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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 Janeiro
de 2009:

1.BOLSAS DE ESTUDO MUNICIPAIS
O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição das Bolsas de Estudo Municipais

para o ano lectivo de 2008/2009. Na presente edição serão atribuídas pela Câmara Municipal
18 Bolsas a estudantes do Ensino Secundário e Superior, residentes no Concelho de Ílhavo.

 Desse montante, 8 são novas Bolsas e 10 são renovações, isto é, de alunos aos quais
foi já atribuída Bolsa de Estudo em anos anteriores e que tiveram aproveitamento escolar
no último ano lectivo.

O valor mensal das Bolsas varia entre os 51,13 e os 102,25 Euros, consoante se trate
do Ensino Secundário ou Superior.

Esta iniciativa, que vai já no seu décimo ano consecutivo, surge no âmbito do compromisso
assumido pela CMI de promoção do aumento do número de jovens que prosseguem estudos
e  formação após a escolaridade obrigatória, apoiando os mais carenciados. Nesse sentido,
a atribuição de Bolsas de Estudo a partir da conclusão do ensino escolar obrigatório, assume
uma particular importância, pelo que a CMI continua a materializar esta sua aposta.

As Bolsas de Estudo de 2008/2009 serão entregues em sessão formal a realizar no dia
30 de Janeiro de 2008, no Fórum da Juventude de Ílhavo.

2. PAPE 2008/2009 - APROVAÇÃO DE PROJECTOS
Foi deliberado proceder à aprovação dos projectos candidatos ao Programa de Apoio

aos Projectos Educativos / PAPE 2008/2009, que oportunamente serão apresentados
publicamente. Foram aprovadas 16 candidaturas, sendo 2 de Jardins de Infância (Remelha
e Encarnação Sul), 8 de Escolas de 2º e 3º Ciclo (Ílhavo e Gafanha da Nazaré) e 6 de Escolas
Secundárias (Ílhavo e Gafanha da Nazaré). Os projectos englobam variadíssimos temas,
desde a matemática, o ambiente, energias renováveis, jornalismo, desporto e cidadania.

O valor total da comparticipação da Câmara Municipal de Ílhavo de 13.460 euros.
O PAPE foi lançado pela CMI em 2002, sendo esta a sua sétima edição.

3. SUBSÍDIO PONTUAL - GALITOS
O Executivo Municipal aprovou a atribuição de um apoio publicitário no valor de 1.250

Euros ao Clube de Galitos - Secção Náutica como apoio à realização da XXIII edição da
corrida Descida da Ria no Canal de Mira entre o Parque de Campismo e o Clube de Vela
da Costa Nova.

4. REPRESENTANTE CMI NA SA POLIS DA RIA
O Executivo Municipal deliberou aprovar a nomeação do Vereador Marcos Ré como

representante da Câmara Municipal de Ílhavo no Conselho Consultivo da Sociedade Polis
Litoral Ria de Aveiro, S. A.
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Grata pela atenção dispensada, apresento os nossos melhores cumprimentos,

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