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Gabinete de Comunicação 
Nota de Imprensa n.º 48, de 5 de março de 2018 

 
 

 

Reunião de Câmara – 2 de março de 2018 
 

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

Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo da passada sexta-feira, dia 2 de março. 

 
 

1. Proposta de revisão do Regulamento da Comissão Municipal de 
Proteção Civil 

 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a Proposta de Revisão do Regulamento da 

Comissão Municipal de Proteção Civil, seguindo agora para aprovação final pela Assembleia 

Municipal. 

Recorde-se que a versão de projeto de revisão do regulamento foi aprovada em Reunião 

de Câmara, no passado dia 4 de janeiro, e disponibilizada para efeitos de Consulta Pública que 

decorreu até ao passado dia 21 de fevereiro. 

A revisão do Regulamento possibilita a sua adequação à legislação em vigor, alterando a 

composição da Comissão Municipal de Proteção Civil e permite a continuação do processo de 

uniformização, em curso na Câmara Municipal de Ílhavo, dos diversos regulamentos 

municipais. Desta forma, as alterações constantes do Regulamento Municipal de Proteção Civil 

agora aprovado assentam essencialmente na sua forma e adaptação à legislação, mantendo o 

essencial do seu conteúdo, permitindo um eficaz funcionamento da Comissão Municipal de 

Proteção Civil. 

 

 

2. Acordo de Cooperação com a Associação Portuguesa para o 
Desenvolvimento da Animação Sociocultural 

 

A Câmara Municipal de Ílhavo e a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da 

Animação Sociocultural (APDASC) celebraram um Acordo de Cooperação, no passado dia 5 

de janeiro, no âmbito do 5.º aniversário do Fórum Municipal da Maior Idade, com o objetivo de 

promover o reforço da cooperação em atividades de animação sociocultural. 

Este Acordo de Cooperação, agora ratificado, incide na área do envelhecimento ativo 

junto da comunidade sénior do município, complementando as atividades desenvolvidas no 

Fórum Municipal da Maior Idade, nos espaços Maior Idade, entre outros. 

 

 

3. Protocolo de Cooperação com a CERCIAV – Formação prática 
em contexto de trabalho 

 

No âmbito da parceria entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a CERCIAV de há vários 

anos e consolidada em diversas áreas, foi aprovado um protocolo de colaboração de formação 

prática em contexto de trabalho. 
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Este protocolo tem como objetivo a integração de um utente do Centro de Reabilitação 

Profissional daquela Instituição nos serviços da Câmara Municipal, na área da jardinagem, até 

ao final do presente ano. 

A Câmara Municipal de Ílhavo reitera a sua colaboração e parceria com a CERCIAV, no 

âmbito da integração social e laboral de uma pessoa em situação de deficiência ou 

incapacidade, e concretiza as políticas de inclusão implementadas e que foram, recentemente, 

alvo de reconhecimento e prémio. 

 

 


