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Gabinete de Comunicação 
Nota de Imprensa n.º 129, de 17 de novembro de 2017 

 
 
 

I. Reunião de Câmara – 16 de novembro de 2017 

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

Executivo da Câmara Municipal de ontem. 

 

1. Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil – 
Consulta Pública 

 
O Executivo Municipal deliberou aprovar a proposta de Revisão do Plano Municipal de 

Emergência de Proteção Civil, iniciando-se a sua Consulta Pública no dia 18 de novembro. 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Ílhavo é um plano geral de 

emergência que se destina, nos termos da Lei, a fazer face à generalidade das situações de 

emergência que se possam desenvolver no âmbito territorial e administrativo do Município de 

Ílhavo.  

Desta forma, este plano é um instrumento de gestão do sistema de Proteção Civil que, 

conhecidos os riscos e as vulnerabilidades existentes no território do Município, estabelece 

orientações quanto à organização das operações de socorro, à unidade comando e controlo e 

à gestão dos meios e recursos necessários para fazer face às situações de emergência. 

Permite ainda estabelecer medidas e mecanismos excecionais de reabilitação em situação de 

acidente grave ou catástrofe, nos termos da Lei.  

A fase de Consulta Pública do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de 

Ílhavo decorre até ao dia 18 de dezembro.  

Qualquer sugestão, informação ou observação deverá ser apresentada por escrito no 

Balcão de Atendimento Geral da Câmara Municipal de Ílhavo ou por via eletrónica para o 

endereço geralcmi@cm-ilhavo.pt, contendo, em qualquer um dos meios, a identificação 

completa do seu subscritor. 

 

Participe, o seu contributo é importante! 

 
2. Bolsas de Estudo Municipais - Ano Letivo 2017/2018 

 

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Relatório Provisório das Bolsas de Estudo 

Municipais para o ano letivo 2017/2018. 
Nesta edição candidataram-se à atribuição de Bolsa de Estudo 36 alunos, sendo que 

serão atribuídas 20 a estudantes do Ensino Superior residentes no Município de Ílhavo, com o 

valor mensal de 126,40 euros (de outubro de 2017 a julho de 2018). 

 

Decorre agora o prazo de reclamação nos termos do Código do Procedimento 

Administrativo. 
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3. Alteração por Adaptação do Plano Diretor Municipal de Ílhavo ao 
Programa da Orla Costeira Ovar - Marinha Grande (POC OMG) 

  

O Executivo Municipal ratificou a proposta da Alteração por Adaptação do Plano Diretor 

Municipal de Ílhavo por entrada em vigor do Programa da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande 

(POC-OMG), na sequência da sua aprovação, por declaração, conforme Despacho do 

Presidente da Câmara, nos termos do n.º 3 do Art.º 35.º da Lei n.º 75/2003, de 12 de setembro. 

Entrou em vigor, no passado dia 11 de agosto, o POC OMG, aprovado pela Resolução 

de Conselho de Ministros RCM n.º 112/2017 de 10 de agosto, abrangendo as águas marítimas 

costeiras e interiores e os respetivos leitos e margens, bem como as faixas de proteção 

marítimas e costeiras no Município de Ílhavo. Nos termos do disposto no n.º 3 da referida RCM, 

a sua entrada em vigor implica a atualização das normas do PDM de Ílhavo incompatíveis com 

o Programa identificados no anexo III da RCM, designadamente o da Alteração por Adaptação, 

nos termos do Art.º 121.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). 

A referida proposta foi articulada com a Agência Portuguesa do Ambiente (APAmbiente) 

e com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C), 

constando concretamente da alteração do Regulamento e das seguintes peças desenhadas: 

planta de ordenamento - classificação e qualificação do solo, planta desdobrada do 

ordenamento - faixas de proteção e salvaguarda e planta de condicionantes e outras 

restrições.  

Neste seguimento, e após transmitir a declaração à Assembleia Municipal de Ílhavo e à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C), será remetida 

para publicação em Diário da República e depósito na Direção-geral do Território (DGT), nos 

termos do RJIGT.              

 

4. Férias Divertidas – Natal 2017 estão a chegar 
 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a realização da edição de Natal 2017 do 

Programa Municipal Férias Divertidas, destinado a crianças e jovens com idades 

compreendidas entre os seis e os doze anos. 

Esta edição vai decorrer por altura das férias escolares de natal, de 18 a 29 de 

dezembro, e será composta por dois períodos (18 a 22 de dezembro e 26 a 29 de dezembro), 

sendo preenchidos por diversas atividades de âmbito desportivo, cultural, educativo e lúdico, 

como jogos aquáticos, visita ao Perlim - Quinta dos Sonhos (Santa Maria da Feira), visita à 

EMER, cinema, ténis, jogos desportivos coletivos, surf indoor, workshop de trabalhos manuais 

alusivos ao natal e muitas outras atividades surpresa. 

As inscrições, limitadas ao número de vagas, serão efetuadas nas Piscinas Municipais de 

Ílhavo e da Gafanha da Nazaré a partir do dia 20 novembro até uma semana antes de cada 

período. 
 

Mais informação em www.cm-ilhavo.pt. 

 
5. XVII Concurso Literário Jovem – normas de participação 

aprovadas 
 

Tendo por base o papel fundamental que a leitura e a escrita assumem na formação de 

todos, nomeadamente dos mais jovens, bem como a necessidade de criar estímulos, 

fomentando tais hábitos, foram aprovadas as normas de participação no 17.º Concurso 

Literário Jovem. 

Promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo, este concurso destina-se aos jovens dos 

1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, assim como do Ensino Secundário, podendo participar 

alunos de qualquer estabelecimento de ensino público do município. 

O prazo de entrega dos trabalhos decorre a partir do próximo dia 20 de novembro até ao 

dia 23 de março de 2018, devendo os mesmos ser entregues por mão própria ou enviados por 

correio para a Câmara Municipal de Ílhavo.  

 

Normas de participação e ficha de inscrição disponíveis em www.cm-ilhavo.pt. 
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6. Programa Vocação regressa em 2018 
 

Considerando a importância da ocupação dos tempos livres dos jovens em tempo de 

aulas, através de atividades que contribuam significativamente para o enriquecimento da sua 

formação pessoal, funcionando como complemento da sua formação académica, o Executivo 

Municipal deliberou aprovar as normas de participação no Programa Vocação 2018. 

O Programa decorre de janeiro a dezembro, com interrupção nos meses de julho, agosto 

e setembro e é composto por vários projetos, encontrando-se cada um deles dividido em turnos 

de três meses, com uma carga horária de 30horas/mês. 

Os projetos encontram-se divididos em áreas de intervenção diversas como Educação e 

Sensibilização Ambiental, Fomento da Atividade Desportiva, Apoio à Juventude, Proteção Civil, 

Valorização e Promoção do Património e da Cultura do Mar, Animação Cultural, Dinamização 

de Espaços Lúdicos e Culturais e Comunicação Institucional. 

O Programa Vocação é destinado a jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 

25 anos, que residam e/ou estudem no Município de Ílhavo, devendo as inscrições ser 

realizadas em impresso próprio, respeitando os seguintes prazos: 

  

1.º Turno – janeiro/março  

Data limite de entrega: 9 de dezembro de 2017 

  

2.º Turno – abril/junho 

Data limite de entrega: 10 de março de 2018 

  

3.º Turno – outubro/dezembro 

Data limite de entrega: 8 de setembro de 2018 

  

O montante da bolsa a atribuir aos jovens participantes no programa é de 200,00 

euros/turno. Todos os jovens têm ainda direito a um certificado de participação, que será 

entregue em simultâneo com a Bolsa no final de cada turno. 

  

 

Normas de Participação e ficha de inscrição disponíveis em www.cm-ilhavo.pt. 

 

 

 

II. Resultados do 4.º Concurso de Modelismo Náutico 
Museu Marítimo de ílhavo 

O 4.º Concurso de Modelismo Náutico, subordinado ao tema Embarcações Tradicionais 

Portuguesas, lançado em janeiro deste ano,  termina com a exposição dos seis modelos 

apresentados. A inauguração da exposição e a entrega do prémio decorrerá amanhã, dia 18 de 

novembro, às 16h00, terminando desta forma as comemorações do 80.º Aniversário do Museu 

Marítimo de Ílhavo. 

A obra vencedora, um modelo da Canoa da Picada “Fatinitza”, de autoria de Sérgio 

Paulo Neto Oliveira Agra, fará parte da coleção do Museu Marítimo de Ílhavo. As outras cinco 

obras apresentam modelos de Bote Baleeiro, Moliceiro, Barco Arte Xávega, Muleta e Dóri. 

Instituído em 2011 e com periodicidade bienal, o Concurso de Modelismo Náutico MMI 

visa promover a cultura náutica como forma de expansão da Cultura Marítima, em geral, e a 

consolidação do projeto sociocultural do Museu Marítimo, em especial.  

Como entidade promotora, a Câmara Municipal de Ílhavo atribui, através da decisão do 

júri constituído para o efeito, o Prémio de Modelismo MMI. Nesta edição, este prémio “Especial 

80 Anos” tem o valor extraordinário de 4.500,00 euros, ficando a obra premiada a constituir 

propriedade da Câmara Municipal de Ílhavo e integrada no espólio do Museu Marítimo de 

Ílhavo. 

 

As imagens das obras a concurso estão disponíveis em http://www.museumaritimo.cm-

ilhavo.pt/frontoffice/pages/99?event_id=256 

http://www.cm-ilhavo.pt/uploads/writer_file/document/4744/Normas_de_Participa__o_Voca__o_2017.pdf
http://www.cm-ilhavo.pt/uploads/writer_file/document/4745/Ficha_de_Inscri__o_Vocacao_2017.pdf
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https://srmail01/owa/redir.aspx?SURL=0uZaXH1pXEio1V5E8KAJ8IzACWzxk_CPQ-i7Nc0VLFbHjvzapy3VCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBtAHUAcwBlAHUAbQBhAHIAaQB0AGkAbQBvAC4AYwBtAC0AaQBsAGgAYQB2AG8ALgBwAHQALwBmAHIAbwBuAHQAbwBmAGYAaQBjAGUALwBwAGEAZwBlAHMALwA5ADkAPwBlAHYAZQBuAHQAXwBpAGQAPQAyADUANgA.&URL=http%3a%2f%2fwww.museumaritimo.cm-ilhavo.pt%2ffrontoffice%2fpages%2f99%3fevent_id%3d256
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