financeira dos seus investimentos, com responsabilidade e coerência. 

 

5. Acordos de Cooperação com a ANGE e CVCN 

A Câmara Municipal de Ílhavo aprovou os Acordos de Cooperação 2017 com Associação 

Náutica da Gafanha da Encarnação e com o Clube de Vela da Costa Nova, reiterando a 

importância do tecido associativo e o relevante interesse público da sua atividade junto da 

população e, neste caso em concreto, do usufruto das excelentes condições náuticas do 

Município. 

Ainda neste âmbito, foi aprovada a atribuição de subsídios pontuais às duas associações 

num investimento total de 13.000,00 euros, nomeadamente de 4.000,00 à Associação Náutica 
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da Gafanha da Encarnação (ANGE) e de 9.000,00 ao Clube de Vela da Costa Nova (CVCN), 

visando o fomento e a dinamização da atividade desportiva de acordo com os seus Planos  de 

Atividade deste ano. 

 

6. Associação Amigos da Nossa Senhora do Pranto recebe 
apoio 

Foi atribuído um subsídio pontual no valor de 2.000,00 euros à Associação Amigos da 

Nossa Senhora do Pranto para apoio à produção de flores de plástico e manutenção do arco 

na decoração as ruas da Zona Histórica da Cidade de Ílhavo, no âmbito da Festa em Honra da 

Nossa Senhora do Pranto, que se realiza de 12 a 15 de agosto em Ílhavo. 

 

 


