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I - REUNIÃO DE CÂMARA  - SEG. 3 MAR 2008
Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do

Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Segunda-feira, dia 3 de Março de
2008:

1 - Estudo Urbanístico da zona envolvente ao Antigo Hospital de Ílhavo
O Executivo Municipal aprovou a alteração ao Estudo Urbanístico da área envolvente ao

antigo Hospital de Ílhavo. Esta alteração prepara este instrumento de gestão do território
para a devida integração urbana do novo Hospital de Cuidados Continuados da Santa Casa
de Misericórdia que se encontra actualmente em fase de licenciamento. Esta obra é uma
aposta forte da Santa Casa de Misericórdia de Ílhavo e da Câmara Municipal de Ílhavo, no
âmbito de uma parceria formal que ambas as entidades tem vindo a desenvolver, e
seguramente será continuada no futuro próximo para gestão da concretização deste importante
objectivo do Município e da Região.

2 - Regata Comemorativa dos 500 Anos do Funchal
Foi aprovado o regulamento para selecção dos instruendos que vão participar na Regata

Comemorativa dos 500 anos do Funchal.
Esta Regata, cujo protocolo foi assinado em 2006 entre a CMI e a STI (Sail  Training

International), irá decorrer entre 10 de Setembro e 5 de Outubro deste ano e ligará Falmouth
(Inglaterra), Ílhavo e o Funchal. Ainda segundo uma das clausulas do referido protocolo, a
CMI terá de providenciar 100 instruendos para participarem na Regata, a distribuir pelas
duas etapas (Falmouth - Ílhavo e Ílhavo-Funchal).

Assim, todos os interessados em participar na Regata terão de preencher um postal RSF
criado para o efeito e disponível na Câmara Municipal de Ílhavo, Fóruns Municipais da
Juventude, Biblioteca Municipal, Museu Marítimo de Ílhavo e Agenda de Eventos “Viver em”
de Abril, que terá de ser entregue ou dar entrada na Câmara Municipal até às 17h00 do dia
28 de Abril de 2008. O sorteio público será realizado no dia 5 de Maio pela 21h30 na Câmara
Municipal de Ílhavo. Cada pessoa só poderá participar com uma entrada para cada etapa
ou uma para a Regata completa, pelo que os postais que estão dentro das urnas serão
conferidos no último dia do concurso.

Mais informação em www.cm-ilhavo.pt

3 - Programa Municipal de Bolsas de Estágio de Trabalho
A dinamização de programas e de iniciativas que visam dar contributos para a formação

humana, cívica e académica dos jovens do Município tem constituído, nos últimos anos,
uma das grandes preocupações da Câmara Municipal de Ílhavo.

A criação de programas como o Programa Municipal de Bolsas de Estudo, o Programa
Municipal de Ocupação de Tempos Livres ou o Programa Vocação, de iniciativas como as
Oficinas Criativas ou as Jornadas da Juventude do Município de Ílhavo, de espaços e serviços
como o Fórum Municipal da Juventude, o Serviço de Apoio à Formação e ao Emprego ou
o Espaço Internet, visam precisamente materializar este importante objectivo, constituindo
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a grande adesão que, ano após ano, se tem verificado, a prova da sua relevância para os
jovens do nosso Município.

Não sendo Ílhavo um Município particularmente fustigado pelo fenómeno do desemprego,
como infelizmente acontece, de forma muito séria e preocupante, em outros Municípios do
País e mesmo da Região, revela-se necessário, neste momento em particular, desenvolver
um esforço maior por parte de toda a comunidade, com vista à criação de mais oportunidades
para aqueles que, tendo concluído a sua formação escolar, desejam rapidamente ingressar
no mercado de trabalho.

É com este objectivo em mente que se propõe a criação do Programa Municipal de
Bolsas de Estágios de Trabalho, a dinamizar pela Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria
com outras entidades.

Os estágios decorrerão na Câmara Municipal de Ílhavo, em áreas e serviços a indicar
anualmente, após aprovação de proposta em reunião do Executivo Municipal, e terão uma
duração de 12 (doze) meses consecutivos

Os estágios poderão igualmente decorrer em Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS), associações ou empresas com sede, sucursal ou representação no Município
de Ílhavo e com as quais a Câmara Municipal de Ílhavo venha a celebrar protocolo de
cooperação para esse efeito.

Assim, o Executivo Municipal deliberou  proceder à aprovação do Regulamento do
Programa Municipal de Bolsas de Estágio de Trabalho, o qual segue agora para a Assembleia
Municipal.

II- OBRAS NA PONTE DA BARRA
No seguimento das obras na Ponte da Barra e para dar continuidade aos trabalhos

imprescindíveis à execução das operações, de forma a permitir a descida do tramo isostático
para a cota final do tabuleiro, haverá a necessidade de proceder a um corte total do tráfego
na noite de 4 (Terça-feira) para 4 (Quarta-feira) de Fevereiro, entre as 22h00 e as 6h00.

Nessa medida, a Brigada de Transito da GNR, acompanhará em permanência os trabalhos,
encontrando-se como percurso alternativo o acesso pela Praia da Vagueira, Concelho de
Vagos, devidamente sinalizado.

Assim, e antecipadamente, o empreiteiro (Teixeira Duarte) e o dono de obra (EP), com
o acompanhamento da Câmara Municipal de Ílhavo solicitam a todos os utentes da Ponte
da Barra, toda a compreensão para os incómodos causados por esta operação.

Grata pela atenção dispensada a este assunto, apresento os meus melhores cumprimentos

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