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Marchas Sanjoaninas 
de Ílhavo
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12.º Festival de Marisco
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81.º Aniversário
Museu Marítimo de Ílhavo
Museu Marítimo de Ílhavo

Festival do Bacalhau
Jardim Oudinot, Gafanha da Nazaré

Festival da Sardinha
Relvado da Costa Nova

Cais à Noite
The Poppers (13 julho)
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Cachupa Psicadélica (27 julho)
X-Wife (3 agosto)
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Marolas - Ílhavo
Praia da Barra
Praia da Costa Nova
Praia Fluvial do Jardim Oudinot

Semana dos Arquivos
Centro de Documentação de Ílhavo 

8 a 10
sex a dom

Festival 
Rádio Faneca 2018
Centro Histórico de Ílhavo 
Jardim Henriqueta Maia
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O Município de Ílhavo assinalou, 
no dia 13 de janeiro, os 120 Anos de 
Restauração do Concelho, marco 
importante para a recuperação da 
coesão territorial e administrativa 
perdidas durante três anos para o 
vizinho concelho de Aveiro.

A restauração do Concelho 
de Ílhavo, por Decreto de 13 
de janeiro de 1898, inseriu-se 
no longo processo de reforma 
administrativa que caracterizou 
o regime liberal pelo esforço 
de racionalização e adaptação 
dos concelhos vindos do Antigo 
Regime e pelo antagonismo entre 
centralização e descentralização 
administrativa. Um primeiro 
momento foi a reorganização do 
concelho ilhavense em 1835/1836, 
quando incorporou o antigo 
concelho da Ermida e perdeu os 
lugares de Sá e Verdemilho para o 
Município de Aveiro. As Gafanhas, 
a Costa Nova e a Barra foram, por 
sua vez, anexadas ao território 
municipal de Ílhavo pelos Decretos 
de 31 de dezembro de 1853 e 24 
de outubro de 1855, assumindo o 
concelho a configuração atual.

A extinção do Concelho de Ílhavo 
ocorreu com o Decreto de 21 
de novembro de 1895, motivada 
pela harmonização das divisões 
administrativas com as judiciais e 
a redução da despesa pública. De 
novo o território concelhio seria 
junto ao concelho aveirense. 

A existência do Concelho de 
Ílhavo revelava-se útil pela 
proximidade da sua administração 
junto dos munícipes, por um 
lado, e pelas várias realizações 
materiais feitas ao longo dos 
tempos, sendo que reclamações 
e movimentos no sentido da 
restauração do concelho surgiram 
desde logo, tendo este intuito sido 
concretizado.

Caro(a) Munícipe,

Regressamos ao seu contacto, com o Boletim Informativo dando nota do 
decurso das nossas obras, atividades e iniciativas, sobretudo, trazer ao seu 
conhecimento as deliberações de Câmara e a aprovação de contas do exercício 
anterior, sinónimo do reconhecimento do bom desempenho da gestão da 
Autarquia.

Neste desígnio que abraçámos, o de apostar no desenvolvimento sustentável 
do Município de Ílhavo, continuamos a trabalhar na captação de Fundos 
Comunitários, procurando maximizar os apoios disponibilizados pelo Portugal 
2020, concertando os investimentos com as prioridades do Plano Estratégico 
do Município de Ílhavo, tendo como horizonte temporal os próximos 20 anos e o 
caminho que devemos percorrer.

Neste contexto, defendemos a Visão de desenvolvimento integrado, assente 
em pilares estratégicos como são a Valorização do Capital Humano, Economia 
Mais Competitiva e Ílhavo Inteligente, que, sendo distintos entre si, evidenciam 
alguma interligação, nomeadamente no que concerne à melhoria das condições 
socioeconómicas da população, com influência sobre os restantes domínios de 
atuação da Autarquia.

No ano em que assinalamos os 120 anos da Restauração do Município, 
congratulamo-nos pelo caminho percorrido na gestão autárquica, na certeza 
que a experiência e o capital de obra feita acumulados ao longo dos anos são 
uma mais-valia para os novos desafios, que seguramente teremos pela frente 
com o anunciado (e desejado) processo de Descentralização. É óbvio que temos 
a vontade de poder prestar um serviço público ainda mais abrangente e com 
maior qualidade através transferência de competências do Estado e respetivo 
financiamento, sempre com a certeza que o cidadão será o maior beneficiário. 

É certo que, por vezes, alguns problemas ou constrangimentos, embora 
transitórios, tornam-se, pela força do mediatismo, mais populares que as 
próprias soluções, desviando a atenção do essencial para o acessório. No 
entanto, mantemo-nos firmes no nosso propósito de melhorar a atratividade 
do Município de Ílhavo para residentes e visitantes, cientes que a mudança nem 
sempre é fácil e obriga a encarar os obstáculos com perseverança e resiliência. 
Só assim conseguimos superar os desafios diários da gestão da nossa Grande 
Cidade e, para isso, os nossos munícipes podem contar connosco, sempre, com 
confiança.

No caminho que percorremos de uma forma consistente e em prol 
da população, privilegiamos o bem-estar das famílias e dos cidadãos, a 
preservação dos valores identitários das nossas Gentes, o acesso à cultura, a 
promoção do investimento e do emprego, a divulgação dos nossos costumes, 
mantendo o Município de Ílhavo atrativo e aprazível. 

Convido desde já a conhecer em detalhe o nosso Boletim. Fique a par de tudo 
o que se passou no nosso município entre janeiro e abril do presente ano.

Um abraço amigo.

Fernando Fidalgo Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

1898~2018

120 Anos 
da Restauração 
do Município 
de Ílhavo
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Medalha do Município 
em Ouro
Professor Doutor Manuel António 
Cotão Assunção pelo trabalho 
desenvolvido enquanto Magnífico 
Reitor da Universidade de 
Aveiro, promovendo a abertura 
e expansão da Universidade 
ao Município de Ílhavo, e pela 
concretização no nosso território, 
de projetos científicos e de 
inovação, potenciadores do bem-
estar, da melhoria das condições 
de vida da população e da 
concretização de investimentos 
empresariais e culturais no 
Município.

Medalha Mérito Empresarial 
Prio Energy, SA, na qualidade 
de um dos mais importantes 
empregadores da Região e a 
empresa com o maior volume de 
negócios no distrito de Aveiro, 
tendo um contributo e um papel 
relevantes no desenvolvimento 
económico, empresarial, 
ambiental e social de Ílhavo, 
espelhando as potencialidades 
e a atratividade económica que 
o Município oferece ao tecido 
empresarial nacional e da região.
 
Medalha de Mérito Cultural
Zita da Piedade Leal Costa, pela 
forma dedicada como encarou a 
educação bem como desenvolveu 
um inquestionável trabalho na 
promoção da literatura e da 
leitura, valorizando fortemente as 
Gentes do Município.
 
Medalha de Mérito Desportivo
Gil Bastião Dias, pelo seu 
percurso desportivo Nacional e 
Internacional, levando o nome do 
Município além-fronteiras, sendo 
uma referência e um exemplo 
para os Jovens e contribuindo, 
igualmente, para a dinamização e 
impulso do desporto local e dos 
hábitos desportivos.
 
Medalha de Dedicação 
em Vermeil
João Carlos de Jesus Pata, 
pelos bons serviços prestados 
na Câmara Municipal de Ílhavo 
durante cerca de 32 anos, 
distinguindo-se exemplarmente 
pela competência profissional, 
capacidade de decisão, espírito de 
equipa e de iniciativa.

Condecorações 
Honoríficas Municipais

Feriado Municipal 
de Ílhavo 
2018

O Feriado Municipal de Ílhavo foi 
celebrado no dia 2 de abril, tendo 
como referência a Restauração do 
Concelho.

O Município de Ílhavo celebrou 
a história e o passado, exaltou 
o presente e perspetivou o 
futuro, honrando e perpetuando 
a memória coletiva e as 
vivências dos ilhavenses. Este 
relevante marco dos 120 Anos 
da Restauração do Concelho foi 
ainda o mote para a inauguração 
da Exposição alusiva à temática 
histórica, resultado de um 
trabalho de investigação do Centro 
de Documentação de Ílhavo. A 
exposição está patente no hall de 
entrada dos Paços do Município 
e irá percorrer as Freguesias e 
a comunidade escolar, ao longo 
deste ano. 

Foram homenageadas quatro 
personalidades e uma empresa 
que se distinguiram pelo papel 
e ações potenciadoras do 
desenvolvimento social, científico, 
cultural e económico de Ílhavo.



 Município de Ílhavo ·  maio 2018  ·  5

As novas instalações do Posto 
Territorial da GNR de Ílhavo 
foram inauguradas no dia 2 de 
fevereiro, numa sessão pública 
que contou com a presença do 
Ministro da Administração Interna, 
Eduardo Cabrita, e do Presidente 
da Câmara Municipal de Ílhavo, 
Fernando Caçoilo.

Esta inauguração deu expressão 
a um protocolo de comodato 
celebrado entre a Autarquia e a 
GNR por um período de 50 anos 
e que encerra todo o processo de 
requalificação e reabilitação do 
edifício da antiga EB1 da Senhora 
do Pranto, num investimento de 
cerca de 470.000,00 euros. 

Esta foi a solução encontrada 
pela Câmara Municipal de Ílhavo 
para os problemas de degradação 
que revelava o antigo edifício 
onde esteve instalado o Posto 
da GNR de Ílhavo, não reunindo 
as condições necessárias para 
o cumprimento da importante 
missão dos militares com a devida 
dignidade e qualidade que era 
exigível.

As novas instalações permitem 
à GNR de Ílhavo dar melhor 
continuidade às suas atribuições 
e competências no âmbito do 
sistema nacional de segurança e 
proteção dos cidadãos.

Posto Territorial 
da GNR 
de Ílhavo
com novas instalações
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Obras 
em curso...

Reforço do Cordão Dunar entre a Costa Nova e Mira (CMI/APA) Realização das faixas de gestão de combustível de acordo 
com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios

Remodelação da Rotunda de Acesso às Praias da Barra e da Costa Nova
Remodelação e adaptação da Av. Fernandes Lavrador, na Barra, para criação de três faixas de tráfego

Construção do Centro Escolar da Gafanha de Aquém
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» Redes de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais da Gafanha da Encarnação Sul 
   e Gafanha do Carmo (PAR 007) – (CMI/AdRA)
» Requalificação da Av. N.ª Sr.ª da Saúde na Costa Nova (Construção de passeios)
» Estudos de Centros Cívicos (Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo)
» Estudos de Mobilidade (Pistas cicláveis a construir no Município)
» Requalificação da Frente Ria na Gafanha de Aquém (2.ª fase)
» Requalificação da Av. Fernão Magalhães na Barra (2.ª fase)
» Requalificação de arruamentos na Barra (Passeios)
» Requalificação do Bairro dos Pescadores, Ílhavo (PEDU)
» Requalificação da Rua Carlos Marnoto, Ílhavo (PEDU)
» Reconversão do antigo edifício do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo (PEDU)
» Requalificação da Zona central da Cidade de Ílhavo (PEDU)
» Requalificação da Zona do CIEMar-Ílhavo (PEDU)
» Requalificação da Zona Industrial da Gafanha de Aquém

Projetos em curso...

Redes de Drenagem de Águas Residuais 
e Pluviais das Agras, Ílhavo

Construção das Redes de Águas Residuais 
(PAR201), Gafanha da Nazaré
última fase

» Redes de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais da Gafanha de Aquém/Boavista (PAR-007)
» PAMUS – Percurso 8 – Corredor Ciclável – secção entre a Bresfor/Rotunda da APA/Ponte da Barra

Obras adjudicadas...

Obras concluídas...

Reforço das Redes de Abastecimento de água 
na Carvalheira/Ermida (CMI/AdRA)

Requalificação da EB1 da Marinha Velha



8  ·  Município de Ílhavo  ·  maio 2018

O Espaço do Cidadão 
celebrou, no dia 18 de 
janeiro, o seu segundo 
aniversário com um 
balanço muito positivo 
numa relação ainda 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 destacam-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. 

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

Espaço do Cidadão 
de Ílhavo
2 anos de atividade 
e proximidade com os munícipes

Desde 2001 que o dia 19 de 
abril é um dia muito especial 
para a Freguesia da Gafanha da 
Nazaré que, com a Lei n.º 32/2001, 
registou a sua elevação ao 
estatuto de Cidade.

A Câmara Municipal de Ílhavo e 
a Junta de Freguesia promoveram, 
por isso, um programa de 
comemorações composto 
pelo Hastear das Bandeiras, 
a realização de uma reunião 
de trabalho entre o Executivo 
Municipal e o Executivo da Junta 
de Freguesia que incluiu uma visita 
à obra de requalificação viária da 
Rotunda da Barra e a inauguração 
da última fase da Obra da Obra 

das Redes de Drenagem de Águas 
Residuais e Pluviais da Gafanha da 
Nazaré, com um investimento de 
700 mil euros. Esta obra encerrou 
um conjunto de empreitadas e 
intervenções que asseguram a 
Rede de Saneamento Básico da 
Cidade da Gafanha da Nazaré, 
num valor global de cerca de 
20.000.000,00 euros sendo esta a 
primeira Freguesia do Município de 
Ílhavo com cobertura total da rede 
de saneamento.

A segunda reunião de Câmara, 
do mês de abril, realizou-se na 
Gafanha da Nazaré, marcando esta 
importante data para a história e 
identidade da Freguesia.

17.º Aniversário 

Elevação da 
Gafanha da 
Nazaré a Cidade
Freguesia já tem cobertura total 
da rede de saneamento
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A 3.ª edição da Feira 
do Emprego e Formação 
decorreu a 16 de fevereiro 
e contou com um 
importante registo de 
visitantes inscritos e uma 
significativa participação 
empresarial sediada no 
município e na região.

Cerca de 250 
participantes registados 
tiveram a oportunidade de 
estabelecer contactos com 
18 empresas e entidades 
presentes nesta terceira 
edição que decorreu 
na Casa da Cultura de 
Ílhavo. Estes números 
representam um aumento 
de 150% em relação ao 
número de visitantes e 
de cerca de 70% no que 
respeita ao número de 
empresas e entidades que 
marcaram presença, em 
relação à edição do ano 
passado.

Dois objetivos principais 
fundamentaram a 
iniciativa: por um lado, 
capacitar e motivar os 
cidadãos para uma procura 
de emprego ou um novo 
desafio profissional de 
forma mais eficaz, e, 
por outro, permitir às 
empresas sediadas no 
Município fazer face 
a eventuais lacunas e 
necessidades no âmbito 
dos seus recursos 
humanos.

Os números do 
desemprego no Município 
comprovam o trabalho 
desenvolvido pela 
Autarquia e o papel 
empregador das empresas 
de Ílhavo: em junho de 
2016 estavam assinalados 
1650 desempregados, 
registando-se, em 
dezembro de 2017, 1201 
cidadãos sem emprego, 
números bem abaixo da 
média nacional.

O trabalho permanente 
da Câmara Municipal 
de Ílhavo e a criação de 
condições de excelência 
para a fixação de empresas 
empregadoras e com 
dinamismo económico no 
Município, são a substância 
do sucesso dos números 
e, simultaneamente, a 
responsabilidade acrescida 
que a Autarquia tem para 
com os seus munícipes e o 
seu tecido empresarial.

A sessão de abertura 
contou com a presença 
do Presidente da Câmara 
Municipal, Fernando 
Caçoilo, de Sara Couto 
em representação do 
Instituto de Emprego e 
Formação Profissional 
- IEFP e de Dora Ribeiro 
do Gabinete de Estágios 
e Saídas Profissionais da 
Universidade de Aveiro.

EMPRESAS/ENTIDADES 
PRESENTES: 
AIDA 
A. Silva Matos
Aurimoldes
Aveiport
Centroassist
Constant
Egor
GESP - UA
IEFP 
InovaRia
Kelly Services 
Motofil
Prio Energy
Talenter
Teka
UNAVE
Vigent
Grupo Visabeira (VA)

Feira de Emprego 
e Formação 
2018
3.ª edição regista aumento 
de 150% de participantes 
comparativamente a 2017

Incubadora de Empresas do Município de Ílhavo

CIEMar-Ílhavo, Travessa Alexandre da Conceição, 

3830-196 Ílhavo

T 234 092 496 | safe@cm-ilhavo.pt

Tens uma ideia de negócio inovadora 

ligada à Economia do Mar?

FALA CONNOSCO!
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Teve lugar, no dia 13 de 
março, no Museu Marítimo 
de Ílhavo, uma Sessão 
de Apresentação dos 
Investimentos Financiados 
pelo PO SEUR na Área da 
Proteção do Litoral, que 
contou com a presença do 
Ministro do Ambiente, João 
Pedro Matos Fernandes, 
e da Ministra do Mar, Ana 
Paula Vitorino.

Nesta sessão realizou-se 
a assinatura dos Termos 
de Aceitação das Decisões 
de Financiamento do 
PO SEUR por parte dos 
representantes da Agência 
Portuguesa do Ambiente, 
da Polis Litoral Norte e do 
Município de Vila Nova de 
Gaia.

Sessão de Apresentação 
Investimentos 
Financiados 
pelo PO SEUR 
na Área da 
Proteção do Litoral

Atualmente, as 
oportunidades geradas 
pelo litoral estão 
a ser ameaçadas 
pelos fenómenos de 
erosão costeira. O seu 
agravamento tem colocado 
em risco pessoas e bens 
e, ao longo dos anos, 
ocorreram perturbações 
na dinâmica sedimentar 
que mantinha a linha de 
costa, o que tem exigido 
um crescente investimento 
em medidas de proteção. 
Esse esforço encontra-
se reconhecido nas 47 
operações já aprovadas 
pelo PO SEUR neste 
domínio.

Inauguração 
do Parque 
da Ciência 
e Inovação 
sinónimo de desenvolvimento 
para o Município de Ílhavo 
e Região

O Parque da Ciência e Inovação 
é um marco importante e uma 
referência científica e empresarial 
do município, da Região e da 
Universidade de Aveiro. A sua 
inauguração contou com a 
presença da Secretária de Estado 
da Indústria Ana Lehman, e teve 
lugar no dia 6 de março. 

O facto do PCI se situar quase 
que exclusivamente em Ílhavo (30 
dos 35 hectares da sua área total) 
é motivo orgulho e de satisfação 
para a Câmara Municipal já que é 
o espelho de um Município ativo 
e dinâmico, onde o progresso e o 
desenvolvimento são evidências 
em franca expansão. 

A participação da Câmara 
Municipal de Ílhavo no consórcio 
que sustenta a estrutura 
acionista do PCI reveste-se 
de particular importância já 
que a realidade demonstra 
que o Município apresenta 
hoje uma economia moderna e 
diversificada com elevados níveis 
de sustentabilidade e de inovação, 
apresentando uma qualidade de 
especialização e de tecnologia, 
num número já considerável de 
casos de referência nacional e 
internacional.

O Parque de Ciência e Inovação 
conta com o envolvimento 
de diversos parceiros, como 
a Universidade de Aveiro, a 
Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro (CIRA) e várias 
empresas. Ocupa uma área de 
35 hectares e representa um 
investimento de cerca de 20 
milhões de euros, financiado por 
fundos europeus. 

Já estão em laboração cerca 
de 60 empresas e mais de 400 
pessoas nas diferentes unidades 
oferecidas pelo equipamento que 
fará a ligação entre os meios de 
investigação da Universidade de 
Aveiro e as empresas.

A Universidade garante o 
conhecimento, a ligação à 
região é feita pela Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro 
(CIRA) e pelos municípios de Ílhavo 
e de Aveiro, e as empresas serão 
o pilar económico, beneficiando 
dos processos científicos e de 
inovação.

O Conselho de Administração 
do PCI será presidido pela 
Universidade de Aveiro e 
composto por representantes da 
Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro (11 municípios), 
Portus Park, AIDA, I’M - SGPS, 
Grupo Visabeira e Caixa Geral de 
Depósitos.
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O Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, 
Fernando Caçoilo, reuniu 
a 23 de janeiro com a 
Ministra do Mar, Ana Paula 
Vitorino, levando na agenda 
a apresentação do Centro 
de Inovação e Tecnologia 
em Aquacultura (CITAQUA).

O encontro ao mais alto 
nível ministerial contou 
também com a presença 
da Universidade de Aveiro, 
entidade que constitui, 
juntamente com a 
Autarquia, a Administração 
do Porto de Aveiro e a 
Associação Portuguesa de 
Aquacultores, o consórcio 
que formalizou, em 30 
de novembro de 2016, o 
protocolo de colaboração 
para a criação do CITAQUA, 
a sedear na Gafanha da 
Nazaré.

A reunião teve, como 
principais objetivos, 
sensibilizar a Ministra o 
Mar para a importância 
do posicionamento 
estratégico regional 

e nacional do projeto 
e potenciar fontes de 
cofinanciamento assentes 
no Portugal2020.

O Centro de Inovação e 
Tecnologia em Aquacultura 
(CITAQUA) pretende atuar 
como catalisador de 
soluções, processos e 
tecnologias, potenciando 
a sua associação ao 
ECOMARE (Laboratório 
para a Inovação e 
Sustentabilidade dos 

Recursos Marinhos), sob 
a orientação científica da 
Universidade de Aveiro, 
prestando serviços 
qualificados ao setor da 
aquacultura, promovendo 
a formação profissional, 
inovando e diferenciando 
os produtos deste área 
específica da economia 
do mar e promovendo 
novas soluções e produtos 
aquícolas com elevada 
segurança alimentar.

CITAQUA
Centro de Inovação e Tecnologia 
em Aquacultura 
Reunião com a Ministra do Mar

Jornadas de Benchmarking 
e Workshop prospetivo de consolidação 
das TICE na Economia do Mar
Especialistas debatem Economia do Mar 
e Projetos Tecnológicos

O Município de Ílhavo 
acolheu, no dia 14 de 
março, no CIEMar-Ílhavo, 
uma sessão do projeto 
PlaticeMar, promovido 
pela Inova-Ria, Fórum 
Oceano, ACIFF, NERLEI, e 
Sines Tecnopolo, que tem 
como objetivo principal 
potenciar a inovação e o 
empreendedorismo na 
Fileira da Economia do Mar.

Tendo como base 
o incremento da 
cooperação empresarial 
e a incorporação de 
novas capacidades e 
competências tecnológicas, 
estas “Jornadas de 
Benchmarking e Workshop 
prospetivo de consolidação 

das TICE na Economia 
do Mar” promoveram a 
partilha de experiências 
para o desenvolvimento de 
processos colaborativos 
tendentes à inovação e ao 
surgimento de startups 
tecnológicas nesta área do 
conhecimento.
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Decorreu, entre os 
dias 22 de fevereiro e 
14 de março, o período 
de participação pública 
durante o qual os 
interessados puderam 
formular as suas sugestões 
ou observações, apresentar 
ou obter informações 
ou esclarecimentos 
sobre questões com 
enquadramento no âmbito 
da alteração do Plano 
Diretor Municipal de Ílhavo 
(PDM de Ílhavo).

O procedimento de 
alteração do PDM Ílhavo 
teve início após deliberação 
da Câmara Municipal na 
sua reunião pública de 1 
de fevereiro de 2018, com 
o objetivo de adaptar 
este plano territorial às 
normas do Programa da 
Orla Costeira Ovar-Marinha 
Grande (POC OMG), que 
entrou em vigor em agosto 
de 2017, abrangendo as 
águas marítimas costeiras 
e interiores e respetivos 
leitos e margens e as 
faixas de proteção 
marítimas e terrestres no 
Município de Ílhavo.

A Câmara Municipal 
deliberou ainda, na sua 
reunião de 19 de abril 2018, 
retificar o prazo para a 
elaboração da referida 
alteração estipulando, para 
o efeito, um prazo de 120 
dias (cf. Declaração de 
retificação nº 389/2018, 
DR nº 98, 2ª série de 22 de 
maio de 2018).

Alteração 
do PDM Ílhavo 
no âmbito do Programa da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande 
(POC OMG)
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Decorreu, no dia 18 
de abril, no CIEMar-
Ílhavo, uma sessão de 
esclarecimentos sobre os 
incentivos à Reabilitação 
Urbana no Centro Urbano 
Antigo da Cidade de Ílhavo. 
Esta iniciativa, promovida 
pela Câmara Municipal de 
Ílhavo, em conjunto com 
a entidade coordenadora 
do IFRRU 2020 - 
Instrumento Financeiro 
para a Reabilitação e 
Revitalização Urbanas, 
visou esclarecer os 
munícipes, técnicos e 
empresas da área da 
reabilitação urbana 
sobre os instrumentos 
disponíveis para apoio a 
projetos de reabilitação 
e revitalização urbanas 
nesta importante território 
concelhio. 

Apesar de ser 
responsabilidade dos 
proprietários de edifícios 
o dever de assegurar a 
sua reabilitação a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
encontra-se empenhada 
em promover uma política 
responsável e efetiva de 
reabilitação, revitalização 
do edificado e de 
valorização do seu centro 
histórico de génese mais 
antiga.

» Programa “Recupera Ílhavo”: 
Promoção e incentivo da reabilitação interna e externa dos edifícios, atribuindo apoios 

financeiros.

» Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Ílhavo: 
Atribuição de benefícios de âmbito fiscal, nomeadamente ao nível do IMI, IMT, IVA, IRS, 

e IRC, incidentes nas obras e/ou nas transações de imóveis inseridos nesta mesma área 
e que cumpram com os critérios determinados para esse efeito.

» IFRRU2020: 
Instrumento financeiro de apoio a projetos de reabilitação urbana a realizar em 

edifícios habitacionais localizados na área do Plano de Ação de Regeneração Urbana 
(PARU) do Município ou a edifícios com outros usos dentro da Área de Reabilitação 
Urbana de Ílhavo.

  

O Laboratório das Artes 
Teatro Vista Alegre foi 
o local escolhido pela 
Câmara Municipal de 
Ílhavo, numa parceria 
com a ESRI Portugal, 
para acolher, na passada 
semana, o 1.º Mini Encontro 
de Utilizadores ESRI.

Esta iniciativa, ”SIG na 
Administração Local”, 
contou com a presença de 
cerca de uma centena de 
técnicos e pretendeu ser 
um espaço de reflexão e 
partilha de experiências 
das autarquias de 
como os Sistemas de 
Informação Geográfica 
(SIG) contribuem para uma 
gestão mais eficiente nos 
municípios.

O encontro teve a 
presença na sessão de 
abertura do Presidente 
da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Fernando Caçoilo, 
que destacou as marcas 
identitárias do município 

e a importância do SIG 
como ferramenta para 
apoio à gestão complexa 
da multiplicidade de 
dinâmicas que se cruzam 
no território. 

Rui Sabino, Administrador 
Delegado da empresa, 
realçou o facto da ESRI 
Portugal ter tido em 
Ílhavo a sua estreia 
no que é considerada 
uma nova abordagem 
que se pretende mais 
descentralizada, logo, mais 
próxima dos utilizadores.

A manhã desta ação de 
formação foi preenchida 
pelas apresentações de 
dois casos de estudo, 
nomeadamente o da 
Câmara Municipal de 
Ílhavo, realçando a 
evolução do SIG na 
estrutura e tendo por 
enquadramento as 
diversas áreas de atuação 
enquanto ferramenta de 
trabalho transversal a toda 

a estrutura municipal, 
culminando com um olhar 
para o futuro do mesmo, 
e o caso da Câmara 
Municipal de Matosinhos 
que abordou as várias 
aplicações informáticas 
(de utilização interna e 
externa) desenvolvidas e a 
expansão do SIG a todos os 
seus serviços.

A segunda parte do 
evento constou de dois 
workshops (ArcGIS Pro e 
Survey 123 para ArcGIS), 
ligados à aplicação 
de produtos SIG que 
permitem, entre outros, 
criar e apresentar, de 
forma inovadora, a 
informação geográfica 
e novas construções de 
processamento de dados 
em solução digital que se 
adequa à utilização em 
ambientes diversos, dentro 
e fora do escritório.

Incentivos 
à Reabilitação 
Urbana 
no Centro Urbano Antigo 
da Cidade de Ílhavo

SIG na 
Administração 
Local
Município de Ílhavo foi anfitrião 
do 1.º Mini Encontro 
de Utilizadores ESRI Portugal
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O Carnaval Infantil Municipal 
saiu à rua pela segunda vez 
consecutiva, numa iniciativa 
conjunta entre a Câmara Municipal 
de Ílhavo, a comunidade escolar 
e as IPSS do município, numa 
envolvência de mais de 1.700 
foliões. 

O desfile teve lugar durante 
a tarde do dia 9 de fevereiro e 
percorreu a Av. Mário Sacramento, 
o Jardim Henriqueta Maia e a Av. 
25 de Abril em direção à Piscina 
Municipal de Ílhavo, integrando 
cerca de 1.550 crianças e 230 
adultos num corso carnavalesco 
com temáticas distintas como 
“recordar é viver”, a proteção 
dos mares, valores fundamentais 
como a dignidade, a tolerância, 
a generosidade e a gentileza ou 
sentimentos como a amizade, 
o amor, a união e a partilha, 
entre tantos outros. A alegria 
das crianças, a criatividade dos 
trajes e o ritmo das coreografias, 
bem como a música de rua, tão 
caraterísticas desta quadra de 
folia, proporcionaram ao público 
presente, nomeadamente aos pais, 
familiares e amigos das crianças 
ou simples curiosos, momentos de 
grande festa e orgulho.

Meio milhar de participantes, 
distribuídos por 11 grupos e 
acompanhados por 10 carros 
alegóricos, viveram com 
intensidade os dois dias de cortejo 
do Carnaval de Vale de Ílhavo, 
que saiu à rua nos dias 11 e 13 
de fevereiro, numa organização 
da Associação “Os Baldas” em 
parceria com a Câmara Municipal 
de Ílhavo.

Quem encheu as ruas do lugar 
de Vale de Ílhavo para ver o desfile 
e participar na festa não escapou 
às investidas e aos chocalhos 
dos Cardadores, figuras típicas e 
peculiares deste Carnaval.

Esta aposta na promoção de 
uma nova edição do desfile do 
Carnaval Infantil, único, com 
a participação das entidades 
públicas e privadas na área da 
Educação, espelha a preocupação 
política pela Educação e pelo 
Ensino e é, igualmente, o reflexo 
da proximidade existente entre a 
Autarquia e a Comunidade Escolar, 
reiterada pelas visitas regulares do 
Vereador do Pelouro da Educação 
e Formação às várias escolas.

O Carnaval Infantil Municipal, que 
este ano contou ainda com mais 
participantes dos Agrupamentos 
de Escolas da Gafanha da Nazaré 
e Gafanha da Encarnação e 
com mais público a aplaudir, 
representou um investimento da 
Câmara Municipal superior a cinco 
mil euros.

O mundo rural, a sua cultura 
popular e a figura típica do 
Cardador estão na base das 
tradições que preenchem o 
Carnaval de Vale de Ílhavo que 
se apresenta com toda a sua 
alegria, com a crítica e o sarcasmo 
social e com toda a simplicidade 
da identidade própria de uma 
comunidade.

Carnaval 
Infantil Municipal 
2018
Corso carnavalesco 
envolveu mais de 1.700 foliões

Carnaval de 
Vale de Ílhavo
500 participantes e 11 grupos 
desfilaram nas ruas de Vale de Ílhavo
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No dia 7 de março, 
foram assinados os 
Acordos de Cooperação  
com 19 Associações 
de Pais do município, 
num investimento que 
ronda os 350 mil euros, 
disponibilizados para o 
presente ano letivo. 

A verba concedida pela 
Autarquia, e enquadrada 
nos protocolos agora 
assinados, permite às 

Realizou-se, no dia 19 
de janeiro, no Salão Nobre 
da Câmara Municipal de 
Ílhavo, a cerimónia de 
entrega de 20 bolsas a 
estudantes do município 
que frequentam o ensino 
superior.

O Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, 
Fernando Caçoilo, e o 
Vereador do Pelouro da 
Educação e Formação, 
Tiago Lourenço, 
acompanhados pelo 
Diretor do Agrupamento 
de Escolas de Ílhavo e pelo 
Presidente da Associação 
de Pais, reuniram, no 
passado dia 10 de abril, 
com a Secretária de Estado 
Adjunta e da Educação, 
Alexandra Leitão. O objetivo 
desta reunião foi alertar 
para os graves problemas 
estruturais da Escola 
Secundária Dr. João Carlos 
Celestino Gomes e debater 
uma solução urgente e 
convincente para o grave 
problema da acelerada 
degradação da Escola 
Secundária de Ílhavo.

A Câmara Municipal 
tem promovido diversas 
ações conjuntas com 
o Agrupamento de 
Escolas e Associação 
de Pais de Ílhavo junto 
da Direção-Geral dos 
Estabelecimentos 
Escolares Centro 
junto da Secretária de 
Estado da Educação, 
manifestando desagrado e 
inconformismo pelo facto 
da referida escola não ter 
sido contemplada no plano 
nacional da reabilitação 
escolar, nem existirem 
projetos de financiamento 
para a reabilitação do 
edificado escolar no 
quadro do Portugal2020.

Os protocolos celebrados 
são o resultado de 
um trabalho intenso 
desenvolvido numa relação 
estreita entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo e todas 
as Associações de Pais, 
num modelo que se afigura 
eficaz.

CMI entrega 350 mil euros 
às Associações de Pais
Ano Letivo 2017/2018 

Escola Secundária 
Dr. João Carlos Celestino 
Gomes
CMI pressiona Ministério da 
Educação para solução urgente

Associações de Pais 
uma gestão das suas 
estruturas, dos seus 
compromissos e encargos 
com atividades ligadas, 
muito particularmente, 
ao pré-escolar e ao 1.º 
Ciclo no que se refere à 
parceria de cogestão das 
Atividades de Animação e 
Apoio à Família, bem como 
da Componente de Apoio à 
Família.

Dos cerca de 35 
candidatos ao Programa 
Municipal de Bolsas de 
Estudo, 20 alunos contam 
com o apoio da Câmara 
Municipal de Ílhavo no 
valor mensal de 126,40 
euros, entre outubro e 

julho (ano letivo), um 
investimento na área social 
no valor global superior a 
25 mil euros. 

O Programa Municipal 
de Bolsas de Estudo 
tem como principais 
parâmetros de seleção 
a obrigatoriedade de 
residência no Município 
de Ílhavo; a condição 
económica (60%) e a 
valorização do mérito 
escolar (40%), num 
escrutínio rigoroso que 
envolve um trabalho 
técnico profundo e 
fundamentado dos 
técnicos da Ação Social 
da Câmara Municipal de 
Ílhavo.

Este Programa é o 
espelho da preocupação 
da Câmara de Ílhavo para 
com as necessidades dos 
jovens e com a valorização 
do mérito escolar, sendo 
uma clara parte ativa na 
formação e crescimento 
dos seus jovens munícipes.

A Escola apresenta 
problemas acentuados 
ao nível da acessibilidade 
e segurança, isolamento 
térmico e infiltrações, 
ausência de aquecimento 
e climatização, das 
infraestruturas básicas 
(rede elétrica, de 
abastecimento de água 
e rede de saneamento), 
para além de espaços 
inadequados para as suas 
funções ou mobiliário 
obsoleto, entre outros. 

A Câmara Municipal 
de Ílhavo insistiu, mais 
uma vez, na urgência de 
uma solução para um 
investimento que rondará 
1,2 milhões de euros e 
que resultará num claro 
benefício para docentes 
e não docentes poderem 
desempenhar, com 
sucesso, as suas funções, 
e, muito particularmente, 
para os alunos e o seu 
desejável processo 
de aprendizagem e 
crescimento.

A Autarquia está 
inteiramente disponível 
para ser parceira ativa no 
processo de recuperação 
da escola secundária, 
assumindo a obra e a 
sua gestão, se for esse o 
entendimento do Ministério 
da Educação.

Programa Municipal 
Bolsas de Estudo 
2017/2018
CMI investe 25 mil euros 
nos jovens estudantes
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A Câmara Municipal de 
Ílhavo dinamizou, entre 
os dias 26 de março e 6 
de abril, um conjunto de 
atividades dirigidas aos 
jovens e crianças com 
idades compreendidas 
entre os cinco e os 12 anos, 
para ocupação do tempo 
livre nas Férias da Páscoa. 

Esta iniciativa incluiu a 
“Páscoa no Museu”, no qual 
os 90 jovens participantes 
tiveram oportunidade 
de realizar diversos 
workshops, incluindo 
a confeção do Folar da 
Páscoa.

Tiveram lugar, no dia 21 
de março, as “Atividades 
de Terra”, no âmbito 
do Programa Municipal 
OlimpÍlhavo, direcionado 
à comunidade escolar dos 
2.º e 3.º ciclos e ensino 
secundário do município.

Cerca de 550 alunos, 
dos três Agrupamentos 
de Escolas do município, 
disputaram a primeira 
etapa das atividades 
da edição de 2018 do 
OlimpÍlhavo. Entre o 

Programa Municipal 
Férias Divertidas
Páscoa 2018

Encontro 
da Escola Municipal 
de Natação de Ílhavo 
mais de uma centena de participantes

Programa Municipal 

OlimpÍlhavo 
Atividades Terra e Aquáticas 
envolveram mais de 650 alunos

As Férias Divertidas 
proporcionaram, 
diariamente, um vasto 
leque de iniciativas e ações 
de âmbito desportivo, 
cultural, educativo e lúdico, 
como, por exemplo, jogos 
aquáticos, surf indoor, 
minigolfe, visitas, entre 
outros, que decorreram 
nos diversos equipamentos 
ou espaços Municipais 
e, igualmente, fora do 
Município de Ílhavo.

Dado o seu sucesso, 
voltará a realizar-se a 
próxima edição de verão 
2018, a decorrer de 25 de 
junho a 31 de agosto 2018.

basquetebol 3x3, voleibol, 
xadrez, ténis de mesa, nota 
de registo para a novidade, 
neste ano, da incorporação 
do Minigolfe, constituindo 
mais uma oferta 
desportiva e competitiva 
para os jovens estudantes, 
permitindo à Autarquia 
promover e potenciar este 
equipamento desportivo 
municipal. 

Já no dia 18 de março 
realizaram-se as atividades 
aquáticas, tendo as provas 

decorrido na Piscina 
Municipal da Gafanha da 
Nazaré, envolvendo cerca 
de uma centena de alunos 
das Escolas Básicas dos 2.º 
e 3.º Ciclos e Secundárias 
que, dentro do respetivo 
escalão, prestaram provas 
de estilo livre, bruços, 
costas, mariposa e 
estafetas.

O OlimpÍlhavo pretende 
contribuir para o combate 
ao abandono escolar e 
à obesidade dos nossos 
jovens, motivando-os para 
a prática desportiva e para 
a aquisição de hábitos de 
vida saudável.

O OlimpÍlhavo tem mais 
uma etapa, Atividades 
Náuticas, a 6 de junho.

Surf Indoor 
contou com 
cerca de 50 participantes

A Câmara Municipal, em 
parceria da Associação de 
Surf de Aveiro, promoveu, 
no dia 24 de fevereiro, a 6.ª 
edição do Surf Indoor, no 
âmbito do Fórum Náutico 
do Município de Ílhavo.

Cerca de cinco dezenas 
de jovens invadiram a 
Piscina Municipal da 
Gafanha da Nazaré 
e descobriram que é 
possível transpor para 
a piscina uma atividade 
náutica realizada 
preferencialmente no mar.

Esta inovadora forma de 
praticar Surf, acrescida da 
oportunidade de aquisição 
de noções básicas da 
modalidade, foram 
vividas com expressivo 
entusiasmo e interesse por 
todos.

A Piscina Municipal da Gafanha 
da Nazaré acolheu, no dia 27 de 
janeiro, o 5.º Encontro da Escola 
de Natação do Município de Ílhavo, 
reunindo mais de uma centena 
de utentes (119), no total de 148 
inscritos, que frequentam as 
aulas de natação nas Piscinas do 
Município de Ílhavo.

Esta foi uma tarde 
especialmente preparada para 
que os participantes vivessem 
uma experiência enriquecedora 
e aprazível e um momento em 
que os seus familiares e amigos 
pudessem também assistir às 
competências adquiridas por estes 
desde o início do ano letivo. 

O encontro permitiu ainda a 
consciencialização do lado mais 
competitivo e exigente da natação, 
ainda que o convívio tenha 
preconizado o papel principal.
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2.ª Meia Maratona 
de Ílhavo 
- Heliflex 
coloca o município no mapa 
do atletismo nacional

A Câmara Municipal 
de Ílhavo felicitou, 
publicamente, o Illiabum 
Clube pela vitória na 
LXIX Taça de Portugal de 
Basquetebol Seniores 
Masculinos, prova da 
Federação Portuguesa de 
Basquetebol que teve o 
seu desfecho no dia 18 de 
março, em Braga, tendo a 
equipa de Ílhavo vencido o 
SL Benfica por 91-83. 

As portas do Salão 
Nobre abriram a toda a 
comunidade ilhavense 
para receber e felicitar 
a vitoriosa equipa sénior 
masculina do Illiabum 
Clube nesta merecida 
homenagem ao clube.

Homenagem 
ao Illiabum Clube

Dia do Pai Especial é … 
na Piscina

O dia do Pai foi 
assinalado a 17 de março, 
na Piscina Municipal de 
Ílhavo, dando, assim, a 
oportunidade a pais e 
filhos(as) de participarem 
nas atividades, jogos e 
brincadeiras e vivenciarem 
um momento de 
verdadeiro convívio e 
cumplicidade dentro de 

água. Participaram nesta 
atividade 49 crianças e 
38 pais, realizando-se 
jogos lúdicos para as 
crianças mais velhas 
onde os pais foram os 
seus companheiros e em 
algumas atividades os 
filhos/as juntaram-se para 
vencerem os pais.

A atividade para as 
crianças mais pequenas 
teve um cariz diferente 
pois, para muitas delas, foi 
o primeiro contacto com a 
piscina, tendo-se realizado 
tarefas que facilitassem o 
contacto e adaptação ao 
meio aquático.

Atletas.net e pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, e 
certificada pela Federação 
Portuguesa de Atletismo, 
seja já uma referência para 
todos os que gostam de 
correr, independentemente 
do carácter competitivo ou 
não com que participam.

A Meia Maratona foi 
ganha, no setor masculino, 
pelo atleta olímpico 
brasileiro, Paulo de 
Paula, que fez aqui o seu 
último teste antes da sua 
participação, a 22 de abril, 
na Maratona de Viena de 
Áustria. No setor feminino 
Carla Martinho, do Recreio 
de Águeda, repetiu o feito 
da edição do ano anterior, 
vencendo a prova em 2018.

Para além dos 21.097,5 
metros percorridos na 
prova principal, houve 
ainda lugar para três 
outros momentos que 
transformam a Meia 
Maratona de Ílhavo numa 
festa do atletismo: pais e 
crianças alinharam para a 
Corrida da Pequenada com 
o claro e único objetivo 
de despertar nos mais 
pequenos o gosto pelo 
atletismo. Seguiu-se, 
poucos minutos depois, a 
partida para a Caminhada e 
para a Mini Maratona (cerca 
de sete quilómetros) que 
contou com a presença 
do emblemático atleta 
paraolímpico ilhavense, 
recordista mundial e 
campeão europeu, Paulo 
Henriques (Paulinho).

A chuva, o frio e o vento 
deram tréguas, na manhã 
de 8 de abril, para que a 
Meia Maratona de Ílhavo se 
afirmasse, nesta segunda 
edição, como o melhor 
percurso do país nesta 
distância (21.097,5 metros) 
e colocasse o município no 

mapa nacional das grandes 
provas de atletismo.

A qualidade do piso e o 
seu traçado, a paisagem 
que acompanha um 
percurso que conjuga o 
urbano e as margens da 
Ria, fazem com que esta 
prova, organizada pela 

Para a Autarquia o 
feito reveste-se de dupla 
relevância já que, por um 
lado, este importante 
marco desportivo 
conquistado pelo Illiabum 
Clube projeta o Município 
de Ílhavo como referência 
no panorama do desporto 
nacional através do papel 
das suas Associações e 
Coletividades Desportivas, 
e, por outro lado, a Câmara 
Municipal de Ílhavo 
associa-se ao orgulho que 
o clube, a sua direção, a 
equipa e staff técnico, 
e os seus associados, 
vivem nesta histórica data 
dado que a conquista 
deste troféu nacional de 
basquetebol é inédita 
no palmarés do Illiabum 
Clube.
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A Câmara Municipal de Ílhavo e a 
SUMA iniciaram, em fevereiro, uma 
campanha ambiental de recolha 
de monstros no Município.

Esta ação conjunta visa 
sensibilizar os cidadãos para 
os efeitos negativos que a 
proliferação e o abandono 
indiscriminado de monstros na via 
pública e junto dos contentores de 
RSU e dos Ecopontos provocam, 
seja na imagem e qualidade do 
espaço urbano, seja ainda porque 
tais comportamentos motivam 
e potenciam, cada vez mais, 
as más práticas de cidadania e 
o crescente desrespeito pelos 
equipamentos e espaço público, 
assim como pelo Serviço Público 
prestado e proporcionado pela 
Câmara Municipal de Ílhavo ao 
nível da Recolha de Resíduos e da 
Higiene Urbana.

Para minimizar estes impactos, 
a Câmara Municipal que já 
disponibilizava gratuitamente o 
Serviço de Recolha Porta a porta 
de Resíduos Volumosos (Monstros) 
- quinzenalmente, na 1.ª e 3.ª 
quarta-feira de cada mês – está 
agora a promover a sua realização 
semanal - todas as quarta-
feiras - na expetativa de assim 

No dia 1 de março 
comemorou-se o Dia 
Internacional da Proteção 
Civil, este ano dedicado 
ao tema “O Papel da 
Proteção Civil e das 
Instituições Nacionais 
para uma Gestão Mais 
Eficiente das Catástrofes”, 
sublinhando a importância 
da coordenação de 
esforços entre os serviços 
de Proteção Civil e os 
cidadãos para prevenir e 
responder à catástrofe de 
modo eficiente.

No Município de Ílhavo, 
à semelhança de anos 
anteriores, a comemoração 
deste dia estendeu-se até 
ao dia 22 de março, através 
da realização de várias 
ações de sensibilização 
à população em geral e, 
mais concretamente, a 
todos os proprietários, 
arrendatários, 
usufrutuários ou entidades 
que, a qualquer título, 
detenham terrenos 
confinantes a edifícios 
inseridos em espaços 
rurais.

Câmara Municipal de Ílhavo e SUMA 
em Campanha de Recolha de Monstros

Dia 
Internacional 
da Proteção Civil 
focado numa Gestão 
mais Eficiente das Catástrofes

regular e contrariar o abandono 
crescente de resíduos volumosos/
monstros (eletrodomésticos, 
móveis, colchões, fogões, sofás, 
televisores, etc.), seja na via 
pública, seja junto de contentores 
e Ecopontos procurando, com este 
aumento da frequência (semanal) 
do serviço, e com esta campanha 
de divulgação sensibilizar toda a 
população para a importância e 
necessidade de todos cuidarem 
e preservarem o espaço público 
onde residem.

Sublinha-se que a recolha porta 
a porta de Resíduos Volumosos 
(Monstros) é gratuita, sendo 
o serviço requerido mediante 
marcação prévia, através do 
telefone: 234 325 549, todos os 
dias úteis das 09h00 às 18h00.

O depósito indevido de monstros, 
em qualquer circunstância, junto 
a contentores ou ecopontos ou 
em espaço público é punível 
com coima até aos 22 mil euros, 
de acordo com o Regulamento 
Municipal n.º 284/2016. 

Em vez de deitar fora 
o que não precisa, 

agende, com uma simples 
chamada telefónica.

Assim, e no âmbito da 
campanha de Prevenção 
em Espaços Rurais, 
promovida pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, foram 
dinamizadas quatro 
Sessões de Sensibilização/
Esclarecimento sob o mote 
“Proteção de edificações 
– Limpeza de Terrenos”, 
no Centro Nossa Senhora 
da Paz, em Vale de Ílhavo 
(1 de março), na Junta de 
Freguesia da Gafanha da 
Encarnação (2 de março), 
na Junta de Freguesia 
da Gafanha do Carmo (5 
de março) e na Sede da 
Associação de Moradores 
da Senhora dos Campos 
(7 de março), registando 
todas uma forte adesão. 

O objetivo foi alertar 
para os perigos do 
absentismo na gestão 
dos espaços, divulgar a 
forma de executar a gestão 
obrigatória, assim como 
as responsabilidades (e 
coimas) que serão ativadas 
a quem não cumprir o 
estipulado pelos diplomas 
legais (nomeadamente 
a Lei 76/2017 de 17 de 
agosto).

Acreditando que a 
Prevenção e a Cultura de 
Segurança devem iniciar-
se com os cidadãos mais 
novos, estimulando a 
ideia de que a proteção 
da floresta é uma 
responsabilidade de todos 
e para todos, realizaram-
se ações de sensibilização 
para a prevenção contra os 
incêndios e proteção dos 
recursos florestais dirigidas 
aos alunos do 10.º ano das 
duas Escolas Secundárias 
do Município de Ílhavo.

Estas sessões contaram 
com a participação dos 
diferentes agentes: Câmara 
Municipal de Ílhavo, Guarda 
Nacional Republicana e 
Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo. Foi ainda 
dinamizado um Exercício 
de Evacuação/Simulacro 
“Proteção de Pessoas e 
Bens”.
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Ecocentro 
Municipal de Ílhavo
Estrutura ambiental única 
no Distrito de Aveiro 
motiva visita por equipa 
de Oliveira de Azeméis

Eco-Escolas
Bandeiras Verdes hasteadas 

Município de Ílhavo 
recebeu 
o maior S. Jorge 
de sempre 
da Região de Aveiro

A Câmara Municipal 
de Ílhavo proporcionou 
uma visita técnica ao 
seu Ecocentro a uma 
delegação do Município 
de Oliveira de Azeméis, 
composta pelo seu 
Presidente, Joaquim Jorge, 
pela Vereadora do Pelouro 
do Ambiente, Inês Lamego, 
e por dois técnicos da 
Divisão do Ambiente.

A visita, solicitada 
pela Câmara Municipal 
de Oliveira de Azeméis 
e conduzida pelo Vice-
Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, 
teve lugar no dia 1 de 
março, e serviu para 
explicar as boas práticas 
ambientais que o 
município vem aplicando, 
bem como a história da 
construção, formalização 
e funcionamento do 
Ecocentro Municipal de 
Ílhavo.

O Ecocentro está 
equipado com contentores 
de grandes dimensões (20 
e 30 m3), destinados a 
receber, separadamente, 
os diversos materiais/
resíduos previamente 
separados de acordo com 
os fluxos para posterior 
encaminhamento para 
retomadores licenciados, 
com vista à sua posterior 
valorização e reciclagem.

A cidade de Ílhavo 
acolheu, no dia 29 de abril, 
mais de 2.300 escuteiros 
para as celebrações do dia 
do seu patrono mundial, 
S. Jorge, naquela que foi a 
maior atividade do género 
alguma vez realizada na 
Região de Aveiro.

Organizada pelos 
seis Agrupamentos de 
Escuteiros do Município de 
Ílhavo mais a Fraternidade 
Nuno Álvares – Núcleo 
de Ílhavo, em parceria 
com a Câmara Municipal 
e as quatro Juntas de 
Freguesia, o S. Jorge 2018 
contou com a participação 
dos contingentes de 
43 Agrupamentos de 
Escuteiros da Região 
de Aveiro, 4 Núcleos da 
Fraternidade Nuno Álvares 
(antigos escuteiros) e ainda 
um grupo de Escuteiros de 
Vermil (Guimarães, Região 
de Braga) que também se 
quis associar a esta grande 
festa do Escutismo.

Pela primeira vez, 
o Município de Ílhavo 
recebeu 32 Bandeiras 
Verdes, galardão 
máximo final atribuído 
pelo desenvolvimento 
do Projeto Nacional de 
Educação Ambiental Eco 
Escolas, coroando-o como 
o primeiro, e único até ao 
momento, Eco-Município 
no continente com uma 
cobertura de 100%.

Chegada a primavera, as 
Cerimónias do seu hastear 
foram uma constante, 
num momento sempre 
muito ansiado e vivido pela 
Comunidade Escolar.

O equipamento municipal  
entrou em funcionamento 
em julho de 2003, com um 
investimento de 500 mil 
euros, cofinanciado a 70% 
pelo Programa Operacional 
do Centro. 

Destina-se a industriais, 
retalhistas e comerciantes, 
comprovadamente 
sediados no Município 
de Ílhavo; a utilizadores/
consumidores domésticos 
(cidadãos) residentes; e, 
na vertente pedagógica, 
educativa e formativa, a 
alunos do pré-escolar ao 
3.º ciclo. 

Em média, anualmente, 
são entregues cerca 
de 1200 toneladas de 
resíduos, com maior 
expressividade para os 
resíduos de embalagem 
(papel e plástico), 
equipamentos elétricos e 
eletrónicos, resíduos de 
construção e demolição, 
monstros e resíduos 
verdes, espelhando a 
tipologia de utilizadores: 
85% são utilizadores 
domésticos e 15% 
industriais.

A Educação Ambiental 
continua a ser uma aposta 
prioritária da Câmara 
Municipal de Ílhavo numa 
estratégia orientada, 
integrada e de cooperação 
com os diferentes 
Agentes Educativos e da 
Comunidade, mantendo 
a aposta prioritária nas 
crianças e nos jovens do 
município. 

Eco Escolas do Município de Ílhavo:
Centro de Acção Social de Ílhavo - CASCI
Centro Escolar da Cambeia
Centro Escolar da Coutada (ex JI)
Centro Escolar da Légua
Centro Escolar da Nossa Sra. do Pranto (ex EB1)
Centro Escolar de Santa Maria Manuela
Centro Escolar de Vale de Ílhavo
Centro Paroquial de Ílhavo
Centro Social Paroquial da Gafanha da Encarnação
EB1 Gafanha da Encarnação Centro
Escola Básica da Gafanha da Encarnação
Escola Básica da Gafanha da Nazaré
Escola Básica da Marinha Velha
Escola Básica de Ílhavo
Escola EB 1 Costa Nova do Prado
Escola EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto
Escola EB1 da Cale da Vila
Escola EB1 da Chave
Escola EB1 da Gafanha do Carmo
Escola EB1 Farol da Barra
Escola EB1/JI da Gafanha da Encarnação Norte
Escola EB1/JI da Gafanha da Encarnação Sul
Escola EB1/JI da Gafanha de Aquém
Escola EB1/JI de Chousa Velha (antigo Centro Escolar da Chousa Velha)
Escola Sec. Dr. João Carlos Celestino Gomes
Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
Jardim de Infância da Chave
Jardim de Infância da Gafanha da Encarnação Centro
Jardim de Infância da Gafanha do Carmo
Jardim de Infância da Marinha Velha
Obra da Providência
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo (Centro Infantil)
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A Câmara Municipal de 
Ílhavo, no compromisso 
com os cidadãos Maiores 
do município em continuar 
a estimular a prática 
desportiva, iniciou em 
janeiro a modalidade de 
Minigolfe.

Esta nova atividade 

Movimento Maior
Nova modalidade: Minigolfe 

desenvolve-se às segundas 
e às sextas-feiras, das 
9h30 às 10h15, no circuito 
de Minigolfe, junto ao 
Posto de Turismo de Ílhavo, 
e no Pavilhão Capitão 
Adriano Nordeste, no caso 
de condições climáticas 
adversas.

casais e amigos, podendo 
ser desenvolvido 
individualmente ou por 
equipas. É apreciado por 
aqueles que procuram 
entretenimento ou por 
outros numa perspetiva 
mais competitiva, na 
participação em alguns 
campeonatos. Este 
desporto promove a 
saúde, o bem-estar, a 
autoestima, a mobilidade, 
a autoconfiança, a 
destreza mental, o foco, 
a concentração, bem 
como a socialização e 
a competição saudável. 

A prática desta 
modalidade é gratuita e, 
para a frequência desta 
ou de qualquer outra 
modalidade integrante 
do Programa de Atividade 
Física Movimento Maior, 
é necessário ter 60 ou 
mais anos de idade, boa 
disposição e ser residente 
no Município de Ílhavo. Os 
locais de inscrição são a 
Biblioteca Municipal de 
Ílhavo ou os seus Polos de 
Leitura.

O Minigolfe é um jogo 
divertido que pode ser 
apreciado por famílias, 

Para a prática do Minigolfe 
é aconselhável o uso de 
roupas confortáveis e 
adequadas à prática de 
exercício físico; calçado 
confortável, como 
sapatilhas e beber água 
antes, durante e depois 
das aulas.

Seniores do 
Município de Ílhavo 
festejaram o Carnaval
com muita CriativIdade

A pensar nos mais velhos, 
a Câmara Municipal de 
Ílhavo voltou a propiciar 
momentos de muita festa 
e diversão no quadro 
festivo do Carnaval.

O programa integrou, na 
noite do dia 10 de fevereiro, 
no Fórum Municipal da 
Maior Idade, uma Sessão 
de Comédia com um 
concurso de anedotas 
intitulado “Tu Tens Piada!”, 
tendo como jurado o 
comediante João Reis, 
de Coimbra. À comédia 

juntou-se um condimento 
muito especial: a música, 
com a participação do 
grupo “Amigos da Música” 
que, com a sua alegria e 
jovialidade, deu mais um 
ótimo motivo para um 
serão pautado por uma 
grande animação.

A festa continuou, no dia 
12 de fevereiro, com o Baile 
da Criativ’IDADE, tendo 
como “palco” o Laboratório 
das Artes Teatro Vista 
Alegre e a adesão de mais 
de cem seniores das IPSS



 Município de Ílhavo ·  maio 2018  ·  21

“Saber não Ocupa” 
com o Gerontólogo 
Alexandre Fernandes

“Zona Interdita – Só para 
Maiores de Idade!” foi o mote 
que sustentou o programa 
comemorativo preparado pela 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
iniciado no dia 5 de janeiro e que 
se prolongou até ao dia 8. Foram 
quatro dias intensos e exclusivos 
junto de quem não tem medo do 
avançar da idade. 

O primeiro dia da comemoração 
foi dedicado a potenciais artistas 
seniores que aceitaram o desafio 
de se aventurar no projeto 
“TeatralIDADES - Teatro na Maior 
Idade”. Dirigida a cidadãos com 
60 ou mais anos de idade, esta 
iniciativa tem como objetivo 
promover a criação de peças 
teatrais pelos nossos Maiores, 
sob a coordenação da encenadora 
Kelly Varela, dando primazia às 

5.º aniversário

Fórum Municipal 
da Maior Idade
com quatro dias de festa

suas memórias e histórias de vida. 
Para além de experimentarem 
todo o processo de criação teatral 
em ambiente de salutar convívio, 
os participantes do projeto 
tornam-se agentes de Cultura ao 
apresentarem a(s) sua(s) peças 
de teatro à Comunidade, nos dias 
7 e 8 de abril, no Laboratório das 
Artes do Teatro Vista Alegre. 

Seguiram-se muitas atividades, 
desde a celebração de novas 
parcerias, workshops, uma “Colher 
de Café com…” a “Fados com 
Petiscos”, entre tantas outras, 
todas no Fórum Municipal da 
Maior Idade. O programa do 5.º 
aniversário do Fórum Municipal da 
Maior Idade prometeu e cumpriu: 
foi preciso fôlego “Maior” para 
aguentar a pedalada de quatro 
dias!

Porque, como diz o 
ditado, “o saber não ocupa 
lugar”, o Fórum Municipal 
da Maior Idade voltou a 
encher-se com mais de 
50 seniores, no dia 23 de 

fevereiro, para receber 
mais uma sessão de “O 
Saber não Ocupa”. 

Esta iniciativa, 
promovida pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, no 

âmbito do Pelouro da 
Maior Idade, teve como 
convidado o Gerontólogo 
Alexandre Fernandes que 
abordou, de forma muito 
pragmática, a importância 
de uma alimentação 
saudável, exercício físico, 
estimulação cognitiva e 
alguns cuidados a ter na 
esfera doméstica.

O “Saber não Ocupa” 
faz parte integrante 
das iniciativas regulares 
promovidas pela Câmara 
Municipal de Ílhavo 
com uma periodicidade 
bimestral, na quarta sexta-
feira do mês.

A próxima sessão de “O 
Saber Não Ocupa” está já 
agendada para dia 22 de 
junho, no Fórum Municipal 
da Maior Idade.

Revista 
“Maior Idade” 
renovada 
e mais apelativa

O Fórum Municipal da 
Maior Idade, na Gafanha 
da Nazaré, foi o espaço 
escolhido para apresentar, 
no dia 27 de abril, a revista 
Maior Idade com novo 
formato, novo design, 
mais apelativa e mais 
participada.

O lançamento da revista, 
com a nova roupagem, 
transforma o antigo 
suporte de comunicação 
em algo melhor e que se 
afigura útil, traduzindo a 
preocupação da Câmara 
Municipal de Ílhavo com 
as políticas e medidas 
inclusivas dos cidadãos 
seniores na comunidade.

Esta publicação 
nova congrega vários 
contextos, com espaço 
para entrevistas à 
comunidade sénior, para 
a partilha de saberes e 
experiências vivenciais, 
para dar a conhecer o 
trabalho desenvolvido nas 
estruturas residenciais 
para idosos, com conselhos 
úteis para o dia-a-dia, com 
temáticas diversificadas, 
sendo a desta edição o 
envelhecimento ativo, e 
com referência à agenda 
da Maior Idade que enuncia 
um vasto conjunto de 
atividades promovidas pela 
Câmara Municipal de Ílhavo 
para os cidadãos seniores.

Este foi um momento 
particular que espelha a 
relação entre a Autarquia 
e os Seniores e o trabalho 
desenvolvido pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, 
proporcionando aos 
munícipes “maiores de 
idade” um envelhecimento 
mais ativo e mais 
participado, com melhor 
qualidade de vida e com o 
reconhecimento do valor 
intrínseco das vivências 
e experiências que a vida 
proporcionou a cada uma.
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Funzone 2018
Férias da Páscoa 
nos Fóruns Municipais da Juventude

Oficinas Criativas 2018 
Fotografia, Teatro e Representação, 
Língua Gestual e Modelação e Confeção

Programa Vocação 
Edição 2017 
contou com 52 jovens

Os Fóruns Municipais da 
Juventude de Ílhavo, da 
Gafanha da Nazaré e da 
Gafanha do Carmo foram 
palco, nas férias escolares 
da Páscoa, de momentos 
de convívio, dinâmicas 
de grupo, atividades 
lúdicas e educativas, 
proporcionando aos jovens 
alternativas de qualidade 
para a ocupação dos seus 
tempos livres, não apenas 
nas interrupções letivas, 
mas também durante todo 
o ano.

Estas atividades Funzone 
na Páscoa, diferentes 
em cada um dos Fóruns 
Municipais da Juventude, 
decorreram entre os dias 
26 março e 6 de abril.

As Oficinas Criativas, 
promovidas pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, 
inserem-se num projeto 
de oferta formativa e 
lúdica inerente à missão 
e atuação dos Fóruns 
Municipais da Juventude 
e tem 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.

Mais informação em www.cm-ilhavo.pt.

Decorreu, no dia 5 de 
janeiro, no Fórum Municipal 
de Juventude de Ílhavo, a 
entrega dos Certificados 
do 3.º turno do Programa 
Vocação 2017.

Durante a cerimónia, 
o Vereador do Pelouro 
da Juventude, Tiago 
Lourenço, felicitou os 
jovens presentes pela sua 
participação no Programa 
Vocação e a importância 
que este assume na 
construção do percurso 
pessoal de cada um. Num 
diálogo descontraído, 
as jovens falaram do 
que consideraram mais 
marcante durante estes 
três meses de “vocação”, 
destacando a interação 

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 
agendou quatro Oficinas 
Criativas relacionadas 
com Fotografia, Teatro 
e Representação, Língua 
Gestual, e Modelação e 
Confeção.

com outras pessoas, o 
contacto com diferentes 
contextos profissionais 
e a possibilidade de 
gerir responsabilidades 
e horários. O Vereador 
aproveitou, ainda, o 
momento para convidar e 
delegar a responsabilidade 
em cada jovem o papel de 
Embaixador(a) do Município 
de Ílhavo, destacando 
as diversas iniciativas da 
Câmara Municipal de Ílhavo 
que são realizadas com e 
para a Juventude. Facto 
também importante, e já 
anunciado, será a criação, 
para breve, do Conselho 
Municipal da Juventude, 
que permitirá a todos os 
jovens do Município de 
Ílhavo ter uma voz mais 
ativa.
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A cerimónia de entrega 
dos prémios do XVII 
Concurso Literário Jovem 
da Câmara Municipal de 
Ílhavo, teve lugar no dia 
27 de abril, na Fábrica das 
Ideias Gafanha da Nazaré.

A edição de 2018 do 
concurso registou um 
número recorde de 
347 participantes (186 
crianças do 1.º ciclo do 
ensino básico e 161 dos 
2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico e do ensino 
secundário) resultando na 
apresentação de cerca de 
380 textos para avaliação 
do júri, composto pelo 
Vereador do Pelouro da 
Juventude da Câmara 
Municipal de Ílhavo, Tiago 
Lourenço, pela chefe da 
Divisão da Cultura, Turismo 
e Juventude, Lisete 
Cipriano, e pelo escritor 
João Manuel Ribeiro.

Concurso 
Literário Jovem
2018
bate recorde 
de participações 
e de textos

Desde 2002 que a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
promove a iniciativa do 
Concurso Literário Jovem, 
contabilizando-se, desde 
então, a participação 
de mais de 2000 alunos 
nas dezassete edições 
já concretizadas, numa 
iniciativa que tem como 
objetivo a promoção 
do gosto pela leitura e 
pela escrita envolvendo 
a comunidade escolar, 
os docentes, os alunos 
e, nomeadamente, o 
papel importante dos 
professores bibliotecários.

Esta participação muito 
significativa dos jovens 
alunos, naquela que é 
a primeira edição deste 
mandato autárquico, deixa 
uma responsabilidade 
acrescida à Autarquia e às 
escolas para as próximas 
edições e para o trabalho 
cultural que tem sido 
potenciado na comunidade 
escolar.

Para qualquer um dos escalões e das modalidades 
o 1.º Prémio tem o valor de 100 euros, 
o 2.º Prémio de 50 euros e o 3.º Prémio de 25 Euros. 
Todos os prémios foram entregues sob a forma 
de material didático.

Lista dos Premiados do XVII Concurso Literário Jovem 

Texto Narrativo
1.º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio – “Rubídio Quê, quer ser o quê?”, de Lara Filipa Oliveira Duarte Sousa Ferreira 
CE Santa Maria Manuela
2.º Prémio – “A discriminação da caneta”, de Anna Federica Ledda dos Santos
CE Nossa Senhora do Pranto
3.º Prémio – “Eu queria ser…”, de Sofia ferreira Dunas
EB1 da Gafanha de Aquém
Menções Honrosas
“A minha família”, de Maria Martins Marçal, da EB1 da Gafanha da Encarnação Norte
“O coelho com cauda de crocodilo”, de Laura Cuco Valentim, da EB1 da Gafanha da Encarnação Norte
“Confusão na sapateira”, de Luana Bola Duarte, da EB1 Marinha Velha

2.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio – “A biblioteca do avô”, de Duarte Rodrigues Vilarinho
EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
2.º Prémio – “Um sonho que não sabia que tinha”, de Mateus Rodrigues Vilarinho
EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
3.º Prémio – “As terras dos meus avós”, de Maria Ana Balseiro Vidal Pedro Dias
EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
Menções Honrosas
“A preto e branco”, de Gonçalo Cavaz Coelho, da EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
“A história de um velho pescador”, de Francisco José Videira Carapelho, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
“Dentro do telemóvel”, de Vicente Costa Gaspar, da EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto

3.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio – “O poder de um livro”, de Luísa Rodrigues Vilarinho
EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
2.º Prémio – “O mendigo contador de histórias”, de Nelson Louro Vilarinho
EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
3.º Prémio – “Homens do mar”, de Inês Coelho da Silva
EB 2,3 da Gafanha da Encarnação

Ensino Secundário:
1.º Prémio – “Sede de esperança”, de Catarina Semedo Madail de Oliveira
ES Dr. João Carlos Celestino Gomes
2.º Prémio – “Dona Margarida”, de Mariana Arnelas Castanheiro
ES da Gafanha da Nazaré
Menção Honrosa
“Barreira virtual”, de Daniela Maria Gonçalves Rocha, da ES da Gafanha da Nazaré

Texto Poético
1.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio – “Se eu fosse aviador ou se eu fosse astronauta”, de Isaías Martinez Vieira
CE da Coutada
2.º Prémio – “Os animais confusos”, de Joana Cinderela Oliveira Magueta
EB1 da Gafanha da Encarnação Norte
3.º Prémio – “O calendário”, de Carmo Simões Vergas
EB1 da Gafanha da Encarnação Centro
Menções Honrosas
“Illiabum”, de Tomás Almeida Ferreira, do CE da Coutada
“A primavera”, de Beatriz Filipa de Lima e Sousa Gamas, do CE da coutada

2.º Ciclo do Ensino Básico:
1.º Prémio – “Faz de conta que sou…”, de Beatriz Louro Cirineu
EB 2,3 da Gafanha da Encarnação 
2.º Prémio – “O que é feito e o que não é feito”, de Sofia Ramos da Cruz Santos
EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
3.º Prémio – “Se eu fosse um livro”, de Duarte Rodrigues Vilarinho
EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
Menção Honrosa
“Chegou a primavera”, de Mateus Rodrigues Vilarinho, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação

3.º Ciclo do Ensino Básico:
Menções Honrosas
“Bombeiro, de Beatriz Maria Rodrigues Almeida, da ES da Gafanha da Nazaré
“Nada”, de Maria Inês Cubal Ferreira, da ES da Gafanha da Nazaré
“Tornado de emoções”, de André Sequência Baltazar, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
“A amizade”, de Nicole Graça Martinho, da EB 2,3 da Gafanha da Encarnação

Ensino Secundário:
Menção Honrosa
“Ode à humanidade”, de Duarte Miguel Jesus Pires Borges, da ES da Gafanha da Nazaré

Prémios Escola
EB1 da Gafanha da Encarnação Norte 
EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
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No dia 17 de janeiro 
teve lugar uma sessão de 
Encontros de História Local 
dedicada à comemoração 
dos 120 anos da 
Restauração do Concelho 
de Ílhavo.

A iniciativa da Câmara 
Municipal, promovida pelo 
Centro de Documentação 
de Ílhavo, contou com 
a presença de cerca 
de 40 participantes 
que refletiram sobre 
as temáticas “Da Idade 

Média à Restauração”, “ 
O contexto nacional da 
extinção de inúmeros 
municípios de norte a 
sul do país: o caso de 
Ílhavo e da Ermida”, e 
sobre a “Restauração 
do Concelho de Ílhavo: 
contexto histórico”. A 
sessão contou com os 
palestrantes/formadores 
Ana Isabel Ribeiro e Pedro 
Silva e encerrou com o 
lançamento do segundo 
número da revista “Nossa 
Gente: Biografia de Alberto 
Ferreira Pinto Basto”.

Englobados no decurso 
da exposição “Ílhavo, Terra 
Milenar”, os Encontros de 
História Local surgiram 
com o objetivo de criar 
uma comunidade sensível 
às matrizes identitárias do 
município.

Encontros História Local
120 Anos da Restauração do Município de Ílhavo 
foram o foco do encontro

No âmbito dos Encontros 
de História Local, 
dedicados aos 120 Anos da 
Restauração do Município 
e realizados no dia 17 
de janeiro, foi lançado o 
segundo volume da Revista 
“Nossa Gente” dedicado 
à biografia de Alberto 
Ferreira Pinto Basto (1861-

Segundo número da revista 

“Nossa Gente: biografias” 
dedicado a Alberto Ferreira Pinto Basto

1929) grande defensor 
dos interesses dos 
ilhavenses no processo de 
restauração do Concelho 
de Ílhavo, em 1898, figura 
incontornável da sociedade 
e política locais e um 
grande impulsionador da 
expansão da Fábrica da 
Vista Alegre.

A revista “Nossa Gente: 
Biografias” integra-se num 
projeto de investigação 
que pretende homenagear 
figuras de relevo do 
Município de Ílhavo, 
imortalizando-as, não 
apenas em papel, mas na 
memória de todos aqueles 
que tiverem interesse 

em saber mais sobre as 
personalidades retratadas.

Estas publicações podem 
ser adquiridas pelo valor 
unitário de 4 euros no 
CIEMar-Ílhavo, Museu 
Marítimo de Ílhavo, Posto 
de Turismo de Ílhavo e Loja 
Online.

No dia 25 de janeiro, o 
Centro de Documentação 
de Ílhavo (CDI) promoveu 
a primeira sessão de “O 
Arquivo do Avesso com: 
Genealogias”, atividade que 
visou regressar ao passado, 
de geração em geração.

Os participantes 
aprenderam as orientações 
básicas para começarem a 
desenhar as suas árvores 
genealógicas para que, 
quando participarem 
na Parte II, possam dar 
um avanço na pesquisa 
dos seus antepassados 
ilhavenses, através da base 
de dados específica para o 
efeito.

O mês de fevereiro trouxe 
o projeto do Centro de 
Documentação de Ílhavo 
em “dose dupla”.

No dia 5 de fevereiro 
a sessão especial de 
“O Arquivo do Avesso: 
visita ao Centro de 
Documentação de Ílhavo” 
visou dar a conhecer como 
se preserva, organiza 
e divulga o património 
documental ilhavense 
numa visita guiada ao 
Centro, e proporcionou um 
encontro intergeracional 
que antecedeu a iniciativa. 

No dia 22, o Arquivo 
virou do Avesso para a 
promoção de um workshop 
de Escrita Cursiva.

Esta iniciativa começou 
com uma abordagem à 
História da Escrita ao 
longo do tempo, referindo 
alguns suportes como o 
pergaminho e as tabuinhas 
enceradas, bem como 
alguns instrumentos de 
escrita como a pena, o 

“O Arquivo do Avesso 
com: Genealogias”  
deu vida ao CDI

cálamo, a caneta de tinta 
permanente, o aparo, 
entre outros. A atividade 
culminou com uma oficina 
de escrita cursiva em que o 
cálamo (cana talhada para 
o efeito) foi o instrumento 
de destaque, recordando 
técnicas de escritas 
ancestrais.

A terceira edição de 
2018 do “Arquivo do 
Avesso”, realizada no 
dia 29 de março sob 
o tema “Documentos 
que contam histórias”, 
lançou um desafio a 
todos os interessados: 
vasculharem o seu baú de 
memórias e escolherem 
um documento, como por 
exemplo uma carta, uma 
fotografia, um recorte de 
jornal, ou outro, e a partir 
deste elemento cada um 
dos participantes contou 
uma história inspirada 
nesse objeto. No decorrer 
das histórias, houve ainda 
apontamentos musicais, 
por João Mário Grave, 
também eles recheados de 
memórias. 

Em abril foi o momento 
para o “Arquivo do Avesso” 
retomar a primeira edição 
deste ano do projeto e 
lançar a segunda parte 
do Genalogias. Para esta 
iniciativa foram convidadas 
todas as pessoas que 
detinham ascendentes no 
Município de Ílhavo, em 
busca de informação sobre 
os seus antepassados 
nascidos antes de 
1910, familiarizando os 
participantes com o 
processo de construção de 
árvores de família.

“Em Ílhavo acontece 
  à sexta” 

A Câmara Municipal 
de Ílhavo dá corpo 
a um novo projeto 
cultural e patrimonial 
que promove a 
identidade e as 
“pequenas histórias”, 
mapeando diversos 
tesouros e segredos 
do município “Em 
Ílhavo acontece à 
sexta”.

Estátua 
da Padeira 
de Vale de Ílhavo

A primeira sessão teve 
lugar no dia 9 de março, 
na sede da A.C.R. “Os 
Baldas”, enquadrada em 
plena edição da Rota das 
Padeiras, dando destaque 
a uma das figuras mais 
icónicas do município: a 
Padeira de Vale de Ílhavo. 

O escultor Xico Lucena, 
a antropóloga Mouette 
Barboff, a padeira Alzira 
Vasconcelos e o Presidente 
da A.C.R. “Os Baldas”, 
João Torrão, foram os 
protagonistas desta 
tertúlia cultural.

Escultura da 
N.ª Sr.ª da Piedade

A segunda sessão 
aconteceu no dia 20 de 
abril, numa conversa 
informal sobre a Escultura 
da N.ª Sr.ª da Piedade que 
se encontra na Igreja Nossa 
Senhora da Encarnação.

À conversa estiveram 
o pároco da Gafanha da 
Encarnação, Gustavo 
Fernandes, o historiador e 
especialista em escultura 
José António Christo e 
Tina Marnoto, mulher de 
um pescador da Faina 
Maior em torno de Nossa 
Senhora da Piedade.
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A Câmara Municipal de Ílhavo, 
em parceria com a Associação 
Cultural e Recreativa “Os Baldas”, 
voltou a promover, entre os dias 
9 e 12 de março, na sede da 
associação, em Vale de Ílhavo, 
a Rota das Padeiras, numa 
homenagem às tradições de Vale 
de Ílhavo.

A edição deste ano arrancou 
no dia 9 de março com a estreia 
do ciclo de conversas “Em 
Ílhavo Acontece à Sexta”, sobre 
a Padeira de Vale de Ílhavo. Pela 
noite dentro, as padeiras abriram 
a porta das suas padarias e 
convidaram os participantes 
a “meter a mão na massa”, 
mostrando com orgulho aquilo 
que tão bem sabem fazer: as 
tradicionais padas e folares de 
Vale de Ílhavo.

A abertura oficial da Rota das 
Padeiras aconteceu no dia 10 
de março, com casa cheia, e, a 
partir daí, começou a animação 

com variadíssimas atividades, 
destacando-se os workshops 
de artesanato, showcookings de 
padas e folares, degustações, 
animação musical, dança e teatro 
de fantoches, para além de uma 
mostra de objetos atuais e antigos 
para a confeção das padas, folares 
e outras iguarias e da presença de 
artesãos do município.

O último dia da Rota das 
Padeiras, 12 de março, foi dedicado 
às crianças que, no âmbito do 
Serviço Educativo do Município 
de Ílhavo, realizaram visitas 
guiadas às moagens de farinha e 
showcookings de padas de Vale de 
Ílhavo.

Neste fim de semana todos os 
caminhos foram dar a Vale de 
Ílhavo, tendo a edição deste ano 
da Rota das Padeiras registado 
grande afluência e sucesso, 
prometendo voltar ainda melhor 
em 2019.

Rota das Padeiras 
Edição 2018 volta a homenagear 
o que Vale de Ílhavo tem de melhor
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O Museu Marítimo de 
Ílhavo está diretamente 
associado a dois best-
sellers da literatura 
universal ligada à cultura 
do mar e que marcarão 
forte presença nas 
livrarias do país, estando 
igualmente disponíveis na 
livraria do Museu: “O Mar. 
Uma História Cultural” 
de John Mack (edição 
BookBuilders/Museu 
Marítimo de Ílhavo, com 
prefácio de Álvaro Garrido, 
docente e investigador 
universitário e consultor 
do MMI) e “A Campanha 
do Argus” de Alan Villiers 
(4.ª ed., edição Cavalo de 
Ferro com apoio do Museu 
Marítimo de Ílhavo e com 
o estudo introdutório de 
Álvaro Garrido).

A obra de John Mack, 
tendo em consideração 
que grande parte da 
população mundial vive 
em zonas litorais ou junto 
a elas, retrata o múltiplo 
envolvimento delas com 
o mar, a diversidade 
dos próprios mares, das 
tecnologias marítimas, 
muito especialmente a 
prática da navegação, e 
as diferentes culturas 
estabelecidas em torno 
do mar e dos marinheiros, 
mostrando de que forma 
as duas esferas, a da terra 
e a do mar, nunca estão 
completamente separadas. 
Em “O Mar. Uma história 
cultural”, John Mack 
recorre à historiografia, 

Duas obras 
de referência mundial 
na literatura do mar 
com a chancela 
do Museu Marítimo 
de Ílhavo Visitas à Bolina 

Um olhar especial 
no Museu Marítimo de Ílhavo

5.º Aniversário

Aquário dos Bacalhaus 
com mais de 300 visitantes

à arqueologia marítima, 
à antropologia, à história 
da arte, à biografia e à 
literatura para levar a cabo 
um levantamento inovador 
das águas que nos cercam.

O livro “A Campanha 
do Argus”, considerado 
um clássico da literatura 
marítima mundial, narra 
a viagem de um dos mais 
belos veleiros da frota 
bacalhoeira portuguesa, o 
Argus.

Numa escrita límpida 
e envolvente, Alan 
Villiers, oficial da Armada 
australiana e presença 
assídua nas páginas do 
National Geographic 
Magazine do segundo 
pós-guerra como repórter 
das “coisas de mar”, 
descreve um belo e 
minucioso memorial de 
pesca do bacalhau com 
dóris de um só homem, 
permitindo entender os 
múltiplos significados 
deste património marítimo 
singular e desvendar a 
relação interessada do 
Estado Novo e do seu 
aparelho de propaganda 
com o drama épico da 
pesca do bacalhau.

Importa dar nota que 
“A Campanha do Argus”, 
que surge agora na sua 
quarta edição, foi editada 
pela primeira vez, depois 
do original de 1951, por 
iniciativa do Museu, no ano 
de 2005, algo inédito em 
Portugal.

As visitas à Bolina é 
uma oferta nova que o 
Museu Marítimo de Ílhavo 
criou para o primeiro 
fim-de-semana de cada 
mês, permitindo aos 
visitantes usufruir de uma 
visita especial ao Museu, 
aos sábados às 10:30 e 
domingos, 15:30.

Percorrendo as 
exposições o técnico 
desvendará algumas 
curiosidades do património 
imaterial e artístico que 
tem à sua guarda, e em 
cada mês destacará uma 

A Câmara Municipal de 
Ílhavo fez um balanço 
muito positivo da 
comemoração do 5.º 
aniversário do Aquário dos 
Bacalhaus.

As atividades que 
marcaram, de forma mais 
vincada, cinco anos de 
existência do aquário, 
tiveram adesão plena, 
apesar das condições 
meteorológicas adversas. 
Mais de três centenas 
de pessoas marcaram 
presença no Museu 
Marítimo de Ílhavo para 
revisitarem ou descobrirem 
pela primeira vez o Aquário 
dos Bacalhaus que é 
um dos equipamentos 
de referência do Museu, 
enquadrado num todo 
patrimonial e identitário 
das gentes e da história de 
Ílhavo e da região.

peça ou conjunto de 
peças, revelando a sua 
funcionalidade, percurso 
que teve desde a sua 
incorporação nas coleções 
do Museu e curiosidades 
e particularidades muitas 
vezes só partilhadas neste 
contexto de visita especial.

Limitado a 25 pessoas, 
as Visitas à Bolina, 
através do olhar de um 
mediador, dão a conhecer 
um pouco melhor as 
coleções expostas, sala 
a sala. Ao longo da visita, 
dá-se destaque a uma 

peça, coleção ou parte do 
edifício, numa descoberta 
conjunta entre visitantes 
e guia.

Nas quatro edições 
foram descobertas e 
desvendadas quatro 
peças: 
» camisola (janeiro)
» Fechadura do saco de 
lona (fevereiro)
» Zagaias (março)
» Cachimbos e cigarreiras 
(abril)

No dia aberto do 
Museu, enquadrado no 
programa do aniversário, 
dois momentos mais 
particulares assinalaram 
a efeméride: dinamizado 
pela instrutora de Yoga, 
Ana Machado, pais e filhos 
puderam desfrutar de uma 
aula muito especial onde 
o imaginário transportou 
todos até à essência do 

Mar. Também para lá do 
imaginário “O Silêncio do 
Fundo do Mar” levou os 
participantes a viajarem 
até às profundezas dos 
mares e conhecerem o 
Bacalhau, e a perceberem 
como é a ligação 
emocional e afetiva dos 
pescadores da Faina para 
com os bacalhaus.
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Durante três dias, de 19 a 21 
de Abril, o Museu Marítimo de 
Ílhavo abriu as suas portas e 
espaços à comunidade cinéfila, 
aos especialistas e investigadores, 
às comunidades marítimas e às 
escolas, num total de cerca de mil 
participantes.

Esta iniciativa angular do projeto 
cultural que a Câmara Municipal 
de Ílhavo desenha no seu Museu 
Marítimo ofereceu, este ano, um 
programa ousado, apelativo e de 
rasgados horizontes.

A ideia do Mar Film Festival 
nasceu, em 2017, da intenção 
de proporcionar à comunidade 
de públicos do Museu Marítimo 
de Ílhavo, à região lagunar e à 
sociedade portuguesa um festival 
de cinema singular, capaz de criar 
raízes e de mobilizar diversos 
públicos, já que em Portugal, 
estranhamente, cultiva-se pouco 

VENCEDORES 
Prémio Memórias de Ria Mar

Prémio: 
“Um Mar de Mulheres”, de Luísa Vilarinho e Beatriz do Bem 
turma 8.º A da Escola Básica 2,3 da Gafanha da Encarnação

Menções Honrosas:
“Um Mar de Mulheres. Tantas mulheres, tantas fainas”
turma do 8.º A da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
“Entrevista à D. Maria dos Anjos”
turma 9.ºD, da Escola Secundária Dr.João Carlos Celestino Gomes.

Novas Vistas Lumière

1. Vista Lumière Jovem (12-15 anos)
Prémio: “Um Oceano, dois mundos”, de Tomás Viola
2. Nova Vista Lumière (16-18 anos)
Prémio: “O passar do dia”, de Daniela Caraman
3. Lumière Première Vue (18-35 anos)
Prémio: “Espera”, de Henrique Vilão
Menção Honrosa: “Ray of light”, de Liza Aranibar
4. Vista Lumière Pró (>36anos)
Prémio: “By the Sea”, de Jaime Neves
Menção Honrosa: “Resplandor”, de Maria Auxiliadora

OBRAS EXIBIDAS:

“A plastic ocean”, de Graig Leeson (2016)
“Um conto de duas cidades”, de Morag Brennan e Steve Harrison (2017)
“Deste lado da ressurreição”, de Joaquim Sapinho (2011)
“Arte al agua. Los bacaladeros de Terra Nova”, de Olivier Van Der Zee (2017)
“Mar de Sines. A resiliência das gentes do mar”, de Diogo Vilhena (2016)
“Companha” (1967), “Moliceiros” (1961), “A Ria, a Àgua, o Homem” (2010), 
de Manuel Matos Barbosa

Mar 
Film Festival 
com 
um milhar 
de participantes

o cinema de temas marítimos, 
com o objetivo de socializar uma 
cultura do mar plural, inclusiva, 
capaz de conjugar diversas 
linguagens e de despertar 
inquietações com o mar que 
vemos, sentimos ou imaginamos.

Além da exibição de diversos 
filmes recentes, portugueses e 
estrangeiros, e da presença de 
realizadores, produtores e críticos 
em momentos de conversa com 
o público, o programa incluiu uma 
dimensão educativa importante, 
especialmente relacionada com 
o comprometimento cívico 
com o destino do Oceano. Essa 
expressão educativa destinada às 
escolas e à comunidade traduziu-
se na concretização de dois 
concursos de intenção distinta 
e complementar: Memórias de 
RiaMar e Novas Vistas Lumière.

RiaMar 
É uma competição que teve 

como objetivo distinguir uma 
entrevista em vídeo, realizada 
por turmas do 3.º ciclo dos 
agrupamentos escolares do 
Município de Ílhavo. Este trabalho 
visou promover a interação com 
gentes, memórias e profissões 
marítimas da região. Na edição 
de 2018, o concurso RiaMar 
teve como tema “Um Mar de 
Mulheres”. O objetivo foi conhecer, 
através das entrevistadas, a 
mulher na retaguarda familiar, 
nomeadamente a vivência da 
ausência, a dor, o luto, ou, por 
outro, situações de protagonismo 
profissional desempenhado por 
mulheres nas fainas do mar.

Novas Vistas Lumière
Um plano, dois minutos, um 

prémio. Assim se resume este 
concurso, uma competição de 
curtíssimas metragens, inspirada 
nos filmes dos irmãos Lumiére, 
realizados no início da arte 
cinematográfica. Mantendo as 
caraterísticas das Vistas Lumière, 
foram admitidas 27 obras 
concurso, todas com duração até 
dois minutos, de um só plano, a 
preto e branco ou a cores, sem 
som, sem movimentos de câmara 
físicos ou óticos, ficcionais, 
documentais, ou com ambos os 
registos, tendo como tema “O 
mar, a luz e a sombra”. Trata-
se de um interessante desafio 
criativo, obrigando os concorrentes 
a concentrarem-se apenas na 
componente narrativa que a 
imagem em movimento contém.
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No âmbito do Mês da 
Leitura (março), a Câmara 
Municipal de Ílhavo, através 
da Biblioteca Municipal 
promoveu, pelo oitavo 
ano consecutivo, uma 
ação itinerante junto dos 
estabelecimentos de 
ensino do município com 
pré-escolar e 1.º ciclo 
denominada “Newton 
gostava de ler!”.

Esta atividade teve como 
objetivo promover, junto 
das crianças, a leitura 
de livros com temas 
associados à ciência, 
realizando paralelamente 
pequenas atividades 
experimentais de caráter 

Março: 
Mês da Leitura 
Concelhio
BMI leva a Leitura às Escolas

científico na biblioteca 
escolar ou na sala de aula.

 A ciência também 
esteve presente, criando 
pontes e motivações para 
a realização de pequenas 
ações experimentais 
envolvendo materiais de 
baixo custo e replicação 
simples (por exemplo 
em casa), com o intuito 
de promover o gosto 
pela leitura de livros 
que abordam temas 
de conhecimento da 
ciência, da biologia à 
física, da química à 
biologia ou à matemática 
e também momentos de 
experimentação.

O humorista Jorge 
Serafim marcou presença 
na Biblioteca Municipal de 
Ílhavo para uma Sessão de 
Contos, no dia 1 de março.

Jorge Serafim tem 
percorrido, como contador 
de histórias, o país de 
norte a sul, incluindo 
os Açores, efetuando 
inúmeras sessões de 
contos para públicos de 
todas as idades.

 Esta sessão teve 
grandes doses de boa 
disposição para toda a 
família.

Nesta data foi ainda 
inaugurada a Exposição 
de Ilustrações da autoria 
do próprio Jorge Serafim, 
sob o título “O afinador de 
memórias”, a que se seguiu 
uma sessão de autógrafos. 

A mostra esteve patente 
ao público até o dia 31 de 
março, na sala polivalente 
da BMI.

Humorista 
Jorge Serafim 
anima Sessão de Contos

A Câmara Municipal de 
Ílhavo volta a promover, 
em 2018, a Comunidade 
de Leitores com novas 
leituras e um moderador 
diferente em cada sessão, 
desafiando à leitura de um 
livro e à conversa sobre o 
mesmo uma vez por mês 
na Biblioteca Municipal de 
Ílhavo.

Comunidade 
de Leitores 2018
dá a palavra aos Autores Locais 

A primeira sessão desta 
segunda temporada da 
Comunidade de Leitores 
teve lugar no dia 22 de 
fevereiro, e foi dedicada ao 
livro “Os pescadores”, de 
Raul Brandão, e moderada 
por Ana Maria Lopes.

Um mês depois, no dia 
22 de março, a segunda 
sessão foi dedicada ao 
livro “Nos mares do fim 
do mundo”, de Bernardo 
Santareno. Domingos Freire 
Cardoso foi o moderador 
convidado.

A terceira sessão da 
Comunidade de Leitores 
decorreu no dia 26 de abril 
e debruçou-se sobre a 
obra de José Saramago, 
“A Caverna”. A partilha 
das várias e distintas 
experiências de leitura, por 
parte dos participantes foi 
moderada pela professora 
Maria Helena Malaquias.
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13 de janeiro
Reforce os seus níveis 
de energia

Iniciado o ano de 2018, o desafio 
foi reforçar os níveis de energia 
para enfrentar o ano da melhor 
maneira. Daí o mote do “Saberes 
com Sabor…” que se realizou no 
dia 13 de janeiro, na Biblioteca 
Municipal de Ílhavo.

 

24 de fevereiro
Iogurtes e “manteigas” 
vegetais… 
como preparar em casa!

Aprender a preparar iogurtes e 
manteigas, saudáveis e nutritivos, 
sem ingredientes de origem 
animal, foi a temática escolhida 
para o Saberes com Sabor de 
fevereiro.

17 de março
Como ler o rótulo 
de um cosmético

A edição do “Saberes com 
Sabor” de março permitiu aos 
participantes aprenderem a 
identificar se um cosmético 
é saudável para a pela e se a 
aquisição é a mais correta e 
aconselhável.

14 de abril
Sumos e batidos 
saudáveis

A sessão de abril do “Saberes 
com Sabor” decorreu no dia 14 e 
foi dedicada ao tema dos “Sumos 
e batidos saudáveis” e teve lotação 
esgotada.

Saberes 
com Sabor… 
na Biblioteca Municipal de Ílhavo

A Biblioteca Municipal de Ílhavo 
acolheu, no dia 10 de março, 
a iniciativa “Contar de Novo… 
António Torrado”. Este encontro 
integrou uma Ação de Formação 
e várias atividades, destacando-
se “À Descoberta de… António 
Torrado” e uma “Hora de Conto 
especial”.  

A Ação de Formação, gratuita e 
certificada pelo CFAECIVOB, foi 
dirigida aos mediadores de leitura, 
educadores e professores, sendo 
que da parte da tarde o encontro 
foi aberto à comunidade em geral, 
contando com a presença de 
especialistas em literatura infantil 
e juvenil e do ilustrador André 
Letria.

Pelas 16h15, teve lugar a 
inauguração da exposição “À 
Descoberta de… António Torrado”, 
com trabalhos realizados pelos 
alunos do pré-escolar ao ensino 
secundário, em que cada escola/
turma trabalhou uma obra do 
autor, resultando trabalhos nas 
diferentes vertentes: plástica e 
literária. Os trabalhos estiveram 
expostos na Biblioteca Municipal 
até 31 de março.

Seguiu-se, às 16h30, a Hora do 
Conto “Contar de Novo… António 
Torrado”, que foi dinamizada 
pelos alunos do 4.º ano da EB1 da 
Gafanha da Encarnação Centro.

Contar de Novo...
António Torrado 
foi o autor em destaque
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É impossível falar de 
música em Portugal sem 
falar no seu nome. É o 
escritor de canções, o 
homem bom, o poeta 
cantor das portuguesices.

Sérgio Godinho é 
incontornável, são quase 
50 anos disto. É por isso 
que quando regressou 
com “Nação Valente”, o 
seu novo disco e novo 

espetáculo, também ele 
levantou hoje de novo o 
seu esplendor, mas nos 
intervalos nunca esteve 
parado, tendo partilhado 
palco e disco com Jorge 
Palma no projeto “Juntos” 
e lançado dois livros, um 
de contos e um romance. 

“Nação valente”, 
apresentado em digressão 
nacional, também em 

Ílhavo, no dia 17 de março, 
trouxe de volta o conforto 
e a inquietação a que 
sempre habituou quem 
o ouve e lê. No disco, há 
material com calibre de 
entrada para futuros discos 
de compilação do melhor 
de Sérgio Godinho. No 
palco, foi exatamente tudo 
o que estava: o melhor (de) 
Sérgio Godinho.

“Nação Valente”, de Sérgio Godinho, 
esgotou a Casa da Cultura de Ílhavo

O Palheta rebentou 
pelas costuras
O teatro de marionetas está vivo

Foram cinco dias na palheta. O 
Palheta - Robertos e Marionetas, 
promovido pela Câmara Municipal 
de Ílhavo, através do seu projeto 
cultural 23 Milhas, decorreu de 1 
a 5 de março, em vários espaços 
de uma Gafanha da Nazaré vestida 
de chita e, apesar das condições 
meteorológicas adversas, que 
acabaram por cancelar um 
espetáculo e adiar outro, todos os 
eventos esgotaram.

Em mais de duas dezenas de 
espetáculos, cinco oficinas e 
uma parada de rua, participaram 
escolas, grupos da maioridade 
e famílias. Dezenas de bonecos 
e bonecreiros legitimaram a 
existência da sua arte e mostraram 
que em Portugal existem muitas 
associações e pessoas que não 
tencionam deixar morrer o teatro 
de marionetas. Exemplo disso foi 
também o crescente envolvimento 
da comunidade, visível no trabalho 
dos Seniores do núcleo da 
maioridade da Câmara Municipal 
de Ílhavo, que construíram, 
pintaram e vestiram dezenas 
de Robertos, que estiveram à 
venda durante o Palheta, e cuja 
receita reverteu a favor das suas 
atividades. Destes encontros 
resultaram não só os bonecos, 
mas também um vasto conjunto 
de histórias de quando eram eles 
os construtores dos seus próprios 
brinquedos. Além disso, dezenas 
de lojas do comércio local da 
Gafanha da Nazaré acolheram o 
evento através da adoção de um 
Roberto e de comunicação alusiva 
ao teatro de marionetas nas suas 
montras.

O Palheta fica ainda marcado 
pela ativação de vários espaços 
na Gafanha da Nazaré, sendo 

a Igreja Matriz um dos grandes 
destaques tendo recebido por 
duas vezes o espetáculo “Payassu 
- O verbo do pai grande” e levado 
escolas e famílias a um sermão 
diferente do habitual. Também 
a Casa da Música da Gafanha da 
Nazaré recebeu “Cindy”, a história 
de uma Cinderela adaptada aos 
dias de hoje, e as ruas da cidade 
encheram-se no fim-de-semana 
anterior ao início do festival com 
a Parada com os Crassh e um 
dragão construído pelo projeto 
EZ, em que participaram várias 
escolas e público geral.

A par destes espetáculos, 
foi inaugurada uma exposição 
dedicada ao Palheta e à história 
dos Robertos e Marionetas, tanto 
na Gafanha da Nazaré, como a 
nível nacional, estando expostas, 
até 1 de abril, na Fábrica das Ideias 
da Gafanha da Nazaré, marionetas 
de diferentes companhias 
portuguesas, algumas ainda por 
estrear em palco. A exposição está 
patente ao público de terça-feira a 
sábado e a entrada é livre.

O momento com maior adesão 
no Palheta foi o concerto dos 
Linda Martini que levaram à 
Fábrica das Ideias o seu novo 
disco homónimo e deram um 
espetáculo único que contou com 
a participação das marionetas dos 
Teatro de Marionetas Mandrágora 
e que culminou no total abandono 
dos lugares sentados do auditório. 
Nestes cinco dias de festival, 
foi evidente a conquista de 
novos públicos para o teatro 
de marionetas, que muito se 
deve à interdisciplinaridade da 
programação e ao apoio à criação 
e desenvolvimentos de novos 
projetos do 23 Milhas.
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“Branco” passeia-se em 
Espanha, Holanda, Bélgica, 
Dinamarca, Suécia e 
Lituânia.

Se “Menina” já foi um 
disco de aconchegos 
criativos alheios, Cristina 
Branco mantém, em 
“Branco”, a lógica das 
colaborações. De grandes 
nomes como Sérgio 
Godinho, Jorge Cruz e 
Mário Laginha, a nomes 
mais efervescentes 
no panorama musical 
português como o de 
Filipe Sambado, o do 
repetente Luís Severo, 
Peixe, Kalaf ou Afonso 
Cabral dos You Can’t Win 

Na primeira semana de 
fevereiro o Teatro de La 
Ville, em Paris, esgotou 
para ver Cristina Branco. A 
cantora de “Menina” levou 
consigo algumas canções 
do novo disco, “Branco”, 
e os restos imortais dos 
anteriores. 

O seu novo álbum saiu 
no dia 23 de fevereiro, 
no mesmo dia em que 
Cristina Branco atuou na 
Casa da Cultura de Ílhavo. 
Até maio, a embaixadora 
portuguesa do “fado-
jazz” tem agendados mais 
de 30 concertos, mas 
só cinco acontecem em 
solo português. De resto, 

Charlie Brown, todos fazem 
parte do novo trabalho 
da cantora ribatejana. A 
fórmula também não se 
alterou: Cristina Branco 
continua a cantar poesia 
bem instrumentada, numa 
combinação singular de 
fado, jazz e uma coragem 
inabalável para cantar o 
corpo e a alma, o namoro 
e o desapego, o velho e o 
novo.

O concerto na Casa 
da Cultura de Ílhavo foi 
o primeiro depois do 
lançamento de “Branco” 
e foi gravado, na íntegra, 
pela RTP e transmitido, 
posteriormente, na RTP2.

Cristina Branco 
lançou novo disco 
na Casa da Cultura de Ílhavo

Depois da primeira edição 
promovida em 2017, a Câmara 
Municipal de Ílhavo, através do 
seu projeto cultural 23 Milhas, 
desafiou, pela segunda vez, nos 
meses de janeiro, fevereiro e 
março, o público a sair de casa 
ao domingo para fruírem de 
concertos singulares no espaço 
único do Laboratório das Artes do 
Teatro Vista Alegre. 

Em 2018, o 23 Milhas repetiu o 
despertar e transformou o ciclo 
“Acorda à Tarde” em manifesto: 
Lavoisier, B Fachada, Josephine 
Foster, Ka Baird e Sarah McCoy, 
em digressão de estreia em 
Portugal, tiveram uma palavra de 
Midas, cantaram sonhos, ideias e 
ideais e compuseram a equipa de 
intervenção deste ciclo.

As cordas destes cinco nomes da 
música nacional e internacional são 
bastões poéticos e as suas palavras 
são recados destemidos que lhes 
saíram do miocárdio para a pauta. 

O “Acorda à Tarde” voltou a 
abrir a porta do Laboratório das 
Artes do Teatro Vista Alegre 
para concertos intimistas que 
terminaram em conversas com 
os artistas, acompanhadas da 
hibernal combinação de chá 
e biscoitos e num convite à 
descoberta de um lado mais 
pessoal dos artistas que nos 
habituámos a ver mascarados, e 
bem, da sua música.

Os Lavoisier foram, a 28 de 
janeiro, os primeiros a arrancar 
com a segunda edição do ciclo 
de cordas. A dupla une a candura 
de Patrícia Relvas à firmeza de 
Roberto Afonso, resultando no 
arrojo da transformação da canção 
popular portuguesa. 

Depois de Lavoisier, o “Acorda à 
Tarde” recebeu B Fachada (11 de 
fevereiro) que, sob uma espécie de 
obra queirosiana musical, canta 
Portugal, os portugueses e as suas 
indignações costumeiras, discípulo 
da doutrina do acorde e da palavra 
da música de intervenção.

Josephine Foster e Ka Baird (18 
de fevereiro) marcaram o terceiro 
momento do ciclo de cordas deste 
ano, juntando as vozes, as cordas 
e os sopros para desabafarem e 
confessarem sonhos através da 
música.

Por fim, o ciclo “Acorda à Tarde” 
encerrou com chave de ouro e 
uma digressão de estreia nacional. 
Sarah McCoy (11 de março) subiu 
intimidante e desafiadora ao palco 
do Teatro Vista Alegre para, no 
martelar cúmplice do piano, gritar 
o que mais ninguém tem coragem 
de dizer em cantigas de “auto 
condenação e lamento”.

Os primeiros meses de 2018 
reeditaram o 
“Acorda à Tarde” 
  na Vista Alegre



1. Introdução
Submete-se à aprovação dos Órgãos Autárquicos 

competentes, Câmara Municipal e Assembleia 
Municipal o Relatório & Contas da Gerência da 
Câmara Municipal de Ílhavo, relativo ao ano 
económico de 2017, conforme determina o disposto 
na alínea j) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei 75/2013 de 12 
de setembro, conjugado com o previsto no n.º 1 do 
artigo 76.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro.

A prestação de contas obedece ao disposto no 
ponto 3 da consideração técnica do POCAL. Dos 
conteúdos tratados, destacam-se designadamente 
os dados relativos à execução orçamental, sendo 
disponibilizada informação relativa à receita e 
despesa, previstas no Orçamento de 2017, e uma 
súmula da execução anual das GOP – Grandes 
Opções do Plano, bem como notas ao balanço e 
demonstração de resultados e ainda uma análise 
económico-financeira mais aprofundada.

Relativamente ao tradicional relatório de 
acompanhamento e monitorização sobre a execução 
do Programa II do PAEL – Programa de Apoio à 
Economia Local, conforme previsto no n.º 2 do art. 
12.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto e dado que 
por despacho conjunto do Secretário de Estado 
das Autarquias Locais e do Secretário de Estado 
do Tesouro, de 25/07/2017, foi determinada a saída 
antecipada do Município de Ílhavo do Plano de 
Ajustamento Financeiro, consequência da redução 
da dívida registada no final de 2016, e, por inerência, 
pelo cumprimento dos limites de dívida impostos 
pela Lei das Finanças Locais. O mesmo deixou 
neste ano de ser elaborado, até porque os outros 
objetivos da adesão ao PAEL (pagamento da dívida 
a fornecedores em curto prazo, orçamentos mais 
realistas,..) foram há muito superados.

As Autarquias constituem um pilar da organização 
democrática do País, legitimado pelo voto e assente 
na organização democrática do poder político, 
assumindo-se ao serviço da população de forma 
mais direta e próxima, no cumprimento e satisfação 
do interesse coletivo.

No entanto, o Poder Autárquico tem enfrentado 
momentos de perda de autonomia, redução de 
recursos, obrigando à adaptação a uma realidade 
de fragilidade económica generalizada do País, 
exigindo uma enorme contração e rigor na gestão 
dos recursos, e, em muitos casos se substituir à 
Administração Central no apoio à população.

Aparentemente, esta situação foi ultrapassada, 
vive-se agora um novo paradigma, no país onde, em 

2017, foram batidos todos os recordes de cobrança 
de impostos aos Portugueses, e assiste-se, em 
simultâneo, a níveis baixíssimos de investimento 
público por parte da Administração Central. 

Resta-nos acreditar no cenário da 
Descentralização e transferência de competências 
do Poder Central para o Poder Local. A concretizar-
se, esta nova realidade afirmar-se-ia como o 
reconhecimento das competências das Autarquias 
como o agente que presta serviço público, de uma 
forma mais abrangente, inclusiva e ágil, por um 
lado pela proximidade e conhecimento que tem 
das necessidades dos Munícipes, que permite uma 
atuação mais célere e simplificada; por outro, pela 
gestão dos processos a nível local. 

Ílhavo está disponível para convergir para esta 
realidade, atento à defesa das necessidades da 
população, à construção de um Município com 
os olhos postos no futuro, com capacidade de 
fomentar a criação de riqueza e, sobretudo, a 
qualidade de vida de todos quantos usufruem 
desta nossa Terra.

O resultado do sufrágio de 1 de outubro de 
2017 determinou a escolha de novos Órgãos 
Autárquicos, com alteração e renovação de 
alguns atores para o mandato 2017/2021, 
uma nova etapa com novas realidades e 
exigências, fruto da crise económica e social 
a que o país esteve sujeito, com a aposta no 
aproveitamento de novos fundos comunitários 
e da capacidade de os rentabilizar.

O período de 2017/2021 é crucial, por 
isso assumimos a responsabilidade e o 
compromisso de seguirmos na senda do 
desenvolvimento sustentado, em matéria 
de gestão de despesa, assunção de 
compromissos, pagamento atempado das 
dívidas, redução do nível de endividamento, 
sustentabilidade dos investimentos a 

realizar, com a devida ponderação no planeamento 
e análise da decisão de investir, sustentabilidade 
social, demográfica e ambiental.

Manter a gestão equilibrada tendo em mente o 
desenvolvimento integrado, sustentado e, sobretudo, 
sustentável do Município, sem comprometer as 
aspirações das gerações vindouras, é um desafio 
diário para o Executivo. É nesse sentido que 
trabalhamos dia a dia, para concretizar as nossas 
aspirações e por isso nos orgulhamos de ver 
reconhecidos os esforços de todos.

Reforçámos significativamente os apoios 
financeiros e logísticos às nossas Associações de 
caráter social, humanitário, cultural, desportivo, 
juventude, etc., continuámos também a 
disponibilizar recursos financeiros às nossas 
Juntas de Freguesia, de forma a contribuir para um 
território mais afirmativo, solidário e próspero e para 
o crescimento económico e conforto social.

Melhorar acessibilidades, expandir a rede de 
ciclovias, promover o território enquanto destino 
turístico de excelência com uma oferta diversificada, 
veja-se o Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) que 
bateu novamente o recorde, ultrapassando os 85 
mil visitantes, estimular a instalação de novas 
empresas e a expansão das existentes, são medidas 
importantes para a criação de emprego e de riqueza, 
com forte influência na dinâmica futura do nosso 
Município.

É com este sentido de missão que trabalhamos 
afincadamente na construção contínua do nosso 
Município. Portanto, o Relatório & Contas de 2017 
é um documento que reflete e constata, de uma 
forma clara e objetiva, a continuada evolução do 
investimento e do desenvolvimento equilibrado e 
integrado do nosso território, sempre na senda da 
criação de riqueza e crescimento sustentável e numa 
oferta de ações e serviços da elevada qualidade e 
modernidade, que contribui de uma forma inequívoca 
para o engrandecimento do nosso Município.

A gestão rigorosa, séria e sustentável, com 
estabilidade financeira e redução da dívida, aplicada 
nos últimos anos (e para continuar no futuro), teve 
como corolário a saída antecipada do “Plano de 
Ajustamento Financeiro” a que estivemos sujeitos 
desde 2012.

Neste contexto, fomos ainda capazes de, ao longo 
do último mandato e no cumprimento das Grandes 
Opções de Plano, atingir um nível de investimento 
bastante significativo, com valores de execução 
financeira superiores ao previsto.

Nos diferentes domínios, somos um Município de 
referência, onde a qualidade de vida está acima da 
média, conferindo aos nossos concidadãos elevados 

padrões de cidadania ativa e serviços de bem-estar, 
senão vejamos:

No último ano de 2017: 

Na área cultural,
» O nosso projeto 23milhas, foi considerado o 

melhor projeto cultural da região, galardão do Litoral 
Magazine

» A nossa Biblioteca Municipal recebeu o prémio 
Nacional “Boas Práticas de Leitura”

» O Cais Criativo da Costa Nova foi galardoado 
com “Menção Honrosa” na categoria de “Qualidade 
Estrutural de Obra”, um prémio nacional de 
arquitetura moderna (contemporânea)

» O Museu da Vista Alegre, recebeu também uma 
“Menção Honrosa” do “Melhor Museu Português 
de 2017”, no âmbito da Associação Portuguesa de 
Museologia

Na área da Educação & Ambiente
» Ílhavo foi galardoado como o único Município de 

Portugal Continental com 100% de cobertura das 
Eco-Escolas

Na área Social, Cidadania e Igualdade
» Fomos considerados pelo segundo ano 

consecutivo, uma “Autarquia Familiarmente 
responsável”, sendo uma das 61 Autarquias, em 308 
do País, reconhecimento atribuído pelo Observatório 
das Autarquias

» Da Região Centro da CCDR, recebemos uma 
Menção Honrosa no prémio “Boas Práticas de 
Envelhecimento Ativo e Saudável”

» Por último, fomos distinguidos com a marca 
“Entidade Empregadora Inclusiva”, atribuída pelo 
Instituto de Emprego e Formação Profissional

Sem esquecer, obras e infraestruturas essenciais, 
em curso, e iniciadas em 2017.

As orientações definidas pelas “Grandes Opções 
do Plano e Orçamento de 2017” e, enquadradas no 
programa “Nosso Compromisso – Continuar Com 
Confiança”, foram seguidas com determinação e 
empenho, aproveitando todas as oportunidades, 
vencendo dificuldades, com a utilização das 
capacidades existentes, num trabalho intenso, que 
realço, de toda esta excelente Equipa da CMI.

2. Gestão Financeira 
e Execução do Plano 
e Orçamento  

O desenvolvimento da economia, alicerçado no 
sólido estímulo do investimento, na consolidação 
orçamental e nas reformas estruturais, a par 
do necessário equilíbrio do sistema financeiro, 
estabelece de forma incontornável um desafio 
primordial de suporte e convergência da economia 
nacional para níveis de equidade mais consentâneos. 

Porém, nos anos vindouros, a economia nacional 
continuará pois, vulnerável a inúmeros riscos, os 
quais decorrem fundamentalmente do excessivo 
endividamento dos agentes económicos nacionais 
face aos agentes externos, da dívida pública.

Por fim, e salientando a imprevisibilidade a que a 
economia mundial e, por consequência, a economia 
nacional, se encontra exposta, nomeadamente as 
que resultam das incertezas na União Europeia em 
consequência do Brexit, bem como no ambiente 
de inquietação vivenciado em torno da atual 
administração norte-americana, temos a convicção 
de que a economia nacional tem atualmente à sua 
disposição condições únicas, para prosperar de 
forma participativa, continuada e inclusiva.

Não obstante o referido, a gestão financeira da 
Câmara Municipal de Ílhavo no exercício findo, 
decorreu de acordo com o expectável, cumprindo-
se os objetivos traçados aquando da elaboração do 
Orçamento para 2017.

Relembramos ainda que, por despacho conjunto 
do Secretário de Estado das Autarquias Locais e do 
Secretário de Estado do Tesouro, de 25/07/2017, foi 
determinada a saída antecipada do Município de Ílhavo 
do Plano de Ajustamento Financeiro, consequência 
da redução da dívida registada no final de 2016, e, por 
inerência, pelo cumprimento dos limites de dívida 
impostos pela Lei das Finanças Locais.

Retomada a total autonomia com a libertação das 
condicionantes de gestão a que estavam impostas 
pelo Plano de Ajustamento Financeiro, todas as 
obrigações encontram-se, à data, suspensas, entre 
outras, o estabelecido no n.º 2 do art.º 12º da Lei n.º 
43/2012, de 28 de agosto, o qual refere que todos os 
municípios aderentes estão obrigados a incluir no 
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relatório da conta de gerência um anexo relativo à 
execução do PAEL.

Como referido no despacho sobredito, o plano e 
suas obrigações apenas voltará a vigorar no caso de, 
em resultado da análise anual do endividamento, se 
verificar o incumprimento daquele limite.

Este despacho evidencia o rigor na gestão 
financeira e equilíbrio orçamental pelos quais o 
Executivo se pauta, mantendo um significativo nível 
de investimento, executado de forma sustentável 
mas com controlo rigoroso da despesa, conforme 
se poderá constatar na análise à panóplia de 
documentos incluídos neste relatório. 

Salienta-se a prossecução da aposta no 
investimento que, neste ano de 2017, ultrapassou 
os 4,0M euros com a conclusão e o principiar 
de inúmeros investimentos, destacando-se a 
empreitada de Alteração Viária da Rotunda da Praia 
da Barra, o Centro Escolar da Gafanha de Aquém, 
a Requalificação da Escola Básica da Marinha 
Velha, o Novo Quartel da GNR (este financiado 
pelo Estado), a Casa da Música da Gafanha da 
Nazaré, a Casa Mortuária da Gafanha do Carmo, 
a Remodelação e Conservação de Diversos 
Espaços Escolares, a Requalificação do Largo da 
Bruxa, a Rede de Drenagem de Águas Residuais e 
Pluviais, a Requalificação de Pracetas e Parques de 
Estacionamento e de Vias Municipais, entre outros 
investimentos.

Igualmente referimos a continuação do 
cumprimento ao serviço de dívida à banca, 
-2.300.584,86 euros (amortização de capital) 
e 173.736,02 euros (juros), mantendo-se as 
circunstâncias dos últimos anos no que respeita à 
imprevisibilidade da receita, em relação aos Fundos 
Comunitários, designadamente no recebimento das 
obras com cofinanciamento, em parte recebidas 
em 2017 mas que ainda há valores a receber, que 
esperamos ocorram em 2018, e que corresponde 
a valores relacionados com o financiamento de 
empreitadas em curso, ainda os 5% finais de obras 
já concluídas, bem como em regime de overbooking, 
nomeadamente a Via de Acesso ao PCI, ou ainda o 
acesso a novos fundos do quadro comunitário de 
apoio, Portugal 2020, alguns dos quais no âmbito da 
parceria existente com Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro (CIRA).

Uma análise mais pormenorizada da gestão 
económico-financeira e orçamental deve ser 
acompanhada com a verificação dos textos e dos 
mapas da Prestação de Contas referenciados por 
“Análise Económico-Financeira e Orçamental”. 

Sumarizam-se neste capítulo, alguns aspetos 
principais: 

2.1. Receita
À receita do exercício de 2017 no montante de 

22.279.506,09 euros deve-se acrescentar o montante 
de 947.031,98 euros correspondente à integração 
do saldo de 2016. Deve-se referir ainda na receita 
de 2017 o montante de 136.530,68 euros relativo 
às comparticipações comunitárias (em 2016 tinha 
sido de 1.301.520,54 euros), por força da conclusão 
do quadro comunitário anterior bem como pela 
abertura do novo quadro, estando por receber uma 
verba de cerca de 1,45M euros.

O montante total da receita cobrada bruta de 
2017 é assim de 23.226.538,07 euros. Se a este valor 
retirarmos quer o saldo inicial quer o montante 
FEDER, obtemos 22.142.975,41 euros que comparado 
com igual equação para o ano de 2016, onde se 
obteve 21.980.539,48 euros, se traduz num aumento 
de 0,74%, ou seja, mais 162.435,93 euros de receita 
arrecadada.

A receita realizada atingiu os 85,10% superando a 
percentagem indicativa prevista na “Lei das Finanças 
Locais” de 85%, situação que já se tinha verificado 
em 2016 e 2015 com a percentagem de 88,10% e 
85,20%, respetivamente.

2.2. Despesa
A despesa paga em 2017 foi de 22.213.136,96 euros. 

No que respeita ao investimento pago em 2017 foi de 
3.309.387,95 euros.

Se analisarmos a capacidade de execução do 
Orçamento, pelos compromissos assumidos, 
verificamos que em 2017, dos 27.007.000,00 euros 
previstos, concretizamos 26.202.298,90 euros, 
ou seja, 97,02%, quando no ano de 2016, essa 
percentagem foi de 97,47%, o que comprova a 
conduta deste Câmara Municipal em se aproximar 
de um paradigma de gestão consentâneo com os 

tempos atuais, investindo bem mas criteriosamente 
e mantendo mesmo assim rácios financeiros dos 
melhores Municípios do País, como sejam o prazo 
de pagamentos a fornecedores ou ainda o limite da 
dívida relacionada com a média da receita corrente 
dos últimos três anos, como veremos mais à frente.

O valor da despesa corrente foi de 14.179.210,44 
euros, o que corresponde a um aumento de 2,10% do 
obtido em 2016 (13.886.931,98 euros). 

O valor da despesa de capital, designadamente 
de investimento, foi de 8.033.926,52 euros, 
quando em 2016 tinha sido de 10.721.172,25 euros, 
o que corresponde a uma diminuição em 25,06%, 
percentagens que respeitam a pagamentos.

 

2.3. Execução Financeira 
da Receita e da Despesa 
(Orçamento)
Nível de execução da Receita foi de 85,10 %;
Nível de execução da Despesa: 

85,25 % (despesa paga)
97,02 % (despesa paga e não paga).

3. Análise da Atividade 
das GOP

Neste capítulo apresentamos uma súmula 
das atividades e das ações de maior relevância 
desenvolvidas pela Câmara Municipal, de acordo 
com o cumprimento dos objetivos definidos nos 
documentos previsionais do Plano e Orçamento:

» Execução financeira de 75,31%, em relação ao 
valor inicial

» Execução financeira de 74.63%, em relação ao 
valor final

» Execução física com expressão financeira de 
88,27% (faturado)

A execução financeira ao nível das GOP 2017 
foi de 9.425.118,10 euros, e estabelecendo um 
paralelismo com o ano de 2016, em que o valor foi de 
12.004.840,17 euros, verifica-se uma diminuição de 
21,49%. 

A execução financeira, no que respeita a todos 
os compromissos assumidos (pagos e não pagos) 
ao nível das GOP 2017 foi de 12.001.601,79 euros, um 
valor inferior em 14,66% face a 2016, que tinha sido de 
14.063.325,57 euros, sendo a percentagem de realização 
das GOP, em 2016, de 95,85% e 95,03% em 2017.

3.1. Funções Gerais
3.1.1. Serviços gerais da 
Administração Pública
» Monitorização do funcionamento do Espaço do 

Cidadão do Município de Ílhavo
» Entrada em funcionamento do Espaço do 

Cidadão na Gafanha da Nazaré
» Manutenção do SIADAP - Sistema de Avaliação 

dos Funcionários Municipais
» Acompanhamento e gestão do Plano de Gestão 

de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e do 
Sistema de Controlo Interno

» O ano de 2017 pautou-se pela regular gestão 
dos diferentes instrumentos ao dispor da CMI ao 
longo dos últimos anos, nomeadamente nas áreas 
do atendimento integrado, da desmaterialização dos 
processos administrativos, das compras eletrónicas, 
do sistema de informação geográfica e da melhoria 
contínua das condições de trabalho.

3.1.2. Segurança e ordem pública
A segurança e ordem pública dependem em 

grande medida da Administração Central, no 
entanto, no contexto socioeconómico atual, 
as autarquias procuram assegurar os direitos 
fundamentais dos cidadãos. Assim, tendo em vista 
garantir estes princípios básicos, a Câmara Municipal 
de Ílhavo mantém uma estreita cooperação com as 
Entidades de Segurança e Proteção Civil promovendo 
a segurança e minimizando eventuais riscos para 
a população. Nesse sentido, salientamos algumas 
ações desenvolvidas durante o ano de 2017:

» Conclusão da empreitada de construção do novo 
Quartel da GNR de Ílhavo

» Dia Internacional da Proteção Civil – “Juntos para 
a Redução de Catástrofes”

» Gestão da Comissão Municipal de Proteção Civil
» Resolução de Protocolos de utilização dos 

serviços do CROACI com Municípios vizinhos

» Reuniões periódicas de acompanhamento do 
Conselho Municipal de Segurança

» Acordo de Cooperação com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo

3.2. Funções Sociais
3.2.1. Educação
O investimento na promoção do conhecimento, 

na valorização do talento e do mérito individual 
de crianças e jovens é prioritário. Nesse sentido, a 
Câmara Municipal mantém a sua aposta no domínio 
da Educação, visando assegurar o desenvolvimento 
de uma estratégia integrada e sustentada com 
enfoque nas pessoas, em particular nas nossas 
crianças, tendo como estímulo a identificação e 
escolha das melhores áreas para investir. Assim, 
neste campo, são de destacar os seguintes apoios 
atribuídos e atividades dinamizadas ao longo do ano:

» Confeção e fornecimento de refeições às 
cantinas escolares, executando o Protocolo para 
o Fornecimento de Refeições no 1.º Ciclo com o 
Ministério da Educação e o alargamento da gestão da 
CMI às cantinas das escolas básicas do 2.º e 3.º Ciclo

» Celebração de Acordos de Cooperação 
com as Associações de Pais para a gestão das 
cantinas e ATL, com o devido acompanhamento e 
monitorização da qualidade dos serviços

» Carnaval Infantil do Município de Ílhavo – 
Primeiro desfile conjunto das escolas e IPSS

» Celebração dos Acordos de Cooperação para a 
Educação Pré-Escolar

» Promoção das Atividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC)

» Dinamização da atividade EMER em Família
» Organização do Programa Olimpílhavo, que 

integrou o VII Corta-Mato Escolar, Atividades 
Aquáticas, Atividades de Terra e Atividades Náuticas 
em parceria com os Agrupamentos de Escolas

» Organização do Desportílhavo 2017 
» Dinamização do XVI Concurso Literário Jovem 

destinado a alunos do Ensino Básico e Secundário 
» 3.ª edição do Dia das TIC
» Atividades comemorativas do Dia Mundial da 

Criança
» A Minha Sinfonia 2017
» Dinamização e acompanhamento do Programa 

de Iniciação à Natação (PIN)
» XIII Aniversário da Escola Municipal de Educação 

Rodoviária
» “Dia das Bandeiras Verdes – Galardão Eco-

Escolas” - Município de Ílhavo galardoado como 
o único em Portugal Continental com 100% de 
cobertura

» Serviço Educativo Municipal de Ílhavo
» Música na Escola 2017 “Carnaval dos Animais: 

Grande Fantasia Zoológica”
» Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal de 

Educação
» IV Semana Municipal da Mobilidade Sustentável, 

organizada em parceria com as Eco-Escolas
» Dos Pequenos aos Graúdos – Encontros 

intergeracionais do Município de Ílhavo
» Festa de Natal 2017
» Obras de manutenção e reparação em diversas 

escolas do 1.º Ciclo e Pré-Escolar no Município, 
nomeadamente nas Escolas da Chave, Ferreira Gordo 
(n.º 1) e Cambeia

» Construção do Centro Escolar da Gafanha de 
Aquém

» Requalificação da Escola do 1.º Ciclo da Marinha 
Velha

3.2.2. Saúde
» Dinamização da edição de 2017 da Feira da Saúde 

– O Desporto e A Saúde
» Acolhimento da delegação do Ministério da 

Saúde em visita às USF de Ílhavo e Gafanha da 
Nazaré

» Dia Mundial do Coração assinalado com 
programa de atividade física

3.2.3. Segurança e Ação Social
A Ação Social afirma-se como um mecanismo 

de apoio fundamental à manutenção da qualidade 
de vida e bem-estar dos cidadãos, num contexto 
socioeconómico que evidencia ainda muitas 
fragilidades, com consequências ao nível da coesão 
familiar. Nesse sentido, o reforço de parcerias com 
Instituições do Município, procurando apostar em 
soluções cada vez mais abrangentes, integradas 
e inovadoras merecem a nossa especial atenção. 



Tendo em vista alcançar os objetivos propostos, 
durante o ano de 2017, o Município de Ílhavo 
desenvolveu um conjunto de atividades nesta área, 
nomeadamente: 

» Execução dos Protocolos de Cooperação com as 
Associações de Ação Social do Município

» Gestão do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
a Indivíduos Carenciados

» Gestão da Ação Social Escolar para as crianças 
do 1.º Ciclo do Município

» Entrega das Bolsas de Estudo Municipais do 
Ensino Superior 2017/2018

» Cartão Família do Município de Ílhavo – gestão e 
alargamento da rede de entidades aderentes

» Baile de Carnaval da Maior Idade
» Dinamização de Teatro Musical para Seniores
» Câmara de Ílhavo galardoada com a marca de 

Entidade Empregadora Inclusiva – Edição de 2017
» Dinamização da atividade “Colher de Café Com...” 

dirigida à população sénior
» III Edição do “Idolíadas – A Arte na Terceira 

Idade” organizada com a colaboração de Instituições 
de Solidariedade Social do Município

» IV Aniversário do Fórum Municipal da Maior Idade
» III Edição do projeto Teatralidades – Teatro na 

Maior Idade
» IX Aniversário do Serviço de Atendimento Social 

Integrado (ASI) do Município de Ílhavo
» Realização da atividade no “Dia Mundial dos Avós”
» Realização da Semana da Maior Idade / Viver 

Solidário 2017
» Dinamização do Programa “Vocação Maior”
» Câmara Municipal distinguida com o galardão de 

Autarquia Familiarmente Responsável pelo segundo 
ano consecutivo

» Câmara de Ílhavo forneceu Bacalhau da 
Consoada à população do Pedrógão Grande

» Desenvolvimento da atividade do Conselho Local 
de Ação Social e de trabalho de intervenção social 
em parceria com as IPSS

» Realização da atividade “Dos Pequenos aos 
Graúdos”

» Gestão dos “Espaços Maioridade”, Movimento 
Maior, etc. 

3.2.4. Habitação 
e Serviços Coletivos

3.2.4.1. Habitação
Tendo em vista otimizar a gestão de fogos 

de habitação social, por forma a suprir as 
necessidades de famílias carenciadas, foi efetuado 
o acompanhamento social e gestão de inquilinos da 
Câmara Municipal de Ílhavo:

» Concurso para a atribuição de cinco fogos de 
habitação social

» Obras de manutenção e conservação dos 
diversos imóveis existentes no Município 

3.2.4.2. Ordenamento do território
Tendo como objetivo a gestão cada vez eficiente 

do nosso território, é de realçar um conjunto de 
investimentos identificados, alguns dos quais 
desenvolvidos em parceria com outras entidades: 

» Conclusão do processo de Relevante Interesse 
Público da Remodelação da Rotunda de Barra e do 
Novo Programa da Área de Equipamentos da Carreira

» Operacionalização das formas e prazos de 
atualização do PDM ao POC-OMG

» Primeira correção material do PDM – Programa 
do Parque de Equipamentos da Carreira

» Aprovação do projeto do Corredor Ciclável Av. 
Dos Bacalhoeiros (nó) / Entrada da Ponte da Barra no 
âmbito do PAMUS

» Participação e acompanhamento do Grupo de 
Trabalho da Colónia Agrícola – Senhora dos Campos

» Execução, em parceria com a EDP, de 
investimentos diversos em reforços de rede de 
Iluminação Pública, assim como substituição de 
algumas luminárias por LED

3.2.5. Saneamento
» Execução da última fase da empreitada de Redes 

de Águas Residuais da Gafanha da Nazaré
» Acompanhamento da gestão do sistema de 

saneamento básico em baixa com a AdRA e em alta 
com a Águas do Litoral

» Abertura do concurso para o projeto da 2.ª fase 
das redes da Gafanha da Encarnação (parceria com 
a AdRA)

3.2.6. Abastecimento de água
» Monitorização e acompanhamento das obras 

realizadas no âmbito da parceria com a AdRA
» Reforços de rede de abastecimento de água em 

alguns arruamentos da Gafanha da Nazaré, Costa 
Nova e Barra

» Acompanhamento dos investimentos realizados 
no Município pela Associação de Municípios do 
Carvoeiro – Vouga 

3.2.7. Resíduos Sólidos Urbanos
» Realização da iniciativa “Semana Europeia da 

Prevenção de Resíduos 2017”
» Acompanhamento da gestão do ECOCENTRO
» Acompanhamento rigoroso da operação do 

concessionário para a gestão dos Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU) e limpeza urbana do Município 
(SUMA);

» Acompanhamento da gestão dos Ecopontos pela 
ERSUC

3.2.8. Proteção do meio ambiente
» Acolhimento do seminário nacional Eco-Escolas 

2017
» Projeto Coastwatch Europe 2017 – Aulas de 

Sensibilização – Alunos observam as faixas costeira 
e ribeirinha 

» Dinamização do projeto “Woodwatch – De Olho 
na Floresta”

» XIII Seminário Local As Escolas e o Coastwatch 
com a temática “Turismo Sustentável no Litoral”

» Dinamização de ações no âmbito da Semana da 
Biodiversidade

» Controlo e acompanhamento da qualidade da 
água na Praia do Jardim Oudinot

» Hastear da Bandeira Azul e Bandeira de “Praia 
Acessível – Praia para Todos” nas Praias da Barra e 
da Costa Nova

» Protocolo de Cooperação entre a CMI, a 
Associação de Concecionários de Praia da Beira 
Litoral; a Associação de Salvamento Aquático 
“Resgatílhavo”, a APA e os Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo com vista a garantir a vigilância durante a 
época balnear nas praias do Município

» Acordos de Cooperação com as Associações de 
Escuteiros do Município

» Concurso para serviço de limpeza dos sanitários 
das praias da Barra e Costa Nova

» Dinamização e participação em atividades no 
âmbito da Estratégia Municipal da Adaptação às 
Alterações Climáticas de Ílhavo

» Comemoração do Dia da Floresta Autóctone 
» Comemoração do Dia Mundial dos Oceanos
» Manutenção de Parques Infantis
» Operações de conservação /alteração dos jardins 

e espaços verdes

3.2.9. Serviços Culturais, 
Recreativos e Religiosos

3.2.9.1. Cultura
Vivendo “O Mar por Tradição” e assumindo--

se como a “Capital Portuguesa do Bacalhau”, o 
Município de Ílhavo mantém a aposta na valorização 
das praias da Barra e Costa Nova, integradas 
na qualificação da Ria de Aveiro. Dono de um 
notável património histórico ligado ao mar e com 
indubitável gosto pelas artes, teatro, literatura e 
poesia, o Município de Ílhavo procura, ano após ano, 
diversificar a sua oferta cultural, acrescentando 
valor com ações diferenciadoras para atrair novos 
públicos. Daí que, a oferta ímpar em termos de 
equipamentos, articulada com apoios concedidos às 
Associações locais, permitem uma oferta abrangente 
e diferenciada de atividades visando consolidar o 
posicionamento do Município no roteiro cultural, 
recreativo e religioso dinamizando as seguintes 
ações e projetos:   

» Assinatura dos Acordos de Cooperação com 
Associações Culturais

» 4.º Aniversário do Aquário dos Bacalhaus do 
Museu Marítimo de Ílhavo

» IV Mostra de Robertos e Marionetas
» Dinamização da atividade “Março: Mês da Leitura 

Concelhio”
» Organização de Ciclo Temático no âmbito da 

exposição “Ílhavo Terra Milenar”
» Festival Rádio Faneca 2017
» Realização das Marchas Sanjoaninas 2017
» Dinamização da Comunidade de Leitores
» Comemoração do 80.º Aniversário do MMI com 

atividades alusivas

» 1.ª edição do “Mar Film Festival”
» IV Concurso de Nautimodelismo do MMI
» Dinamização das Oficinas Criativas
» Cooperação com a estação de televisão SIC na 

realização da telenovela “Espelho D’Água”
» Museu Marítimo de Ílhavo agraciado com o 

prémio Identitas na Gala Excellens Mare – Figueira 
da Foz

» XIV Concurso de Fotografia “Olhos Sobre o Mar”
» Coordenação do Projeto de Programação Cultural 

em Rede, em parceria com os municípios da Murtosa 
e Peniche

» BMI representada no Congresso da International 
Federation Library Assocation em Wroclaw – Polónia

» Participação no projeto MMIAH para a 
recuperação e valorização do Património do Litoral 
do Espaço Atlântico

» Instalação e dinamização do “Makerspace” da BMI
» Dinamização da atividade “Ao Som das Histórias”
» Dinamização do concurso “Ílhavo a Ler+”
» Gestão dos Espaços Culturais do Município de 

Ílhavo – 23Milhas
» Festival de Teatro do Município de Ílhavo
» Trabalhos de Manutenção do Navio-Museu Santo 

André e do Museu Marítimo
» Organização de eventos nos vários espaços 

culturais do Município
» Adesão à Associação Portuguesa de Cidades e 

Vilas de Cerâmica

3.2.9.2. Desporto, Recreio e Lazer
O Município de Ílhavo mantém a aposta no 

desenvolvimento de atividades que continuam a 
cativar um número cada vez maior de adeptos, 
tirando partido de uma envolvente singular entre Mar 
e Ria, que proporcionam uma motivação adicional 
para a prática desportiva. No entanto, a melhoria 
da qualidade de vida da população passa também 
pela adoção de hábitos de vida saudáveis, pelo que a 
dinamização de atividades desportivas e um estilo de 
vida ativo são contributos valiosos. Neste domínio, 
apoiamos e envolvemos Associações e Clubes do 
Município que disponibilizam uma multiplicidade de 
modalidades desportivas a diferentes grupos etários 
de atletas e público em geral. Com uma vasta 
oferta de equipamentos desportivos e de lazer, é 
fundamental o esforço e investimento da Autarquia 
na manutenção e requalificação dos espaços 
disponibilizados à população para a concretização 
deste intento. Assim são de salientar:

» Celebração de Acordos de Cooperação e 
Contratos de Desenvolvimento Desportivo com as 
Associações do Município

» Festival de Natação 2017
» IV Encontro da Escola Municipal de Natação
» Campanha promocional “Amigos a sério” nas 

piscinas municipais
» Organização da Heliflex 1.ª Meia Maratona de 

Ílhavo
» I Gala Náutica do Município de Ílhavo
» Organização da Grande Pedalada 2017
» Programa Municipal “Férias Divertidas 2017” 

edições Páscoa, Férias de Verão e Natal
» Organização da IV Corrida Popular da Costa Nova
» Organização da IX Semana Náutica em 

colaboração com o Fórum Náutico (inclui X Travessia 
da Ria a Nado e o V Aquatlo)

» Organização da IV Mini Maratona Museu Marítimo 
de Ílhavo

» Dinamização da Escola Municipal de Natação 
» Dinamização da Escola Municipal de Ténis
» Organização da iniciativa Sábados Divertidos 

Náuticos
» Manutenção dos Equipamentos Desportivos 

do Município nomeadamente Piscinas e Pavilhões 
Desportivos

3.2.10. Outras atividades Cívicas
Tendo presente as diferentes áreas de intervenção 

da Câmara Municipal, assumem uma importância 
particular a Juventude, ocupação de tempos 
livres e emprego, na medida em que são domínios 
com dinâmicas muito próprias. Nesse sentido, e 
tendo em vista alargar abrangência da intervenção 
nestas áreas, desenvolvemos um vasto conjunto 
de atividades, com destaque para de ações de 
capacitação, promoção de mecanismos eficientes 
de procura de emprego e empreendedorismo, 
sem esquecer as atividades lúdico-recreativas e 
religiosas, nomeadamente:

» Programa Municipal de Ocupação de Tempos 
Livres PMOTL 2017



» Apoio às Associações de Jovens do Município
» Organização da iniciativa “Saberes com Sabor...”
» Organização da Assembleia Municipal Jovem 2017
» Organização do XI Concurso Hip Hop Dance
» XIII Jornadas da Juventude do Município de 

Ílhavo
» Adesão do Município de Ílhavo à campanha 

mundial “Acendam a Luz Azul”
» Gestão do Programa Municipal de Bolsas de 

Estágios de Trabalho
» Dinamização de atividades alusivas à 

comemoração do 1.º de Maio – Dia do Trabalhador
» Realização do “Marolas – Ílhavo 2017”
» Organização da Lan Party do Fórum Municipal da 

Juventude
» Skate Parque da Gafanha da Nazaré recebe a 

BMX Royal Challenge
» Organização da Feira de Emprego para a 

promoção da intermediação de emprego, fomento do 
Empreendedorismo e a qualificação profissional

» Dinamização de ações no âmbito do GIP – Grupo 
de Inserção Profissional 

» Apoio à instalação de novas empresas no Polo da 
Incubadora de Empresas da Região de Aveiro (IERA) 
através da celebração de contratos de incubação 

» No âmbito das atividades religiosas é de realçar 
a conclusão e inauguração da Casa Mortuária da 
Gafanha do Carmo, assim como a requalificação da 
sua envolvente

3.3. Função Económica
Associando a localização geográfica privilegiada 

às infraestruturas e acessibilidades únicas, 
bem como a estrutura logística multimodal que 
garante a interligação entre os diferentes tipos 
de transporte - marítimo, terrestre e ferroviário, 
o nosso Município reúne condições ímpares que 
permitem atrair e fixar novas empresas com forte 
possibilidade de crescimento. Estimular a dinâmica 
dos agentes económicos já instalados, e atrair novos 
investimentos de setores associados à “Economia do 
Mar” são fatores que promovem a robustez do tecido 
empresarial, com uma forte influência no dinamismo 
do nosso Município, afirmando-se como uma mais-
valia na criação de emprego e riqueza. Nesse sentido, 
a Câmara Municipal continua a dinamizar projetos 
em diferentes domínios, nomeadamente:    

3.3.1. Estruturas de Apoio 
à Atividade dos Pescadores
» Gestão e Manutenção dos Cais existentes

3.3.2. Indústria e Energia
» Aprovação de candidatura para financiamento 

de uma nova Área de Acolhimento e Inovação 
Empresarial da Gafanha de Aquém

» Apoio à instalação de novas empresas na 
Zona Industrial da Mota através da Gestão e 
acompanhamento da venda de lotes 

» ECOMARE – inauguração com a presença do 
Presidente da República e da Ministra do Mar

» Organização do 1.º Sunset Hackathon em parceria 
com a Associação Hardware City

» PCI – Acompanhamento e monitorização da 
construção do Parque

3.3.3. Transportes e Comunicação
» Requalificação da Av. Fernão de Magalhães (1.ª fase)
» Construção do Parque de estacionamento na 

Travessa de São Pedro, Cale da Vila, Gafanha da 
Nazaré

» Repavimentação e requalificação da Av. José 
Estêvão – Gafanha da Nazaré

» Requalificação do Largo da Bruxa – Gafanha da 
Encarnação

» Requalificação do Largo da Chousa Velha – 
Ílhavo

» Conclusão da requalificação da Rua Samuel Maia 
(PAMUS)

» Conclusão da requalificação da estrada da 
Baixeira da Coutada

» Requalificação da Rua da Saudade na Gafanha da 
Encarnação

» Início da empreitada de “Remodelação da 
Rotunda da Praia da Barra”

» Monitorização do Projeto “Ílhavo In”, uma nova 
solução de mobilidade para deslocações de e para o 
centro do Município

» Estabelecimento de acordo com a PT e Altice 
Labs para dinamização do projeto “Ílhavo Inteligente”

» Requalificação e revestimentos em tapete 
betuminoso (manutenção de vias) em todo o 
Município

» Requalificação da frente Ria da Gafanha de 
Aquém (1.ª fase)

» Acompanhamento da atividade dos operadores 
privados de transportes públicos

» Execução de sinalização horizontal e vertical em 
diversos arruamentos

3.3.4. Comércio e Turismo
Tendo presente um conjunto de políticas 

específicas e direcionadas, identificadas no âmbito 
do enquadramento da Região e alinhadas com as 
diretrizes nacionais de promoção de turismo, o 
Município de Ílhavo participou em ações temáticas 
e dinamizou ações de divulgação, como forma de 
levar o nome de Ílhavo mais além, cumprindo assim 
os objetivos de consolidação do posicionamento de 
Ílhavo no panorama turístico nacional, promovendo 
intrinsecamente economia local. Neste domínio são 
de salientar as seguintes iniciativas:

» Ações de Promoção turística do Município de 
Ílhavo, tais como à participação na Bolsa de Turismo 
de Lisboa BTL 2017, integrado no stand da CIRA

» Rota das Padeiras 2017
» Atribuição de prémio internacional ao vídeo 

promocional do Município de Ílhavo
» Lançamento do livro de fotografia “Experimenta 

Ílhavo”
» Participação no concurso “7 Maravilhas de 

Portugal” – Aldeias de Mar
» Colaboração com o a RTP para o programa “Aqui 

Portugal”
» Organização conjunta da Festa da Vista Alegre 

em honra da N. Sra. da Penha de França
» Organização da 11.ª edição do “Festival do 

Marisco” em parceria com o Illiabum Clube no 
âmbito do Mar Agosto

» Organização do Festival do Bacalhau 2017 no 
Jardim Oudinot (em parceria com a Confraria do 
Bacalhau e contando com o patrocínio do Turismo 
do Centro de Portugal), tendo como convidada uma 
delegação da Galiza 

» Organização da Corrida Mais Louca da Ria 2017
» Acompanhamento da Junta de Freguesia 

da Gafanha de Nazaré na gestão do Mercado da 
Gafanha de Nazaré, e da Junta de Freguesia de São 
Salvador na gestão do Mercado de Ílhavo

» Realização das Festas do Município 2017/ Mar 
Agosto

» Seminário Desafios do Mar Português no MMI 
2017

» Organização de performances artísticas na quadra 
natalícia em colaboração com o Comércio local

» 15.º Aniversário do Navio Museu Santo André
» Participação no Fórum do Mar 2017
» Gestão da Feira dos 13, e do Parque Municipal da 

Vista Alegre

3.4. Outras Funções
A delegação de competências nas Juntas de 

Freguesia tem-se afirmado como uma mais-valia 
na cooperação institucional e a representatividade 
do Município de Ílhavo em entidades com influência 
junto do Poder Central, permitindo uma gestão mais 
assertiva de processos de grande relevância para 
a Autarquia. Nesse sentido, a Câmara Municipal 
mantem a aposta na parceria com as Juntas de 
Freguesia, como organismo de proximidade com a 
população com conhecimento mais aprofundado da 
realidade local, assegurando assim o desempenho 
de tarefas relevantes para a população, otimizando 
os recursos existentes.

» Celebração e acompanhamento da execução dos 
Contratos Interadministrativos com as Juntas de 
Freguesia 

4. Dívida
No que respeita ao nível de endividamento perante 

Fornecedores c/c e de imobilizado, incluindo as 
faturas em receção e conferência, cedidas ou não 
ao factoring, assim como outros credores, o valor de 
2017 foi de 3.058.151,67 euros (Valor A), que se traduz 
num aumento de 628.444,36 euros, se comparado 
com os 2.429.707,31 euros de 2016.

Relativamente à dívida de médio e longo prazo, 
o seu valor foi de 10.541.018,06 euros (integra a 
amortização dos empréstimos que se vencem 
em 2018), inferior em 17,92% (2.300.584,86 euros) 
ao valor de 2016 (12.841.602,92 euros), tendo sido 
cumprido o serviço da dívida (pagamento de juros 
e amortização de capital). Não é aqui considerado 
o valor a pagar à entidade Águas do Centro Litoral 

dado que será acertado por futura distribuição de 
dividendos. No entanto, deve acrescer 660.972,36 
euros de subscrição do capital FAM (2018 a 2021), 
dado o imperativo legal imposto aos Municípios, 
mesmo aqueles que não recorram ao FAM, como é 
o caso do Município de Ílhavo, e cujo valor será de 
acordo com o artigo n.º 303 da Lei 114/2017 (OE2018), 
de 29 de dezembro. 

Sendo assim o valor da dívida será de 11.201.990,42 
euros (valor B).

No que respeita aos créditos da CMI (dívidas de 
outras entidades), esse valor é de 1.663.187,83 euros. 

Esse valor (C) respeita a:
.. QREN (pedidos submetidos a 31 de 

dezembro): 1.453.187,83 euros; 
.. Vista Alegre Atlantis (cessão de exploração 

do museu): 210.000,00 euros;
Para verificação do valor consolidado da dívida 

(A+B-C), constatamos que o valor total de 2017 é de 
12.596.954,26 euros contra 14.971.564,17 euros de 
2016, que corresponde a uma diminuição percentual 
de 15,86%. 

5. Resultado Líquido 
do Exercício de 2017

No que respeita ao resultado líquido do exercício 
de 2017, pese embora todas as vicissitudes 
orçamentais e económico-financeiras que se 
verificam, com uma economia em dificuldades isto 
apesar de se notar alguns sinais de recuperação, e 
ainda considerando um valor de amortizações de 
imobilizado de 4,4M€ (em 2016 esse valor cifrou-
se em cerca de 4,2M), notou-se um decréscimo de 
35.703,15 euros comparativamente a 2016, passando 
de 2.982.335,51€ nesse ano para 2.946.632,36€ em 
2017, situação muito meritória face às circunstâncias 
em que o País vive e cuja explicação mais 
pormenorizada se encontra na análise económico-
financeira.

6. Ativo da CMI
Devemos registar o facto do Imobilizado Corpóreo 

da CMI (parte principal do Ativo Fixo e apenas o 
faturado) ter uma diminuição, passando a ser de 
106.087.222.81 euros em 2017 (era de 106.928.121.39 
euros, em 2016). 

Não está aqui considerado outro investimento 
como seja em Bens de Domínio Público, que passou 
de 51.952.416,47 euros em 2016 para 52.568.062,64 
euros em 2017, e em investimentos financeiros 
(capital de sociedades – AdRA, SA, Municípia, Parque 
de Ciência e Inovação, Águas do Centro Litoral e 
Fundo de Apoio Municipal), que se cifra em 2017, em 
3.250.276,58 euros.

Globalmente o ativo fixo passou de 162.543.922,30 
euros em 2016 para 162.318.669,89 euros em 2017, o 
que se traduz numa ligeira diminuição de 0,14%.

Os valores aqui referidos são líquidos, ou seja, 
após regularizações e amortizações, que no caso 
destas últimas, foram de 4,4M€.

Assim, e na senda dos últimos anos, podemos 
referir que a gestão financeira do Município de 
Ílhavo, está devidamente controlada e equilibrada, 
conjugando-se uma forte aposta, permanente, no 
investimento, com um controlo dos custos bem 
como do serviço da dívida.

7. Modificações 
do Orçamento

No decurso de 2017, foram realizadas Revisões 
(uma) e Alterações (seis) às Grandes Opções do 
Plano e Orçamento, tendo como objetivo ajustar as 
previsões orçamentais, mantendo-se a sua estrutura 
fundamental e as opções de gestão assumidas 
inicialmente, o que demonstra a sua estabilidade 
e planificação e que se tem verificado ao longo 
dos anos, sendo que a revisão teve como objetivo 
essencial, efetuar a habitual integração do saldo de 
gerência de 2016.

Realça-se ainda o cumprimento da percentagem 
de realização da receita superior a 85%, 
demonstrativo de orçamentos realistas, capacidade 
de captação de verbas elevada e cumprimento de 
indicadores legais.

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Fernando Fidalgo Caçoilo
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REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
16 de novembro de 2017

Relatório final de fornecimento contínuo 
de energia elétrica às instalações 
alimentadas em média tensão (mt), 
baixa tensão especial (bte), baixa tensão 
normal (btn) e baixa tensão normal 
– iluminação pública (btn-ip), dos 
Municípios de Albergaria-a-Velha, Anadia, 
Agrupamento de entidades adjudicantes 
do Município de Aveiro, Estarreja, Ílhavo, 
Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever 
de Vouga, Vagos, e da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro, 
Entidades que integram o agrupamento 
de entidades adjudicantes 
Deliberado por unanimidade aprovar o 
Relatório Final. 

Revisão do Plano Municipal de 
Emergência de Proteção Civil de Ílhavo / 
2017 
Deliberado por unanimidade a aprovação 
da referida proposta para efeitos de 
consulta pública. 

Relatório Final “Prestação de serviços de 
Comunicações Fixas, Móveis e Dados”
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta de ratificação, na qual se 
propõe que a adjudicação da aludida 
prestação de serviços seja feita pela 
empresa: Vodafone Portugal, SA. 

Aprovação da minuta do contrato de 
“Prestação de serviços de fiscalização, 
gestão da qualidade, controle ambiental 
e coordenação de segurança em obra 
para a empreitada de reformulação da 
Rotunda da Barra” 
Deliberado por unanimidade aprovar 
a Minuta de Contrato a celebrar com 
a empresa: “Aveiplano – Arquitetura e 
Engenharia, Lda.”, pelo valor de 29.445,00 
Euros.

Atualização do Plano Diretor Municipal 
de Ílhavo (PDM), por força da entrada em 
vigor do Programa Orla Costeira Ovar-
Marinha Grande (POC-OMG) 
Deliberado por unanimidade ratificar o 
Despacho do Sr. Presidente da Câmara, 
proferido nos termos do n.º 3 do artigo 
35º da Lei n.º 75/2013, de 12/09, que 
aprovou, por Declaração, a referida 
proposta. 

Bolsas de Estudo Municipais do Ensino 
Superior – Ano Letivo 2017/2018 
Deliberado por unanimidade aprovar o 
Relatório Provisório. 

Bolsas de Estudo do Ensino Superior – 
apuramento dos rendimentos prediais 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal.  

Atribuição de subsídio pontual Atletas.
net no âmbito da 4ª Corrida Popular da 
Costa Nova 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal que prevê a atribuição 
de um apoio publicitário no valor de 
3.500,00 Euros acrescidos de IVA, à 
Atletas.net. 

Normas internas “Programa Municipal 
Férias Divertidas – Natal 2017” 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador 
Tiago Lourenço.

Normas de Participação “XVII Concurso 
Literário Jovem/2018” 
Deliberado por unanimidade aprovar as 
referidas normas de participação. 

Normas de Participação “Programa 
Vocação /2018” 
Deliberado por unanimidade aprovar as 
referidas normas.

Museu Marítimo de Ílhavo - Parceria com 
o projeto “Escola Azul”
Deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta referenciada em título, que 
tem como objetivo elevar a literacia do 
Oceano da população escolar portuguesa, 
cuja Comissão Coordenadora é composta 
pela Direção-Geral de Política do Mar 
(através da Estrutura de Missão para a 
Extensão da Plataforma Continental), o 
Oceanário de Lisboa e a Ciência Viva.

Edição do livro “Traços de Construção 
Naval em madeira”, de António Marques 
da Silva 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta. 

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
7 de dezembro de 2017  

Abertura de procedimento de concurso 
público para a formação do contrato de 
Empreitada de Construção das “Redes 
de Drenagem de Águas Residuais e 
Pluviais da Gafanha de Aquém / Boavista 
– PAR 007”, através de agrupamento de 
entidades adjudicantes, constituído pelo 
Município de Ílhavo e pela ADRA – Águas 
da Região de Aveiro, SA 
Deliberado por unanimidade autorizar a 

despesa inerente ao contrato a celebrar 
através do Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes, constituído pelo Município 
de Ílhavo e pela ADRA – Águas da Região 
de Aveiro, SA, bem como a realização 
do procedimento de contratação para a 
execução da presente obra, assim como 
a aprovação do Júri do Procedimento, 
Programa de Procedimento, Projeto de 
Execução e Caderno de Encargos, tendo 
como preço base 2.817.874,98 Euros dos 
quais são da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Ílhavo 929.651,52 Euros, 
acrescidos de IVA, para a execução da 
rede de drenagem de águas pluviais e 
com prazo de execução de 14 meses. Foi 
também deliberado por unanimidade, 
delegar a competência no Presidente 
da Câmara para representação do 
Município no Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes (AEA). 

Guião de Procedimento para o exercício 
do poder regulamentar 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal.

Acordo de Cooperação celebrado entre 
o Município de Ílhavo e a Capitania do 
Porto de Aveiro, relativo à utilização das 
Piscinas Municipais de Ílhavo 
Deliberado por unanimidade ratificar o 
referido Acordo. 

Relatórios de execução referente 
ao terceiro trimestre “Contratos 
interadministrativos de delegação de 
competências 2017”
Deliberado por unanimidade aprovar o 
III Relatório de Execução de cada uma 
das Juntas de Freguesia do Concelho 
de Ílhavo, apresentados no âmbito 
dos Contratos Interadministrativos de 
Delegação de Competências para 2017, 
celebrados entre o Município de Ílhavo e a 
Junta de Freguesia de S. Salvador/Ílhavo; 
a Junta de Freguesia da Gafanha da 
Nazaré; a Junta de Freguesia da Gafanha 
da Encarnação, e a Junta de Freguesia da 
Gafanha do Carmo

Autorização prévia, e autorização 
prévia genérica, no âmbito da Lei dos 
Compromissos 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, bem como o seu envio 
à Assembleia Municipal. 

Compromissos plurianuais assumidos no 
1º semestre de 2017 – Lista dos contratos 
de aquisição de bens e serviços 
Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento bem como o seu envio à 
Assembleia Municipal. 

Aquisição de Serviços de Vigilância e 
Segurança nos Edifícios Municipais 
Deliberado por unanimidade aprovar 
a abertura de procedimento para a 
aquisição dos serviços referenciados 
em título, pelo período de 12 meses, 
prorrogável por iguais período de tempo, 
até ao limite máximo de 36 meses, 
tendo o preço base de 455.364,00 Euros, 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 
sendo que adjudicação será efetuada pelo 
preço mais baixo. 

Grandes Opções do Plano, Orçamento e 
Mapa de Pessoal para o ano de 2018
Deliberado por maioria aprovar o Plano 
e Orçamento, bem como o Mapa de 
Pessoal. 

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
C.M.I. para 2017 – 5ª Alteração  
Deliberado por maioria ratificar as 
referidas alterações, com a abstenção 
dos Vereadores do Partido Socialista.

Pedido de autorização de empréstimo a 
curto prazo de um financiamento junto 
da Caixa Geral de Depósitos, a contrair 

no ano de  2018, em regime de conta 
corrente, até ao valor de um milhão de 
euros de utilização 
Deliberado aprovar a proposta 
apresentada pelo Presidente da Câmara 
Municipal, com a abstenção dos 
Vereadores do Partido Socialista, bem 
como o envio à Assembleia Municipal.

Fixação de proposta variável no IRS / 2018
Deliberado por maioria aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, com os votos contra 
dos Vereadores do Partido Socialista, bem 
como o envio à Assembleia Municipal. 

Proposta de Derrama / 2018 
Deliberado por maioria aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, com a abstenção dos 
Vereadores do Partido Socialista, bem 
como o seu envio à Assembleia Municipal. 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) / 
2018 
Deliberado por maioria aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, com o voto contra dos 
Vereadores do Partido Socialista, bem 
como o seu envio à Assembleia Municipal. 

Proposta de aprovação de projeto de 
execução “Centro para a Valorização e 
Interpretação da Religiosidade ligada 
ao mar e Loja Social – Reabilitação da 
secção do antigo Quartel dos Bombeiros”
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela 
Vereadora Maria de Fátima Teles, que 
prevê a atribuição de sete apoios de 
comparticipação no pagamento da fatura 
relativa a água, saneamento e resíduos 
sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Ação Social do Concelho 
de Ílhavo para comparticipação em 
arrendamento de habitação, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 351,34 Euros.

Comparticipação no pagamento das 
quotas de condomínio de habitação 
social, no âmbito do Fundo Municipal de 

Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela 
Vereadora Maria de Fátima Teles, que 
prevê a atribuição de um apoio de 
comparticipação no pagamento das 
quotas de condomínio de habituação 
social.

Redução das Taxas devidas pelo ingresso 
ou frequência nos equipamentos 
desportivos ou culturais, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de duas reduções das taxas 
devidas pelo ingresso ou frequência nos 
equipamentos desportivos ou culturais, 
no equivalente aos descontos aplicados 
a crianças, jovens ou seniores, com uma 
durabilidade de doze meses. 

Redução de Taxas devidas pela 
frequência no Programa Férias Divertidas, 
no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados

Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles que prevê uma 
redução de taxas devidas pela frequência 
no Programa Férias Divertidas.  

Minuta de contrato de doação de peças 
relativas a João Carlos Celestino Gomes 
ao Museu Marítimo de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a 
doação de peças para o Museu Marítimo 
de Ílhavo.

Normas de funcionamento do Serviço 
“Makerspace BMI – Juntos fazemos”
Deliberado por unanimidade aprovar nos 
termos da informação. 

Abertura Hasta Públicas das bancas e 
lojas do Mercado Municipal da Costa Nova
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vice-
Presidente da Câmara Municipal.  

Tarifário de Resíduos Urbanos 2018 
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vice-
Presidente da Câmara Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
21 de dezembro de 2017

Minuta do contrato de aquisição de 
serviços (ag_01/2017) – fornecimento 
contínuo de energia elétrica às 
instalações alimentadas em média 
tensão (mt), baixa tensão especial (bte), 
baixa tensão normal (btn) e baixa tensão 
normal – iluminação pública (btn-ip), dos 
municípios de albergaria-a-velha, anadia, 
agrupamento de entidades adjudicantes 
do município de aveiro, estarreja, ílhavo, 
murtosa, oliveira do bairro, ovar, sever 
de vouga, vagos, e da comunidade 
intermunicipal da região de aveiro, 
entidades que integram o agrupamento 
de entidades adjudicantes. 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
Minuta de Contrato. 

Minuta do Acordo de Cooperação 2017, a 
celebrar entre o Município de Ílhavo e a 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar o 
referido Acordo de Cooperação que prevê 
a atribuição de uma comparticipação 
financeira no valor de 80.000,00 Euros.

Relatório final “Prestação de Serviços de 
Auditoria e Certificação Legal de Contas” 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta, na qual e em síntese, 
se dá conta da adjudicação à empresa: 
“Palm – Pereira, Almeida Linhares, 

Deliberações CMI
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Monteiro & Associados, SROC, Lda., pelo 
valor de 18.684,00 Euros, acrescidos de 
IVA à taxa legal em vigor. 

Tabela de taxas anexa ao Regulamento 
Municipal de Taxas e outras Receitas de 
Ílhavo 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta de taxas referente ao Mercado 
Municipal de Ílhavo, bem como o seu 
envio à Assembleia Municipal.

Aprovação da Tabela de Preços do 
Município de Ílhavo (Lei n.º 75/2013, de 12 
de Setembro) 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal.

Serviço de transporte Ílhavo In 
Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da informação, na qual 
e em síntese, se dá conta do balanço 
relativo ao 3.º semestre (de julho a 
novembro de 2017), do serviço de 
transportes Ílhavo In, bem como a 
apreciação global do sobredito serviço 
desde o início da sua atividade. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de dezassete apoios de 
comparticipação no pagamento da fatura 
relativa a água, saneamento e resíduos 
sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Ação Social do Concelho 
de Ílhavo para comparticipação em 
arrendamento de habitação, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 605,76 Euros.

Redução das Taxas devidas pelo ingresso 
ou frequência nos equipamentos 
desportivos ou culturais, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de duas reduções das taxas 
devidas pelo ingresso ou frequência nos 
equipamentos desportivos ou culturais, 
no equivalente aos descontos aplicados 
a crianças, jovens ou seniores, com uma 
durabilidade de doze meses. 

Redução de Taxas devidas pela 
frequência no Programa Férias Divertidas, 
no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles que prevê 
três reduções de taxas devidas pela 
frequência no Programa Férias Divertidas.  

Atribuição de Subsídio Pontual ao Rotary 
Clube no âmbito da 3ª edição do Ria Run 
& Bike
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente 
da Câmara Municipal, a qual prevê a 
atribuição de um apoio pontual no 
montante de 500,00 Euros, de modo a 
atenuar o impacto dos custos inerentes 
à organização desta prova, permitindo 
assim maximizar o resultado líquido 
a entregar Centro de Ação Social do 
Concelho de Ílhavo e da Associação de 
Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da 
Encarnação. 

Subsídio de Estudo – Ano letivo 2017/2018 
– primeira adenda à listagem inicial 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador 
Tiago Lourenço, que prevê a atribuição 
de subsídios de estudo a cada um/a dos/
as 6 alunos/as, o que perfaz um subsídio 
unitário de 140,00 Euros, aos alunos/as 
do Agrupamento de Escolas de Ílhavo; a 
atribuição de subsídios de estudo a cada 
um/a dos/as 6 alunos/as, perfazendo um 
subsídio unitário de 140,00 Euros, aos 

alunos/as do Agrupamento de Escolas 
da Gafanha da Nazaré; e a atribuição de 
subsídios de estudo a cada um/a dos/as 2 
alunos/as do Agrupamento de Escolas da 
Gafanha da Encarnação.

Lista Definitiva dos Bolseiros Municipais 
– 2017/2018 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta.

Tipologia dos preços dos bilhetes 23 
Milhas 2018 – Primeiro Trimestre de 2018
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta. 

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
4 de janeiro de 2018

Proposta para Projeto de Revisão do 
Regulamento da Comissão Municipal de 
Proteção Civil – Consulta Pública
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal.

Abertura de Procedimento Concursal 
Comum para recrutamento de seis 
assistentes operacionais (auxiliares de 
ação educativa) em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal.

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2017 – 6ª Alteração
Deliberado por maioria, com a abstenção 
dos Vereadores do Partido Socialista,  
aprovar e ratificar a referida alteração. 

Processos com isenção de Taxa a 
Associações do Concelho relativo aos 
meses de Setembro a Dezembro de 2017 
Deliberado por unanimidade ratificar a 
informação relativa a isenções de taxa a 
Associações locais em diversos eventos 
por 389,51 Euros. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela 
Vereadora Maria de Fátima Teles, que 
prevê a atribuição de sete apoios de 
comparticipação no pagamento da fatura 
relativa a água, saneamento e resíduos 
sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Ação Social do Concelho 
de Ílhavo para comparticipação em 
arrendamento de habitação, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 450,00 Euros.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
18 de janeiro de 2018

Contrato de comodato celebrado entre o 
Município de Ílhavo e a Guarda Nacional 
República referente ao Quartel da GNR 
de Ílhavo
Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da referida proposta. 

Ata da hasta pública para venda de 
sucata
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta.

Concurso por hasta pública de duas 
bancas do setor de géneros (15 e 16), e 
duas bancas no setor do peixe (27 e 41) no 
Mercado Municipal da Costa Nova 
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pelo Vice-
Presidente da Câmara Municipal. 

Contrato de empréstimo, sob a forma de 
abertura de crédito em regime de conta 
corrente (curto prazo), celebrado entre 
o Município de Ílhavo e a Caixa Geral de 
Depósitos, SA.
Deliberado por maioria, aprovar a referida 
Minuta, com a abstenção dos vereadores 
do Partido Socialista. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê 
a atribuição de onze apoios de 
comparticipação no pagamento da fatura 
relativa a água, saneamento e resíduos 
sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Ação Social do Concelho 
de Ílhavo para comparticipação ao 
empréstimo à habitação, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 1.146,24 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Ação Social do Concelho 
de Ílhavo para comparticipação em 
arrendamento de habitação, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 5.277,18 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à CERCIAV 
- Cooperativa de Educação e Reabilitação 
de Cidadãos Inadaptados de Aveiro para 
comparticipação em arrendamento 
de habitação, no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 300,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual ao illiabum 
club - antecipação do pagamento relativo 
ao contrato programa de desenvovimento 
desportivo 
aprovação da antecipação do pagamento 
das tranches de abril e maio, as últimas 
relativas ao Contrato Programa de 
Desenvolvimento Desportivo no valor 
de 22.400,00€ (vinte e dois mil e 
quatrocentos euros), de modo a apoiar o 
clube no cumprimento dos compromissos 
assumidos.
Em minuta, foi deliberado por 
unanimidade aprovar a presente 
proposta.

Atribuição de subsídio pontual) – 
sharpie club (portugal) - antecipação 
do pagamento relativo ao contrato 
programa de desenvovimento desportivo 
– proposta.
A título excecional, e dado que se 
impõe a fundamentada necessidade de 
financiamento do Sharpie Club (Portugal), 
atribuir um apoio pontual no montante de 
3.000,00€ (três mil euros), para permitir 
fazer face às despesas decorrentes da 
concretização do Plano de atividades do 
ano de 2017. 
Em minuta, foi deliberado por 
unanimidade aprovar a presente 
proposta. 

Atribuição de subsídio para limpeza 
aos Jardins de Infância e Escolas do 1º 
Ciclo do Concelho de Ílhavo – Ano letivo 
2017/2018
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador 
Tiago Lourenço que prevê a atribuição de 
um  subsídio para expediente e limpeza, 
respetivo ao ano letivo 2017/2018, aos 
estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo 
e/ou estabelecimentos de ensino com 
jardim-de-infância e 1.º ciclo integrado, no 
valor de 15.094 Euros e aos Jardins-de-
infância da rede pública do Município de 
Ílhavo no valor de 2.100,00 Euros.

Oferta de obras (várias), para 
enriquecimento do respetivo espólio de 
coleções em 2017 do Museu Marítimo de 
Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta. 

Normas de Participação para os 
Concursos “Novas vistas Lumiére” e 
“Memórias Ria Mar”
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta. 

Museu Marítimo de Ílhavo – número de 
visitantes durante o ano de 2017 
Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da referida informação, 
na qual e em síntese, se dá conta do 
número crescente de público visitante 
do MMI, tendo no ano de 2017 atingido 
o número recorde de 85.427 visitantes, 
reforçando assim a sua condição de 
museu municipal com mais público em 
Portugal, colocando-se deste modo entre 
os maiores museus portugueses. 

Projeto eco-escolas – Ano Letivo 
2017/2018 – Assinatura do documento 
“Termos de Parceria” com Associação 
Bandeira Azul da Europa (EBAE) 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta, na qual e em síntese, se dá 
conta do envolvimento do Município 
de Ílhavo no Projeto “Eco-Escolas”, 
em que participam ainda 5 IPSS e 26 
estabelecimentos de ensino do concelho 
de Ílhavo, nos termos e condições 
previstos na presente informação, 
sugerindo-se ainda a assinatura do 
Protocolo referenciado em título e o 
pagamento do quota anual à EBAE. 

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
1 de fevereiro de 2018

Auto de entrega das antigas instalações 
do Posto Territorial da Guarda Nacional 
Republicana de Ílhavo à Câmara Municipal 
de Ílhavo 
Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento. 

Protocolo de cooperação a celebrar 
entre o Município de Ílhavo e a Ordem 
dos Médicos Veterinários, relativo ao 
Programa Nacional de Apoio à Saúde 
Veterinária para Animais de Companhia 
em Risco, denominado de “Cheque 
Veterinário”. 
Deliberado por maioria, com o voto contra 
dos Vereadores do Partido Socialista, 
aprovar o referido Protocolo. 

Aprovação da Minuta do Contrato de 
“Aquisição de Serviços de Seguros”
Deliberado por maioria aprovar a Minuta 
de Contrato a celebrar com a empresa: 
“Caravela – Companhia de Serviços de 
Seguros, SA”, pelo valor de 514.816,00 
Euros, com a abstenção dos Vereadores 
do Partido Socialista. 

Aquisição do prédio correspondente à 
parcela (sul) de terreno da “quinta da 
boavista”
Aquisição do prédio correspondente à 
parcela de terreno (ainda) denominada 
parcela sul da denominada «Quinta da 
Boavista», sita no Lugar da Gafanha de 
Aquém, freguesia e concelho de Ílhavo, 
com área descoberta de 80.502m2 
(oitenta mil, quinhentos e dois metros 
quadrados), a confrontar do Norte com 
Rua da Barca, do Sul e do Nascente 
com propriedade privada e do Poente 
com Mata Nacional Dunas da Gafanha, 
(ainda) descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Ílhavo sob o nº 1364, 
da freguesia de Ílhavo, e inscrito na 
respectiva matriz predial rústica sob 
o nº 16, identificada pela cor amarela 
na Planta que se junta como ANEXO III 
pelo valor de 241.506,00€ (duzentos e 
quarenta e um mil, quinhentos e seis 
euros).
Em minuta, foi deliberado por 
unanimidade aprovar a presente 
proposta.

Lei dos Compromissos e Pagamentos em 
Atraso (LCPA) – antecipação de fundos
Deliberado por maioria ratificar a 
referida proposta com a abstenção dos 
Vereadores do Partido Socialista.

Lei dos Compromissos e Pagamentos 
em Atraso (LCPA) – declaração relativa 
à lista de receitas por cobrar registada 
no POCAL a 31 de dezembro de 2017, com 
mais de 90 dias após a data da fatura ou 
documento equivalente.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida Declaração, bem como o seu 
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o envio à Assembleia Municipal para 
conhecimento. 

Lei dos Compromissos Pagamentos 
em Atraso (LCPA) – declaração relativa 
à não existência de pagamentos em 
atraso com mais de 90 dias após a data 
de vencimento da fatura ou documento 
equivalente, em 31 de dezembro de 2017
Deliberado por unanimidade aprovar 
a referida Declaração, bem como o 
seu envio à Assembleia Municipal para 
conhecimento. 

Lei dos Compromissos e Pagamentos em 
Atraso (LCPA) – declaração onde consta 
que todos os compromissos plurianuais 
existentes a 31 de dezembro de 2017, se 
encontram devidamente registados no 
sistema informático da autarquia, bem 
como no SIIA
Deliberado por unanimidade aprovar 
a referida Declaração, bem como o 
seu envio à Assembleia Municipal para 
conhecimento. 

Isenção do pagamento das 
comparticipações relativas à cedência de 
viaturas (autocarros) a Associações do 
Município durante os meses de outubro, 
novembro e dezembro
Deliberado por maioria ratificar a 
informação/proposta elaborada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, que 
isenta Associações do Município do 
pagamento no valor de 3.109,60 Euros, 
com abstenção dos Vereadores do 
Partido Socialista.

Abertura de procedimento de alteração 
do PDM de Ílhavo, por força da entrada 
em vigor do Programa da Orla Costeira 
Ovar-Marinha Grande (POC-OMG)
Deliberado por maioria aprovar a referida 
proposta, com a abstenção do Vereadores 
do Partido Socialista.

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê 
a atribuição de treze apoios de 
comparticipação no pagamento da fatura 
relativa a água, saneamento e resíduos 
sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Ação Social do Concelho 
de Ílhavo para comparticipação em 
arrendamento de habitação, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 5.772,89 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual  à Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo para 
comparticipação em arrendamento 
de habitação, no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 100,00 Euros.

Plenário do Conselho Local de Ação Social 
Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da referida informação, 
na qual e em síntese, se dá conta que no 
dia 24 de janeiro, se realizou o Plenário 
referenciado em título, onde foram 
apresentados diversos relatórios e planos, 
bem como o tratamento de um conjunto 
de outras matérias relativas à Ação 
Social do Concelho, e que se encontram 
densificadas na citada informação. 

Balanço do Fundo Municipal de Apoio 
a Famílias e Indivíduos Carenciados 
referente ao ano 2017 
Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento. 

Acordos de Cooperação, celebrados 
no âmbito das atribuições municipais 
da promoção do património e cultura, 
desenvolvimento e outras competências, 
com as seguintes pessoas coletivas: 

Deliberado por unanimidade homologar 
os acordos de cooperação com 
Appropriate Numbers – Unipessoal, Lda 
(Aveitour) e Armanda Lourenço (Bombons 
Amor Perfeito).

Atualização de preços 2018 – “Concessão 
dos serviços de recolha e transporte de 
RSU a destino final e Limpeza urbana no 
Município de Ílhavo” 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
presente proposta. 

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
15 de fevereiro de 2018

Contrato de Pré-incubação de ideias de 
negócio e de incubação de Empresas da 
Incubadora de Empresas do Município de 
Ílhavo – Ricardo Miguel dos Santos Neta 
(Waterlily Boats)
Deliberado por unanimidade aprovar o 
referido Contrato. 

Relatório Anual de execução do “Plano 
de Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas do Município de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar o 
referido Relatório, bem como o seu envio 
à Assembleia Municipal para tomada de 
conhecimento.

Renovação do contrato referente ao 
Quiosque sito na Praceta do Molhe Sul – 
Praia da Barra 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê 
a atribuição de quinze apoios de 
comparticipação no pagamento da fatura 
relativa a água, saneamento e resíduos 
sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Ação Social do Concelho 
de Ílhavo para comparticipação em 
arrendamento de habitação, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 714,70 Euros.

Redução das Taxas devidas pelo ingresso 
ou frequência nos equipamentos 
desportivos ou culturais, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de duas reduções das taxas 
devidas pelo ingresso ou frequência nos 
equipamentos desportivos ou culturais, 
no equivalente aos descontos aplicados 
a crianças, jovens ou seniores, com uma 
durabilidade de doze meses. 

Redução de Taxas devidas pela 
frequência no Programa Férias Divertidas, 
no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles que prevê 
duas reduções de taxas devidas pela 
frequência no Programa Férias Divertidas.  

Comparticipação no pagamento das 
quotas de condomínio de habitação 
social, no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê uma 
comparticipação no pagamento das 
quotas de condomínio.

Relatório anual de avaliação das 
atividades da Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Ílhavo, relativo ao 
ano de 2017 
Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento do referido relatório. 

Programa Municipal Férias Divertidas – 
Páscoa 2018 

Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador 
Tiago Lourenço.

Grupo Desportivo da Gafanha – pedido de 
antecipação da tranche de junho/2018, do 
contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo 
Pedido de antecipação da tranche do mês 
de junho relativa ao Contrato-Programa 
de Desenvolvimento Desportivo, no valor 
de 9.950,00 € (nove mil, novecentos e 
cinquenta euros). 
Em minuta, foi deliberado por 
unanimidade aprovar a presente 
proposta.

Acordos de Cooperação para o Ano Letivo 
2017/2018, a celebrar com as Associações 
de Pais e Encarregados de Educação do 
Município de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar os 
19 Acordos de Cooperação, que prevêem 
a atribuição de uma comparticipação 
financeira no valor total de 318,499,51 
Euros.

Listagem relativa ao reajustamento das 
rendas em regime de arrendamento 
apoiado 
Deliberado por unanimidade aprovar o 
presente reajustamento.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
2 de março de 2018

Revisão do Regulamento da Comissão 
Municipal de Proteção Civil 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta de revisão apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, bem 
como o seu envio à Assembleia Municipal. 

Acordo de Cooperação celebrado entre 
o Município de Ílhavo e a Associação 
Portuguesa para o Desenvolvimento da 
Animação Sociocultural 
Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento.

Acordo de Cooperação celebrado entre o 
Município de Ílhavo e a 4 Sénior 
Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela 
Vereadora Maria de Fátima Teles, que 
prevê a atribuição de sete apoios de 
comparticipação no pagamento da fatura 
relativa a água, saneamento e resíduos 
sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Ação Social do Concelho 
de Ílhavo para comparticipação em 
arrendamento de habitação, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 1.350,00 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à CERCIAV 
- Cooperativa de Educação e Reabilitação 
de Cidadãos Inadaptados de Aveiro para 
comparticipação em arrendamento 
de habitação, no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 300,00 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual  à Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo para 
comparticipação em arrendamento 
de habitação, no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 75,00 Euros.

Redução das Taxas devidas pelo ingresso 
ou frequência nos equipamentos 

desportivos ou culturais, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de duas reduções das taxas 
devidas pelo ingresso ou frequência nos 
equipamentos desportivos ou culturais, 
no equivalente aos descontos aplicados 
a crianças, jovens ou seniores, com uma 
durabilidade de doze meses. 

Protocolo relativo a um utente em 
formação e prática em contexto de 
trabalho
Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento do referido protocolo. 

Tipologia dos preços dos bilhetes para 
vários espetáculos 23 milhas – 2º 
trimestre de 2018 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta. 

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
15 de março de 2018

Atribuição de Condecorações honoríficas 
municipais 
Medalha do Município de Ílhavo – grau 
ouro: Manuel António Assunção
Medalha de mérito empresarial prateada: 
Empresa Prio Energy 
Medalha de mérito cultural acobreada: 
Professora Zita da Piedade Leal Costa
Medalha de dedicação vermeil: João 
Carlos de Jesus Pata
Medalha de mérito desportivo: Gil Bastião 
Dias
Deliberado, por voto secreto, por 
unanimidade aprovar as cinco propostas 
apresentadas pelo Presidente da Câmara 
Municipal.

Isenção de taxas a Associações do 
Município de Janeiro a Fevereiro de 2018
Deliberado por maioria ratificar o 
referido despacho, com a abstenção dos 
Vereadores do Partido Socialista que 
isenta as Associações do Município do 
pagamento de 318,60 Euros.

Tipologia dos preços dos bilhetes 23 
milhas para o trimestre de abril, maio e 
junho de 2018 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta. 

Não adjudicação de concurso – “Pamus 
– percurso 8 – corredor ciclável – secção 
entre a Bresfor/Rotunda da APA/Ponte da 
Barra/Avenida marginal – Porto de Aveiro 
– Ferry/entrada da Ponte da Barra” 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta, na qual e em síntese, 
se dá conta que nenhum concorrente 
apresentou qualquer proposta para a 
realização da empreitada referenciada 
em título. 

Abertura de concurso “Pamus – percurso 
8 – corredor ciclável – secção entre a 
Bresfor/Rotunda da APA/Ponte da Barra/
Avenida marginal – Porto de Aveiro – 
Ferry/entrada da Ponte da Barra” 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
presente proposta, na qual e em síntese, 
se sugere a abertura do concurso 
referenciado em titulo, pelo valor de 
337.320,00 Euros e com um prazo de 
execução de 6 meses. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de dezasseis apoios de 
comparticipação no pagamento da fatura 
relativa a água, saneamento e resíduos 
sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Ação Social do Concelho 
de Ílhavo para comparticipação em 
arrendamento de habitação, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 1.292,28 Euros.
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Atribuição de Produtos de Apoio no 
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de produtos de apoio, em 
regime de comodato a dois munícipes. 

Redução das Taxas devidas pelo ingresso 
ou frequência nos equipamentos 
desportivos ou culturais, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de cinco reduções das taxas 
devidas pelo ingresso ou frequência nos 
equipamentos desportivos ou culturais, 
no equivalente aos descontos aplicados 
a crianças, jovens ou seniores, com uma 
durabilidade de doze meses. 

Redução de Taxas devidas pela 
frequência no Programa Férias Divertidas, 
no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles que prevê 
duas reduções de taxas devidas pela 
frequência no Programa Férias Divertidas.  

Minuta do contrato programa de 
desenvolvimento desportivo a celebrar 
entre o Grupo Desportivo da Gafanha a 
Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré 
e o Município de Ílhavo (regular a afetação 
de recursos humanos necessários 
ao levantamento das infraestruturas 
existentes, desenho de um plano de 
requalificação do Parque Desportivo da 
Gafanha)
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida Minuta do Contrato. 

Normas de Participação nas Marchas 
Sanjoaninas de Ílhavo / 2018 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Fátima Teles. 

Normas de Participação no XV Concurso 
de fotografia “Olhos sobre o Mar” 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Fátima Teles.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
5 de Abril de 2017

Alteração do local e caráter da segunda 
reunião da Câmara Municipal do mês de 
abril, prevista para o próximo dia 19 de 
abril 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal. 

Estatuto do direito de oposição – 
proposta de relatório de avaliação
Deliberado por maioria, com o voto contra 
dos Vereadores do Partido Socialista, 
aprovar o referido relatório, bem como o 
seu envio à Assembleia Municipal. 

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
C.M.I. para 2018 – 1 e 2ªs Alterações 
Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento das duas alterações.

Isenção do pagamento das 
comparticipações relativas à cedência de 
viaturas (autocarros) a Associações do 
Município durante os meses de janeiro, 
fevereiro e março
Deliberado por maioria ratificar a 
informação/proposta elaborada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, com 
abstenção dos Vereadores do Partido 
Socialista, que isenta Associações do 
Município do pagamento no valor de 
2.342,40 Euros, 

Tipologia dos preços dos bilhetes – (23 
Milhas) – para o trimestre de abril, maio e 
junho de 2018
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta. 

Abertura concurso público internacional 
para “Serviços de limpeza e higienização 
de sanitários públicos nas Praias da Barra 
e Costa Nova e no Jardim Oudinot” 

Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta, na qual e em síntese, 
se sugere a abertura do concurso público 
internacional referenciado em título, pelo 
valor base de 270.000,00 Euros, pelo 
prazo de um ano.

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta apresentada pela 
Vereadora Maria de Fátima Teles, que 
prevê a atribuição de sete apoios de 
comparticipação no pagamento da fatura 
relativa a água, saneamento e resíduos 
sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Ação Social do Concelho 
de Ílhavo para comparticipação em 
arrendamento de habitação, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 1.058,95 Euros.

Atribuição de Produtos de Apoio no 
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
renovação da atribuição de produtos 
de apoio, em regime de comodato a um 
munícipe. 

Redução das Taxas devidas pelo ingresso 
ou frequência nos equipamentos 
desportivos ou culturais, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de duas reduções das taxas 
devidas pelo ingresso ou frequência nos 
equipamentos desportivos ou culturais, 
no equivalente aos descontos aplicados 
a crianças, jovens ou seniores, com uma 
durabilidade de doze meses. 

Atribuição de subsídio pontual ao “Lions 
Clube de Ílhavo” 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal que prevê a atribuição 
de um apoio pontual à atividade desta 
Associação, de cariz eminentemente 
social, na qual se inclui a publicação do 
boletim anual 2018 “Homem do Leme” 
no montante de 500,00 Euros, onde são 
divulgadas as ações realizadas durante 
o ano em articulação com um conjunto 
de entidades do Município, cujo valor irá 
reverter para ações de apoio social.

Apoio publicitário no âmbito da 
organização da 2ª Meia Maratona de 
Ílhavo – Atletas.net 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador 
Tiago Lourenço que prevê a atribuição de 
um apoio publicitário de 5000,00 Euros, 
à Atletas.net, entidade parceira pela 
organização do evento, assim como apoio 
logístico nos moldes da edição anterior.

Normas do XII concurso hip hop dance 
2018 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador 
Tiago Lourenço. 

Normas de Participação concurso de 
bandas/festival Rádio Faneca. 
Deliberado por unanimidade aprovar as 
referidas Normas. 

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
19 de Abril de 2017

Relatório final “redes de drenagem de 
águas residuais e pluviais da gafanha 
de aquém / boavista – par 007” - 
agrupamento de entidades adjuducantes, 
constituído pelo município de ílhavo e 
pela adra - águas da região de aveiro, sa.
Deliberado por unanimidade proceder à 
adjudicação à empresa Manuel Francisco 
de Almeida, SA, pelo valor global de 
1.690.725,00 Euros, sendo o Município de 

Ílhavo responsável pelo pagamento de 
619.471,59 Euros, acrescidos de IVA à taxa 
legal em vigor, cabendo à ADRA, SA, uma 
comparticipação no valor de 1.071.253,41 
Euros, acrescidos de IVA à taxa legal em 
vigor, tendo um prazo de execução de 14 
meses.

Plano de gestão de riscos de corrupção e 
infrações conexas do município de ílhavo 
– alteração anual (2018). 
Deliberado por unanimidade aprovar o 
referido Plano, bem como o seu envio à 
Assembleia Municipal para conhecimento. 

Minuta de acordo de cooperação, a 
celebrar entre o município de ílhavo 
e a associação humanitária dos 
bombeiros voluntários de ílhavo para 
apoio à aquisição de viatura de apoio ao 
comando.
Deliberado por unanimidade aprovar 
a Minuta de Acordo de Cooperação, o 
qual se traduz num apoio financeiro de 
62.500,00 Euros.

Minutas de contratos interadministrativos 
de delegação de competências, 
celebrados entre o município de ílhavo 
e as juntas de freguesia do concelho de 
ílhavo (junta de freguesia de s. salvador 
/ ílhavo, junta de freguesia da gafanha 
da nazaré, junta de freguesia da gafanha 
da encarnação, e junta de freguesia 
da gafanha do carmo), para vigorarem 
durante o ano civil de 2018.
Deliberado por unanimidade as Minutas 
de Contratos Interadministrativos, 
os quais consubstanciam um apoio 
financeiro assim discriminado: 
- Junta de Freguesia de São Salvador, 
com um valor de 120.100,00 Euros; 
- Junta de Freguesia da Gafanha da 
Nazaré, com um valor de 104.450,00 
Euros
- Junta de Freguesia da Gafanha da 
Encarnação, com um valor de 47.900,00 
Euros
- Junta de Freguesia da Gafanha do 
Carmo, com um valor de 27.550,00 Euros

Regularização dos precários - renovação/
prorrogação dos contratos de avença 
que se encontram discriminados e 
densificados em listagem anexa, até ao 
dia 31 de dezembro de 2018, ou antes, 
logo que concluídos os processos de 
regularização nos termos e condições 
previstos no decreto-lei n.º 112/2017, de 
29 de dezembro, conjugado com a lei do 
orçamento do estado para 2018 e outra 
legislação conexa 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal. 

Abertura de procedimento para aquisição 
de serviços de higiene, limpeza e 
desinfeção das piscinas municipais de 
ílhavo, gafanha da nazaré e vale de ílhavo 
Deliberado por unanimidade aprovar 
a abertura de um procedimento 
concursal, pelo valor de 65.837,75 Euros, 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 
com um prazo de execução de um ano, 
eventualmente renovável por um período 
até 3 anos. 

Compromissos plurianuais assumidos 
no 2º semestre de 2017 – listagem de 
contratos de aquisição de bens e serviços 
Deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento da referida proposta, bem 
como o seu envio à Assembleia Municipal. 

Aquisição de prédio urbano inscrito na 
matriz predial sob o número 174, sito na 
gafanha da nazaré 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal.

Grandes opções do plano e orçamento da 
c.m.i. para 2018 – 1ª revisão 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta, bem como o seu envio 
à Assembleia Municipal. 

Prestação de contas (relatório e contas 
/ 2017). 
Deliberado por maioria proceder à 
respetiva aprovação, com a abstenção 
dos Vereadores do Partido Socialista, 
bem como o seu envio à Assembleia 
Municipal. 

Aplicação do resultado líquido do 
exercício de 2017 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta, bem como o seu envio 
à Assembleia Municipal.

Alteração do plano diretor municipal 
(pdm) de ílhavo, por força da entrada em 
vigor do programa da orla costeira ovar-
marinha grande (poc-omg) – retificação 
do prazo de elaboração 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta, na qual e em síntese, 
se sugere a retificação do prazo de 
elaboração da Alteração do PDM de 
Ílhavo, de 45 dias para 120 dias, nos 
termos e para os efeitos constantes da 
deliberação de 01.fevereiro.2018. 

Construção de estufas, abrigos e apoios 
(colónia agricola da gafanha) 
Deliberado por unanimidade aprovar 
a referida proposta, nos termos da 
informação conjunta e documento anexo. 

“Alteração viária da rotunda da praia 
da barra (remodelação)” – aquisição de 
parcelas para incorporar na obra 
Deliberado por maioria, com a abstenção 
dos Vereadores do Partido Socialista, 
aprovar a presente proposta.
 
Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê 
a atribuição de quinze apoios de 
comparticipação no pagamento da fatura 
relativa a água, saneamento e resíduos 
sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Ação Social do Concelho 
de Ílhavo para comparticipação em 
arrendamento de habitação, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 519,98 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à CERCIAV 
- Cooperativa de Educação e Reabilitação 
de Cidadãos Inadaptados de Aveiro para 
comparticipação em arrendamento 
de habitação, no âmbito do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de um subsídio pontual no 
valor de 506,37 Euros.

Redução das Taxas devidas pelo ingresso 
ou frequência nos equipamentos 
desportivos ou culturais, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de uma redução das taxas 
devidas pelo ingresso ou frequência nos 
equipamentos desportivos ou culturais, 
no equivalente aos descontos aplicados 
a crianças, jovens ou seniores, com uma 
durabilidade de doze meses. 

Comparticipação em situações pontuais, 
excecionais e extemporâneas, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pela Vereadora 
Maria de Fátima Teles, que prevê a 
atribuição de uma comparticipação 
de 70% da identificação eletrónica e 
esterilização de dois animais, com uma 
durabilidade única.

Programa Municipal de Bolsas de 
Estágios de Trabalho
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador 
Tiago Lourenço.
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