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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do 
Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Segunda-feira, dia 5 de Fevereiro 
de 2007:

1. PAPE 2006/2007 - aprovação de projectos
Foi deliberado proceder à aprovação dos projectos candidatos ao Programa de Apoio 

aos Projectos Educativos / PAPE 2006/2007, que em breve serão apresentados publicamente. 
Foram aprovadas 12 candidaturas, sendo 3 de Jardins de Infância (Marinha Velha, Cale da 
Vila e Remelha), 2 de Escolas de 1º Ciclo (Costa Nova e nº1de Ílhavo - Unidade de Surdos), 
2 de Escolas de 2º e 3º Ciclo (Ílhavo e Gafanha da Nazaré) e 5 de Escolas Secundárias 
(Ílhavo e Gafanha da Nazaré). Os projectos englobam variadíssimos temas, desde a 
matemática, o ambiente, energias renováveis, jornais escolares, desporto, e linguagem 
gestual. O valor total do orçamento destes projectos é de 26.883,26, sendo o valor total da 
comparticipação da Câmara Municipal de Ílhavo de 15.776 euros. 

O PAPE foi lançado pela CMI em 2002, sendo esta a sua quinta edição.
Nesta reunião, o Executivo Municipal procedeu à ratificação dos protocolos celebrados 

entre a CMI e o Ministério da Educação no âmbito da Educação Pré-Escolar, do Ensino de 
Inglês e Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo

2. Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo-Portuário - Parecer da CMI
Tendo estado em período de Discussão Pública o documento “Orientações Estratégicas 

para o Sector Marítimo - Portuário ” elaborado pelo Governo, e estando o Porto de Aveiro 
localizado na sua quase totalidade no Município de Ílhavo, uma Terra que tem “O Mar por 
Tradição”, no qual a história, a condição geográfica e a economia tiveram, têm e seguramente 
terão, uma relevante presença do Sector Marítimo-Portuário, este assunto mereceu e exigiu 
toda a nossa atenção, justificando a participação nesta discussão pública. Reiteramos e 
partilhamos, também por este parecer, a aposta no desenvolvimento do Porto de Aveiro, 
numa óptica responsável ao nível Municipal, Regional e Nacional, e devidamente integrada 
nas “Orientações Estratégicas Para o Sector Marítimo-Portuário” Nacional. (ver parecer na 
íntegra em anexo). 

3. Gestor CMI para o Desporto
O Executivo Municipal tomou conhecimento formal da nomeação, pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Ílhavo, do Doutor Pedro Mortágua Velho da Maia Soares, como 
prestador de serviços na área da gestão do desporto da Câmara Municipal de Ílhavo tendo 
este iniciado funções no passado dia 1 de Fevereiro. 

4. Rede de Águas Pluviais da Ermida e Carvalheira - 2ª Fase
O Executivo Municipal aprovou a minuta do contrato a celebrar com a firma Lena - 

Engenharia & Construções SA, para a execução dos trabalhos de “Rede de Águas Residuais 
e Pluviais da Ermida e Carvalheira - 2ª Fase”, no valor de 94.128,00 Euros + IVA. Os trabalhos 
objecto do presente contrato vão decorrer na área urbana da Ermida, ligando a Urbanização
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da Quinta da Valenta (Villas da Ria) à EN 109, estando previsto o início da obra para as 
próximas semanas.

5. Infra - Estruturas de electricidade e telefones na Zona Industrial da Gafanha de Áquem.
Foi deliberado pelo Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo adjudicar a empreitada de 

“Execução das Infra - estruturas de electricidade e telefones na Zona Industrial da Gafanha 
de Áquem” à firma João Santos & Coelho Lda. pelo valor de 54.533,22 Euros, + IVA, e com 
um prazo de execução de dois meses.

Estas infra-estruturas integram-se nas obras de construção da Zona Industrial da Gafanha 
de Áquem, que se encontram em curso junto ao Ecocentro Municipal.

Agradecendo desde já toda a atenção dispensada a este assunto, apresentamos os 
nossos melhores cumprimentos,

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,
Rosa Tomás Conceição, Dra.
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