
PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE ESTUDO 2009/2010 

 

 

PROJECTO 1 – Ambiente/Educação Ambiental  

Neste Projecto ter-se-á especial atenção na delineação e adequação das actividades de carácter 

educacional – Educação Ambiental – por forma a que os Jovens possam das mesmas usufruir 

(nunca é tarde para aprender), participar e deixar bem vincado o seu envolvimento/empenhamento 

(«só se poderá amar, aquilo que se conhece»). 

 

PROJECTO 2 – Dinamização do Centro de Documentação de Ílhavo 

O fundo documental do Centro de Documentação de Ílhavo é constituído por livros, periódicos, 

recortes de imprensa em suporte de papel ou electrónico acessíveis através da base de dados.  

Este Projecto centrará a sua atenção na recolha de documentos junto da população do Município, a 

título de empréstimo, para digitalização ou a título de doação para integrar o Fundo de 

Documentação Local. 

 

PROJECTO 3 – Realização de um Projecto de Investigação 

Neste Projecto pretende-se que os alunos beneficiários de Bolsa de Estudo Municipal apresentem 

um projecto de investigação sobre uma temática de relevância relacionada com o Município de 

Ílhavo, proposta pelos próprios mas sujeita à necessária validação pelos serviços da Câmara 

Municipal. Poderão contudo ser anualmente determinados temas preferenciais. 

O projecto de investigação deverá conter a definição dos objectivos a atingir, o plano dos trabalhos a 

realizar, as fontes a consultar, os meios necessários à concretização da investigação e o tempo 

necessário para o efeito, com eventual apresentação de cronograma; 

Os projectos de investigação desenvolvidos com bolsas de estudo municipais não poderão ser 

publicados sem a menção expressa, bem visível, «Investigação Efectuada» ou «Estudo efectuado» 

«com o apoio de uma Bolsa de Estudo do Município de Ílhavo», ou «Bolseiro do Município de 

Ílhavo».  

Concluída a investigação, será esta apresentada nos serviços competentes da Câmara Municipal de 

Ílhavo, devidamente dactilografada e contendo todas as peças fotocopiadas, desenhadas, ou outros 

documentos que dela fizerem parte. 

O trabalho de investigação deverá ser constituído por 10 a 15 páginas, espaçamento 1,5, letra Times 

New Roman e paginação de 1,5 cm.  


