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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 26 de Março de 
2007:

1 - Carta Educativa do Município de Ílhavo
O Executivo Municipal aprovou a proposta de Carta Educativa do Município de Ílhavo, 

no seguimento de um trabalho desenvolvido durante cerca de um ano.  A Carta Educativa 
vai agora ser alvo de análise e votação pela Assembleia Municipal, seguindo depois para 
parecer do Ministério da Educação.

Os Pressupostos Base:
A Câmara Municipal de Ílhavo tem assumido, desde Janeiro de 1998, a Educação com 

a primeira das prioridades, concretizando uma política reconhecidamente consequente, 
sendo que esta opção assenta num dos pilares base em que estruturamos o desenvolvimento 
do Município: as Pessoas. 

No âmbito desse pressuposto base, assumimos também que as Crianças e os Jovens 
são o nosso património principal, que temos de valorizar com todo o investimento material 
e imaterial que sejamos capazes, cultivando os valores que qualificam e dignificam o Ser 
Humano.

São múltiplos os factores que temos vindo a utilizar e a qualificar na concretização de 
uma política de desenvolvimento integral e integrado do Município, sendo que a área da 
Educação tem vindo a ter no Plano Municipal de Intervenção Educativa, que se desenha e 
formaliza a cada ano lectivo, o elemento de congregação de parceiros apostados em crescer 
na qualidade de tudo, o muito, que se tem realizado.

Neste âmbito, surge a Carta Educativa do Município de Ílhavo, como um elemento de 
planeamento da maior importância para a boa gestão da Educação nos próximos anos, 
num exercício liderado pela Câmara Municipal de Ílhavo e participado pelas entidades 
parcerias, que compõem o Conselho Municipal de Educação. 

Os Considerandos:
1. O cumprimento do objectivo de planeamento na área da Educação no Município de 

Ílhavo, que se mistura no mesmo tempo com os trabalhos de revisão do Plano Director 
Municipal, cumprindo também as opções políticas e as obrigações legais;

2. O trabalho liderado pela Câmara Municipal de Ílhavo em parceria com a Fundação 
Manuel Leão, na elaboração da Carta Educativa do Município de Ílhavo, com a caracterização 
e análise da situação, e com a definição de objectivos para as cinco direcções de 
desenvolvimento assumidas;

3. Que o processo de elaboração da Carta Educativa do Município de Ílhavo foi concretizado 
de forma aberta, envolvendo as entidades do Conselho Municipal de Educação, tendo sido 
convidados a participar os Profissionais da Educação, o Executivo Municipal, Todos os
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Autarcas e os Cidadãos;

4. O parecer positivo do Conselho Municipal de Educação aprovado por unanimidade 
no seguimento de todo o trabalho realizado (para o que ocorreram três reuniões do Conselho, 
tratando especificamente da Carta Educativa);

5. O carácter ambicioso e realista das opções da Carta Educativa do Município de Ílhavo, 
numa aposta clara de planear para concretizar.

Algumas Notas Caracterizadoras:
A Carta Educativa aponta as “MEDIDAS A TOMAR” em capítulo específico, concretizando-

se em cinco “Direcções de Desenvolvimento (DD)”, que incluem a definição de algumas 
medidas a implementar no âmbito de cada DD:

- DD1: Melhoria das Infra-estruturas Educativas	
1. Requalificação dos espaços exteriores de EB1 e JI do Município	
2. Construção de novos centros educativos com JI e EB1	
3. Ampliação e/ou melhoria dos edifícios já existentes

          - os investimentos perspectivados nesta área têm um valor global previsto de cerca 
de 6,4 milhões de euros, apontando-se a sua concretização preferencial para o período 
2007/2009, com a utilização das verbas do QREN 2007/2013.

- DD2: Promoção da qualidade e do sucesso educativo	
1. Apoio ao processo de auto-avaliação das Escolas	
2. Apoio à formação dos intervenientes no acto educativo	
3. Desenvolvimento de um projecto educativo integral municipal

- DD3: Promoção da adequação da oferta e da procura no ensino profissionalizante	
1. Criação de um observatório para a formação 

- DD4: Integração da acção social e da educação

- DD5: Apoio à formação ao longo da vida.

A Versão Completa:
A versão completa da Carta Educativa do Município de Ílhavo pode ser consultada em 

“www.cm-ilhavo.pt” (área da educação). 

2 - Relatório e Contas CMI 2006    
O ano de 2006 recebe um balanço francamente positivo pelo cumprimento dos objectivos 

definidos, pelo relevante contributo para o desenvolvimento do Município e para a elevação 
da qualidade de vida da população, assim como para a preparação do trabalho e do 
investimento dos próximos anos, nomeadamente na perspectiva da utilização dos Fundos 
Comunitários do QREN 2007/2013. 

Os investimentos em obra, as múltiplas acções realizadas ao longo do ano, e os vários 
serviços prestados, contribuíram de forma objectiva para a elevação do nível de desenvolvimento 
do Município e da qualidade de vida dos Cidadãos, conseguindo-se uma gestão equilibrada
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com os vários constrangimentos existentes e mantendo uma boa situação económico-
financeira global da Câmara Municipal de Ílhavo.    

No ano 2006, terminámos e disponibilizámos importantes obras:
- Saneamento Básico da Ermida e Carvalheira (1ª fase);
- Via de Ligação da Estrada da Mota (Gaf. D'Aquém) ao IP5 (Gaf. Nazaré);
- Edifício dos Serviços Públicos da Barra (Posto Médico, Posto de Turismo e Delegação 

da Junta de Freguesia Gaf. Nazaré);
- Novo Posto de Turismo de Ílhavo;
- Parque do Centro de Ílhavo, com Campo de Mini-Golf;
- Rotunda alusiva aos 30 anos do Poder Local Democrático;
- Via de Ligação à A17 (Variante do Mercado); 
Estando em pleno desenvolvimento no final do ano as importantes obras do Centro 

Cultural de Ílhavo e do Saneamento Básico da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do 
Carmo (1ª fase).

No que respeita às acções mantivemos um forte dinamismo na área da Educação, da 
Cultura, da Acção Social, do Turismo, do Desporto, destacando-se as actividades que já 
são marcas com tradição e créditos firmados no calendário anual: a actividade do Museu 
Marítimo, a “+ECO/Semana do Ambiente”, o Festival de Teatro, a Semana Jovem, o 
MarAgosto, a Experiência MarCreoula, o Intercâmbio Juvenil com St.John´s, a Maioridade, 
entre outras acções.

Mantivemos o nosso empenhamento produtivo nos trabalhos de gestão e liderança 
associativa intermunicipal, a nível regional e nacional, num ano em que comemorámos os 
30 anos do Poder Local Democrático (a 12 de Dezembro), fazendo referência à Obra realizada, 
aos Autarcas que serviram o nosso Município e as nossas Freguesias, e em especial à 
População pela aposta atenta e participada no seu Poder Local Democrático.

Apresentamos o nosso agradecimento a todos os que estiveram presentes na construção 
do Município de Ílhavo neste importante ano de 2006, pelo contributo que foram capazes 
de dar, reiterando a determinação em realizar mais e melhor. 

3 - Acordos de Cooperação CMI / Associações de Pais 2006/2007
O Executivo Municipal deliberou aprovar acordos de cooperação com 13 Associações, 

num valor total de 118.230 euros, distribuídos pelas Associações em função do número de 
crianças do Pré-Escolar e do 1º Ciclo que cada instituição tem como utilizadora dos serviços 
de ATL e Cantina, e também como forma de apoio à concretização dos seus Planos de 
Actividades para o ano lectivo de 2006 / 2007. 

As 13 Associações envolvidas nesta deliberação são as seguintes:
- Associação de Pais e Enc. Educ. dos Alunos da Escola e JI da Coutada;
- Associação de Pais do ATL da Légua; 
- Associação de Pais do Jardim de Infância e da Escola da Gafanha Aquém e Escola da 

Gafanha da Boavista; 
- Assoc. Pais e Encarregados de Educação da Escola da Colónia Agrícola; 
- Associação de Pais de Vale de Ílhavo;
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- Associação de Pais da Escola da Ermida; 
- Associação de Pais e Enc. de Educação da Escola EB1 da Cale da Vila;
- Associação de Pais da Escola da Chave (GN); 
- Associação de Pais do Jardim de Infância da Cale da Vila (G.Nazaré);
- Assoc. de Pais e Enc. de Educação da Escola da Marinha Velha (GN);
- Associação de Pais da Escola Nº1 de Ílhavo; 
- Associação de Pais e Enc. Educ. dos Alunos da Escola e Jardim de Infância da Senhora 

do Pranto, Ílhavo; 
- Associação de Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação), 

A assinatura destes Acordos de Cooperação entre a CMI e as Associações de Pais 
decorrerá nos próximos dias. 

4 - Concurso de Ideias do Centro da Gafanha da Nazaré 
O Executivo Municipal ratificou a classificação proposta pelo júri do Concurso de Ideias 

para o Centro da Gafanha da Nazaré (Zona do Antigo Mercado). Assim, e tendo sido 
admitidas as 8 propostas apresentadas a concurso, ficou em primeiro lugar a proposta nº 
3 do Arquitecto Vasco Miguel Pacheco de Magalhães, em 2º lugar foi classificada a proposta 
nº 5, da Arquitecta Luísa Gomes (Oficina de Arquitectura - Urbanismo, Construções e Imagens 
Virtuais, Lda.) o 3º lugar coube à proposta no 6, ficando em 4º lugar ex-aequo, as restantes 
5 propostas.

De acordo com o regulamento do concurso, é agora adjudicado o prosseguimento dos 
estudos ao concorrente classificado em 1º lugar - Arquitecto Vasco Miguel Pacheco de 
Magalhães, sendo que ao segundo classificado será entregue um prémio no valor de 3.500 
euros e ao 3º classificado um prémio de 1.500 euros.

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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