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Reunião Pública de Câmara - 07 de fevereiro de 2019 
 

Apresentamos, por este meio, informação sobre deliberações da Reunião Pública do Executivo 

da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje, 7 de fevereiro. 

 

 

1. Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na 
Administração Pública 

 

No âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na 

Administração Pública, o Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo integrou no seu Quadro de 

Pessoal, após a conclusão dos procedimentos concursais restritos previstos na legislação, 25 

novos funcionários. 

No início do presente ano as áreas do Desporto, Economia, Produção Cultural, 

Gerontologia, Comunicação, Arqueologia, Engenharia Florestal, Direito, Animação 

Socioeducativa, e as funções de Assistente Técnico-Administrativo, Assistente Operacional-

Eletricista, Auxiliar de Serviços Gerais e de Operacionais Auxiliares Administrativos foram 

significativamente reforçadas na Autarquia. 

 

 

2. Renovação da quota anual com a Associação Bandeira Azul da Europa 
(ABAE) e aprovação de 31 candidaturas ao projeto Eco-Escola 

 

Ílhavo é o único Eco-Município de Portugal Continental, pelo 2.º ano consecutivo, com 

uma cobertura do projeto Eco-Escola a 100% nos Estabelecimentos de Ensino, envolvendo 

todos os Agrupamentos (25 Escolas) e as IPSS's (6 Instituições) do Município. 

Este projeto Eco-Escolas, da responsabilidade da ABAE, com implementação e 

promoção local pela Câmara Municipal, tem sido a base estruturante do trabalho de Educação 

Ambiental que tem sido desenvolvido no Município, num trabalho conjunto e estreito entre a 

Autarquia e as Escolas e IPSS, envolvendo de forma intensa alunos, professores e 

educadores. 

Face ao histórico de 20 anos de participação do município nesta iniciativa internacional, 

face aos resultados educativos e pedagógicos alcançados junto das crianças e ao impacto que 

o projeto terá nas boas práticas ambientais na comunidade e na preservação e defesa da 

natureza, o Executivo deliberou aprovar a renovação da quota anual, no valor de 200,00 euros, 

com a ABAE, permitindo continuar o protocolo estabelecido, inscrever todos os 31 

Estabelecimentos de Ensino (todas as 25 Escolas e 6 IPSS) do Município de Ílhavo no projeto 

Eco-Escolas (Bandeira Verde), no valor de 1.953,00 euros, e a atribuição de um subsídio 

pontual às Eco-Escolas e Eco-Agrupamentos, no valor 3.400,00 euros. 

Toda esta envolvência da Autarquia na promoção da Educação Ambiental junto das 

crianças do Município de Ílhavo representa um esforço financeiro global anual no valor de 

5.553,00 euros. 
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3. Projeto final do Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de 
Ílhavo 

 

A 15 de novembro de 2018 foi aprovada, em reunião de Câmara, a criação do Conselho 

Municipal de Juventude de Ílhavo. 

Definida a composição, as competências e regras de funcionamento deste órgão 

consultivo, foi elaborado um projeto de regulamento do Conselho Municipal da Juventude de 

Ílhavo, submetendo-se a consulta pública, pelo período de 30 dias uteis, para recolha de 

sugestões pelos interessados. 

Concluído este processo, se verificou-se a ausência total de sugestões para alteração do 

texto do projeto de Regulamento, estando reunidas as condições para a consolidação da 

versão final do referido Regulamento. 

Deste modo, o Executivo aprovou submeter a proposta de Regulamento do Conselho 

Municipal de Juventude de Ílhavo a apreciação da Assembleia Municipal. 

 

 

4. Proposta de Abertura de concurso público para execução da 
empreitada da Área de Acolhimento Empresarial da Gafanha de Aquém 

 

O Executivo municipal aprovou a abertura do concurso público que permitirá a execução 

física da Área de Acolhimento Empresarial da Gafanha de Aquém, num investimento previsto 

de 582.526,05 euros, acrescido de IVA. 

Esta importante obra para o desenvolvimento do Município de Ílhavo pretende criar 

condições que potenciem a localização de indústrias de nova geração, designadamente as 

relacionadas com a indústria 4.0 no âmbito da digitalização da Economia. 

O projeto prevê, nas diversas fases de implementação, a conjugação de infraestruturas 

físicas com diferentes tipos de serviços de apoio às empresas, sendo o modelo de gestão 

repartido entre a Autarquia, entidades públicas e associativas, através de acordos de parcerias 

e protocolos. 

Estabelecido o prazo de 10 meses para a execução, a obra tem o financiamento já 

garantido de fundos comunitários na ordem dos 85%, no âmbito do Programa Operacional 

Regional do Centro, do Portugal 2020. 


