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1. Espaço do Cidadão do Município de Ílhavo assinala 2 anos de atividade 

O Espaço do Cidadão celebra, no próximo dia 18 de janeiro, o seu segundo aniversário 
com um balanço muito positivo numa relação mais próxima com o munícipe. 

No seu segundo ano de atividade (até 31 de dezembro de 2017), o Espaço do Cidadão 
efetuou cerca de 4.000 atendimentos assistidos (efetivos e esclarecimentos), mais 1.000 que o 
período homólogo. 

No topo dos serviços mais solicitados destaca-se a ADSE - Direção Geral de Proteção 
Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (49%), a AMA - Agência para a 
Modernização Administrativa (34%), o IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes (16%). 

Integrado no Gabinete de Atendimento Geral, o Espaço do Cidadão é um ponto de 
atendimento de mediação que congrega vários serviços de diversas entidades, onde o 
munícipe é atendido por pessoas formadas e credenciadas, designadas de Mediadores de 
Atendimento Digital, cuja função é servir melhor o cidadão, proporcionando-lhe um modelo de 
atendimento mais conveniente, rápido e cómodo. 

São mais de setenta serviços que o munícipe encontra num só espaço, podendo, por 
exemplo, solicitar a revalidação da Carta de Condução, 2.ª via e substituição, entregar 
despesas da ADSE, efetuar a alteração de morada no Cartão de Cidadão, solicitar o Cartão 
Europeu de Seguro de Doença, fazer o pedido de chave móvel digital, entre tantos outros. 

Neste espaço são, assim, disponibilizados serviços da ADSE, do SEF - Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras, do ISS - Instituto da Segurança Social, da CGA - Caixa Geral de 
Aposentações, do IMT, da AMA, e ainda do Gabinete de Apoio ao Emigrante e do Serviço 
Municipal de Informação ao Consumidor. 

O Espaço do Cidadão funciona de segunda a sexta-feira das 09h00 às 16h00 (aberto à 
hora de almoço). 
 

Mais informações em www.cm-ilhavo.pt, pelo n.º de telefone 234 329 600 ou pelo e-mail 
gag@cm-ilhavo.pt  
 

 

2. “Vamos à ilha’vó?” e “O Arquivo do Avesso com: Genealogias: 
Parte I” são as próximas ações do CDI 

A Câmara Municipal de Ílhavo, através do Centro de Documentação de Ílhavo (CDI), vai 
promover mais duas ações que visam viajar ao passado. 

Dirigido ao público pré-escolar, “Vamos à ilha’vó?” é uma viagem ao passado, através de 
contos e lendas, contados por gente da terra. 

Transmitir a história, os costumes e as tradições, criando um sentimento de pertença 
desde tenra idade e proporcionar o contacto intergeracional entre as crianças e os contadores 
de histórias são os objetivos deste projeto. Neste mês de janeiro, o destaque vai para a Vista 
Alegre, com estórias contadas pelo autor ilhavense Manuel Morgado, que marca encontro com 
os mais novos no dia 22, às 10h30. 

No dia 25 de janeiro, pelas 14h30, tem lugar a primeira sessão de “O Arquivo do Avesso 
com: Genealogias”, atividade que visa regressar ao passado, de geração em geração, através 
da construção da árvore genealógica, conhecendo, assim avós, bisavós, trisavós, tetravós... 

http://www.cm-ilhavo.pt/
http://www.cm-ilhavo.pt/admin/widgets/articles/254/gag@cm-ilhavo.pt


 
Ambas as atividades têm lugar no Centro de Documentação de Ílhavo (CIEMar-Ílhavo), 

são gratuitas, mas sujeitas a marcação prévia (cdi@cm-ilhavo.pt ou 234 092 496). 
 

 

3. Cerimónia de Entrega das Bolsas de Estudo Municipais do Ensino 
Superior 2017/2018 tem lugar esta sexta-feira 

Vai ter lugar, na próxima sexta-feira, dia 19 de janeiro, pelas 18h30, no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de Ílhavo, a cerimónia de entrega das Bolsas de Estudo Municipais do 
Ensino Superior relativas ao ano letivo 2017/2018. 

Nesta edição está contemplado um universo de 20 estudantes do Ensino Superior, 
residentes no Município de Ílhavo, com uma bolsa mensal de 126,40 euros (de outubro de 
2017 a julho de 2018), conforme o previsto no Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo do 
Ensino Superior. 

A Câmara Municipal de Ílhavo pretende, assim, apoiar os estudantes do Município de 
Ílhavo que se encontram matriculados em estabelecimentos e cursos de ensino superior no 
território nacional a prosseguirem os seus estudos após o ensino secundário, incentivando o 
mérito e tendo em consideração as situações economicamente mais desfavoráveis, 
nomeadamente os agregados familiares monoparentais, agregados familiares com elementos 
portadores de incapacidade, agregados familiares em que ambos os elementos do agregado 
familiar se encontrem desempregados e agregados familiares em que façam parte dois ou mais 
estudantes do ensino superior. 

 
 

https://srmail01/owa/redir.aspx?SURL=CCq7_vdBcDLMGiwqu_tMVo3jinR1S2NYyjkRklbrMry5Dk6EwFzVCG0AYQBpAGwAdABvADoAYwBkAGkAQABjAG0ALQBpAGwAaABhAHYAbwAuAHAAdAA.&URL=mailto%3acdi%40cm-ilhavo.pt

