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Reunião de Câmara – 15 de fevereiro de 2018 
 

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

Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo de hoje, 15 de fevereiro de 2018. 

 
 

1. Oficinas Criativas 2018 
 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a continuidade do projeto “Oficinas Criativas” 

para este ano de 2018. 

Este projeto insere-se na oferta formativa e lúdica inerente à missão e atuação dos 

Fóruns Municipais da Juventude e terá uma programação trimestral. 

Destinadas não só aos jovens mas a todos os interessados, as Oficinas são espaços de 

criatividade e formação e têm como objetivo fomentar o gosto pelo saber, promover a 

imaginação, aprofundar e consolidar conhecimentos já adquiridos e potenciar novos talentos. 

As Oficinas Criativas decorrem, por norma, em horário pós-laboral, permitindo abranger 

um universo alargado de potenciais interessados, atribuem certificado de participação e têm a 

duração variável entre hora e meia a três horas (curta duração) e entre seis a 20 horas (média 

duração). 

Para o corrente ano, a Câmara Municipal de Ílhavo tem agendadas quatro Oficinas 

Criativas relacionadas com Fotografia, Teatro e Representação, Língua Gestual, e Modelação 

e Confeção. 
 

 

2. Programa Municipal Férias Divertidas – Páscoa 2018 
 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a realização do Programa Municipal Férias 

Desportivas - Páscoa 2018. 

Promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo há alguns anos, este programa tem como 

finalidade principal apoiar as famílias nas pausas letivas através da ocupação dos tempos 

livres das crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos. 

As datas programadas para a edição deste ano estão divididas em dois períodos entre os 

dias 26 e 29 de março e os dias 3 e 6 de abril, sendo as atividades distribuídas por áreas com 

carácter ambiental, cultural, educativo e desportivo. 

Normas de Participação disponíveis em www.cm-ilhavo.pt. 

 
 

3. Acordos de Cooperação com Associações de Pais e 
Encarregados de Educação para o ano letivo de 2017/2018  

 

Foram aprovados os Acordos de Cooperação a realizar com 19 Associações de Pais e 

Encarregados de Educação para o ano letivo 2017/2018, representando um investimento da 

Câmara Municipal de Ílhavo de cerca de 350.000,00 euros. 

http://www.cm-ilhavo.pt/
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Estes acordos espelham a política educacional que a Autarquia tem procurado promover 

junto da comunidade educativa do município, encontrando no associativismo escolar dos 

Encarregados de Educação um parceiro privilegiado para a persecução dos objetivos de 

proporcionar mais condições e melhor educação às crianças e jovens de Ílhavo. Algo que é 

confirmado pelas diversas ações e reuniões que a Câmara Municipal tem desenvolvido com 

várias Associações de Pais e Encarregados de Educação, seja através do seu Presidente, seja 

pelo Vereador com o Pelouro da Educação, como comprova o caso recente da falta de 

assistentes de ação educativa no Centro Escolar de Nossa Senhora do Pranto. 

A cerimónia de assinatura dos Acordos de Cooperação terá lugar no dia 7 de março, às 

18:00 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Ílhavo. 
 

 

4. Contrato de Incubação com a empresa Waterlily Boats 
 

O Executivo Municipal tomou conhecimento do Contrato de Incubação celebrado com a 

empresa Waterlily Boats que ficará sediada na Incubadora de Empresas do Município de 

Ílhavo. 

A Waterlily Boats é uma empresa que dá uma perspetiva diferente à Economia do Mar, 

vertente que diferencia a Incubadora Municipal de Ílhavo, assente na produção de casas-barco 

com preocupação pelo luxo e conforto e pelo ambiente, como é exemplo da alimentação 

exclusivamente baseada na energia solar. 

O contrato assinado com esta nova inquilina da Incubadora de Empresas do Município 

de Ílhavo enquadra-se no âmbito das competências da Autarquia em fomentar e promover a 

criação de ideias de negócio inovadoras de acordo com o que é o Plano Municipal de Incentivo 

ao Empreendedorismo. 
 

 

5. Reajustamento de rendas em regime de arrendamento apoiado  
 

O Executivo Municipal deliberou aprovar o reajustamento do valor dos subsídios para 

rendas em regime de arrendamento apoiado. 

De acordo com o deliberado pela Câmara Municipal em 2010, a revisão dos apoios deve 

proceder-se bianualmente, tendo o último ajustamento sido efetuado em 2016, pese embora 

alguns ajustamentos pontuais e específicos que foram realizados, motivados por alterações 

das condições, como, por exemplo, desemprego ou redefinição do agregado familiar. 

O apoio ao arrendamento a famílias carenciadas assentam num trabalho técnico 

desenvolvido de forma metodológica através de entrevistas e com base no conhecimento das 

dinâmicas dos diversos agregados familiares, sustentado nas visitas domiciliárias regulares, a 

31 famílias, resultando num valor global mensal de 1.763,38 euros, variável entre o valor 

mínimo de 1% do Salário Mínimo Nacional em vigor e o máximo ajustado ao valor patrimonial 

constante nas cadernetas prediais dos contratos de arrendamento para fim habitacional em 

regime de renda condicionada, sendo, no caso, de 303,29 euros, de acordo com a Lei 32/2016. 

 


