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Caro(a) Munícipe

A intervenção de Regeneração Urbana do Centro Histó-
rico de Ílhavo (RUCHI) terminou no dia 7 de Julho de 2010  
uma importante fase do seu desenvolvimento: a entrega 
das candidaturas ao Programa Operacional da Região 
Centro dos treze projectos que a integram. 

Agora é tempo de aguardar a sua aprovação para fixa-
ção definitiva dos valores a comparticipar em cada um, 
sabendo que, por força do acordo assinado entre a ANMP 
e o Governo a 9 de Março de 2010, vamos receber uma 
comparticipação financeira do QREN cerca de 60% mais 
elevada do que o valor inicialmente previsto. Enquanto 
não é feita a aprovação das candidaturas, seguimos de-
terminados e seguros na sua execução.

Acompanharemos, como sempre fazemos, a Comissão 
Directiva PORCentro a fazer esse importante trabalho. 
Nesta informação apresentamos os valores de investi-
mento de cada projecto e de comparticipação prevista 
para cada um, neste novo enquadramento financeiro.

Depois da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) ter apre-
sentado no 18.º aniversário da elevação de Ílhavo a Cida-
de o programa geral de qualificação e regeneração urbana 
da cidade de Ílhavo (em 2008), apresentámos publica-
mente a intervenção RUCHI e os seus treze projectos a 
13 de Abril de 2009 em sessão pública no CCI (depois da 
aprovação pelo PORCentro/QREN do nosso programa no 
dia 23 de Junho de 2009), e este ano, assinalando os 20 
anos da nossa Cidade-Sede do Município, apresentamos 
publicamente o ponto de situação de cada projecto, com 
a satisfação de estarmos já em franca execução.    

Com esta publicação partilhamos o ponto de situação 
dos treze projectos que integram a RUCHI. Dos projectos 
materiais, aqueles que estão em obra (projectos 2, 5 e 13) 
e os que estão em fase final de projecto de execução (pro-
jectos 1, 3, 4, 6 e 7). Dos projectos imateriais, aqueles que 
estão em execução (projectos 9 e 12) e os que vão iniciar 
execução nos próximos meses (projectos 8, 10 e 11). 

A RUCHI é uma importante Parceria Institucional lide-
rada pela Câmara Municipal de Ílhavo, e partilhada pela 
Universidade de Aveiro, a Santa Casa da Misericórdia de 
Ílhavo, o Illiabum Clube, a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Ílhavo, o Banco Popular e a As-
sociação Ílhavo Comércio Vivo (CMI+Associação Comer-
cial de Aveiro).

Seguimos determinados nesta caminhada, convidan-
do os Cidadãos a participar activamente neste processo, 
partilhando perspectivas, tirando dúvidas, vivendo cada 
um dos projectos que estamos a executar.

Contamos Consigo para esta importante missão.

José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Regeneração Urbana
Centro Histórico
ÍLHAVO

A intervenção da requalificação urbana da EN 109 segue a bom 
ritmo de execução, com a reformulação das infra-estruturas de 
saneamento básico e rede de águas, contribuindo para a criação 
de condições de segurança e de conforto da circulação pedonal, 
estando actualmente o troço Norte da EN 109, que se desenvolve 
entre o Centro de Ílhavo e Verdemilho, a ser alvo de intervenção.

A obra no Troço entre a Ermida e a Variante da Vista Alegre está 
praticamente concluída (falta apenas a última camada de asfalto), 
sendo, já possível fazer a ligação entre Ílhavo e Vagos, utilizando a 
Variante da Vista Alegre e a EN 109 entre a Ermida e aquela Variante.

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
INVESTIMENTO 1.853.136,97 Euros
FINANCIAMENTO 717.662,19 Euros

Qualificação Urbana 
da Antiga EN 109

A Câmara Municipal de Ílhavo adjudicou recentemente a obra do 
Espaço envolvente ao Hospital de Cuidados Continuados da Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo. Com um prazo de execução de 
60 dias, esta intervenção vai garantir as condições necessárias de 
acesso ao Hospital quer de viaturas, quer de pessoas, bem como 
o seu bom enquadramento na restante área urbana da Cidade de 
Ílhavo, contemplando ainda a criação de um novo arruamento de 
acesso à EB1 n.º 1 de Ílhavo. 

Tendo em conta essas necessidades de acesso, o Executivo 
Municipal deliberou igualmente, na Reunião de Câmara de 19 de 
Maio, a permuta de sete parcelas de terreno para a construção das 
respectivas infra-estruturas, com base no “Estudo Urbanístico da 
Envolvente ao Hospital de Ílhavo”. Esta solução vai permitir ao novo 
Hospital deixar de utilizar a EN 109 como porta principal de acesso, 
passando a ter frente para a zona poente, onde será possível a cir-
culação automóvel, assim como o seu estacionamento. 

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
PARCEIRO Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
INVESTIMENTO 509.728,18 Euros
FINANCIAMENTO 346.480,80 Euros

Espaço envolvente ao Hospital 
de Cuidados Continuados5
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Já em fase final de execução, após ano e meio de obra de reabi-
litação de um edifício abandonado e degradado do núcleo urbano 
antigo da Cidade de Ílhavo, está agora a decorrer o processo de 
aquisição e aplicação do material hospitalar e mobiliário, bem como 
a construção das novas acessibilidades, estas últimas da respon-
sabilidade da Câmara Municipal de Ílhavo, reunindo assim todas as 
condições para o Hospital de Cuidados Continuados da SCMI abrir 
portas num dos próximos meses.

ENTIDADE TITULAR Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
PARCEIROS Câmara Municipal de Ílhavo, Ministério da Saúde e Co-

munidade Ilhavense
INVESTIMENTO 4.255.456,00 Euros
FINANCIAMENTO 2.285.856,62 Euros

Hospital de Cuidados 
Continuados (SCMI)13

obras em execução...
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Qualificação do arruamento com o aumento da largura e a altera-
ção do piso dos passeios do lado Norte da Avenida, reformulação da 
placa central e da rotunda da fonte cibernética, alteração da rede de 
iluminação pública e da estrutura arbórea, dando primazia à circula-
ção pedonal e criando novas zonas de estar junto das unidades co-
merciais. Com esta obra vai completar-se a qualificação urbana desta 
zona da Cidade que teve a primeira fase agregada à obra do CCI. 

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
INVESTIMENTO 1.715.037,92 Euros
FINANCIAMENTO 1.372.030,33 Euros

Intervenção de qualificação urbana das infraestruturas de saneamento básico, 
dos passeios, dos estacionamentos e dos arruamentos, das redes de distribuição 
de energia e de recolha de RSU’s, do mobiliário urbano, das principais Praças, 
tendo na área da Avenida da Saudade (em obra) um testemunho da tipologia da 
obra que vai ser realizada. 

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
PARCEIROS Universidade de Aveiro
INVESTIMENTO 2.985.992,72 Euros
FINANCIAMENTO 2.388.794,17 Euros

Qualificação Urbana e Ambiental do “Casco Antigo” da Cidade

Requalificação Urbana 
da Av. 25 de Abril

Via de Cintura Norte 1.ª fase
GNR Novo Quartel GNR
TI Novo Tribunal
MMI Museu Marítimo de Ílhavo
BMI Biblioteca Municipal de Ílhavo
CCI Centro Cultural de Ílhavo
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projectos aprovados...

ZONA DE INTERVENÇÃO
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A nova vida do edifício da antiga Escola Preparatória de Ílhavo está já devidamente projec-
tada. Arquivo e gestão documental de temática marítima, investigação histórica, formação 
e incubação de empresas, são as novas áreas que vão surgir deste investimento, que fica 
preparado para ter uma relação urbana e funcional com o edifício da ampliação do Museu 
Marítimo de Ílhavo.

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
PARCEIROS Universidade de Aveiro
INVESTIMENTO 1.557.194,36 Euros
FINANCIAMENTO 1.245.755,49 Euros

Centro de Investigação e Empreendedorismo

A construção do novo Quartel dos Bombeiros é uma aposta da 
Instituição e da CMI. A sua execução na zona da Barquinha vai per-
mitir a demolição do actual Quartel, a urbanização com habitação 
e comércio da ala Poente e a construção de um jardim na parcela 
contígua à Igreja Matriz que assim renascerá para a presença urba-
na para o Jardim Henriqueta Maia.

ENTIDADE TITULAR Associação Humanitária dos Bombeiros Volun-
tários de Ílhavo

PARCEIRO Câmara Municipal de Ílhavo
INVESTIMENTO 332.570,34 Euros
FINANCIAMENTO 219.881,22 Euros

Reconversão Urbana da área 
ocupada pelo actual Quartel 
de Bombeiros

A nova vida do edifício-sede do Illiabum Clube vai permitir a cria-
ção de uma área de prestação de serviços públicos (no rés-do-chão) 
e a adaptação dos dois pisos restantes para funções de relevante 
interesse para a vida do Clube e da Comunidade, mantendo-se in-
tegralmente a estrutura e a traça arquitectónica do edifício.

ENTIDADE TITULAR Illiabum Clube
PARCEIRO Câmara Municipal de Ílhavo
INVESTIMENTO 310.911,13 Euros
FINANCIAMENTO 205.561,08 Euros

Reabilitação do Edifício-Sede 
do Illiabum Clube
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A estratégia de revitalização económica do Centro Histórico de 
Ílhavo alia a criação de infra-estruturas de segurança, ambiente e 
mobilidade ao desenvolvimento de um conjunto de actividades de 
lazer e entretenimento que irão, por um lado, enriquecer e qualificar 
o espaço público e, por outro, captar e atrair visitantes. 

A proposta concebida para a dinamização da área do programa 
de Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo, tem como 
objectivo, requalificar e dinamizar o mercado de habitação, atrair 
visitantes/utentes e criar hábitos de consumo de proximidade, va-
lorizando e proporcionando oportunidades de negócio às unidades 
de comércio tradicional.  

. Projecto aprovado pela Associação Ílhavo Comércio Vivo a 5 
Julho 2010

ENTIDADE TITULAR Associação Ílhavo Comércio Vivo
PARCEIROS Câmara Municipal de Ílhavo e Associação Comercial de 

Aveiro
INVESTIMENTO 60.000,00 Euros
FINANCIAMENTO 48.000,00 Euros

Dinamização 
da Actividade Comercial 
e do Mercado da Habitação

Um Plano Municipal para a Igualdade de Género consubstancia-
se num compromisso político com a promoção da igualdade e qua-
lidade de vida de mulheres e de homens a nível local. O objectivo 
geral do Plano Municipal para a Igualdade de Género do Município 
de Ílhavo é implementar uma política integrada de promoção da 
igualdade e equidade de género no Município, contribuindo, assim, 
para a redução/minimização das principais formas de desigualdade 
social e de pobreza, patentes no território.

. Plano aprovado em Reunião de Câmara Extraordinária a 30 Ju-
nho 2010.

. Fase de Execução: Maio de 2009 a Julho de 2012

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
PARCEIROS Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) 

e Empresas
INVESTIMENTO 5.000,00 Euros
FINANCIAMENTO 4.000,00 Euros

Plano Municipal 
para a Igualdade de Género

O Município de Ílhavo possui um vasto e diversificado património 
imaterial, um conjunto de infra-estruturas de apoio à criatividade e 
uma comunidade associativa e escolar participativa e interessada. 
O processo de regeneração urbana, que está em curso no Centro 
Histórico de Ílhavo, deverá promover o encontro das comunidades 
com o seu espaço público, gerando novas interpretações sobre as 
tradições, a história e a forma como é vivido na actualidade. 

Pretende-se gerar um envolvimento efectivo de toda a Comuni-
dade, das Associações e das Escolas na redescoberta do espaço 
público renovado. Neste sentido, procurar-se-ão desenvolver pro-
jectos que fomentem o papel das tradições locais, numa relação 
estreita com a cultura contemporânea, através das várias discipli-
nas artísticas: a música, o teatro, a dança, a literatura e as artes 
plásticas.

. Plano de Acção aprovado em Reunião de Câmara Extraordinária 
a 30 Junho 2010

. Implementação com início em Outubro 2010 até Junho de 2012

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
PARCEIROS Câmara Municipal de Ílhavo, Associações Culturais e 

Recreativas do Município, Casas da Cultura a nível Regional e Na-
cional e Ministério da Cultura.

INVESTIMENTO 273.500,00 Euros
FINANCIAMENTO 218.800,00 Euros

Dinamização Cultural Investigação do Património 
Expressivo
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A sociedade contemporânea atribui crescente importância aos 
núcleos urbanos históricos e ao seu património, sobretudo ao edifi-
cado, que também é constituído pelo património imaterial, reflectin-
do o domínio do imaginário e do simbólico, eloquentes da vida pró-
pria de uma Comunidade, da história e da identidade de um lugar.

Consubstanciado na morfologia particular da Cidade, o enqua-
dramento cultural e histórico em que ela ganhou forma tem de ser 
aprofundado e divulgado, assumindo especial importância o estudo 
multidisciplinar que permita entender, do ponto de vista histórico e 
sociocultural, a evolução da malha característica do Centro Históri-
co de Ílhavo, de modo a fundamentar uma intervenção integrada na 
qualificação do mesmo.

Este projecto que a UA executa em parceria com a CMI, liga-se 
ao Projecto MIMAR que marca presença com o website que pre-
tende ser um repositório do arquivo de informação, bem como um 
espaço de colaboração para a participação das pessoas que quei-
ram deixar o seu depoimento ou colaborar no projecto.

ENTIDADE TITULAR Universidade de Aveiro
PARCEIRO Câmara Municipal de Ílhavo
INVESTIMENTO 50.000,00 Euros
FINANCIAMENTO 40.000,00 Euros

Um Centro Histórico 
Peculiar: da Comunidade à 
Cultura e aos Desafios da 
Contemporaneidade
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Porque todos estes projectos 
são de grande importância para 
a Cidade e para o Município de 
Ílhavo, contribuindo fortemente 
para a melhoria da qualidade de 
vida dos seus Cidadãos, con-
vidamo-lo(a) a participar nesta  
importante intervenção. 

Envie-nos o seu contributo para 
o e-mail info@cm-ilhavo.pt ou 
coloque as suas questões atra-
vés do telefone 234 329 623 ou 
no espaço RUCHI do Foyer do 
Centro Cultural de Ílhavo.

www.cm-ilhavo.pt

Regeneração Urbana
Centro Histórico
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O Município de Ílhavo possui um rico e diversificado património 
cultural no que diz respeito à cultura expressiva (dança, música, etc.) 
e à cultura falada e escrita (contos, expressões locais, etc.). 

Com o objectivo de contribuir para a valorização e preservação 
da memória e da identidade local, particularmente as culturas de 
mar e de matriz urbana, a CMI integrou este projecto na RUCHI, 
tendo entregue à Universidade de Aveiro a sua execução. 

A UA está a implementar esse projecto (ao qual chamamos “Pro-
jecto MIMAR - Memória e Imaginários de Mar”). É feita pesquisa 
bibliográfica e desenvolvido trabalho de campo, com entrevistas e 
gravações a organizações e eventos junto das Associações Cultu-
rais e de Pessoas de referência local. 

Será disponibilizada num sítio Web a informação de interesse pú-
blico recolhida.

. Projecto em execução pela Universidade de Aveiro

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
PARCEIRO Universidade de Aveiro
INVESTIMENTO 90.000,00 Euros
FINANCIAMENTO 60.000,00 Euros

projectos imateriais...


