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1. CMI E APA ASSINAM PROTOCOLO
Vimos por este meio convidar Vª Ex.ª a participar na cerimónia de assinatura pública

do Acordo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo, e a Administração do Porto
de Aveiro, que vai decorrer no Navio Museu Santo André (Jardim Oudinot) na próxima
Segunda-feira, dia 16 de Março de 2009, às 17.00 horas.

O Acordo de Cooperação em causa tem como objecto dar resposta ao vasto e amplo
leque de atribuições que ambas as outorgantes dispõem em matéria de planeamento,
ordenamento, gestão de território e licenciamento de uma significativa parcela do Município
de Ílhavo, e que por esta via vincula as duas entidades, na procura de soluções flexíveis,
ágeis e inovadoras, de modo a qualificar e assegurar a qualidade de vida na Área Portuária
e no Município de Ílhavo.

Como consideramos este acto de elevada importância, agradecemos desde já a sua
presença.

2. ACÇÃO DE FORMAÇÃO PARA DIRIGENTES ASSOCIATIVOS
No seguimento da comunicação do dia 5 de Dezembro de 2008, no âmbito da

Comemoração do Dia Internacional do Voluntariado, a Câmara Municipal de Ílhavo promove,
no próximo dia 14 de Março (Sábado), pelas 17h00, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, uma
Acção de Formação para Dirigentes Associativos. Este é o primeiro de dois Módulos, (sendo
que o segundo Módulo desta Acção de Formação está já agendado para o dia 4 de Abril)
e irá decorrer de acordo com o seguinte programa:

17h00 - Criação e Gestão Formal de Associações - com a intervenção do Dr. Victor
Mendes, Jurista e Coordenador da Pós-Graduação de Gestão de Associações e Instituições
de Economia Social, do ISLA (Gaia)

17h45 - Gestão Contabilística e Financeira das Associações; Fiscalidade - com a
intervenção do Prof. Adriano Silva, Técnico Oficial de Contas e Professor de Contabilidade.

18h30 - Debate

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Ílhavo reitera a sua aposta e determinação
em aprofundar a sua relação de parceria e cooperação com as Associações do Município,
cujo papel se reveste de grande importância em muitos momentos da vida dos nossos
Munícipes.

Grata pela atenção dispensada a estes assuntos, apresento os nossos melhores
cumprimentos,

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