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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 15 de Outubro 
de 2007:

1 - PROTOCOLO “AVEIRO DIGITAL 2007:AGIR PARA LIGAR”
O Executivo Municipal tomou conhecimento do protocolo estabelecido entre a Câmara 

Municipal de Ílhavo, a AMRia, e as Juntas de Freguesia de São Salvador, Gafanha da 
Encarnação, Gafanha da Nazaré e Gafanha do Carmo, no âmbito do programa “Aveiro 
Digital 2007: Agir para Ligar.

Considerando que o projecto “Aveiro Digital 2007: Agir para Ligar” tem como objectivo 
promover a qualificação da população, através de uma intervenção articulada a nível territorial, 
envolvendo as Câmaras, as Juntas de Freguesia, os Centros RVCC, o IEFP, a Rede Escolar 
e a Rede Social, é necessário utilizar os recursos já existentes na Rede de 94 Espaços 
Internet Aveiro Digital, tornando-se por isso de extrema importância a manutenção dos 
Espaços Internet, que no Município de Ílhavo são cinco (uma Municipal e uma em cada 
Freguesia).

Assim sendo, e considerando as competências das Câmaras Municipais associadas da 
AMRia à gestão e manutenção dos Espaços Internet Aveiro Digital Municipais e que as suas 
funções na Rede Social e na Rede Escolar são necessárias para a caracterização da 
população com maior potencial de adesão à formação, bem como as competências das 
Juntas de Freguesia associadas à gestão e manutenção dos Espaços Internet Aveiro Digital 
de Freguesias, e que as condições de conhecimento e proximidade da população são 
necessárias para o bom cumprimento dos principais objectivos deste projecto (funcionamento 
dos Espaços Internet e qualificação da população). A assinatura deste protocolo vem assim 
juntar esforços e recursos com vista a garantir a boa execução do projecto “Aveiro Digital 
2007: Agir para Ligar” no Município de Ílhavo

2 - ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CMI E O ILLIABUM CLUBE
O Executivo Municipal aprovou por unanimidade o Acordo de Cooperação relativamente 

ao ano de 2007, entre a Câmara Municipal de Ílhavo e o Illiabum Clube que estipula, entre 
outros, o apoio logístico materializado de várias formas, nomeadamente na cedência de 
Pavilhões Desportivos, e apoio financeiro no valor de 85.000 Euros, atruibuido da seguinte 
forma:

- Actividade desportiva : 	
- Competição (Proliga de Basquetebol) : 40.000 euros	
- Formação: 20.000 euros

- Gestão das instalações: 25.000 euros

A Câmara Municipal de Ílhavo e o Illiabum reservam ainda a possibilidade de virem a 
firmar acordos de cooperação em outras áreas específicas (que poderão envolver outras 
entidades), numa perspectiva de valorização/rentabilização do património de Illiabum ou ao
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seu serviço (Sede / Bar do Pavilhão), e de prestação de serviços à comunidade. 

No caso da equipa sénior se classificar para as meias finais da Proliga, a CMI adicionará 
ao apoio financeiro um valor de 5.000 euros.

3 - ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CMI E O GRUPO DESPORTIVO DA GAFANHA
O Executivo Municipal aprovou por unanimidade o Acordo de Cooperação relativamente 

ao ano de 2007, entre a Câmara Municipal de Ílhavo e o Grupo Desportivo da Gafanha que 
estipula, entre outros, o apoio logístico (materializado na cedência de utilização de Pavilhões 
Desportivos) e apoio financeiro no valor de 75.000 Euros, atribuído da seguinte forma:

- Actividade desportiva : 	
- Futebol Sénior: 34.000 euros	
- Basquetebol(formação e competição na II Liga Feminina): 26.000 euros	
- Futebol Juvenil (formação): 8.000 euros	
- FutSal (formação e competição na 2ª Divisão Nacional: 7.000

- Gestão das instalações: 35.000 euros

A Câmara Municipal de Ílhavo e o Grupo Desportivo da Gafanha reservam ainda a 
possibilidade de virem a firmar acordos de cooperação em outras áreas específicas (que 
poderão envolver outras entidades, nomeadamente a Junta de Freguesia da Gafanha da 
Nazaré), perspectivando-se um acordo de cooperação respeitante ao investimento de 
qualificação do Parque de Campismo da Gafanha da Nazaré e de ampliação e beneficiação 
do Complexo Desportivo do GDG (com ligação ao Centro de Estágios da CMI), na perspectiva 
de uma obra de profunda de qualificação desta área desportiva do Município. 

No caso da equipa sénior de futebol subir à 3ª Divisão Nacional, a CMI adicionará ao 
apoio financeiro um valor de 10.000 euros.

4 - MARCHAS SANJOANINAS 2007 - SUBSÍDIO PONTUAL ÀS ASSOCIAÇÕES 
PARTICIPANTES 

Considerando o balanço extremamente positivo que a Equipa de Gestão fez das Marchas 
Sanjoaninas Ílhavo 2007, por proposta do Presidente da Câmara, o Executivo da Câmara 
Municipal de Ílhavo deliberou aprovar a atribuição de um Apoio Financeiro Suplementar às 
Associações participantes na edição 2007 das Marchas Sanjoaninas de Ílhavo.

Assim sendo, foram atribuídos os seguintes subsídios:	
- Amigos da Malha da Carvalheira - 500¤	
- Associação Cultural e recreativa “Os Palheiros” da Costa Nova - 750¤	
- Associação de Pais e Enc. Educação da Escola Sec. da Gafanha da Nazaré - 500¤	
- Associação de Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação - 1000¤	
- Grupo de Jovens “A Tulha” - 500¤	
- Grupo de Jovens da Praia da Barra - 1.000¤

5 - PLANEAMENTO URBANÍSTICO
No âmbito do planeamento urbanístico do Município de Ílhavo, o Executivo Municipal 

aprovou a alteração / revisão dos seguintes estudos urbanísticos:	
- Estudo Urbanístico do Eixo Estruturante (Alameda D. Manuel I) da Gafanha da
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Nazaré (área entre a Rua Padre Américo, a Rua Francisco Xavier  e a Rua D. Dinis).	
- Estudo Urbanístico da Chousa Velha	
- Estudo Urbanístico da envolvente à Capela Nova da Gafanha D´Aquém

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

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