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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 16 de MAR
de 2009:

1 - EXECUTIVO MUNICIPAL APROVA RELATÓRIO E CONTAS DE 2008
O Executivo Municipal aprovou o Relatório das Actividades e as Contas da Câmara

Municipal de Ílhavo respeitantes ao ano 2008.
No ano das comemorações dos 110 anos da Restauração do Município de Ílhavo, obras

como o Centro Cultural de Ílhavo, o Jardim Oudinot na Gafanha da Nazaré, o Saneamento
Básico da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo, a Ciclovia da Barra, e eventos
como o Festival do Bacalhau e a Regata STI dos Grandes Veleiros, ficam como marcas
destacadas das muitas realizações da CMI em 2008.

Ainda não tendo sido terminada a execução do QCA III (no qual ainda estamos na luta
por cerca de 4,5 milhões de euros), a CMI iniciou a conquista de apoios financeiros do
QREN, tendo já cativos para execução de importantes obras, apoio de cerca de 10 milhões
de euros de FEDER, numa ambiência de gestão financeira de crescentes dificuldades por
força da diminuição de importantes receitas (Derrama, IMT, Taxas), mas mantendo uma
gestão financeira da CMI devidamente cuidada e equilibrada.

Foram desenvolvidos importantes projectos a financiar pelo QREN, os quais vão permitir
a execução de obras ao nível do Parque Escolar, da Rede Viária Estruturante, dos Equipamentos
Culturais, das estruturas de apoio à actividade empresarial e à promoção do
empreendedorismo, entre outras.

A CMI apoiou as Juntas de Freguesia e as Associações do Município, assumindo o seu
papel de importante Parceiro dessas Entidades. Nessa cooperação, destacamos o início
das obras do Hospital de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo.

Em 2008 a CMI iniciou um novo e importante ciclo de investimentos que vai levar o
Município de Ílhavo a mais crescimento de qualidade de vida de quem nele reside, trabalha
ou vive tempos de lazer e de cultura, numa aposta integrada em políticas Culturais, de Acção
Social e de Educação mais intensas e pró-activas, com desenvolvimento à escala do Município
e da Região de Aveiro (a cujo Conselho Executivo presidimos).

A actividade da Câmara Municipal de Ílhavo no ano de 2008 assume um balanço muito
positivo, tendo mesmo uma nota de carácter extraordinário pela excelência de várias obras
e acções realizadas.

2 - PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE ESTÁGIO DE TRABALHO 
O Programa Municipal de Bolsas de Estágio de trabalho instituído o ano passado pala

CMI foi uma aposta ganha, e mais um exemplo da dinamização de programas e de iniciativas
que visam dar contributos para a formação humana, cívica e académica dos jovens do
Município que 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
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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
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, continuar a apostar num maior envolvimento
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.

Assim, na edição 2009/2010 deste Programa serão admitidos 6 estagiários, os quais
desenvolverão os seus projectos em três áreas de actuação: a)Ambiente e Desenvolvimento
Sustentado; b)Emprego e Coesão social e c) Inovação, e terão uma duração de 12 (doze)
meses consecutivos. Os estagiários têm direito a uma bolsa de formação no valor de 650
euros (nível IV e V) e 450 euros (nível III ou inferior). Para além da bolsa de formação o
estagiário terá direito a um seguro de acidentes pessoais.

 Os estágios poderão 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.

 O Executivo Municipal deliberou proceder à aprovação do Programa Municipal de
Bolsas de Estágio de Trabalho.

Grata pela atenção dispensada, apresento os nossos melhores cumprimentos,

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