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Coque de Petróleo
no Terminal
de Granéis Sólidos
do Porto de Aveiro
CMI dá parecer negativo

Editorial
Caro(a) Munícipe,
Cumprido que está o primeiro ano de mandato trazemos até si o nosso Boletim,
onde fazemos um breve balanço das atividades desenvolvidas ao longo do último
trimestre e uma súmula dos resultados deste primeiro ano, e que evidenciam os
frutos da gestão rigorosa da Câmara Municipal.
Encontrando-se em vigor um conjunto de medidas restritivas da atividade Municipal, nomeadamente a nova Lei das Finanças Locais, a Lei dos Compromissos e
dos Pagamentos em Atraso, o Programa de Apoio à Economia Local, é fundamental
implementar estratégias que permitam otimizar a aplicação dos recursos que dispomos, nas diferentes áreas de atuação da Câmara Municipal.
Embora sejam evidentes os sinais de retoma económica, há ainda um longo caminho a percorrer com vista à sua consolidação. Decorrido o primeiro ano de mandato,
reaﬁrmamos a nossa postura de convergência com as diretrizes das necessidades do
País no que diz respeito à redução de dívida e consolidação orçamental. Nesse sentido, conseguimos reduzir num ano a dívida total em 14,3%, a dívida a fornecedores
sofreu uma redução de 50%, tendo-se veriﬁcado também a redução nos prazos de
pagamento para 41 dias. Estes são indicadores francamente positivos que nos permitem encarar o futuro com otimismo e acima de tudo, com muito realismo.
Apesar de se manter o clima de contenção ﬁnanceira, obrigando a uma administração criteriosa das verbas disponíveis, somos um dos poucos Municípios que
mantém um elevado nível de investimento, veriﬁcando-se um conjunto de obras
de referência em curso, de montante superior a 20 milhões de euros, nomeadamente, o Teatro da Vista Alegre, a obra de acesso ao Parque de Ciência e Inovação
(PCI), o Saneamento Básico da Gafanha da Nazaré, o Edifício Sociocultural da Costa
Nova, o Esteiro da Malhada, entre outras intervenções de requaliﬁcação do Espaço
Urbano, obras essas que tem gestão direta ou indireta da Câmara Municipal, sob
forma de parcerias institucionais ou outras, numa lógia de maximização da aplicação dos Fundos Comunitários do QREN em vigor até ﬁnais do próximo ano.
Para 2015 o orçamento global da Câmara Municipal será de 28 milhões de euros,
dos quais cerca de 15 milhões serão destinados ao investimento no Plano de Atividades, em áreas tão diversas como a Cultura, Juventude, Maior Idade, Educação ou
Ambiente, na melhoria das infraestruturas e equipamentos Municipais, em suma
na melhoria da qualidade de vida dos nossos Munícipes.
Cientes da importância do próximo Quadro Comunitário de Apoio, desenvolvemos em parceria com a UA o Plano Estratégico do Município de Ílhavo, com o objetivo de otimizar a nossa aposta no desenvolvimento de candidaturas que visem
a captação de novos fundos comunitários no âmbito dos programas operacionais
Portugal 2020, potenciando assim as oportunidades de desenvolvimento regional
integrado com os restantes municípios da CIRA.
Aproximando-nos dos festejos do Natal e Ano Novo, faço votos para que vivamos
em pleno esta Quadra, certos dos desaﬁos que a Vida nos coloca diariamente e que,
temos ultrapassado sempre “Com Conﬁança” rigor e a inteira disponibilidade de
toda a Estrutura da CMI.
Espero e desejo que tenha um Santo e muito Feliz Natal, e um Ano Novo pleno de
esperança e concretizações para toda a Família.
Com um abraço Amigo,

O Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo deu conhecimento ao Executivo
Municipal de um Edital, de
5 de novembro, emitido pelo
Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e
Energia/Direcção Geral de
Energia e Geologia relativo ao
pedido de Licenciamento no
Terminal de Granéis Sólidos
do Porto de Aveiro de uma
instalação de receção, armazenamento e expedição de
coque de petróleo com uma
capacidade nominal global de
20.000 toneladas.
Face a este Edital, foi enviado
um ofício à Direção Geral da
Energia e Geologia, no passado
dia 28 de novembro, em que a
Câmara Municipal de Ílhavo
manifestou a sua total indignação e contestação pelo facto de
não ter sido consultada, seja no
modelo usado para publicitação
do Edital, seja no facto do processo estar patente para consulta em Lisboa e não em Ílhavo ou
na Gafanha da Nazaré.
Foi ainda manifestada preocupação pelo facto de, até
à data, não existirem dados
concretos que permitam, com
a devida e conveniente certeza, afastar as dúvidas que
as próprias populações muito
legitimamente colocam em
relação aos efeitos da movimentação das cargas a granel
no Porto de Aveiro, com especial incidência no produto
mencionado no Edital apontado. Por outro, foi referida a
urgência na realização de um
conjunto de intervenções que
afastem de vez o sentimento
de perigosidade que porventura a movimentação de tais
cargas proporciona e para o
efeito, reclamar a necessidade
de mitigação dos seus efeitos,
de forma a garantir uma vivência mais tranquila da população da Gafanha da Nazaré, em especial de todos os que
vivem ou habitam nas zonas
mais próximas do terminal do
Porto de Aveiro onde tais cargas são movimentadas e que
por isso, também mais fortemente sentem os seus efeitos.

Fernando Fidalgo Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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Assim, tendo presente a forma como atualmente tais cargas são movimentadas, bem
como o modo de armazenamento constatado (a céu aberto e sem qualquer preocupação
seja com os lixiviados, seja com
o material particulado que circula na atmosfera envolvente),
a Câmara Municipal de Ílhavo
manifesta parecer negativo à
instalação mencionada no referido Edital. O parecer é negativo a menos que se promova,
com as devidas adaptações à
situação especíﬁca do Porto de
Aveiro, a aplicação ao Processo apontado e como condições
básicas ao licenciamento das
instalações requeridas e referenciadas no mesmo Edital,
dos princípios e das medidas,
em especial de todas aquelas
que se traduzam no controlo das emissões do material
particulado e dos respetivos
lixiviados (incluindo o seu tratamento), no conﬁnamento da
carga e/ou no seu acondicionamento ou cobertura objetiva e concreta, evitando o seu
armazenamento a céu aberto,
na minoração dos impactos
paisagísticos causados pelo
referido armazenamento e na
adoção de medidas efetivas de
mitigação na origem (isto é,
nos locais de armazenagem e
durante as operações de carga
e descarga do petcok) de forma
a possibilitarem e garantirem
de imediato e ao longo do prazo
aplicável ao licenciamento da
intervenção requerida, as devidas condições de segurança
na movimentação do produto
armazenado. Estas deverão
ser acompanhados de planos
de monitorização que constituam um garante para a salvaguarda dos valores da saúde e
do bem-estar das populações
locais e do ambiente em geral,
bem como a devida informação que nos permita saber o
planeamento no que concerne
à aplicação de tais medidas ou
ações, os prazos de execução
dessas medidas e todas as demais que à partida se tornem
necessárias para melhor precisão e esclarecimento sobre a
matéria em apreço.
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Obras em curso...

Obra de Alimentação
Artificial da Praia da Barra
concluída
mais Segurança e melhor Futuro

Terminou no passado mês de
outubro a obra de enchimento
de areia na Praia da Barra, da
responsabilidade da Agência
Portuguesa do Ambiente.
Seriamente afetada pela
forte agitação marítima e pelo
temporal de janeiro último,
que reduziu a praia e atingiu
o cordão dunar, a obra de alimentação artiﬁcial tornou-se
desde logo um imperativo,
tendo-se iniciado no dia 14
de maio, altura em que o mar
reunia as condições para este

tipo de intervenção.
Esta obra, da responsabilidade da Agência Portuguesa
do Ambiente, teve início após
a realização do Ato de Consignação, que decorreu nesse
dia, entre aquela entidade e
a ABB – Alexandre Barbosa e Borges, na presença dos
representantes da Administração do Porto de Aveiro, da
Capitania do Porto de Aveiro,
da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré e da Câmara
Municipal de Ílhavo.

Foram movimentados cerca
de 250 mil metros cúbicos de
areia para a recarga da praia,
que contribuíram igualmente
para a alimentação do mar,
numa intervenção que a Câmara Municipal de Ílhavo
acompanhou no sentido de
minimizar os efeitos negativos de um trabalho prolongado na praia.
Após a interrupção durante
os meses de julho e agosto, a
colocação da areia foi retomada de sul para norte, permitindo assim a normal fruição
de grande parte da praia na
época balnear, tendo a sua
conclusão ocorrido durante o
mês de outubro.
Apesar da sua complexidade, esta intervenção decorreu
a bom ritmo, tendo sempre
como objetivo devolver à população uma praia segura e
renovada.

Requalificação e Ampliação
do Museu da Vista Alegre

Rede de Saneamento e Águas Pluviais
da Gafanha da Nazaré
(AdRA/CMI)

Visita do Secretário de Estado do Ambiente
à Praia da Barra
Ponto de situação da conclusão da obra

Ecomare
(Laboratório de Ciências Oceanográficas)
(UA/CMI/APA)

O Secretário de Estado do
Ambiente, Paulo Lemos, visitou o Município de Ílhavo, no
dia 18 de outubro, no âmbito
da conclusão da empreitada
de Alimentação Artiﬁcial da
Praia da Barra.
O Secretário de Estado foi
recebido pelos Presidente e
Vice Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo e Marcos Ré, na

Praia da Barra, onde em conjunto ﬁzeram o ponto de situação da referida obra. Após a
colocação dos 250 mil metros
cúbicos de areia que se encontravam colocados no Porto de
Aveiro, a Praia apresenta-se
agora mais segura.
Tendo em consideração que
a nossa costa é muito frágil
por natureza e uma das mais
frágeis da Europa devido quer

à nossa posição geográﬁca,
quer aos efeitos das mudanças climáticas, o Ministério do
Ambiente criou um Grupo de
Trabalho do Litoral com o objetivo último de se debruçar
sobre os problemas do litoral português e apresentar o
tipo de intervenções/soluções
mais duradouras e inovadoras para a costa litoral.

Recuperação de Passadiços na Costa Nova
(junto ao Núcleo Ambiental)
(Agência Portuguesa do Ambiente)
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Redes de Drenagem de Águas Pluviais
da Rua de Alqueidão, Rua Frederico Cerveira
e Av. Manuel da Maia

Via de Acesso ao PCI
(Parque de Ciência e Inovação)

Edifício Sócio-Cultural e Extensão de Saúde
da Costa Nova

Vala Pluvial do Esteiro Oudinot
(AdRA/CMI)

Reabilitação do Teatro da Vista Alegre

Recuperação do Cais da Malhada
(Polis Ria de Aveiro/CMI)

Reforço do Abastecimentos de Água
na Gafanha da Nazaré
(AM Carvoeiro)

Arranjos Urbanísticos
no Largo da Senhora dos Campos

Beneficiação do Reservatório de Água
na Lagoa
(AdRA)

Obras em projeto...

Beneficiação do Largo de S. João na Barra

· Casa da Música da Gafanha da Nazaré
· Requalificação do Largo da Bruxa, Gafanha da Encarnação
· Casa Mortuária da Gafanha do Carmo
· Requalificação da Rua D. Manuel Trindade Salgueiro e João XXIII, Gafanha da Nazaré
· Estudos de Centros Cívicos (Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo)
· Escolas da Gafanha de Aquém, Marinha Velha e da Gafanha da Encarnação Sul
· Mercado da Barra
· Estudos de Mobilidade (Pistas cicláveis a construir no Município)
· Ampliação dos Balneários do Campo Municipal da Vista Alegre

6 · Município de Ílhavo · dezembro 2014

Obras concluídas...

Reabilitação da Ponte da Vista Alegre

Conservação da Capela da Ermida

Inauguração
Obra de
Reordenamento
e Qualificação
da Frente Ria
Costa Nova/Vagueira
Frente Ria da Costa Nova
renovada

Reabilitação do Edifício Sede do Illiabum Clube
(RUCHI)

Reconversão do Logradouro
da Casa do Gaveto da Av. 25 de Abril

Teve lugar, no dia 11 de outubro, a
inauguração da obra de Reordenamento e Qualiﬁcação da Frente Ria
Costa Nova/Vagueira, que contempla
uma Via Ciclável e tem como objetivo promover formas ambientalmente sustentáveis de fruição das zonas
costeiras e margens lagunares, nomeadamente pela criação de uma rede
de circuitos cicláveis e pedonais que
associem as vertentes culturais e naturais existentes neste território.
A cerimónia, que contou com a presença de diversas entidades, autarcas
e dirigentes associativos, de entre os
quais se destacam o Secretário de Estado do Ambiente, Paulo Lemos, os
Presidentes das Câmaras Municipais
de Ílhavo e Vagos, Fernando Caçoilo
e Silvério Regalado, a Presidente do
Conselho de Administração da Polis
Litoral Ria de Aveiro, Celina Carvalho, e o Presidente da Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro,
José Ribau Esteves, teve início na Vagueira com o descerrar da placa no
Município vizinho de Vagos.

Seguiu-se o descerrar da placa na
Costa Nova e a assinatura dos Protocolos de entrega da obra, gestão,
manutenção, limpeza e vigilância da
Frente Ria entre a Polis Litoral Ria de
Aveiro, a Câmara Municipal de Ílhavo
e a Câmara Municipal de Vagos.
Realizada no âmbito do Programa
Polis Ria de Aveiro, com o projeto da
autoria da empresa Alforge, esta obra
esteve a cargo da empresa Henrique,
Fernandes e Neto (HFN), tendo sido
adjudicada pelo valor de 741.542,45
euros + IVA e coﬁnanciada a 70% pelo
POVT/QREN e comparticipação nacional pelas Câmaras Municipais de
Ílhavo e Vagos.
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Cais da Gafanha
de Aquém
Abertura de Concurso

Foi lançado, no dia 22 de outubro, o procedimento de contratação através do Concurso
Público para a “Empreitada
de Reordenamento e Valorização dos Núcleos Piscatórios

Lagunares I: Cais do Puchadouro (Ovar), Cais da Cova do
Chegado (Murtosa), Cais da
Bestida (Murtosa) e Cais da
Gafanha de Aquém (Ílhavo),
no Âmbito da Intervenção da
Polis Litoral Ria de Aveiro”,
pelo valor de 498.000,00 euros + IVA e um prazo de execução de 210 dias.
No que diz respeito ao Cais
da Gafanha de Aquém, esta é
uma excelente notícia para o
Município de Ílhavo, muito em
especial para a freguesia de S.
Salvador, que muito em breve
verá o seu Cais recuperado.

Integração do troço EN109-7
Rotunda da Barra e Acessos
na Rede Viária Municipal

O Executivo Municipal deliberou aprovar, na Reunião
de 15 de outubro, a minuta do

Protocolo a celebrar entre a
Estradas de Portugal e o Município de Ílhavo, no qual a
primeira entidade entrega a
rotunda da Barra e acessos à
gestão do Município de Ílhavo.
A Câmara Municipal de
Ílhavo passará a zelar pela
referida rotunda, que constitui uma porta de entrada
das Praias do Município para
muitos transeuntes e turistas
e que, por isso, se pretende
com apresentação melhorada.

Arranjos Urbanísticos
no Largo da Senhora dos Campos
início da obra
Teve início, no passado dia
17 de novembro, a empreitada
de Arranjos Urbanísticos no
Município no Largo da Senhora dos Campos à Paviazeméis
– Pavimentação de Azeméis,
Lda, pelo valor de 75.790,00
euros + IVA e um prazo de
execução de dois meses.
Esta intervenção visa melhorar urbanisticamente as
zonas de passeio, estacionamento e algumas zonas verdes existentes, bem como a
criação de uma ciclovia.
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Conselheiro Municipal
para a Igualdade
de Género
Paulo Costa nomeado
Conselheiro Municipal
para a Igualdade de Género

O Vereador do Pelouro da
Cidadania e Igualdade, Paulo
Costa, foi nomeado, no dia 1 de
outubro, Conselheiro Municipal
para a Igualdade de Género.
Apresentando-se como um
compromisso político com a
promoção da igualdade e qualidade de vida de mulheres e
de homens na Comunidade e
Administração Locais, o Plano Municipal para a Igualdade de Género do Município de
Ílhavo tem como principal ob-

jetivo implementar uma política integrada que contribua
para a redução/minimização
das principais formas de desigualdade social e de pobreza,
patentes no território, através
da dinamização de diversas
ações de formação e sensibilização promotoras deste princípio fundamental.
A integração desta perspetiva de género nas políticas
promovidas pelo Município,
com vista a responder melhor
às necessidades e aspirações
das diferentes categorias de
cidadãos e cidadãs, terá como
consequência uma melhor
utilização dos recursos humanos e ﬁnanceiros, uma
melhor qualidade da tomada
de decisão e um melhor funcionamento da própria Democracia.

PUB

III Encontro
da Comissão de Proteção
de Crianças
e Jovens de Ílhavo
Comunidade e Escola:
Novos Desafios para a Inclusão
em debate

Neﬆe Natal
adote
um amigo
que não
o abandona!

HORÁRIO
2ª a 6ª feira
09h00~13h00 · 14h00~17h00
Sábados
08h00~13h00
Tel 234 329 605
www.cm-ilhavo.pt

Avenida 25 de Abril (Edifício da Câmara Municipal)
3830-044 Ílhavo
Tel 234 329 632
Email: cpcj@cm-ilhavo.pt
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O Centro Cultural da Gafanha da
Nazaré voltou a acolher, no dia 24 de
outubro, o Encontro da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Ílhavo (CPCJ - Ílhavo), este ano subordinado ao tema “Comunidade e Escola:
Novos Desaﬁos para a Inclusão”.
O evento, que reuniu mais de duas
centenas de participantes de norte a
sul do país, contou com o importante
contributo de diversas personalidades
com conhecimento cientíﬁco no domínio das crianças e jovens, que durante a manhã desenvolveram os temas
“Desaﬁos para a inclusão de crianças
e jovens” e “Inclusão – Caminhos de
sucesso”.
Durante a tarde, houve lugar a um
debate cuja temática “Comunidade e
Escola: Novos Desaﬁos para a Inclusão”, tendo por base casos reais constituiu uma oportunidade para uma
reﬂexão profunda sobre a matéria por
parte de todos os participantes, nomeadamente técnicos com intervenção
na área social, docentes e comunidade
em geral.
Destaque também para a Mostra
“Viver Solidário” de trabalhos desenvolvidos por algumas das Instituições
Particulares de Solidariedade Social
do Município que nesse dia puderam
ser apreciados no Foyer do Centro
Cultural da Gafanha da Nazaré. Esteve também presente um stand representativo da atividade do Instituto
Português do Desporto e Juventude.

ALTERAÇÃO

Regulamento
do Fundo Municipal
de Apoio a Famílias
e Indivíduos Carenciados
inclui novas medidas como
apoio ao empréstimo à habitação,
atribuição de produtos de apoio
ou o acesso à cultura e ao desporto,
e alargamento da sua aplicação
Foi aprovada, no passado
dia 28 de novembro, a alteração do Regulamento Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados.
O Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos
Carenciados tem-se revelado
um instrumento indispensável para a concretização de
uma política social mais equitativa, abrangente, inovadora, inclusiva e estruturante,
tendo já prestado centenas
de apoios nomeadamente ao
nível do arrendamento de
habitação, do pagamento das
quotas de condomínio de habitação social, da melhoria
nas condições de habitabilidade ou da comparticipação no
pagamento da fatura de água,
saneamento e resíduos sólidos, para além de subsídios de
estudo da ação social escolar.

Não obstante o balanço
muito positivo destes anos,
o mesmo carecia de alguns e
naturais ajustamentos, fruto
da experiência obtida durante este período, assim como
dos contributos da equipa
do Atendimento Social Integrado, de forma a cumprir os
objetivos atrás referidos de
forma mais eﬁcaz e eﬁciente,
sobretudo num tempo diferente, nomeadamente através
da inclusão de novas medidas
como o apoio ao empréstimo
à habitação, a atribuição de

Câmara Municipal de Ílhavo
Av. 25 de Abril, 3830-044 Ílhavo
Tel. 234 329 640
dass@cm-ilhavo.pt

produtos de apoio ou o acesso
à cultura e ao desporto, e do
alargamento da sua aplicação, quer aumentando o valor
dos apoios, quer o número de
famílias e indivíduos abrangidos, sendo de realçar o especial cuidado com situações de
maior vulnerabilidade como é
o caso das pessoas portadoras
de deﬁciência, pessoas dependentes, famílias numerosas
ou casais desempregados,
bem como as famílias monoparentais já anteriormente
contempladas.

Horário de Atendimento
08h30~12h30
13h30~17h30
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Alteração de
sentido de trânsito
da Rua do Urjal

Semana Europeia
da Mobilidade:

As Nossas Ruas, As Nossas Escolhas

O Executivo Municipal deliberou aprovar, na Reunião de
15 de outubro, a alteração do
sentido de trânsito da Rua do
Urjal, Freguesia de S. Salvador,
passando a efetuar-se apenas
num sentido, da Rua Domingos Ferreira Pinto Basto para
a Rua Viriato Simões Teles.
De referir que esta medida
obteve o parecer favorável da
Comissão Municipal de Trânsito e Segurança Rodoviária
(reunião de 19 de setembro).

Revestimentos
em Tapete
Betuminoso
adjudicação
O Executivo Municipal deliberou adjudicar, na Reunião
de 15 de outubro, a empreitada de Revestimentos em Tapete Betuminoso em alguns
arruamentos do Município
de Ílhavo à empresa Manuel
Francisco de Almeida, SA,
pelo valor de 201.061,49 euros
+ IVA e um prazo de execução
de dois meses.
Esta obra visa assegurar o
conforto e a segurança dos seus
utilizadores, através do reforço
do pavimento existente.

Aposta da CMI pode fazer chegar aos 40 Km
a Rede Municipal de Ciclovias,
num claro desafio à mudança de paradigma na mobilidade.

Apresentação
Plano Municipal de Mobilidade
e Transportes de Ílhavo
Foi apresentado, no dia 17 de setembro, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, o Plano Municipal de Mobilidade
e Transportes, no âmbito da Semana
Europeia da Mobilidade 2014.
O Plano visa uma maior utilização
e articulação dos diversos modos de
transporte, essencialmente transportes públicos e modos suaves e contempla, ainda, a alteração de sentidos
de trânsito, reformulação de perﬁs
e correção de algumas barreiras à
acessibilidade, requaliﬁcando o espaço público. Com a implementação de
um sistema integrado e sustentável
de mobilidade, pretende-se obter uma
diminuição progressiva do transporte
individual, assegurando no entanto
a adequada mobilidade das populações e promovendo a inclusão social,
a competitividade, a qualidade de
vida urbana e a preservação
do património histórico, ediﬁcado e ambiental.

A Câmara Municipal de Ílhavo assinalou o Dia Europeu Sem Carros, no
dia 22 de setembro, com a realização
de uma Sessão Pública denominada
“As Nossas Ruas, As Nossas Escolhas”,
na Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER).
A Rede de Vias Cicláveis do Município, o projeto de requaliﬁcação da
Rua Trindade Salgueiro, a Rota das
Eco-Escolas/edição 2 e as Bicicletas e
a Segurança Rodoviária/Novo Código
da Estrada foram alguns dos temas e
projetos discutidos nesta sessão.
A promoção e o desaﬁo ao debate
alargado sobre a necessidade de mudanças de comportamentos em relação à mobilidade, especiﬁcamente no
que se refere à utilização do automóvel
particular e numa oportunidade para
se redescobrir a cidade ou vila, os seus
habitantes e o seu património foram
os objetivos do Dia Europeu Sem Carros, integrado na Semana Europeia da
Mobilidade 2014.
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Reunião
da Comissão
Municipal
de Trânsito
e Segurança
Rodoviária
Teve lugar, no dia 19 de setembro, a
primeira reunião da Comissão Municipal de Trânsito e Segurança Rodoviária, no CIEMar-Ílhavo.
Nesta reunião, o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando
Caçoilo, contextualizou a situação real
de trânsito e hábitos rodoviários dos
ilhavenses, explicando a necessidade
de reﬂexão para dar início a futuras
colaborações nesta matéria e apresentou uma proposta de regulamento, do
qual destacou as competências e regras de funcionamento da Comissão.
Seguiu-se a apreciação do Plano de
Mobilidade e Transportes de Ílhavo,
cuja apresentação decorreu a 17 de setembro, após elaboração e desenvolvimento do PIMTRA – Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da
Região de Aveiro levado a cabo pela
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. O Presidente da Câmara apresentou de forma sumária o Plano de Mobilidade e os seus sub-planos,
revelando que é a favor do Transporte
Público de âmbito regional por entender ser mais sustentável.
O ponto 3 da reunião incidiu sobre o
programa alusivo à Semana Europeia
da Mobilidade, este ano com o tema
“As Nossas Ruas, As Nossas Escolhas”,
que teve lugar no dia 22 de setembro,
na EMER.
De referir que a Comissão Municipal
de Trânsito e Segurança Rodoviária
tem funções de natureza consultiva,
visando promover a articulação, a troca de informações e a cooperação entre
as diversas entidades, com vista à resolução das questões relacionadas com a
mobilidade no Município de Ílhavo.
Este órgão é composto pela Câmara
Municipal de Ílhavo, Juntas de Freguesia de São Salvador, Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e Gafanha
do Carmo, Bombeiros Voluntários de
Ílhavo, Guarda Nacional Republicana,
a Associação Nacional dos Transportes
Rodoviários em Automóveis Ligeiros –
ANTRAL, Estradas de Portugal, E. P., a
Federação Portuguesa de Táxis – FPT,
a Associação Nacional de Transportes
Públicos Rodoviários de Mercadorias – ANTRAM, a Associação Nacional de Transportes
Rodoviários de Pesados de
Passageiros – ANTROP e Instituto Nacional de Emergência
Médica – INEM.

SEMI
Serviço Educativo
do Município
de Ílhavo
aposta reforçada para 2014/2017
O Executivo Municipal tomou conhecimento do Relatório do Triénio 2011/2014
do SEMI, cuja implementação
se revelou uma importante e
inovadora aposta da Câmara
Municipal no que diz respeito à Cultura e à Educação,
e aprovou a Proposta SEMI
para o triénio 2014/2017.
Tendo como pressuposto a
congregação da realidade dos
diversos espaços municipais
(Museu Marítimo de Ílhavo,
Centro Cultural de Ílhavo,
Biblioteca Municipal de Ílhavo, Centro de Educação Ambiental, Escola Municipal de
Educação Rodoviária e Centro Documental de Ílhavo) e
dos seus serviços educativos
numa visão integrada e integradora, estreitando laços entre todos os agentes e
proporcionando um serviço
coeso e de qualidade, o SEMI
apresentou-se no Ano Letivo
2011/2012 como um grande
desaﬁo na divulgação dos espaços e dos seus serviços.
Tratando-se de um serviço
inovador no Município, com
todos os constrangimentos

que a implementação de algo
novo normalmente envolve,
os seus principais objetivos foram não só alcançados, como
também superados. Prova
disso são os dados referentes
ao número de visitantes registados ao longo destes três
últimos anos: 95.292.
O SEMI foi e continua a ser
uma aposta de sucesso e largamente conseguida no que
se refere aos seus princípios
e objetivos, tendo contribuído
para a promoção da educação
e cultura dos diferentes públicos que nos visitaram neste
âmbito no triénio 2011/2014
(crianças, jovens, adultos,
público escolar e não escolar,
famílias, etc.), promovendo o
Município de Ílhavo e a sua
cultura quer interna quer externamente, de forma transversal, em todas as faixas
etárias.
Face ao sucesso alcançado
nestes três últimos anos, a
Câmara Municipal de Ílhavo
decidiu manter a continuidade deste serviço para os próximos três anos, tendo como
principais objetivos:

» Disponibilização das
várias ofertas educativas já
existentes, abrindo espaço
à inclusão efetiva do Centro
Documental de Ílhavo (CDI), já
para o Ano Letivo 2014/2015,
e de novos equipamentos
educativos e culturais para o
biénio 2015/2017;
» Aposta, sobretudo, na
divulgação de âmbito regional
com especial incidência nos
Municípios pertencentes à
CIRA, dando a conhecer as
nossas infraestruturas e
também a nossa cultura local;
» Que todas as crianças e
jovens do Município de Ílhavo,
ao longo do seu percurso
escolar, usufruam de todos
os espaços municipais,
permitindo a tomada de
consciência da cultura,
tradição e valores ilhavenses;
» Que, para o ensino
pré-escolar, do Município
de Ílhavo, cada educador(a)
possa fazer a escolha das
suas visitas de forma livre
respeitando, no entanto, a
sazonalidade de cada serviço;
» Oferta da possibilidade
de todos os anos de
escolaridade do Município de
Ílhavo poderem usufruir dos
serviços de forma gratuita,
respeitando o quadro de
referência definido para cada
ano letivo;
» Criação e oferta SEMI
também para público sénior;
» Disponibilização de
transporte gratuito para
as atividades propostas
pelo SEMI, para cada ano
escolar, segundo o quadro de
referência, rentabilizando os
recursos já existentes.

“Na EMER... para Ti”
Várias dezenas de crianças
associam-se ao Dia Mundial dos Correios
No âmbito do Dia Mundial
dos Correios, que se comemora a 9 de outubro, a Câmara
Municipal de Ílhavo assinalou a data dinamizando a atividade “Na EMER... para Ti”,
numa parceria com os CTT
- Correios de Portugal.
Respondendo ao convite formulado pelo Serviço Educativo
do Município de Ílhavo, duas
turmas do 1.º Ciclo de Ensino
Básico decoraram e redigiram
pequenas mensagens em postais criados para o efeito, seguindo-se a já habitual volta à
pista da EMER que tanto agrada a miúdos e graúdos.

Os postais, carinhosamente
desenhados, foram posteriormente enviados para casa das
crianças, criando um momen-

to de partilha dos mesmos
com os pais e encarregados de
educação.
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Contratos-Programa de
Desenvolvimento Desportivo
A CMI investe 246.800,00 euros
O Executivo Municipal deliberou
aprovar, na Reunião de 1 de outubro,
os Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo com oito Associações Desportivas do Município de Ílhavo para a época desportiva 2014/2015,
representando um apoio ﬁnanceiro de
242.700,00 euros, prestado de forma
estruturada e planeada à atividade
desportiva de cada Clube.
Os Acordos de Cooperação foram
assinados no âmbito das visitas e reuniões de trabalho junto dos Clubes durante o mês de outubro, de acordo com
a tabela em baixo:

Associação Desportiva

Valor

Data

Local
Sede do Clube
Sede do Clube
Pav. Desportivo
da Gafanha da Encarnação
Pav. Cap. Adriano Nordeste
Sede do Clube
Sede da Associação de Pais e Amigos
das Crianças da Gafanha da Encarnação
(Edifício Sócio Educativo)
Sede do Clube
Sede do Clube

Grupo Desportivo da Gafanha
Novo Estrela da Gafanha Encarnação
Ílhavo Andebol Clube

94.000,00€
6.200,00€
20.000,00€

14 OUT
17 OUT
17 OUT

Illiabum Clube
Associação Cultural e Desportiva “Os Ílhavos”
CAPGE

80.000,00€
19.000,00€
12.000,00€

18 OUT
20 OUT
23 OUT

3.500,00€
8.000,00€

24 OUT
25 OUT

Grupo Desportivo Beira Ria
Sporting Clube Vista Alegre

Com estes Contratos-Programa de
Desenvolvimento Desportivo, a Câmara Municipal de Ílhavo pretende
dar continuidade ao trabalho desenvolvido em parceria com os Clubes,
incentivando a prática desportiva, potenciando o crescimento e a formação
dos cidadãos.

242.700,00€

TOTAL

Atribuição de apoios pontuais
G.D. Gafanha de Aquém
e G.D. Carmo
Na Reunião de 1 de outubro,
o Executivo Municipal
deliberou aprovar a
atribuição de um subsídio
pontual às seguintes
entidades:

» Grupo Desportivo da Gafanha de
Aquém, no valor de 2.600,00 euros,
para apoio à realização das atividades da Associação durante o corrente
ano, nomeadamente nas atividades
de ciclismo, pesca e cicloturismo, e do
Grande Prémio de Ciclismo 2014;
» Grupo Desportivo do Carmo, no valor de 1.500,00 euros, para apoio à concretização das atividades desportivas,
lúdicas e culturais do Clube durante
o corrente ano, apoio à Equipa Sénior
de Futsal Masculino no Campeonato
Distrital da Associação de Futebol de
Aveiro, bem como a realização da 2.ª
Rota Ria em BTT.

Master Class
de Fitness
Dia Mundial
do Coração
A Câmara Municipal de
Ílhavo promoveu, no dia 28 de
setembro, no Jardim Oudinot,
uma Master Class de Fitness.
Esta ação marcou o arranque da edição 2014/2015 do
Programa Municipal Desporto para Todos, tendo como
objetivo divulgar as suas atividades, bem com assinalar o
Dia Mundial do Coração, sensibilizando todas as pessoas
para o quão extraordinário o
seu coração é.
O Programa Municipal Desporto para Todos visa promover a alteração dos hábitos de
vida sedentários e contribuir
para uma vida mais ativa dos
munícipes, através da realização de caminhadas, corridas,
hidroginástica, aulas de grupo, entre outras, que a Câmara Municipal de Ílhavo disponibiliza todas as quartas, das
19h00 às 20h00, e sempre no
último domingo do mês, de
forma gratuita, para toda a
população, ﬁdelizando-a para
a prática regular de atividade
física, num ambiente agradável e descontraído.
Fica desde já o desaﬁo dirigido a todos, muito em especial àqueles que pretendam
iniciar a prática regular de
atividade física, de forma
saudável, devidamente enquadrada por proﬁssionais de
Educação Física competentes
e por espaços adequados à
prática desportiva, num excelente ambiente de convívio,
contribuindo assim para uma
oportunidade organizada de
exercício físico.
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Programa Municipal

Desporto para Todos
Relatório Ano Letivo 2013/2014
e Plano de Atividades 2014/2015
O Executivo Municipal tomou conhecimento, no dia 1
de outubro, do Relatório do
Programa Municipal Desporto para Todos respeitante ao
Ano Letivo 2013/2014 e aprovou o Plano de Atividades
para 2014/2015, de setembro
2014 a junho 2015.
No que diz respeito à época
2013/2014, registaram-se 940
participantes nas 34 atividades dinamizadas, concluindo-se que as que obtiveram
maior adesão foram as aulas
de grupo, nomeadamente as
aulas de zumba e as caminhadas/ corridas.
Para assinalar o arranque
do Programa Municipal Desporto para Todos 2014/2015,
e no sentido de divulgar as
atividades agendadas para
esta nova época, a Câmara
Municipal de Ílhavo realizou,
no dia 28 de setembro, uma
Mega Aula de Zumba, no

Jardim Oudinot, Gafanha da
Nazaré.
Esta época, que se apresenta
com um novo formato, o Programa Municipal conta com a
realização de um ponto alto,
sempre, no último ﬁm de semana de cada mês.
O ponto alto do mês de outubro, dia 26, foi a realização de
uma Sessão de Cross Training
e o ponto alto de novembro,
dia 29, foi o “Fitness Aquático”, na Piscina Municipal de
Ílhavo, tais como hidroginástica, deepwater, hidropilates e
hidrobike.
Para poder participar nestas
e em todas as atividades que o
programa oferece gratuitamente, esteja atento à agenda
do Programa, que se encontra
disponível no site da Câmara,
nas nossas Piscinas Municipais, Postos de Turismo, Biblioteca Municipal e Fóruns
Municipais.

PRÓXIMOS EVENTOS:
25 JAN
10h00~12h00

Fitness

Pavilhão Municipal
da Gafanha da Encarnação
28 FEV
15h30~17h30

Fitness Aquático
Piscina Municipal
da Gafanha da Nazaré
29 MAR
10h00~12h00

Boot Camp

Jardim Oudinot,
Gafanha da Nazaré

Aula de Hidroginástica/Natação Livre
e Corrida
A Câmara Municipal de
Ílhavo promoveu, no dia 8 de
outubro, a realização de um
treino de corrida, que teve
início ao ﬁnal da tarde junto à
Piscina Municipal de Ílhavo.
Esta corrida teve um percurso de aproximadamente
8 km pelo centro urbano, nomeadamente o Centro Histórico de Ílhavo. Aqueles que
apreciam outras modalidades
puderam optar por participar
numa Aula de Hidroginástica

ou simplesmente dar umas
braçadas enquanto esta decorria, na Piscina Municipal
de Ílhavo.
Estas ações estão inseridas
no Programa Municipal Desporto para Todos que visa promover a alteração dos hábitos
de vida sedentários e contribuir para uma vida mais ativa
dos munícipes, através da realização de caminhadas, corridas, hidroginástica, aulas de
grupo, entre outras.

Atividade de CrossTrainning
Decorreu, no dia 26 de outubro, no Jardim Oudinot, Gafanha da Nazaré, uma atividade
de CrossTrainning, promovida pela Câmara Municipal de
Ílhavo e pelo Ginásio Golden
Club.
Esta foi mais uma das muitas
ações do Programa Municipal

Desporto para Todos, cuja época teve início no passado mês de
setembro e se destina a todas as
idades, visando a dinamização
desportiva, recreativa e social
do Município de Ílhavo.
Esta iniciativa contou a participação de cerca de 90 pessoas, saldando-se muito positiva.
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Sessões de Educação
e Sensibilização
para a Sustentabilidade
Mote para a criação
de rotinas escolares
de poupança de água,
energia e gás.
Os Centros Escolares do
Município de Ílhavo receberam, nos dias 17, 20 e 21 de
outubro, ações de sensibilização para práticas comuns com
vista à redução de consumos
de energia, água e gás.
Esta iniciativa foi proposta
pela Agência para a Sustentabilidade e a Competitividade
da Região de Aveiro, à qual a
Câmara Municipal de Ílhavo
aderiu, e que tem por base a

construção de uma estratégia
comum que visa o desenvolvimento sustentável dos municípios da Região e que reforça a aposta no fundamental
envolvimento das respetivas
Comunidades Educativas. O
seu desempenho global ﬁnal
será avaliado numa competição Regional.
As ações de sensibilização
tiveram lugar no dia 17 de
outubro, no Centro Escolar de
Vale de Ílhavo, no dia 20 de
outubro nos Centros Escolares da Légua e da Senhora do
Pranto e, no dia 21 de outubro,
nos Centros Escolares da Coutada e Santa Maria Manuela.

Protocolo de Parceria
CMI/ABAE
Bandeiras Verdes
Eco-Escolas mantêm
Ílhavo no top Nacional
dos Municípios
Portugueses.
No âmbito do envolvimento do Município de Ílhavo no
projeto Eco-Escolas, no qual
participam este ano letivo
2014/2015 quatro IPSS’s e doze
Estabelecimentos de Ensino, o
Executivo Municipal deliberou aprovar um Protocolo de
Parceria a celebrar entre a
Câmara Municipal de Ílhavo
e a Associação Bandeira Azul
da Europa (ABAE).
Este Protocolo surge do
profundo trabalho de acom-

panhamento, capacidade de
criação e de gestão desenvolvido pela Câmara Municipal
de Ílhavo em parceria com os
Estabelecimentos de Ensino
do Município de Ílhavo, mas
cuja monitorização e avaliação, neste caso, compete à
ABAE, como Coordenador
Nacional.
O Eco-Escolas é o maior Programa de Educação Ambiental do país e visa premiar, com
a atribuição ﬁnal da Bandeira
Verde, o esforço desenvolvido pelos Estabelecimentos de
Ensino na melhoria do seu
desempenho Ambiental e Cidadania, no qual o Município
de Ílhavo há muito ﬁgura no
top nacional com mais Escolas
distinguidas.

Protocolos de Parceria
CMI/Fundação do Gil
CMI/RECIOL

São já 25 os materiais que
no Município de Ílhavo podem
ter um fim Ambientalmente mais feliz!

Sob o enquadramento da 5.ª
participação consecutiva do
Município de Ílhavo na edição Europeia da Semana de
Prevenção dos Resíduos 2014,
bem como do desenvolvimento de uma Política Municipal
de Ambiente, na qual a otimização da Gestão dos Resíduos,
nomeadamente a Valorização
Material (Reciclagem), se re-

veste de uma importância absolutamente vital, o Executivo
Municipal deliberou aprovar,
na Reunião de 19 de novembro, os Protocolos de Parceria
a celebrar com a Fundação do
Gil (Campanha I de Recolha
da Fundação do Gil - tinteiros
e tonners e Campanha II de
Recolha da Fundação do Gil –
telemóveis e tablets usados) e

Semana Europeia
da Prevenção
de Resíduos
Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos
lança repto a todos os ilhavenses
para a aposta definitiva na Reciclagem,
com recurso ao Ecocentro Municipal
ou à Rede Municipal de Ecopontos
A Câmara Municipal de Ílhavo participou, pelo 5.º ano consecutivo, na
Semana Europeia da Prevenção de
Resíduos (SEPR), que decorreu entre
os dias 22 e 30 de novembro.
Trata-se de uma iniciativa europeia,
cujo objetivo é sensibilizar os cidadãos
para a problemática dos resíduos, reforçando a necessidade de prevenir a
sua produção.
Em 2014 foi-lhe atribuída uma
maior abrangência, deixando de ter o
seu enfoque apenas na Prevenção da
Produção dos Resíduos para passar a
abraçar também “a Redução na sua
produção, a importância da sua Reutilização e reforçando a aposta na sua
Reciclagem”.
No Município de Ílhavo, apesar do
muito caminho já percorrido, o desaﬁo
intergeracional é contribuir de forma
decisiva e clara para o aumento da
percentagem de resíduos colocados em
ecoponto ou no ecocentro municipal,
que neste momento se situa nos 12%,
como forma de assim também diminuir
os custos (aproximadamente 2 milhões
de euros) com a recolha, o transporte
e o tratamento do lixo que ninguém

com a RECIOL (reciclagem de
velas usadas dos cemitérios).
Estes Protocolos formalizam o trabalho parceiro que
a Câmara Municipal de Ílhavo leva a efeito em dois casos
(tinteiros/tonners e velas usadas dos cemitérios) e lançam
as bases, noutro caso, para a
implementação de novo projeto-piloto de recolha seletiva
em locais públicos como é o
caso da Câmara Municipal e
das Juntas de Freguesia (telemóveis e tablets usados).
Reﬁra-se que dos projetos
em questão não resulta qual-

separa e simultaneamente contribuir
com a única opção possível – Reciclagem – à destruição irreversível que o
seu conﬁnamento em aterro traz.
Do programa, especial destaque
para três momentos distintos: a Cerimónia Municipal de Entrega das Bandeiras Verdes Eco-Escolas, que voltou
a encher o Auditório do Centro Cultural de Ílhavo e que trouxe até ao Município a Sociedade Ponto Verde; a nova
disponibilização, em vários pontos do
Município, de 1.000 sacos de compras
reutilizáveis (perfazendo 5.600 em
apenas 5 anos) como contraponto ao
vulgar saco plástico, e num contributo
importante à prossecução das políticas
ambientais nacionais e europeias que
nestas matérias prevêem um claro,
embora progressivo, desincentivo ao
seu uso e, ainda, a entrega à CERCIAV
da denominada Verba de Responsabilidade Social 2014, fruto do empenho
que os ilhavenses têm colocado na separação das peças de vestuário e calçado usados com colocação em equipamento adequado (ROUPÃO) e numa
parceria com a empresa Wippytex.

quer custo, sendo que as mais
valias ﬁnanceiras que possam
resultar dos mesmos ou serão
doadas à Fundação do Gil (no
caso da implementação das
Campanhas de Recolha I e II),
Instituição de reconhecido
mérito educativo e proteção
social, ou serão doadas, na
forma de alfaias agrícolas, às
Juntas de Freguesia do Município (no caso das velas usadas
dos cemitérios).
Pelo contrário, da implementação da Campanha I de
Recolha da Fundação do Gil
(em avaliação desde 2008) re-

sultou já o envio para Reciclar
de 2.219 tinteiros e tonners,
atitude que teve subjacente
uma mais valia ﬁnanceira de
911,35 euros (valor doado à
Fundação do Gil), e da implementação da campanha de recolha seletiva de velas usadas
de cemitério (ativa desde abril
de 2014), 2.675 kg de velas foram já reencaminhados para
reciclar (valor atualizado a
novembro de 2014).
Com a formalização destas
parcerias passa a ser possível
que 25 tipos de resíduos sejam
encaminhados para Reciclar.
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Campanha
“Pratos Limpos”
Passam a 14
as Unidades de Restauração
certificadas como boas gestoras
nos resíduos que produzem.
Com o objetivo de sensibilizar
os proprietários, gerentes e empregados dos estabelecimentos
de restauração para a necessidade da implementação de rotinas ambientalmente corretas
no exercício da sua atividade,
nomeadamente na correta gestão dos resíduos sólidos ali produzidos, a Campanha “Pratos
Limpos”, desenvolvida em parceria com a empresa SUMA,
foi uma das ações chave do
Programa idealizado para a Semana Europeia de Prevenção
dos Resíduos 2014 como forma
de assim distinguir a Restauração Ecológica.

Esta campanha de sensibilização, que tem subjacente a implementação de duas auditorias
presenciais, avalia o envolvimento e o empenho de cada estabelecimento no que concerne
à triagem, acondicionamento e
deposição de resíduos valorizáveis e indiferenciados.

Restaurantes Distinguidos
“O Gafanhoto” (Rua da Escola, nº 21, Gafanha da Encarnação)
“O Churrascão” (Av. João Corte Real, n.º 147, Praia da Barra)
“Dom Coutinho” (Rua da Malhada, Ílhavo)
“Ninho do Cuco” (Rua da Encarnação, nº 3, Gafanha da Encarnação)
“Villa Madrid” (Av. 25 de Abril, nº 122, Ílhavo)
“Estrela do Sul” (Rua da Mota, nº 2 r/c, Gafanha de Aquém)
“Marisqueira da Costa Nova” (Av. José Estêvão, nº 75, Costa Nova)
“Salsus” (Av. Vasco da Gama, n.º 22, Praia da Barra)
“O Dinis” (Rua da Lagoínha, nº 5, Ílhavo)
“O Cantinho” (Rua Dr. Celestino Gomes, Galeria Arrais, n.º 42, Ílhavo)
“Estrela do Mar” (Av. José Estêvão, n.º 365 B, Gafanha Nazaré)
“Terra e Mar” (Av. Fernão Magalhães, n.º 198, Praia da Barra)
“O Navegante” (Rua das Cancelas, nº 44, Ílhavo)
“Barra Maris” (Av. João Corte Real, n.º 158, Praia da Barra)

Semana Municipal
da Boa Gestão
dos Resíduos
Casa do Ambiente
reforça aposta
do Município na
Reciclagem dos
resíduos.
Antecedendo a Semana
Europeia de Prevenção dos
Resíduos e dando assim total
destaque à sua boa gestão, as
Eco-Escolas experimentaram
a oportunidade para testar e
apurar conhecimentos e procedimentos na denominada
Casa do Ambiente, numa parceria com a ERSUC (empresa
que à escala Intermunicipal
gere os resíduos produzidos
na Região Centro).

A Casa do Ambiente é uma
estrutura móvel que procura
sensibilizar os participantes
para todo o circuito que os
resíduos potencialmente recicláveis experimentam, alertando para a melhor forma de
os separar, por forma a que
a operação de deposição nos
ecopontos seja otimizada.
Assim, de 17 a 21 de novembro, mais de 450 participantes visitaram aquela unidade móvel de sensibilização,
instalada na Praça do Centro
Cultural de Ílhavo, e numa
ação denominada de Semana
da Boa Gestão dos Resíduos.

Semana
da Maior Idade
Edição 2014
com a maior participação
de sempre
Reforçando a aposta da Câmara Municipal de Ílhavo junto da população
mais idosa, materializada neste mandato com a constituição do Pelouro
da Maior Idade, que vem comprovar a
sua importância, e na consequente organização de atividades destinadas aos
Maiores do Município de Ílhavo, decorreu de 15 a 21 de setembro a edição
2014 da Semana da Maior Idade, com
um programa bastante preenchido.
A Semana da Maior Idade iniciou-se
no dia 15 de setembro com a realização
do Seminário “Repensar o Envelhecimento III”, que decorreu no Auditório
do Museu Marítimo de Ílhavo, destinado em particular a todos os Dirigentes e Técnicos das IPSS’s e Entidade
Públicas, bem como a toda a Comunidade, contando com a presença de 90
pessoas.

Ao ﬁnal da tarde, o Baile ao Pôr do
Sol constituiu um verdadeiro momento de convívio e descontração, na Piscina Municipal de Vale de Ílhavo.
Destaque também para a realização
de três Visitas Culturais, que uma vez
mais registaram uma elevada adesão,
no dia 16 a Amarante e Braga, no dia
17 a Caldas da Rainha e no dia 18 à Batalha, Ourém e Tomar.
O V Sarau da Maior Idade realizouse no dia 20 de setembro e lotou quase por completo o Centro Cultural de
Ílhavo. Seguiram-se, no dia seguinte,
as Festividades em Honra de N.ª Sr.ª
dos Navegantes, com a tradicional
procissão pela Ria, encerrando assim,
de forma muito positiva, a Semana da
Maior Idade 2014.
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Visitas de Trabalho
às Freguesias
do Município
Teve início, no dia
23 de outubro, um
périplo de visitas
de trabalho pelas
quatro freguesias do
Município de Ílhavo,
estando agendada
a visita à Gafanha
da Encarnação para
janeiro. O principal
objetivo é conhecer
in loco algumas
das intervenções
realizadas pelas
Juntas de Freguesia,
no âmbito
dos Contratos
Interadministrativos
celebrados com a
Câmara Municipal de
Ílhavo para o corrente
ano, nomeadamente
ao nível da
limpeza de ruas e
caminhos públicos,
a desobstrução e
limpeza de valas,
toponímia, sinalização
vertical não iluminada,
entre outras.

» Gafanha da Nazaré
23 de outubro
Contrato Interadministrativo:
70.000,00 euros
O Presidente da Câmara Municipal
de Ílhavo, Fernando Caçoilo, foi recebido pelo Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Rocha, que o acompanhou
na visita às principais intervenções
realizadas no âmbito do Contrato Interadministrativo para o corrente ano
no valor de 70.000,00 euros.

A ocasião permitiu ainda a visita à
obra de Saneamento Básico e Águas
Pluviais da Gafanha da Nazaré, ao
Mercado Municipal, à obra de Qualiﬁ-

cação do Estacionamento do Complexo Desportivo da Gafanha da Nazaré
e ao Mercado da Barra, que muito em
breve irá ser alvo de requaliﬁcação.

Seguiu-se uma visita ao terreno, que
integrou intervenções sobretudo ao
nível da limpeza de ruas e caminhos
públicos, desobstrução e limpeza de
valas, toponímia, sinalização vertical

não iluminada, entre outras, na referida freguesia.

» S. Salvador
4 de Novembro
Contrato Interadministrativo:
80.500,00 euros
No dia 4 de novembro, foi a vez de
realizar a visita de trabalho à Freguesia de S. Salvador, com a presença do
Presidente da Câmara Municipal, Fernando Caçoilo, e do Presidente da Junta Freguesia, João Campolargo, entre
outros Autarcas da Câmara Municipal
e da Junta de Freguesia.
Este encontro teve início na Junta
de Freguesia, onde foram apresentadas algumas das principais obras e iniciativas realizadas nos últimos meses,
nomeadamente no âmbito do Contrato
Interadministrativo celebrado entre a
Câmara Municipal de Ílhavo e a Junta
de Freguesia para o corrente ano, no
valor de 80.500,00 euros.

» Gafanha do Carmo
22 de novembro
Contrato Interadministrativo:
17.500,00 euros

» Gafanha
da Encarnação
Contrato Interadministrativo:
32.000,00 euros

A visita de trabalho à Freguesia da
Gafanha do Carmo, com a presença do
Presidente da Câmara Municipal, Fernando Caçoilo, e do Presidente da Junta Freguesia, Luís Diamantino, entre
outros Autarcas da Câmara Municipal
e da Junta de Freguesia, realizou-se no
dia 22 de novembro.
Este encontro teve igualmente início na Junta de Freguesia, onde foram
apresentadas algumas das principais
obras e iniciativas realizadas nos últimos meses, no âmbito do Contrato
Interadministrativo celebrado entre a
Câmara Municipal de Ílhavo e a Junta
de Freguesia para o corrente ano, no
valor de 17.500,00 euros.

Seguiu-se uma visita ao terreno,
destacando-se o Lavadouro, que em
breve será transformado em Casa
Mortuária da freguesia e cujo projeto
está já em curso.
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Grandes
Opções
do Plano

Orçamento 2015
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1. As Linhas Gerais
de Atuação

2. As Grandes Opções
do Plano

1.1 A Visão. O Município é uma grande cidade

2.1 Introdução

Na invulgar riqueza da sua história, da sua topograﬁa, das suas características ambientais
e sociológicas, o Município de Ílhavo constitui-se como um permanente e fascinante desaﬁo
à capacidade de conceber e realizar uma estratégia para a sua aﬁrmação e progresso global,
sustentado e integrado.
Partimos para esta nova etapa desta caminhada transportando connosco um património
político de 16 anos de promoção do desenvolvimento integral e integrado do Município, que
aﬁrmamos como uma referência nacional da gestão autárquica, em áreas tão diversas como a
educação, o ambiente, a ação social, a juventude ou a cultura.
Conhecemos bem as pessoas, as associações, as empresas e as organizações públicas e
privadas, os seus anseios e preocupações. Desenhámos com elas e para elas soluções originais
e arrojadas, com as quais construímos um Município mais competente, mais moderno e mais
qualiﬁcado.
Continuar este trabalho signiﬁca aﬁrmar um modelo de desenvolvimento credível,
aglutinador e mobilizador, que contenha uma visão realista e ambiciosa para o futuro e que
estabeleça a mais adequada identiﬁcação das pessoas e organizações com o meio envolvente.
Num tempo de particular exigência, saberemos aproveitar ao máximo a generosidade da
Natureza, mas também as vantagens comparativas e diferenciadoras da centralidade do nosso
Município, das suas infraestruturas e potencialidades, de entre as quais o mar, a ria, a ﬂoresta
e, principalmente, as Pessoas e a nossa história. Estas vantagens são as principais protagonistas
da estratégia de desenvolvimento e de investimento para o Município de Ílhavo, que estamos
e queremos continuar a desenvolver, assumindo a importância decisiva da nossa relação com
a Região de Aveiro e a experiencia adquirida na gestão dos Fundos Estruturais e de Coesão,
agora no âmbito Quadro Estratégico Comum Europeu 2014-2020.
Tivemos já oportunidade de identiﬁcar e partilhar com todos os ilhavenses aquelas que
entendemos ser as seis principais áreas de intervenção estruturante para o Município de Ílhavo,
num período que abarcará os dois próximos mandatos autárquicos, numa operação, natural e
obviamente, concertada com o Quadro Comum de Investimentos de Região de Aveiro (QCIRA)
para o período de 2014/2020 e que são as seguintes:

As Grandes Opções do Plano para o ano de 2015
marcam o segundo ano deste mandato do PSD à frente
dos destinos da Câmara Municipal, assumindo de forma
clara e estratégica a Visão do Município de Ílhavo para
oito anos como uma Grande Cidade, preparando-se
desta forma para os desaﬁos das próximas décadas.
Sabemos, e temos a consciência plena das diﬁculdades,
mas também das oportunidades, com a certeza que
seremos capazes de mais uma vez, contribuir para o
crescimento integral e sustentado da nossa Terra e para
o aumento da qualidade de vida das Pessoas.
Sendo assim, a gestão da Câmara Municipal de
Ílhavo, da responsabilidade do atual Executivo do
PSD, tem que, de uma forma consciente, determinada
e ambiciosa, estruturar a sua ação para 2015 no rigor
ﬁnanceiro na sustentabilidade, no dinamismo, na
inovação, na capacidade de trabalho e na dedicação de
toda a Equipa. Na mesma base estamos a estruturar
o nosso enquadramento no Quadro Comunitário
“Portugal 2020” com as novas regras e ﬁlosoﬁa, numa
operação em que as parcerias institucionais serão uma
mais-valia e uma condição essencial na futura captação
dos fundos.
“Continuar com Conﬁança, o nosso Compromisso”,
é o nosso farol que nos guiará nos próximos anos
dando seguimento ao projeto do PSD, sufragado
maioritariamente nas últimas eleições de 29 de
Setembro de 2013, pelos eleitores do nosso Município.
O período 2013/2017 é de enorme importância e por
isso, assumimos a responsabilidade e o compromisso de
seguirmos na senda do desenvolvimento sustentado,
referenciando a sustentabilidade da Autarquia, em
matéria de decisão da despesa, assunção ﬁnanceira
dos compromissos, pagamento atempado de dívidas,
redução dos níveis de endividamento; sustentabilidade
dos investimentos a realizar, com a devida ponderação
no planeamento e análise da decisão de investir;
sustentabilidade social com combate á pobreza e ao
desemprego, assim como na igualdade do género;
sustentabilidade demográﬁca, com promoção de novos
modos de vida e atividades; sustentabilidade ambiental
com redução dos custos energéticos e controlo da
poluição, e por ﬁm a formação dos cidadãos com
opção da sustentabilidade no investimento em capital
humano.
Assim, é no atual enquadramento de limitações,
nomeadamente a nova Lei das Finanças Locais, a Lei dos
Compromissos e Pagamentos em Atraso, o Estatuto do
Pessoal Dirigente, a redução do número de funcionários,
o PAEL, o Orçamento Geral do Estado, etc., que a gestão
terá como prioridade o dever e obrigação de garantir
o equilíbrio ﬁnanceiro, deﬁnindo as prioridades dos
investimentos e ações, assim como dar resposta às
diﬁculdades sociais, para aqueles que efetivamente
precisam, na área da educação, no apoio a idosos,
deﬁcientes e famílias em situação de carência, etc.
Desta forma entendemos que continuamos a
melhorar e elevar a qualidade de vida de todos os
nossos cidadãos, aumentando o desenvolvimento e
diminuindo de forma progressiva e sustentável a dívida
total da Câmara Municipal.

1. Educação
2. Qualiﬁcação urbana e ambiental
3. Desenvolvimento empresarial e emprego
4. Ação social
5. Mobilidade e transportes
6. Turismo e cultura
Conhecendo particularmente bem os constrangimentos ﬁnanceiros, económicos e sociais
que Portugal, a Europa e o Mundo atravessam, e que condicionam as opções de investimento a
realizar pelo poder autárquico, estamos plenamente convencidos que poderemos, com o nosso
conhecimento e experiência, construir o futuro que todos almejamos para o nosso Município e
continuar a aﬁrmar o orgulho de sermos Ilhavenses.
Entendemos que é missão da Autarquia assegurar a prosperidade e bem-estar aos nossos
Munícipes, garantindo aos que são mais capazes de criar riqueza, condições de ﬁxação e de
operação para que permaneçam e tenham sucesso no Município de Ílhavo e aqui se distingam,
para melhor, em relação a outras alternativas.
Não há crescimento que se realize sem uma justa distribuição da riqueza criada, sem o
envolvimento da comunidade, associando-a ao progresso através do acesso às maiores e
melhores valias criadas pelo tecido empresarial. Por isso a inclusão social deve ser imposta
como imperativo municipal, a começar sobretudo nas oportunidades aos mais novos,
nomeadamente na educação e na formação.
O nosso sucesso depende não só da capacidade de gerir os recursos internos do nosso
Município e das nossas Organizações, como também, e em grande medida, de um diagnóstico
correto da envolvente externa e de estimular e gerir uma perfeita articulação entre todos.
Reconhecemos que a aﬁrmação da Região de Aveiro, que integramos e em cujo
desenvolvimento estamos ﬁrmemente empenhados, depende em muito do aumento da
competitividade das suas cidades e da qualidade seus espaços urbanos. As cidades são polos de
crescimento e centros mobilizadores de conhecimento, cultura e de lazer.
Por isso, a construção dos Municípios e das “cidades do futuro” implica necessariamente,
harmonizar a sua história com a modernidade e a reabilitação dos seus centros urbanos, em
nome da integração equilibrada e sustentada. É fundamental avançar com determinação
e conﬁança, para construir as nossas cidades inteligentes do futuro, transformando-as em
espaços competitivos com identidade própria, promotoras do desenvolvimento sustentado e
capazes de oferecer mais oportunidades às populações.
Razão pela qual, entendemos que a prosperidade do Município de Ílhavo, como uma “Grande
Cidade”, depende muito da vontade de todos e do somatório de cada um de nós enquanto
cidadãos das nossas Freguesias de S. Salvador, Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e
Gafanha do Carmo e da imensa e generosa diáspora dos Ílhavos que, partindo pelo mar fora,
conquistou a admiração do mundo. Os Órgãos Autárquicos devem saber interpretar essa
vontade, ajudando a remover os obstáculos com que ainda nos deparamos, adaptando-se a
uma gestão mais moderna e eﬁcaz e que seja intérprete da ambição de todos os Munícipes sem
exceção.
O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Fernando Fidalgo Caçoilo

As propostas e reﬂexão que de seguida se apresentam,
reﬂetem precisamente estas qualidades, com vista à
concretização de uma Estratégia Municipal, integrada
numa Região e um compromisso que apresentámos à
população do nosso Município em setembro de 2013,
contribuindo para o esforço nacional e recuperação do
País, e contribuindo igualmente para a sustentabilidade
ﬁnanceira, presente, e futura, da Câmara Municipal de
Ílhavo.
As Grandes Opções do Plano para 2015 apresentam
um nível de investimento Municipal no valor de
15.263.650 €, sendo o valor do Orçamento total da

Município de Ílhavo · dezembro 2014 · 19

Câmara Municipal de Ílhavo de 28.000.000 €, que
corresponde ao valor do investimento mais as despesas
de funcionamento.

3. Funções Gerais
3.1 Serviços Gerais de Administração
Pública
Nesta matéria realçamos o reforço na implementação
das capacidades instaladas dos atuais serviços da
estrutura da CM Ílhavo, em que teremos como grande
objetivo a gestão desmaterializada dos processos nos
seus mais diversos circuitos internos.
O serviço de Controlo Interno, continuará a ter a
sua aplicação no âmbito do atual regulamento, assim
como a formação, ações de motivação e avaliação dos
funcionários no âmbito do SIADAP.
A melhoria das condições de trabalho, será um
pilar assente no investimento de qualiﬁcação e
manutenção do edifício da Câmara Municipal, assim
como nos Armazéns Gerais, bem como na adaptação
e conservação de edifícios e instalações Municipais,
espalhados por todo o Município.
A reavaliação e renovação do equipamento da
estrutura dos Serviços Urbanos é outro grande objetivo,
sendo a eﬁcácia, segurança e a melhoria das condições
de trabalho, prioritárias na análise e decisão.
Quanto à Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro, continuaremos a ser parte ativa na preparação
dos novos Fundos Comunitários no âmbito do QCIRA,
para o período de 2014/2020, assim como, continuaremos
a dar seguimento aos projetos do RUCI – Redes Urbanas
para a Competitividade e Inovação, arte, criatividade
e TIC, sendo a referência, a obra de reabilitação do
Teatro da Vista Alegre e o Projeto Agência para a
Sustentabilidade e Competitividade, cujos projetos
à escala intermunicipal terá um impacto na gestão
cultural, dinamização social e empreendedorismo.
No que respeita à Polis de Aveiro, continuaremos
a assumir os nossos compromissos da realização do
capital social da “Polis Litoral Ria de Aveiro, SA” e
do acompanhamento da atividade, especialmente
nas obras com incidência no nosso Município,
nomeadamente no Esteiro da Malhada e no projeto do
Cais dos Pescadores, que atualmente se encontram em
execução, entre outros.

3.2 Segurança e Ordem Pública
Após a aquisição dos terrenos por parte da Câmara
Municipal para a construção do novo Quartel dos
nossos Bombeiros, que está ﬁnalmente em construção,
a Câmara Municipal apoiará a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo através do apoio
ﬁnanceiro de acordo com o Protocolo já assinado.
Da mesma forma, executaremos o projeto da futura
envolvente à Igreja Matriz, com a demolição total ou
parcial do velho quartel colmatando assim a malha
urbana existente e digniﬁcando o espaço público.
Apoio à atividade regular da Associação, com
o pagamento do seguro dos nossos bombeiros,
investimentos em equipamentos, etc.
Ação de sensibilização junto dos responsáveis da GNR,
no sentido do aumento da eﬁciência e segurança dos
nossos cidadãos no combate à criminalidade, assim como,
no apoio junto dos nossos estabelecimentos de ensino,
com a utilização das nossas viaturas, “Escola Segura”.
Manteremos o contato com os responsáveis nacionais
e locais da GNR, com o objetivo da resolução da questão
do Quartel da Cidade de Ílhavo, em que continuaremos
disponíveis para a realização de um acordo de cedência
das instalações da Escola da Sra. do Pranto com
vista à instalação do novo quartel, permitindo assim
consideráveis melhorias na prestação de serviço às
populações.

O Serviço Municipal de Proteção Civil manterá a
sua atividade, de uma forma responsável e atenta, com
a população em geral, tendo uma especial atenção à
comunidade escolar, promovendo de forma regular
e estruturada, ações de prevenção/sensibilização dos
planos de ações de formação e simulacros e colaborar
em ações similares realizadas por outras entidades.
Aposta na continuidade das ações realizadas ao longo
dos últimos anos no que se refere aos Planos Municipais
de Emergência, da Formação e Sensibilização da
população. Relativamente à Segurança em Edifícios
CMI, pretende-se implementar a estrutura de
Segurança, de modo a cumprir com a legislação, no que
se refere à Segurança contra Incêndios em Edifícios.
Manter devidamente atualizados e operacionais os
instrumentos de planeamento de segurança como é o
caso do Plano Municipal de Emergência de Proteção
Civil (PMEPC), o Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios, Plano de Emergência Externo
(PEE), os Planos de Emergência dos Estabelecimentos
de Ensino ou os Planos de Emergência dos Edifícios
Municipais. Será necessário proceder à revisão dos
Planos de Emergência Municipais, nomeadamente o
PMEPC e o PEE durante este ano.
No âmbito do Gabinete Técnico Florestal
continuaremos a promover a gestão ﬂorestal e intervir
preventivamente em áreas estratégicas, educar e
sensibilizar populações, onde se incluem ações como
o Woodwatch – De Olho na Floresta, o Programa
Vocação e o PMOTL, articulação dos sistemas de
vigilância e deteção com os meios de 1a intervenção,
operacionalizar a Comissão Municipal de Defesa da
Floresta, reunindo duas vezes por ano, atualizar o
Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios
(PMDFCI), e elaborar o Plano Operacional Municipal,
que operacionaliza todos os dispositivos de Defesa da
Floresta Contra Incêndios.

4. Funções Sociais
4.1 Educação
A educação continuará a ser uma área de intervenção
estruturante, conscientes de que quanto maior for o
investimento na qualiﬁcação das condições de vida, na
promoção do conhecimento, na valorização do talento
e do mérito individual das nossas crianças e jovens,
melhor será o mundo que vamos encontrar amanhã.
De acordo com as ações deﬁnidas no Plano Municipal
de Intervenção Educativa, implementaremos um
conjunto de medidas de apoio aos alunos e familiares no
âmbito da ação social, nomeadamente em matéria de
atribuição de subsídios de estudo, transportes escolares,
entre outros.
Em 2015, realizaremos um trabalho de monitorização
e atualização da Carta Educativa do Município, no
pressuposto de novos enquadramentos, exigências e
diﬁculdades, para a deﬁnição e elaboração de novos
projetos de qualiﬁcação do nosso Parque Escolar, de
forma a estarmos mais bem preparados para o futuro
coﬁnanciamento dos novos Fundos Comunitários
(neste quadro muito mais escassos) “Portugal 2020”.
Manteremos uma gestão de parcerias com as
Associações de Pais, em todas as matérias, mas muito
especialmente no serviço de almoço, AEC e tempos
livres.
No âmbito das Atividades de Educação, destacaremos
a nova Feira da Educação e Orientação Vocacional,
- FuturÍlhavo, assim como o Desportílhavo, o II
Encontro da Comunidade Educativa, Olimpílhavo,
apoio a Projetos nas Escolas, Festa do Natal, Música na
Escola, Dia do Inglês, Festival de Teatro, Dia Mundial
da Criança, Carnaval Escolar, entre outras, de forma a
promovermos novas atividades na nossa Comunidade
Escolar.
A EMER, Escola Municipal de Educação Rodoviária,

terá uma gestão mais próxima e diversiﬁcada, com o
objetivo de maior rentabilização e abertura do espaço a
outras comunidades.
Face ao sucesso veriﬁcado mo triénio 2011/2014
com o SEMI – Serviço Educativo do Município de
Ílhavo, manteremos a iniciativa pelo segundo triénio
2014/2017.

4.2 Saúde
Finalização e ativação da nova Extensão de Saúde
da Costa Nova, atualmente em construção, integrada
no novo edifício Socio Cultural e coﬁnanciada pelos
fundos comunitários do QREN.
Resolução deﬁnitiva da utilização da Extensão de
Saúde da Barra, com eventual arrendamento das
instalações, dando preferência à instalação de empresas
da área da saúde, dado que o Ministério da Saúde não
cumpre, nem nunca cumpriu, o acordado no Contrato
Programa de 28 de Fevereiro de 2005 e homologado
em 1 de Março de 2005 pela então Secretária de
Estado da Saúde. Neste momento decorre o processo
de hasta pública para concretizar o objetivo deﬁnido
anteriormente.
Hoje, com as grandes transformações sociais
e concentração dos serviços de saúde primária,
manteremos uma atitude atenta, na defesa da qualidade
e proximidade dos serviços de saúde aos nossos cidadãos
do Município. Neste enquadramento, manteremos a
nossa “Feira da Saúde” que tem como objetivo primeiro,
ajudar os nossos cidadãos mais desfavorecidos a ter
acesso a meios de diagnóstico e acompanhamento da
sua saúde.

4.3 Segurança e Ação Social
4.3.1 Ação Social
Numa época marcada pelo agravamento das
diﬁculdades ﬁnanceiras e económicas dos cidadãos,
com sérios impactos também ao nível do equilíbrio e da
coesão familiar, elemento basilar da nossa sociedade,
a área da Ação Social, assumiu neste novo mandato a
designação de Cidadania e Igualdade, mas acima de tudo
uma nova abrangência bem como novos e importantes
desaﬁos, continuará a merecer toda a atenção e
investimento, através do reforço e aprofundamento
do caminho de parceria ativa e construtiva com as
Instituições e com as Pessoas, procurando soluções cada
vez mais integradas e inovadoras.
Estaremos atentos às novas necessidades e exigências,
buscando respostas para as novas realidades,
promovendo princípios como o da Cidadania e da
Igualdade, agindo no presente para prevenir no futuro.
Assim, iremos em 2015 apresentar novos projetos,
mantendo o nosso Município como um Município
de vanguarda, nomeadamente ao nível da criação
de um Banco de Ajudas Técnicas para indivíduos
com necessidades especiais, sobretudo no âmbito da
mobilidade e cuidados de saúde (cadeiras de rodas,
camas articuladas, etc.), sempre a título de empréstimo,
da criação de um Projeto Integrado promotor de mais
e melhor cidadania, transversal a toda a atividade
da Câmara Municipal, assim como ao nível do
desenvolvimento de estudos com vista ao apoio às
famílias numerosas e, eventualmente, ao incentivo à
natalidade.
Pretende-se igualmente a reformulação do Programa
“Inclusivamente”, dirigido à etnia cigana, de forma a
torná-lo mais eﬁcaz.
De igual modo, e após a alteração ao Regulamento
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos
Carenciados, passará a estar dotado de um instrumento
de atuação mais eﬁcaz e mais abrangente, possibilitando
assim uma melhor intervenção.
Neste contexto deﬁnimos vários objetivos especíﬁcos
para 2015, de acordo com o seguinte:
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Aprofundar o trabalho desenvolvido no seio do
Atendimento Social Integrado (ASI), criado e gerido
no âmbito da ação da Conselho Local de Ação Social,
reforçando a cooperação institucional e prosseguindo o
aumento da eﬁciência e da eﬁcácia da intervenção social;
Manter a boa gestão do Fundo Municipal de Apoio a
Famílias e Indivíduos Carenciados, importante e inovador
instrumento de apoio aos nossos cidadãos económica e
socialmente mais fragilizados, nomeadamente ao nível
das respostas no âmbito da habitação, reforçando-o
sempre que se revelar necessário;
Reforçar a aposta na procura de soluções integradas
e personalizadas, mantendo o indivíduo e a família no
centro de toda a atuação, deﬁnindo compromissos quer
para quem apoia, quer para quem é apoiado, numa
relação de cumplicidade e conﬁança mútua;
Apoiar a Instituição e o projeto para a construção do
novo Lar e Centro de Dia do Centro Social Paroquial Na
Senhora da Nazaré, Centro de Dia e Lar da 3a idade da
Paróquia da Gafanha da Encarnação e Centro de Dia e
Lar da 3ª idade da Aquém Renasce;
Apoiar a reformulação da Unidade de Apoio a
Deﬁcientes da Costa Nova do CASCI;
Aprofundar as parcerias com as Associações
de Ação Social e IPSS do Município, assim como o
estabelecimento de uma relação de maior proximidade
e interação com as instituições públicas e privadas que
apoiem socialmente as famílias;
Apoiar a ativação das novas instalações do Serviço
Concelhio da Segurança Social, em parceria com a
Administração e os Serviços da Segurança Social de
Aveiro;
Implementar políticas inclusivas, devidamente
estruturadas e integradas, dirigidas nomeadamente
às minorias étnicas e aos Cidadãos mais necessitados,
especialmente portadores de deﬁciência, assim como às
crianças e jovens;
Promover políticas de incentivo e apoio às famílias
numerosas;
Manter o apoio à atividade regular da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens;
Promover o voluntariado junto dos nossos Cidadãos,
assim como das empresas e outras instituições do
Município, no âmbito da sua responsabilidade social.
Manteremos em 2015 a ﬁlosoﬁa já implementada
no Município há alguns anos, reforçada com a criação
do ASI, que visa uma intervenção rápida, eﬁcaz, justa
e adequada na forma e no tempo, apoiando quem
realmente necessita, fazendo por um lado uma boa
gestão dos recursos materiais, ﬁnanceiros e humanos,
sempre ﬁnitos, e por outro responsabilizando
mutuamente quem recebe e quem presta os apoios,
sempre numa lógica positiva, ambiciosa e pró-ativa,
mas realista e compreensiva, e nunca meramente
assistencialista, muitas vezes perpetuadora das
situações de pobreza e exclusão.

implementação do Plano Estratégico para a Maior
Idade, em fase de conclusão.
Assim, iremos ao longo do ano melhorar diversos
aspetos de iniciativas já existentes (Espaços Maior
Idade ou Movimento Maior), promover alterações
na estrutura de outras (Semana da Maior Idade) e
criar novos momentos de convívio regular. De igual
modo será dado novo impulso ao Fórum Municipal
da Maior Idade, apostando na sua maior divulgação e
dinamização, alargando ainda o leque de parceiros, e
dando os primeiros passos para a criação de um Grupo
de Teatro, que poderá vir a ser a principal “marca” deste
espaço e uma das principais do Município de Ílhavo
nesta área.
Desta forma a nossa ação terá como objetivos os
seguintes:
Promover políticas integradas dirigidas à população
mais idosa, tendo como desígnio principal proporcionar
o envelhecimento ativo e a solidariedade entre
gerações, aproveitando as suas muitas capacidades e
conhecimentos;
Aprofundar e dinamizar a Semana da Maioridade/
Viver Solidário, criando novos programas de
sociabilidade;
Aprofundar a atividade do Fórum Municipal da
Maior Idade, em equipa com as instituições parceiras,
materializando iniciativas regulares, diversiﬁcadas e
devidamente estruturadas, no âmbito dos seus eixos de
intervenção, tendo como objetivo principal contribuir
para a melhoria da qualidade de vida dos nossos idosos,
promovendo a saúde e o bem-estar, através do desporto,
da cultura e das artes;
Reforçar a aposta em programas como os “Espaços
Maioridade”, o “Movimento Maior”, entre outros,
visando a ocupação de forma saudável dos tempos
livres dos Cidadãos, criando ainda novos programas
de sociabilidade assentes especialmente em atividades
culturais, desportivas e de ação social;
Aprofundar o apoio à dinamização da Universidade
Sénior Prior Sardo, assim como de outros projetos
semelhantes que possam surgir;
Apoiar os idosos na preparação do seu período de
reforma/aposentação;
Potenciar as competências e disponibilidade dos idosos
no desenvolvimento de projetos de valor acrescentado
para a sociedade, tendo em conta o aumento da
esperança de vida e consequente crescimento ativo na
pós-reforma;
Criar as condições necessárias para elevar o
Município de Ílhavo à condição de “Município Amigo
dos Idosos”;
Desenvolver
programas/projetos
de
cariz
intergeracional, visando um maior contacto e interação
entre gerações;
Promover projetos que tenham como objetivo o
combate ao isolamento dos idosos.

4.3.2 Maior Idade

4.4 Habitação e Serviços Coletivos
4.4.1 Habitação

O aumento da esperança média de vida, fruto da
melhoria das condições de vida e dos avanços da
medicina, tem vindo a transformar grandemente
a estrutura da nossa sociedade, trazendo novos e
estimulantes desaﬁos, nomeadamente no que diz
respeito à população mais idosa.
Por essa razão, a criação e dinamização de projetos
diversiﬁcados que tenham esta camada da população
como principal destinatária, revela-se hoje de capital
importância para a criação de uma sociedade mais
justa, mais dinâmica e mais equilibrada, devendo o
conceito de “envelhecimento ativo” constituir o mote
para a sua existência.
O ano de 2015 marcará o primeiro ano completo
de atividade da nova estrutura de RH de gestão do
Pelouro, o que lhe dará um novo e importante impulso,
nomeadamente após a apresentação e consequente

Na área da Habitação reiteramos para 2015 os
seguintes objetivos principais:
Gestão técnica e técnico-social dos fogos da CMI,
nomeadamente no que respeita à manutenção dos
edifícios e ao acompanhamento das famílias com a
realização de obras de conservação e manutenção em
vários fogos da CMI.
Considerando igualmente a reabilitação urbana como
um dos objetivos estratégicos da Câmara Municipal
de Ílhavo e como uma importante e indispensável
bandeira para uma política de crescimento integrado
e sustentável do território, surge agora o desaﬁo de
notável signiﬁcado - o de associar-se aos particulares
para promover ações integradas convergentes à
requaliﬁcação do parque habitacional. Numa lógica
operativa concertada e a par das intervenções de

Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo
(RUCHI) através de vários projetos e obras que têm vindo
a decorrer, nomeadamente de requaliﬁcação do espaço
público, promover-se-ão um conjunto de intervenções
de qualiﬁcação urbana de habitações degradadas ou
de demolição das construções em adiantado estado
de degradação ou em risco de ruir, em especial nas
zonas centrais das áreas urbanas. Ora, tendo em
atenção o ambiente económico-ﬁnanceiro que o País
atravessa, estamos em condições de promover uma
nova estrutura e um novo rumo ao então denominado
Programa RECUPERA ÍLHAVO, passando a designarse REABILITA ÍLHAVO, na perspetiva de poderem ser
captados novos incentivos à requaliﬁcação/recuperação
do património construído.
No caso presente, estamos em crer que poderá ser
bem mais profícuo optar-se por promover medidas
necessárias à reabilitação de áreas urbanas com
ações de reabilitação e de regeneração urbana,
devidamente enquadradas no quadro legal vigente,
por delimitação de Área de Reabilitação Urbana (ARU)
e respetiva Operação de Reabilitação Urbana – ORU,
conferindo aos proprietários e titulares de outros
direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações
nela compreendidos e o direito de acesso aos apoios e
incentivos ﬁscais e ﬁnanceiros à reabilitação urbana,
sem prejuízo de outros benefícios e incentivos relativos
ao património cultural.
4.4.2 Ordenamento do Território
Após um longo e desgastante processo de Revisão
do PDM, Plano Diretor Municipal de Ílhavo, foi
ﬁnalmente publicado em Diário da República de 29
de abril de 2014, e entrou em vigor em 30 de abril de
2014, um instrumento fundamental e estratégico para
o Município.
Acompanhamento e estreita colaboração no Grupo
de Trabalho da Colónia Agrícola – Senhora dos Campos,
composto por um representante da Direção Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), que
coordena, da Direção Regional de Agricultura e Pescas
do Centro (DRAPC), da Direção Geral do Tesouro e
Finanças (DGTF), da Comissão de Coordenação Regional
do Centro (CCRC) e do Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF), que, em articulação
com a Câmara Municipal de Ílhavo, se encontra a
avaliar as situações de uso e fruição de património
imobiliário do Estado na área da Colónia Agrícola,
bem como avaliar as possibilidades de regularização da
titularidade dos bens imóveis que se encontrem na área
em causa e propor um modelo de gestão do património
do Estado existente.
Proceder ao levantamento aerofotogramétrico, com
a realização de protocolos para a atualização / aquisição
/ homologação de cartograﬁa no Município.
Proceder à manutenção do SIG, Sistema de
Informação Geográﬁca, ao nível do software / hardware
e formação.
Na área da urbanização iremos, durante o ano de
2015, proceder à continuidade de diversos projetos
no âmbito das ciclovias, da rede de percursos
pedestres, passeios, pracetas, etc., assim como dar
início à construção de passeios na Costa Nova, Barra
e Gafanha da Nazaré, em algumas áreas pré-deﬁnidas
e devidamente já infraestruturadas. Da mesma forma
iremos proceder à requaliﬁcação da Rua D. Manuel
Trindade Salgueiro, na Gafanha da Nazaré, com a
construção de ciclovia, passeios e deﬁnição dos lugares
de estacionamento, projeto que servirá de exemplo para
futuras intervenções.
O Largo da Bruxa na Gafanha da Encarnação, será
requaliﬁcado na proporcionando desta forma maior
dignidade no aspeto ambiental, paisagístico e urbano.
Desenvolvimento de um conjunto de Planos de
Pormenor nomeadamente: Envolvente Norte-Poente à
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Gafanha da Nazaré, Barra Sul, Museu, etc.
Manutenção e acompanhamento / participação ativa
na Revisão do Plano de Ordenamento da Orla Costeira
Ovar-Marinha Grande, dando o devido destaque às
matérias relativas à defesa da costa.
Durante este ano, após termos procedido à deﬁnição
dos “corredores preferenciais” no plano municipal das
vias cicláveis, encontrando-se as melhores soluções
e economicamente mais viáveis, daremos início à
ligação entre as Freguesias e as praias, nomeadamente
a resolução do acesso à ponte da Barra.
No âmbito da iluminação pública procederemos, em
parceria com a EDP, à racionalização das redes de IP,
com estudos e projetos de implantação de luminárias
com baixo custo de consumo energético, assim como ao
reforço das redes de IP em alguns pontos do Município.
4.4.3 Saneamento
Reforçando as políticas ambientais seguidas nos
últimos anos pela CMI, foram executados fortes
investimentos nas componentes ambientais e de
qualiﬁcação do espaço urbano, numa aposta clara na
preservação e valorização deste património natural e
urbano valioso, dinamizador da economia e fonte de
mais-valias para o Município. Importa agora consolidar
os ganhos obtidos apostando na Educação Ambiental,
na Requaliﬁcação dos Espaços Urbanos, no Turismo
Ambiental e na Promoção das Energias alternativas
utilizando o Ambiente como mais-valia na deﬁnição
de uma estratégia de promoção do Município e como
fator de diferenciação. Nesta perspetiva há que meter
mãos à obra e continuar a construir o Edifício do nosso
Desenvolvimento Sustentado.
É na expansão da rede de saneamento básico para
um nível de cobertura próximo dos 100% que está
deﬁnida a principal prioridade e o principal objetivo dos
investimentos da AdRA/Águas da Região de Aveiro,
para os próximos anos e para os quais seremos parceiros
de corpo inteiro, atentos, intervenientes e solidários.
Destaque no caso presente para a grande obra de
saneamento básico da Cidade da Gafanha da Nazaré,
com um investimento superior a 10 milhões de euros,
sendo a AdRA a assumir a construção da rede de águas
residuais e a Câmara Municipal de Ílhavo a assumir a
rede de águas pluviais, na qual se inclui a vala do Esteiro
do Oudinot, no valor total de 5,5 milhões de euros sem
qualquer comparticipação ou apoio do QREN.
Neste enquadramento, cada uma das partes
assumirá o pagamento de 50% das repavimentações
das vias intervencionadas na certeza porém de
que se aproveitará tal intervenção para promover
a requaliﬁcação urbana dessas mesmas vias com a
deﬁnição de novos sentidos de tráfego dando assim o
privilégio ao peão e à bicicleta tendo sempre presente
a sua segurança.
No que respeita ao saneamento básico,
acompanharemos atentamente as novas oportunidades
de ﬁnanciamento proporcionadas pelo Quadro
Comunitário, em conjunto e colaboração com a AdRA,
de forma a assegurarmos a sustentabilidade ﬁnanceira
e determinarmos à escala das nossas pretensões e
realização dos mesmos projetos, nomeadamente a zona
do Bairro dos Pescadores, Rua Prof. Fernando Magano,
Rua e Travessa das Agras e Rua das Cancelas em Ílhavo,
na zona Norte da Gafanha da Encarnação, Gafanha do
Carmo e Gafanha d’Aquém, entre outras.
4.4.4 Abastecimento de Água
Na área da “Água”, destaque muito especial em 2015
para a continuidade das obras de ampliação do Sistema
de Abastecimento de Água do Carvoeiro-Vouga,
iniciadas em julho de 2013 num processo liderado pela
respetiva Associação de Municípios e com candidatura
aprovada pelo POVT para ﬁnanciar os cerca de 30

milhões de euros de investimento, operação muito
importante para a gestão da qualidade e da quantidade
da água tão necessária para a vida dos Cidadãos do
Município e da Região.
Acompanhamento da implementação do novo
modelo de gestão dos Sistemas Ambientais na
sequência do Contrato de Gestão Integrada dos
Serviços de Abastecimento de Água para Consumo
Público e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas
celebrada entre o Estado Português através da AdP
e os Municípios da Região de Aveiro que levou à
constituição da Empresa Pública “Águas da Região de
Aveiro” – AdRA, S. A.”
4.4.5 Resíduos Sólidos Urbanos
Reforçando ainda mais as Políticas Ambientais
de gestão de resíduos, a CMI reforçará a sua adesão à
“Semana Europeia de Prevenção de Resíduos“ e nesta
sequência continuará ao longo de todo o ano com
a implementação da Campanha “Menos Lixo, Mais
Poupança!” sensibilizando toda a população para a
necessidade de redução da produção de resíduos sólidos
urbanos, elucidando os Cidadãos da maneira de produzir
menos lixo já que todos beneﬁciamos das vantagens
individuais e ﬁnanceiras que tais comportamentos nos
poderão proporcionar.
Além das Campanhas Municipais de Sensibilização,
a CMI disponibiliza aos seus Cidadãos uma rede de
Ecopontos e um Ecocentro Municipal, permitindo a
recolha diferenciada dos lixos, contribuindo para uma
gestão ambiental e de recursos sustentável. Promover
a expansão da rede de Ecopontos, incentivar a sua
boa e crescente utilização pelos Cidadãos (trabalho
de parceria com a ERSUC), aumentando a quantidade
de materiais reciclados e incrementar uma cada vez
maior utilização do Centro de Educação Ambiental e
do Ecocentro Municipal na Gafanha D’ Aquém, agora
sob a gestão de uma empresa privada concessionária (a
SUMA) e com o devido acompanhamento da CMI são
dos objetivos que estão subjacentes no presente Plano.
Desta forma o acompanhamento e ﬁscalização da
operação do concessionário (SUMA) para a gestão dos
RSU do Município e limpeza urbana, assim como da
operação de limpeza dos areais das praias (em especial
no Verão) constituem alguns dos objetivos a prosseguir
nesta área.
4.4.6 Proteção do Meio Ambiente
e Proteção da Natureza
4.4.6.1 Jardins, Parques e Espaços Verdes
Nesta área assumimos como objetivos principais,
o acompanhamento e controlo da manutenção do
Jardim Público localizado a Sul do Parque Urbano da
Senhora do Pranto, da responsabilidade da SONAERP /
PREDILUGAR, a promoção, a manutenção e valorização
dos jardins, parques e espaços verdes existentes.
Também a arborização dos nós da A25 de acordo com
a EP Estradas de Portugal e a ASCENDI; continuar a
operação de rearborização do Parque de Campismo da
Barra; proceder à substituição de árvores em zonas de
passeios estreitos, que estejam a diﬁcultar a mobilidade
de pessoas; melhorar as existentes e criar novas,
arborização de zonas e espaços que tal o justiﬁquem,
particularmente na área urbana.
E ainda a valorização e requaliﬁcação dos Parques
Infantis do Município, assim como a construção de
Parques Geriátricos em diversos locais do Município.
4.4.6.2 Proteção do Meio-ambiente
A sensibilização e a
continuar a receber um
de forma a consolidar os
vez continuar com uma

educação ambiental vão
investimento permanente,
ganhos obtidos, e por sua
forte aposta na Educação

Ambiental, na Requaliﬁcação dos Espaços Urbanos,
no Turismo Ambiental e na Promoção das Energias
alternativas, utilizando o Ambiente como mais-valia na
deﬁnição de uma estratégia de promoção do Município
como fator de diferenciação.
Volvidos 27 anos após a atribuição da primeira da
Bandeira Azul às Praias do Município de Ílhavo, as
Praias da Barra e da Costa Nova continuam a merecer
a atribuição do galardão da Bandeira Azul e Praia
Acessível, e continuarão também a receber uma atenção
especial por parte da CMI, preservando a sua identidade,
os seus valores naturais, urbanos e culturais, e reforçando
a sua projeção pelo Mundo. Concomitantemente,
pugnaremos junto do Ministério do Ambiente pela
defesa do nosso litoral e pela intervenção estrutural
que urge desenvolver e levar a cabo no nosso na região
para fazer face às alterações climáticas e ao avanço do
mar que, infelizmente e pese embora as intervenções
havidas, continua a veriﬁcar-se.
Na implementação da Política Municipal de
Ambiente e aproveitando a existência de um conjunto
de equipamentos municipais onde sobressai o
Centro de Educação Ambiental, a Câmara Municipal
continuará a desenvolver o seu Programa de Educação
e Sensibilização Ambiental, tendo em vista a promoção
e o reforço dos valores Ambientais junto dos Cidadãos,
em particular dos mais Jovens, incentivando-os a
adotar uma gestão sustentável dos recursos naturais,
potenciando a conservação e preservação do Ambiente
e, desta forma, ajudando à concretização de uma tarefa
coletiva de fazermos mais e melhor pela qualidade de
vida da nossa terra.
Tendo por base os princípios e os objetivos
enunciados, apresentam-se seguidamente as propostas
que, em conjunto com todas aquelas já em curso, ou em
fase de implementação, e que consideramos como que
reproduzidas no presente documento, constituem as
peças necessárias para a prossecução da estratégia de
desenvolvimento do nosso Concelho.
Nesta perspetiva e tendo em vista a necessidade
de melhor levarmos à prática uma cidadania mais
responsável propõe-se com o apoio dos pelouros
da Juventude, da Educação e Obras Municipais, as
seguintes ações:
Implementação do Programa Educativo para o
Ambiente 2015, cuja despesa se encontra inserida no
pelouro da Educação
Continuação da campanha de Sensibilização e
Educação Ambiental em colaboração com a SUMA com
a respetiva despesa inserida nos apoios prestados por
esta entidade no âmbito da Concessão do Sistema de
Gestão de RSU no nosso Concelho
Lançamento de novo Concurso para a Limpeza e
Higienização dos Sanitários nas Praias da Costa Nova
e da Barra durante a época balnear e do Acordo com
as Associações Parceiras para os mesmos efeitos fora da
época balnear.
Manutenção da estrutura do (Núcleo de Educação
Ambiental (NEA) da Costa Nova) e dos passadiços
existentes na Costa Nova.
Celebração do Acordo com vista à Vigilância e
Segurança das Praias durante a época balnear;
Continuação das iniciativas inerentes aos Projetos
“Bandeira Verde” e “Coastwatch Europe”;
Realização da + ECO 2015 aproveitando as sinergias
que o dia da criança, o ambiente e dos oceanos nos
poderão proporcionar;
Protocolos com os Agrupamentos de Escuteiros;
Acompanhamento em colaboração com a Escola
EB 2-3 das Cancelas da Estação de Monitorização da
Qualidade do Ar da responsabilidade da CCDR/C
promovendo a divulgação dos resultados obtidos.
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4.5 Serviços Culturais, Recreativos
e Religiosos
4.5.1 Cultura
A riqueza do notável património da nossa História
marinheira e o reconhecido gosto dos ilhavenses pelas
artes, teatro, poesia e literatura justiﬁcam uma renovada
aposta na continuada valorização da História e Cultura
das gentes de Ílhavo, tendo o Museu Marítimo como
a principal referência e o Festival do Bacalhau como
bandeira, na promoção e conservação do património
cultural de um Município que tem “O Mar por tradição”
e é a “Capital Portuguesa do Bacalhau”.
Esta estratégia será enriquecida e complementada
com a promoção das muitas outras marcas culturais
de que somos detentores, numa aposta concretizada
em parceria com entidades públicas e privadas,
valorizando o nosso passado, promovendo os nossos
valores e consolidando o nosso futuro, olhando e
valorizando a cultura também nas suas vertentes de
apoio à economia local e de formação, sobretudo das
gerações mais jovens.
A valorização das nossas praias da Barra e Costa
Nova, integrada na qualiﬁcação da Ria de Aveiro, é
uma âncora prioritária na aposta do desenvolvimento
turístico do Município, tal como o é a Vista Alegre.
Iremos em 2015 apostar fortemente na divulgação/
valorização de personalidades ilhavenses no domínio
da literatura, pintura, escultura, música e outras
artes, no estudo da nossa história, tendo como grande
objetivo a realização de uma grande exposição, assim
como dinamização integrada da rede de espaços
culturais, que em 2015 será decisivamente reforçada
com o ECOMARE, Museu da Vista Alegre, Teatro da
Vista Alegre e Edifício Sociocultural da Costa Nova,
tornando o Município de Ílhavo um caso único no
contexto nacional.
A este respeito será em breve, apresentada uma
estratégia para a gestão integrada nomeadamente
do CCI/CCGN/Teatro VA/Edifício SC CN e do MMI/
NMSA/ECOMARE/ MUSEU VA.
Após as comemorações dos 500 anos do Foral
Manuelino de Ílhavo em 2014, o ano de 2015 marcará o
arranque do projeto “Ílhavo, Terra Milenar”, que visa o
estudo e divulgação da nossa rica história de quase mil
anos, tendo como resultados visíveis a realização de uma
grande exposição e a edição de diversas publicações,
sendo de destacar uma monograﬁa de Ílhavo.
O ano de 2015 ﬁcará ainda marcado pela instalação
do Centro de Documentação de Ílhavo no espaço da
antiga galeria do edifício dos Paços do Município, o
que constituirá uma enorme mais-valia para a sua
visibilidade e utilização por parte da população em
geral e investigadores em particular.
Neste contexto deﬁnimos um conjunto de objetivos
especíﬁcos para 2015, de acordo com o seguinte:
Aprofundar o modelo de gestão em rede integrada
dos equipamentos culturais municipais, como o Museu
Marítimo e Navio Museu Santo André, Casa Gafanhoa,
Biblioteca Municipal e Polos de Leitura, Centro Cultural
de Ílhavo, Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, e
outros existentes no Município pertencentes a várias
Instituições, nomeadamente no que respeita à sua
programação regular, em ligação aos agentes locais,
regionais e nacionais;
Apostar num modelo integrado de programação
anual de atividades, envolvendo todos os agentes
municipais, com especial destaque para as nossas
Associações, seguindo uma lógica de “Programação de
Cidade”;
Finalizar a construção do edifício Sociocultural da
Costa Nova, que inclui a nova Extensão de Saúde;
Projetar e construir um edifício de receção do Navio
Museu Santo André, com serviço aos visitantes, loja e
exposição permanente;
Construir a Casa Municipal da Música da Gafanha

da Nazaré, por adaptação da sede da Cooperativa de
Consumo;
Incentivar a realização de exposições e ações dos
artistas da nossa terra, promovendo o surgimento
de novos valores, nomeadamente músicos, pintores,
escritores, artesãos, etc., associando o seu trabalho
a eventos importantes e à promoção da imagem do
Município de Ílhavo, utilizando as salas de exposição
existentes e espaços públicos;
Promover a animação e dinamização das zonas
históricas do Município, com especial destaque para
o “Casco Antigo da Cidade de Ílhavo”, através de
iniciativas envolvendo nomeadamente o comércio local,
com vista à sua dinamização, assim como ao aumento
da sua atratividade para conquistar novos públicos e
utilizações, das quais se destaca a “Rádio Faneca”, que
passará a ter uma periodicidade anual;
Apoiar a organização e promoção do Carnaval de
Vale de Ílhavo, em parceria com a Associação “Os
Baldas”, assim como à atividade dos Cardadores;
Continuar a proporcionar experiências de mar aos
nossos munícipes, como forma de promover a vivência
de Mar a bordo de um antigo Lugre da pesca do
bacalhau, aprofundando o conhecimento do Município
de Ílhavo e da sua história;
Apoiar as atividades realizadas pelas Associações
Culturais do Município, instituições com as quais
se continuarão a realizar Acordos de Cooperação
institucional, ﬁnanceira, técnica e logística;
Elaborar o Guia da Toponímia, a Carta Arqueológica
e a Carta Gastronómica do Município;
Manter a decidida aposta na realização de
eventos anuais de forte componente identitária, que
promovam os nossos valores locais no âmbito nacional
e internacional, como o Festival do Bacalhau, a Rádio
Faneca ou as Regatas dos Grandes Veleiros;
Promover a realização de exposições de arte, com
centralidade para a escultura e a pintura, utilizando as
salas de exposição existentes e também o espaço público;
Realizar iniciativas várias de índole cultural, como as
comemorações do Feriado Municipal, do 25 de Abril, do
1o de maio, da Festa do Colono, MarAgosto, Concertos
de Música Clássica e Popular, Exposições de Arte,
Festival de Teatro, Marchas Sanjoaninas, entre outras,
requaliﬁcando-as;
Apostar na dinamização de projetos culturais,
abordando diversas temáticas, privilegiando o
envolvimento comunitário;
Continuar a apostar na promoção das novas
tecnologias da informação e da comunicação como
elemento de valorização das pessoas e de promoção do
Município.
A Cultura irá continuar a merecer grande
atenção, mantendo por um lado algumas das ações
mais emblemáticas, como por exemplo as Marchas
Sanjoaninas ou a Rádio Faneca, promovendo alterações
noutras como o Festival de Teatro, ou introduzindo
novidades como as Experiências de Mar.
4.5.2 Desporto, Recreio e Lazer
A promoção de modos e práticas de vida saudável,
desfrutando da generosidade da natureza, que nos
emprestou uma harmoniosa conjugação de mar, ria
e ﬂoresta, bem como uma topograﬁa essencialmente
plana constitui um precioso contributo para valorizar
a qualidade de vida dos nossos Munícipes, daí que,
o “Desporto para Todos” pretende diversiﬁcar as
atividades anteriormente propostas, por forma a captar
novos participantes e contribuir assim para a criação de
um Município mais saudável
Iremos colocar aparelhos para exercício físico em
diversos espaços públicos do Município, especialmente
em jardins de proximidade, estimulando desta forma
a população, nomeadamente os mais idosos, para a
prática desportiva.

No Programa do Desporto / Educação é objetivo
da Câmara Municipal aumentar a cooperação com
os Agrupamentos de Escola, em especial com os
professores de educação física, para que os alunos
sejam motivados para a prática desportiva e para a
aquisição de hábitos de vida mais saudáveis. As “Férias
Divertidas” continuaram a realizar-se nas interrupções
letivas, por forma a apoiar as famílias nestes períodos
e contribuir para a formação integral das crianças e
jovens do Município.
No que concerne ao Fórum Náutico, continuar
com a nova dinâmica impulsionando uma maior
interação entre os parceiros através a utilização das
novas tecnologias de informação e comunicação,
possibilitando assim uma maior divulgação das suas
atividades.
Continuaremos a apoiar fortemente as atividades
realizadas pelas Associações Desportivas do Município,
no âmbito da sua formação e comparticipação nossos
diferentes tipos de modalidades, em que o nosso
Município é tão rico e diversiﬁcado
No âmbito da criação de mais e melhores
infraestruturas desportivas, especialmente aqueles
que apostam na formação dos nossos jovens e que
tenham o objetivo de fomentar a prática das mais
distintas modalidades e ocupação saudável dos tempos
livres, iniciaremos em 2015 os projetos e construção do
alargamento dos balneários no Campo de Futebol da
Vista Alegre, do Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha
da Nazaré e do arrelvamento (em relva sintética) do
NEGE, na Gafanha da Encarnação.
Continuar o esforço para dotar o Município com
instalações desportivas condignas e de acordo com as
suas reais necessidades, privilegiando a requaliﬁcação
de equipamentos já existentes, nomeadamente
polidesportivos e Campos de Ténis, tendo sempre
em atenção a ﬂexibilidade das soluções de forma a
responder às solicitações e práticas mais recentes.
Ao longo do ano a área do desporto irá ainda colaborar
com outras Divisões, na organização de eventos e provas
diversas, nomeadamente com a Educação, Juventude e
apoio ao Movimento Associativo do Município entre
outros.
4.5.3 Outras Atividades Cívicas e Religiosas
4.5.3.1 Juventude e Tempos Livres
Considerando que o desempenho do último ano
foi muito positivo, e para continuar no caminho do
sucesso, será necessário manter o ritmo, continuar a
inovar, apostar sempre na criatividade dos jovens e
em posturas de grande proximidade indo ao encontro
das reais necessidades e anseios dos munícipes. Pela
proximidade e colaboração permitindo que os jovens
se sintam parte do processo, que o compreendam e que
o vivam! Assim, em 2015, continuaremos a otimizar
e rentabilizar ao máximo as nossas atividades nos
espaços e infraestruturas disponíveis.
Apostaremos no desenvolvimento de ações de
dinamização contínua e de promoção dos nossos Fóruns
Municipais da Juventude como espaços de eleição para
a ocupação dos tempos livres dos mais jovens.
Continuar a desenvolver iniciativas de mérito
reconhecido mantendo-as atrativas, inovadoras e cada
vez mais abrangentes nomeadamente o Concurso
Literário Jovem, as Oﬁcinas Criativas, o Programa
Municipal de Ocupação dos Tempos Livres, o Programa
Vocação, a Assembleia Municipal Jovem, o Festival de
Verão / Juventude, as Jornadas de Juventude, entre
outros.
Continuar a apostar na formação com a realização
dos cursos de informática nos nossos Espaços Internet.
Gestão do Programa Municipal de Bolsas de Estágio
de Trabalho com o lançamento de novas bolsas para o
ano 2015/2016.
No âmbito do SAFE - Serviço de Apoio à Formação
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e Emprego, realizaremos a MostrAtiva – Emprego e
Empreendedorismo, diversos workshops temáticos
relacionados com a criação e procura de emprego, ações
de formação em diversas áreas, elaboração e produção
de um “Guia do Emprego”.
4.5.3.2 Outras Atividades
Em 2015 ﬁnalizaremos o projeto, e iniciaremos a
construção da Casa Mortuária da Gafanha do Carmo,
tendo como objetivo a recuperação dos Lavadouros
existentes na Rua da Saudade.
No que respeita à Casa Mortuária da Gafanha da
Nazaré, proceder-se-á a uma remodelação / adaptação,
de forma que aquele equipamento ﬁque mais
operacional em função dos seus objetivos.

5. Funções Económicas
5.1 Estruturas de Apoio à Atividade
dos Pescadores
No que respeita às estruturas de apoio à atividade
dos pescadores continuaremos a pugnar pela melhor
qualiﬁcação da sua acessibilidade em especial a que
deriva e/ou está diretamente relacionada com a
melhoria das condições de navegabilidade na Ria
de Aveiro. Participaremos, em colaboração com a
POLIS Litoral Ria de Aveiro, na qualiﬁcação da frente
de Ria junto à ponte Juncal Ancho e no Esteiro da
Malhada seja na execução de um novo cais na frente
de Ria da Gafanha de Aquém seja na requaliﬁcação
do referido Esteiro cuja obra se encontra em curso.
No que concerne à promoção da “cultura da pesca“ e
do consumo de produtos de pesca em especial da Ria
de Aveiro, apoiaremos os nossos investidores nas suas
justas reivindicações junto do Governo da Nação, no
que concerne essencialmente à revisão da área máxima
de construção admissível associada à instalação de
apoios e infraestruturas para acondicionamento de
material e serviços afetos às explorações aquícolas, e
ao desenvolvimento de uma política de simpliﬁcação
do quadro jurídico no que concerne, em especial, à
simpliﬁcação dos procedimentos relativos à emissão
de licenças de utilização para o desenvolvimento das
suas atividades. Finalmente e ainda neste capítulo
acompanharemos, seja no âmbito da Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), seja no
âmbito da Associação “Fórum Mar Centro” ou na
Associação “Oceano XXI” gestora do “Cluster do Mar”,
a preparação e aplicação de uma segunda fase do plano
de ação do Grupo de Ação Costeira, reforçando por um
lado o trabalho desenvolvido até ao momento junto
das Comunidades Piscatórias, e por outro a promoção
do território e dos produtos da Ria de Aveiro assim
como as atividades económicas ligadas ao Mar, à
qualiﬁcação e valorização da Ria de Aveiro e ao apoio às
suas importantes atividades tradicionais como a pesca,
em ligação direta com o desenvolvimento turístico no
município.

5.2 Estabelecimentos Industriais
Ligados ao Abastecimento
Após a concretização da aprovação ﬁnal da Revisão
do PDM de Ílhavo, estaremos em condições de proceder
à ﬁnalização das infraestruturas da zona industrial da
Gafanha d’Aquém, mais conhecido como Espaço para
Atividades Económicas e posterior venda de lotes, de
modo a gerar novas dinâmicas empresariais que possam
contribuir para estimular a economia e a criação de
novos postos de trabalho, promovendo e incentivando
também por esta via o empreendedorismo.
Outro grande objetivo na componente do
empreendedorismo é o reforço da participação no
nosso Polo da Incubadora de Empresas da Região de

Aveiro (IERA), tendo sido já assinados três Protocolos
para a instalação de empresas. Pretendemos reforçar
ainda mais o Polo que tem um papel forte e inovador
nos domínios relacionados com a economia do mar.
Continuaremos a apoiar a construção do “Laboratório
de Ciência Oceanográﬁca – ECOMARE”, liderado pela
Universidade de Aveiro, junto ao Jardim Oudinot, e
que terá a sua conclusão e ativação em 2015, sendo
a Câmara Municipal responsável pelo controlo e
gestão das visitas em parceria e em rede com o Museu
Marítimo e o futuro Museu da Vista Alegre.
Com o início das obras do PCI – Parque de Ciência
Inovação, a Câmara fará o acompanhamento do projeto
de vital importância para o nosso Município e Região.
A Câmara Municipal iniciou a construção da via de
acesso que estará concluída ainda em 2014.
No âmbito da dinamização das zonas industriais,
procederemos ao início do estudo prévio e análise no
âmbito do alargamento previsto da Zona Industrial da
Mota.

5.3 Transportes e Comunicações
5.3.1 Rede Viária e Sinalização
O próximo Quadro Comunitário não privilegia a
construção de vias, apenas salvaguardando as ligações
no âmbito do empreendedorismo e competitividade e
ainda no chamado “last mile”. Deste modo, e para que
estejamos mais bem preparados para o futuro neste
enquadramento, estamos a elaborar os projetos da
via de ligação à Zona Industrial da Ervosas a partir
do acesso à A17, da 2ª fase da Estrada Florestal n.º 1 da
Gafanha da Encarnação e Carmo com ligação à Zona
Industrial de Vagos e da proposta de alteração viária na
Rotunda da Barra.
Continuaremos a realizar outros estudos e projetos,
nomeadamente, a 2ª fase da Alameda D. Manuel II na
Gafanha da Nazaré, as vias estruturantes a nascente da
cidade de Ílhavo, a ligação da Rua Serpa Pinto à Via de
Cintura Portuária na Gafanha da Nazaré (ﬁnalização),
assim como da ligação da Coutada a Verdemilho (Aveiro)
com novo reperﬁlamento e consequente alargamento.
Procederemos à repavimentação regular de
arruamentos do Município onde tal se justiﬁque.
Desenvolveremos um trabalho de reforço na
sinalização vertical e horizontal dos arruamentos
Municipais, com reforço nos locais mais perigosos, e
implementação das “zonas de 30”, especialmente junto
aos Estabelecimentos de Ensino.
Daremos início à implementação do “Plano de
Circulação e Trânsito do Município”, nomeadamente
nas áreas de ﬁnalização das redes de saneamento, com a
consequente repavimentação das vias e redeﬁnição de
perﬁs, especialmente na cidade da Gafanha da Nazaré.
5.3.2 Transportes (Mobilidade)
Após a aprovação em 2014 do Plano de Mobilidade
e Transportes de Ílhavo, documento estratégico à
escala Municipal, na sua conjugação com o Plano
Intermunicipal de Mobilidade da Região de Aveiro
(PIMTRA) o ano de 2015 representará o início da sua
implementação e operacionalização, sendo a rede
viária e sinalização uma das principais componentes,
de forma a contribuir para a articulação mais eﬁciente
entre vias e meios de transporte.
Neste sentido continuaremos a acompanhar a
implementação do Plano Intermunicipal de Mobilidade
e Transportes da Região de Aveiro, instrumento de
cariz intermunicipal, que terá nos transportes públicos
uma preocupação referencial e estratégica.
Continuação da implementação/operacionalização
do Plano de Mobilidade e Transportes de Ílhavo.
Realização de um conjunto de iniciativas de
formação e sensibilização no âmbito da Mobilidade e
Acessibilidade para Todos.

Continuar a promover a Escola Municipal de
Educação Rodoviária, e em cooperação com as escolas
do Município, no sentido de sensibilizar e apostar na
formação de todos para o bom uso da via pública.
Continuar a implementar a rede de circuitos
pedonais e especialmente as vias cicláveis (já referidos
anteriormente).

5.4 Comércio e Turismo
5.4.1 Mercados e Feiras
Após um conjunto de intervenções de requaliﬁcação
e melhoramento dos equipamentos existentes no
Mercado da Costa Nova espera-se durante o ano de 2015
melhorar a suas acessibilidades, reformular e potenciar
a utilização de algumas das suas lojas, entretanto
devolutas, proceder à intervenção de requaliﬁcação do
seu piso, infelizmente não concretizada ainda por falta
de oportunidade, bem como à alteração pontual do seu
Regulamento, a efetuar em simultâneo com a realização
de um novo Regulamento para o novo Mercado da Barra.
No caso presente e após a execução do Projeto, que se
encontra na sua fase ﬁnal, com vista à preparação do
lançamento do concurso para a execução da respetiva
obra, que se espera seja aberto no início do próximo
ano, na perspetiva de na próxima época balnear a nova
estrutura poder vir a ser utilizada. Manter-se-á por isso, a
boa gestão dos Mercados e Feiras na perspetiva de, cada
vez mais, podermos potenciar a sua atratividade e o seu
equilíbrio orçamental, com especial referência para os
Mercados da Costa e da Barra, onde se espera para a sua
gestão, a colaboração das Juntas de Freguesia da Gafanha
da Encarnação e da Gafanha da Nazaré respetivamente.
Manter-se-á ainda a boa gestão da Venda Ambulante na
área do Município em especial nas Praias da Barra, da
Costa Nova e do Jardim Oudinot procedendo à alteração
do respetivo Regulamento de forma a melhor o adequar
seja ao Regime do “Licenciamento Zero”, seja à nova
dinâmica que a conjuntura económica imprimiu à venda
ambulante.
Projeto e implementação da alteração dos talhos no
Mercado da Gafanha da Nazaré, de forma a promover
um melhor serviço prestado à população tornando
assim a sua atividade económica mais rentável.
Acompanhamento da gestão do “Edifício das
Farturas” da Costa Nova e dos restantes Mercados do
Município, sendo que os de Ílhavo e da Gafanha da
Nazaré, continuarão a desenvolver-se em parceria com
as Juntas de Freguesia de São Salvador e da Gafanha da
Nazaré.
5.4.2 Turismo
A promoção e conservação do património cultural de
um Município que tem “O Mar por tradição” e é a “Capital
Portuguesa do Bacalhau”, bem como a valorização das
nossas praias da Barra e Costa Nova, integradas na
qualiﬁcação da Ria de Aveiro, são âncoras prioritárias
na aposta do desenvolvimento turístico do Município,
tal como o é a Vista Alegre.
Partimos para o ano de 2015 com o objetivo de
o tornar num ano de grande importância para a
atividade turística no nosso Município, por um lado
pelo surgimento de novos aliciantes e capacidades,
fruto de investimentos como o Hotel da Vista Alegre,
a ampliação do Hotel de Ílhavo, o Museu da Vista
Alegre, o ECOMARE, entre outros, e por outro, pelo
investimento em eventos de grande dimensão e
importância, quer nos já existentes, quer em novos, na
divulgação do Município ou ainda, na melhoria da rede
de Lojas de Turismo.
Por outro lado iremos assumir o papel de entidade
pivot em toda a estratégia de divulgação e dinamização
turística, unindo entidades públicas e privadas, neste
esforço comum que trará benefícios igualmente
comuns.
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6. Outras funções
Assim, assumimos em 2015 os seguintes objetivos
principais:
Continuar a implementar o programa de divulgação
e dinamização turística do Município de Ílhavo, dando
especial enfoque ao novo modelo de gestão dos postos
de turismo;
Criar e dinamizar a Rota do Bacalhau, envolvendo
sobretudo a restauração, contribuindo para a divulgação
e consolidação desta vertente da nossa gastronomia,
assim como para o desenvolvimento da economia local,
sobretudo fora da época alta;
Promover o Município de Ílhavo nas suas múltiplas
capacidades, tendo como objetivo aﬁrmar as suas
principais bandeiras, nomeadamente as nossas praias
da Barra e Costa Nova, Vista Alegre, Padeiras de Vale de
Ílhavo, Museu Marítimo e Santo André, entre outras;
Continuar a valorizar a parceria com a Confraria
Gastronómica do Bacalhau na organização do Festival
do Bacalhau no Jardim Oudinot, e com o Illiabum Clube
no Festival do Marisco, assim como promover outras
iniciativas no âmbito da nossa cultura gastronómica;
Valorizar o Turismo Náutico, para o qual o futuro
projeto da Marina da Barra assume particular
relevância, e do qual a Câmara Municipal deve ser
parte ativa e dinamizadora;
Aprofundar o apoio à atividade das padeiras de Vale
de Ílhavo pela sua importância económica, cultural e
turística;
Proceder a uma deﬁnição dos termos de utilização do
Parque do Campismo da Gafanha da Nazaré, no âmbito
de uma parceria entre a Câmara Municipal, Grupo
Desportivo da Gafanha e a Junta de Freguesia;
Dinamizar, em parceria com o setor privado, um
programa integrado de divulgação e animação de
verão, abrangendo em especial as nossas praias da
Barra e Costa Nova;
Apoiar e acompanhar a operação marítimo-turística
do Lugre Santa Maria Manuela, da empresa Pascoal;
Manter a decidida aposta na realização de eventos
anuais de forte componente identitária e com forte
potencial turístico, como é o caso do Festival do
Bacalhau, das Regatas dos Grandes Veleiros, do Festival
do Marisco e das Festas do Município;
Manter uma ligação próxima com a nova Entidade
Regional de Turismo do Centro de Portugal, obtendo
por essa via importantes mais-valias para o Município,
e concedendo igualmente maior valor à região;
Requaliﬁcar e ampliar a Rede Municipal de Percursos
Pedestres e sua valorização como produto turístico;
Incentivar a instalação no Município de Ílhavo de
empresas de animação turística, assim como de outras
que acrescentem valor à oferta existente;
Reforçar o posicionamento do Jardim Oudinot
como o maior e o melhor parque ribeirinho da Ria de
Aveiro, acompanhando as atividades privadas que lá se
desenvolvem e mantendo uma constante aposta na sua
valorização;
Manter os contatos com o mercado visando a
conquista de investidores para a execução de uma
unidade hoteleira e da requaliﬁcação da zona do Forte
da Barra;
Repensar o acolhimento das autocaravanas nas
praias da Barra e da Costa Nova, criando condições
de compatibilização do seu parqueamento com todos
os outros utilizadores da via pública, é uma aposta
importante que trataremos em parceria com a GNR;
Promover a reformulação e maior disseminação da
sinalética turística existente;
Criar incentivos à qualiﬁcação, por privados, da
ocupação do espaço público, no que diz respeito por
exemplo, às esplanadas.

6.1 Juntas de Freguesia
No próximo ano de 2015, daremos continuidade
às parcerias com as Juntas de Freguesia, negociando
e concretizando os objetivos dos “Acordos
Interadministrativos” com cada uma delas, de forma a
mantermos uma forte cooperação instituída em várias
áreas, que no nosso ponto de vista, é a melhor solução
para os problemas dos Munícipes e dá seguimento
ao cumprimento da nova Lei do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, Lei 75/2013 de 12 de setembro.

7. Análise Orçamental
e Financeira
As Grandes Opções do Plano 2015, o primeiro a
ser aprovado com a nova Lei das Finanças Locais já
em vigor, a par das exigências motivadas pela Lei dos
Compromissos e Pagamentos em Atraso, assumem um
nível de investimento Municipal, com um valor já deﬁnido
de 13.563.650 euros, a que acrescerá previsivelmente
um montante na ordem de 1.700.000 euros o qual será
acrescido aquando da integração do saldo de gerência,
perfazendo um valor de 15.263.650 euros.
Este valor, constante das Grandes Opções do Plano
apresenta uma redução em 9% se o compararmos
com o ano que agora decorre, de 2014, com o valor de
16.840.400 euros.
O montante global do Orçamento da Câmara
Municipal de Ílhavo (CMI) para 2015 (investimento
+ despesas de funcionamento), assume o valor de
28.000.000 euros.
Igualmente se pode constatar uma redução de 7% se
comparado com o ano de 2014, onde o valor análogo foi
de 29.930.000 euros, ambos sem saldo de gerência.
É bom contudo, não extrair conclusões destes dados,
pois que a vertente orçamental aqui em análise integra
a componente de dívida que transita de um ano para
o outro e “ocupa” parte do orçamento do novo ano.
Como a dívida prevista transitar para 2015 é menor do
que aquela que se previu transitar de 2013 para 2014,
aquela percentagem de redução peca por excesso.
Por outro lado, não podemos deixar de referir a
importância das percentagens de execução, hoje
superiores a ontem, e não apenas de previsão, que
também podem perturbar uma análise mais concreta.
Não deixamos contudo de assumir alguma redução,
designadamente no investimento municipal, dada a
necessidade de dar cumprimento à Lei dos Compromissos
e Pagamentos em Atraso e à necessidade de cumprir e
apresentar um prazo de pagamentos inferior a 90 dias
de modo a não prejudicar os fornecedores, muitos da
região, numa época em que o acesso ao crédito ou não
existe ou está muito condicionado.
A opção que foi assumida com esta nova dimensão
ﬁnanceira, e o menor peso no orçamento da dívida
transitada, levam a uma redução face aos valores
assumidos em 2014, de 8,62% das GOP/inicial e de
6,45% do Orçamento/inicial.
A gestão das despesas de funcionamento vai
continuar a ser feita com contenção e rigor, seguros que
estamos na circunstância de continuarmos a viver em
2015 mais um ano muito difícil, com fortes restrições de
âmbito nacional, ao nível do Orçamento de Estado e da
evolução da economia, incluindo a europeia e mundial,
perspetivando-se a futura redução das receitas do IMT,
da Derrama, pela proposta de aplicação de uma isenção
de taxas para sujeitos passivos com um volume de
negócios no ano anterior, inferior a 150.000 euros, no
pressuposto de promover a garantia de manutenção e
criação de postos de trabalho, e das Taxas Municipais,
existindo no entanto uma expectativa de termos um
aumento no valor da receita do IMI.
O valor previsto para as despesas de funcionamento
é de 14.436.350 euros, tendo sido 14.089.600 euros

em 2014, isto é, um valor ligeiramente superior
(+2%), a que não é estranho a necessidade de dar
cumprimento à participação no capital do Fundo
de Apoio Municipal, fundo este que visa apoiar
os Municípios em diﬁculdade ﬁnanceiras, sendo
que aqueles valores demonstram uma clara
intenção e efetivação de manter um controlo dos
custos de estrutura a níveis baixos como aliás vem
acontecendo.
A despesa de funcionamento é de apenas 51,60%
do valor total do Orçamento, valor indicativo da
continuada boa gestão ao nível da contenção dessas
despesas e da elevada capacidade de manter um
bom nível de investimento, embora sendo um valor
de execução relativamente crescente por força da
diminuição do valor previsto para investimento,
sendo que nos encargos de funcionamento estão
incluídos os relativos à dívida à SIMRIA que não se
concretizarão (serão regularizados mediante futura
distribuição de dividendos por parte da empresa), e
no valor do Orçamento não está ainda considerado
o saldo de gerência, o qual só será incorporado
aquando da aprovação da Prestação de Contas de
2014 e considerado investimento municipal.
Mantemos de forma revigorada, a determinação
e a responsabilidade da gestão da CMI, ambiciosa
no aproveitamento das oportunidades existentes,
atenta na gestão das diﬁculdades crescentes, ativa
e solidária na concretização do importante ciclo
de investimentos da Câmara Municipal de Ílhavo
(alguns dos quais geridos no âmbito da Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro) que estamos a
preparar.
Deixamos uma nota para o valor previsto na
receita relativa a fundos comunitários (5,3M€), que
julgamos conseguir o seu recebimento, todo em
2015, relacionada com a obra do Museu da Vista
Alegre e respetivo Teatro, o Edifício Socio Cultural
da Costa Nova, a Estrada Florestal e os 5% de ﬁnais
de obra há muito concluídas, entre outros. Em igual
sentido temos como exequível o valor previsto para
terrenos de 0,5M€ na sua maioria relacionado com
lotes das Zonas Industriais da Mota e da Gafanha
da Aquém, alguns com processo administrativo já a
decorrer.
Neste capítulo, é importante realçar a sustentação
ﬁnanceira das Grandes Opções do Plano e do
Orçamento 2015, de forma a podermos veriﬁcar
da responsabilidade das soluções adotadas,
contribuindo desta forma para a garantia da
sustentabilidade ﬁnanceira, presente e futura, de
Câmara Municipal.
A discriminação das despesas e das receitas
pode ser veriﬁcada nos mapas do Orçamento e
das Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de
Investimentos + Plano de Atividades Municipal).

Financiamento das
Grandes Opções do Plano
(resumo):
Dotação total do Plano
15.263.650 euros
Encargos de funcionamento
14.436.350 euros
Receitas orçamentadas
28.000.000 euros
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Secretário
de Estado Adjunto
do Ministro
da Administração
Interna
visitou o Município
de Ílhavo
O Secretário de Estado Adjunto do
Ministro da Administração Interna,
Prof. Fernando Alexandre, deslocouse, no passado dia 13 de novembro,
ao Município de Ílhavo para visitar o
Posto da GNR de Ílhavo e a antiga Escola da Senhora do Pranto.
Acompanhado pelo Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo, o Secretário de Estado
começou por visitar as instalações do
Posto da GNR de Ílhavo, um edifício
já antigo que foi sede da Câmara Municipal e que funciona como Quartel
desde janeiro de 1995.
Seguiu-se a visita à antiga Escola
da Senhora do Pranto, espaço que a
Câmara Municipal de Ílhavo propõe
como solução para acolher o Posto Territorial da GNR, uma vez que o atual
edifício do Posto da GNR de Ílhavo se
encontra degradado, não reunindo as
condições necessárias para o cumprimento da missão dos militares com a
devida dignidade.

Reunião
Comissão Municipal de Defesa
da Floresta de Ílhavo

Decorreu, no passado dia 19
de novembro, na Câmara Municipal de Ílhavo, a segunda
reunião ordinária da Comissão Municipal de Defesa da
Floresta de Ílhavo, presidida
pela Vereadora do Pelouro da
Segurança e Proteção Civil,
Beatriz Martins.

Nesta Reunião, Beatriz
Martins procedeu à apresentação do Relatório Anual de
Áreas Ardidas e Incêndios
Florestais referente ao ano
2014 (provisório), bem como
das ações desenvolvidas no
âmbito do Plano Municipal
de Defesa da Floresta Contra

Incêndios (PMDFCI)/Sistema
Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (SNDFCI).
Foram ainda apresentados os
objetivos e as metas do PMDFCI para o ano de 2014.
No que se refere às atividades desenvolvidas durante o
corrente ano, destaque para

as intervenções preventivas,
nomeadamente a promoção
de ações de sensibilização junto dos proprietários ﬂorestais
para a redução de combustíveis, a correta gestão dos seus
terrenos e o uso do fogo e a sua
proibição no Período Crítico
de Incêndios. Foram ainda
realizadas ações de sensibilização dirigidas à comunidade
escolar, no âmbito do Projeto
Municipal “Woodwatch – De
Olho na Floresta”, e ações de
vigilância durante a época
crítica de incêndios, no âmbito do Programa Municipal de
Ocupação de Tempos Livres
– Proteção Civil, que envolveu
a participação de 14 jovens.
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Sessão Evocativa

1.º Aniversário
Tomada de Posse da
Câmara Municipal de Ílhavo
primeiro ano de mandato
com um balanço muito positivo

No âmbito do 1.º Aniversário da Tomada de Posse da Câmara Municipal
de Ílhavo no seguimento das eleições
de 2013, teve lugar, no dia 22 de outubro, no Centro Cultural da Gafanha
da Nazaré, uma Sessão Evocativa, na
qual o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo apresentou um balanço
das principais ações e obras executadas pela Câmara Municipal de Ílhavo
nestes últimos doze meses.
Para além do elevado número de iniciativas que se continuam a realizar
em áreas tão diversas como a Cultura, Juventude, Maior Idade, Educação
ou Ambiente, entre outras, está neste
momento no terreno um investimen-

to cujo valor ronda os 20 milhões de
euros em obras tão importantes como
o Museu e o Teatro da Vista Alegre, a
obra de acesso ao PCI (Parque de Ciência e Inovação), o Saneamento Básico
da Gafanha da Nazaré, entre outras
intervenções de requaliﬁcação do espaço urbano.
Tem sido uma gestão muito rigorosa e controlada, que tem conseguido
reduzir sistematicamente o montante da dívida. Esta passou de 22,4 para
19,2 milhões de euros na comparação
entre setembro de 2013 e setembro de
2014 (menos 14,3%), estimando-se que,
no ﬁnal deste ano, ronde os 18 milhões
de euros, o que se traduz numa redução bastante signiﬁcativa. No caso da
dívida a fornecedores, esta passou de
2,6 milhões para 1,3 milhões em setembro deste ano (uma redução em
50%), tendo os prazos de pagamento
baixado, em média, para metade, de
90 para 41 dias.
O balanço do primeiro ano de mandato é, assim, muito positivo, sendo o
mérito repartido por toda a estrutura
da Câmara Municipal de Ílhavo que
trabalha em prol da melhoraria da
qualidade de vida de todos os cidadãos, do aumento do desenvolvimento
e da diminuição, de forma progressiva
e sustentável, do total da dívida.

Indicadores

SET 2013

SET 2014

Dívida Total
Dívida a Fornecedores
% Execução da Receita
% Execução da Despesa
Custos Totais
Investimento Pago
Acordos de Cooperação
Prazo médio pagamentos

22.474.089,88
2.633.369,00
55,50%
51,81%
9.693.331,88
3.088.869,81
669.135,00
(90 dias - Lei)

19.245.437,43
1.330.062,32
58,80%
51,61%
9.426.773,96
3.068.634,50
1.009.971,66
41 dias

-14,3%
- 50%
(3,8 milhões no final do ano)

Alterações de Zonamento
e Coeficientes de Localização
para Cálculo do Valor Patrimonial Tributável (CMI)
No seguimento das diligências efetuadas pela Câmara
Municipal de Ílhavo com vista à
revisão da aplicação da fórmula
de cálculo do IMI, levando à sua
diminuição, o Executivo Municipal tomou conhecimento,
na Reunião de 3 de dezembro,

de uma Circular emitida pela
ANMP – Associação Nacional
de Municípios Portugueses
sobre a revisão/atualização do
zonamento municipal previsto
no Art.º 62.º do Código do IMI
que se prevê entre em vigor em
2015.

A ANMP é parte interveniente no processo relacionado com as avaliações pelas
obrigações que decorrem da
legislação em vigor, e pela
sua participação na Comissão
Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos (CNAPU).

Para o desenvolvimento deste processo a Câmara Municipal nomeou um técnico, devidamente habilitado, para servir
de interlocutor junto dos serviços da Autoridade Tributária,
e coadjuvá-los nomeadamente
na ﬁxação do zonamento.
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Empreendedorismo

Formação Modular para Desempregados
Técnicas de Negociação e Vendas
Com o objetivo de apoiar
os desempregados locais, a
Câmara Municipal de Ílhavo
tem ao dispor dos seus munícipes um Serviço de Apoio
à Formação e ao Emprego
(SAFE), serviço de proximidade e acompanhamento proﬁssional que pretende aumentar
a empregabilidade dos jovens
e adultos do Município.
Neste sentido, SAFE promove periodicamente formações
modulares, tendo-se realizado, entre os dias 6 e 31 de
outubro, no CIEMar-Ílhavo,
uma Formação de Técnicas de
Negociação ministrada pela
empresa Competir, envolvendo 16 participantes.

Formação Modular
financiada para desempregados
Decorreu no CIEMar-Ílhavo, de 19 de novembro a 12 de
dezembro, uma formação modular ﬁnanciada para desempregados.
A formação teve a duração
de 25 horas e foi ministrada
pela empresa Competir, tendo
como temática o Empreendedorismo e as Técnicas de Procura de Emprego.
Esta formação envolveu
15 pessoas, que adquiriram
novos conhecimentos nesta
área, enquadrada com o trabalho realizado no Serviço de
Apoio à Formação e ao Emprego (SAFE), no Gabinete de
Inserção Proﬁssional (GIP) e
na Incubadora.

Workshop de Introdução
ao Coaching

A Câmara Municipal de
Ílhavo, através do seu Serviço
de Apoio à Formação e ao Emprego (SAFE), levou a efeito, no

passado dia 5 de novembro, no
CIEMar-Ílhavo, um Workshop
de Introdução ao Coaching,
que envolveu 50 participantes.

Especialmente dirigido a
todos aqueles que pretendem
criar o seu próprio emprego
ou que apenas mantêm interesse na área, este Workshop
registou uma grande adesão,
o que levou à realização de
duas sessões.
Dinamizado pela empresa
WeCreate, este Workshop
abordou a deﬁnição e a metodologia de Coaching, a estrutura da sessão de Coaching,
bem como outras questões
como Explorar e Mapear a Realidade do Cliente, a Introdução ao Rapport – Como criar
uma Relação de Conﬁança e
Inﬂuência e a Psicologia Humana Base – O que move as
pessoas.

PUB
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safe@cm-ilhavo.pt
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horário
2ª a 6ª feira
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Tel.: 234 092 496
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Festival do
Bacalhau 2014
Relatório Final

O Executivo Municipal tomou conhecimento do Relatório Final da edição 2014 do Festival do Bacalhau, onde
foram apresentados, de forma sucinta,
os aspetos mais relevantes do evento,
por forma a conhecer e compreender a
sua complexidade e importância para
o Município de Ílhavo e para a Região,
e que seguramente servirá de base à
preparação e realização do Festival do
Bacalhau 2015.
Após seis edições de grande sucesso, tendo a primeira sido realizada em
2008, a edição 2014 do Festival do Bacalhau, organizado pela Câmara Municipal de Ílhavo em parceria com a
Confraria Gastronómica do Bacalhau,
marcou o início de um novo ciclo na
vida desta iniciativa, tendo como objetivos mais relevantes o reforço da sua
dimensão cultural, o aumento da sua
notoriedade nacional e ibérica, a conquista de novos públicos e o aumento
do seu impacto na economia local.
Para alcançar tais objetivos, não
obstante ter-se mantido a sua estrutura base, foram introduzidas profundas alterações ao nível da organização
do espaço e da programação, privilegiando sobretudo o envolvimento
comunitário, foi implementado um
novo modelo de planeamento e gestão, dando especial atenção ao rigor
orçamental, de monitorização de procedimentos e de avaliação de resultados, tendo sido igualmente promovido
o alargamento e aprofundamento das
parcerias com pessoas, com empresas
e com entidades públicas e privadas,
que se associaram a esta iniciativa e
contribuíram de forma decisiva para
o seu sucesso.
» Programação
No que diz respeito à programação, esta
passou a ser mais diversiﬁcada ao nível
da sua tipologia, público-alvo, horário e
local, mas ao mesmo tempo mais identitária, acontecendo ao longo de todo o
dia e não apenas ao ﬁnal da tarde e noite,
contribuindo assim para a atração de novos públicos e para a sua presença ao longo das diversas horas do dia, com efeitos
positivos por exemplo ao nível do número de refeições servidas ao almoço.
Durante os 5 dias do Festival, foram
realizadas mais de uma centena de iniciativas, em espaços tão diversos como
o Palco Principal, o Palco 2, o Navio
Museu Santo André, o Pavilhão Terra e
Mar ou o Cais das Brincadeiras. A opção de conferir ao Navio Museu Santo
André maior visibilidade e presença no
Festival revelou-se muito acertada, contribuindo por um lado para o aumento
da capacidade de atração do próprio
espaço, muito mais visitado do que o

que era habitual, mas também para o
próprio evento, que fez bom uso deste
verdadeiro ícone nacional localizado no
Jardim Oudinot, que acolheu um total
de 3.992 visitantes, o que signiﬁca uma
taxa de crescimento de 140% comparativamente com 2013.
O Pavilhão Terra e Mar, que recebeu a
visita de 37.978 pessoas, apresentouse de forma renovada, convidando a
conhecer melhor o Bacalhau, o Pão de
Vale de Ílhavo, o Azeite, o Sal e o Vinho,
elementos que despertam os cinco sentidos. Destaque para a presença do Azeite
Gallo, do Sal TalQual/Algaplus, da Rota
da Bairrada, das Padeiras de Vale de
Ílhavo, da Turismo Centro de Portugal,
da Vista Alegre Atlantis, da Docapesca,
da Comunidade Portuária de Aveiro e o
da Empresa de Pesca Pascoal (Santa Maria Manuela), assim como para diversas
Associações do Município de Ílhavo e
para a Mostra de Artesanato, na qual
participaram 34 artesãos.

» Imagem/Comunicação
Foi objetivo da organização promover
este ano uma alteração na imagem global do Festival, adotando um novo logotipo, mais fácil de perceber e de utilizar,
e novos elementos gráﬁcos, como o fundo a fazer lembrar uma tradicional toalha de mesa ou a fotograﬁa de um prato
de bacalhau em destaque, conferindo
assim todo o enfoque à essência do Festival, que é o bacalhau como prato, pois,
atendendo a todas as alterações que se
iriam promover, considerou-se importante manter e tornar mais visível a sua
matriz tradicional.
Na edição deste ano do Festival há a destacar a presença dos três canais generalistas nacionais de televisão (RTP, SIC e
TVI), o objetivo prioritário de todas as
organizações, que constitui sempre uma
enorme mais-valia para a promoção do
evento, assim como a emissão do programa da SIC “Portugal em Festa”, que levou
o Festival do Bacalhau a todo o país.
O sucesso da comunicação do Festival
do Bacalhau encontra-se espelhado no
trabalho efetuado por uma empresa especializada que refere a força das mensagens associadas ao Festival do Bacalhau, nas quais foi dominante o objetivo
de promover a gastronomia e a cultura
associadas ao bacalhau. Realçamos também o objetivo de aumentar o impacto
na economia local e de conquistar novos
públicos, o que demonstra que as mensagens de continuidade do evento foi
bem conseguida.

» Parcerias
O estabelecimento de parcerias constitui uma das áreas que mais atenção
mereceu. A edição 2014 do Festival do
Bacalhau contou uma vez mais com 10
espaços de restauração geridos por 10
Associações do Município, que apresentaram os seus pratos típicos à base do
Fiel Amigo e que tiveram desta forma

a oportunidade de realizar uma importante angariação de fundos para apoiar
a sua atividade anual.
Para além destes espaços de restauração,
existiram igualmente dois espaços dedicados ao Pão de Vale de Ílhavo, assim
como dois bares junto ao Palco 2, também
geridos por Associações do Município.
Depois de recebidos e analisados os relatórios ﬁnanceiros destas Associações,
veriﬁcou-se, no caso particular dos espaços de restauração, que nesta edição,
tendo como comparação as edições 2010,
2011, 2012 e 2013, no caso particular
das 10 Associações que geriram espaços
de restauração, todas aumentaram a sua
receita líquida em relação à última edição, 6 obtiveram a maior receita líquida
desde 2010 e 8 a maior receita bruta.
O valor total de receita líquida dos 14 espaços foi de cerca de 108.000,00 euros,
sendo que deste montante 93.000,00
euros referem-se aos espaços de restauração, o que demonstra bem a enorme
importância desta iniciativa para as
suas receitas.
No que diz respeito às refeições, foram
servidas nos espaços de restauração
cerca de 19.000, tendo sido consumidos
mais de 10 toneladas de bacalhau e derivados, o que vem conﬁrmar um continuado e sustentado crescimento destes
números.
Foram várias as entidades que se constituíram como verdadeiras parceiras do
evento, contribuindo em grande medida
para o seu sucesso, seja através do apoio
ﬁnanceiro, em géneros ou em serviços,
na comercialização de produtos a preços
mais vantajosos, beneﬁciando nomeadamente as Associações, na realização
de iniciativas, na divulgação, etc.
A participação da Turismo Centro de
Portugal constituiu mais uma vez uma
importante mais-valia para o evento,
não apenas pelo apoio ﬁnanceiro que
representou,
mas
igualmente pelo apoio
à sua divulgação através dos seus balcões
espalhados por cerca
de uma centena de
municípios.
A Sagres, Teka, Bongás, Continente, Mistolin, Vista Alegre
Atlantis, Rota da Bairrada/Comissão Vitivinícola da Bairrada,
Azeite Gallo, Cafés
Delta, Sal TalQual/Algaplus, Susana Gateira, Calendário de Letras, Diário de Aveiro,
Audiodecor e Canal
Central foram as entidades parceiras.
Uma das maiores e mais importantes
novidades da edição 2014 do Festival
do Bacalhau residiu no facto de o fornecimento do bacalhau e derivados não
ser fornecido apenas por uma empresa,
mais sim por dez empresas do Município, o que signiﬁca que cada Associação
gestora de espaços de restauração era
fornecida por uma empresa, que tinha
obrigatoriamente de estar indicada no
espaço. Esta opção da organização permitiu responsabilizar mais a empresa
pela qualidade global do produto fornecido, o que resultou numa clara melhoria, no reforço da ligação entre a Associação e a empresa, que trabalharam em
verdadeira equipa, e promover as empresas, que passaram a ter visibilidade,
aproveitando excelente oportunidade
para divulgarem a sua marca e os seus
produtos.

A parceria com a Administração do
Porto de Aveiro, nomeadamente pela
cedência do espaço de estacionamento,
assim como com a GNR e a Capitania do
Porto de Aveiro, foi igualmente fundamental para o sucesso da iniciativa.

» Perﬁl de Visitantes
O perﬁl de visitantes do Festival resulta
de um trabalho de campo efetuado no
local durante os dias do evento, através
de entrevistas presenciais, tendo sido
inquiridos, por esta via, 489 visitantes,
bem como por inquérito on line.
Os resultados mostram que os visitantes do Festival do Bacalhau 2014 foram
maioritariamente não residentes no
Município de Ílhavo, mas principalmente oriundos de municípios vizinhos
como Aveiro, Santa Maria da Feira, Vagos, Porto e Águeda, apresentando idades acima dos 40 anos e baixas/médias
habilitações literárias;
» Ao nível dos meios de informação
sobre o Festival destacam-se o hábito
anual de visita, a informação através de
familiares ou amigos e por via de notícias/reportagens na televisão;
» Na sua grande maioria os visitantes deslocaram-se acompanhados pelo
conjugue, família ou amigos, tendo cada
pessoa gasto, em média, o equivalente a
15 euros;
» O meio de transporte utilizado foi
o automóvel, tanto para os residentes
como os não residentes;
» As principais motivações de visita
são a gastronomia e a diversão/lazer.
Reﬁra-se, ainda, que no caso dos residentes, é destacado o hábito e a proximidade;
» No que diz respeito ao programa
identiﬁcam-se as atividades com maior
procura: as tasquinhas de gastronomia,
a mostra de artesanato, os concertos da
noite e a festa do livro.

» No que concerne à comparação entre o Festival de 2014 e as edições anteriores, metade considerou que estava
melhor ou muito melhor e cerca de 40%
que estava igual, saldando-se a avaliação por um saldo muito positivo, que se
conﬁrma na recomendação de visita e
na intenção de regresso em edições futuras.
No que concerne aos resultados obtidos
através das respostas aos inquéritos via
rede social Facebook reconhecem-se
semelhanças com os dados recolhidos
presencialmente, tratando-se, porém,
de um público mais jovem e com melhor
nível de habilitações literárias. Os residentes são, em grande maioria, da Freguesia da Gafanha da Nazaré, enquanto os não residentes são provenientes
dos concelhos vizinhos, em especial de
Aveiro.
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» Despesas/Receitas
O custo total da edição 2014 do Festival
do Bacalhau foi de 211.015,53 euros, o
que representa uma diminuição de cerca de 5% relativamente a 2013.
No que diz respeito à receita para a organização esta foi de 62.157,40 euros,
tendo como fonte o apoio da Turismo
Centro de Portugal, o patrocínio de parceiros como as empresas fornecedoras
de bacalhau, cerveja e refrigerantes,
produtos de limpeza, café e azeite, a
comparticipação de 6.000,00 euros das
Associações gestoras dos espaços de
restauração e de pão de Vale de Ílhavo à
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Ílhavo para ajuda à construção do novo Quartel, os expositores
e artesãos presentes no Pavilhão Terra
e Mar, os participantes no piquenique e
a hasta pública para ocupação dos espaços de doçaria.

» Considerações ﬁnais
O Município de Ílhavo voltou em
agosto a ser o anﬁtrião daquele que é
sem dúvida o maior Festival de Bacalhau do país, constituindo uma aposta
ganha e uma bandeira de referência
do Município de Ílhavo e da Cultura
e Atividade Económica do Bacalhau,
assim como da Região de Aveiro e da
Região Centro de Portugal.
Olhando aos principais objetivos
propostos (reforço da sua dimensão
cultural, aumento da sua notoriedade
nacional e ibérica, conquista de novos
públicos e aumento do seu impacto na
economia local), a edição 2014 deste
Festival constituiu um tremendo mas
muito aliciante desaﬁo para toda a
equipa, que consideramos ter ultrapassado com grande sucesso, podendo
aﬁrmar por isso que foi de facto dado
início a uma nova fase na vida desta
iniciativa.
A par da concretização destes novos
objetivos, foi ainda possível diminuir
o custo do Festival e aumentar a sua
receita, estabilizar o número de visitantes, aumentar o número de refeições servidas e a receita líquida das
Associações presentes.
Depois desta edição memorável,
aqui ﬁca o agradecimento a todas as
entidades parceiras, a toda a equipa e
a todos os visitantes que foram fundamentais para o sucesso da iniciativa.

Relatórios de Atividade
de Equipamentos
Municipais
1.º Semestre 2014
Terminado o primeiro semestre do ano,
damos aqui nota sumária
dos Relatórios de Atividade
de diversos equipamentos municipais:

Cerimónia Evocativa
do Centenário
da 1.ª Grande Guerra
1914~2014

Homenagem aos Combatentes
da Grande Guerra no Município de Ílhavo
A Câmara Municipal de Ílhavo associou-se, no dia 25 de outubro, ao Núcleo
de Aveiro da Liga dos Combatentes
para realizar uma Cerimónia Evocativa da 1.ª Grande Guerra Mundial.
Esta cerimónia, que contou com a
presença do Tenente Coronel Júlio
Menezes em representação do Senhor
Chefe do Estado-Maior da Força Aérea,
integrou a realização de solenidades de
cunho patriótico em memória dos portugueses, muito em especial os ilhavenses, que, naqueles momentos difíceis e
de sacrifício, defenderam a Pátria.
O programa teve início com uma
receção no Salão Nobre dos Paços do
Município, na qual o Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo, anunciou que o Centro de Documentação
de Ílhavo está a proceder ao levantamento e identiﬁcação dos “ílhavos”
que combateram na I Grande Guerra.
A cerimónia prosseguiu no Jardim
Henriqueta Maia com a deposição de
uma Coroa de Flores e o descerramento
da Placa Evocativa no Monumento aos
Mortos da Grande Guerra.

Apresentação
do Bike Sharing
Eco Friendly/Bikelau
Bikelau a pedalar já no próximo verão

Decorreu, no dia 15 de outubro, a apresentação do Bike
Sharing Eco Friendly/Bikelau,
no Aquário dos Bacalhaus do
Museu Marítimo de Ílhavo.
O criativo Nuno Zamaro
apresentou a Bikelau, que integra um projeto de bicicletas
partilhadas, cujo objetivo, segundo o próprio, é o de misturar o conceito de bicicleta com
o mar e a natureza.

Este projeto pioneiro, que
conta com a parceria da Câmara Municipal de Ílhavo,
fará a fusão entre o modelo de
bicicleta Angel (uma criação
de Nuno Zamaro, de produção
totalmente portuguesa) e o
conceito de bike sharing, mas
dotado de alguma mobilidade.
O arranque do projeto está
previsto já para o próximo verão,
com 60 bicicletas e três módulos
(espécie de welcome center móvel, que dará apoio às bicicletas),
distribuídos pelas Praias da Costa Nova, Barra e Jardim Oudinot, ﬁcando para uma segunda
fase a ligação a outras zonas do
Município e do País.

Museu Marítimo
de Ílhavo
e Navio-Museu
Santo André

Biblioteca
Municipal
de Ílhavo e
Pólos de Leitura

Treze anos decorridos da
remodelação do Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) e da
recuperação do Navio “Santo
André”, os dois espaços acolheram um total de 718.873
visitantes. O público é proveniente de norte a sul do país,
sendo que cerca de 2% é público estrangeiro, oriundo das
mais diversas nacionalidades
e continentes.
No ano em curso, de 1 de
janeiro a 31 de agosto, o MMI
registou 53.207 visitantes, números que o conﬁrmam como
o museu municipal mais visitado do país e um dos museus
mais visitados em Portugal,
dado que muito poucos museus nacionais e locais ou de
outra natureza excedem anualmente os 50.000 visitantes.

Com o registo de um total
de 11.660 utilizadores na base
de dados da Rede de Bibliotecas de Ílhavo, dos quais 7.459
se referem a utilizadores da
Biblioteca Municipal e Pólos
de Leitura, concluiu-se que
estes resultados revelam notoriamente a importância da
aposta nestes equipamentos,
mantendo uma procura mensal de novos utilizadores interessante.
Quanto aos Empréstimos,
foram realizados 8.374 empréstimos, o que representa a
importância deste serviço.

Centros Culturais
de Ílhavo e
Gafanha da Nazaré
O primeiro semestre do ano
voltou a revelar-se de intensa
atividade nos Centros Culturais nas várias áreas de programação e na participação e
gestão ativa de outras ações e
programas/projetos promovidos pela Câmara Municipal
de Ílhavo, nomeadamente o
InterEscolas - Encontro das
Escolas do Município de Ílhavo, Feira da Saúde, Música na
Escola, A Minha Sinfonia, o
Festival de Teatro do Município de Ílhavo, entre outros.
O 1.º semestre de 2014 nos
CCI/CCGN
caracterizou-se
por um conjunto de bons resultados: 128 ações realizadas,
28.658 visitantes e 68,60% de
taxa média de ocupação.

Centro de
Documentação
de Ílhavo
Considerando a procura dos
serviços do CDI registou 2.191
utilizadores, que recorreram a
pedidos de documentação, investigação e serviço educativo.

Lojas de Turismo
de Ílhavo,
Costa Nova e Barra
Relativamente aos públicos
que visitam o Município e
passam pelas nossas Lojas de
Turismo importa referir que
durante o primeiro semestre
do ano foram atendidos 1.319
turistas no Posto de Turismo
da Costa Nova, 517 no de Ílhavo e 290 no da Barra, ou seja,
2.126 turistas procuraram os
nossos balcões de atendimento turístico.
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· www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
· museuilhavo@cm-ilhavo.pt
· Facebook: museumaritimoilhavo

ARGOS
número 2

Este segundo número da Argos, revista do
Museu Marítimo Ílhavo, é dedicado à museologia marítima e à herança
cultural que os museus que
assim se deﬁnem procuram
preservar e transmitir. Foi
nossa intenção construir um
volume capaz de questionar
os sentidos da museologia
marítima que se pratica em
diversos países e em museus
que, pelo facto de serem marítimos, têm aﬁnidades próprias de uma comunidade de

gentes do mar. A inclusão de vários artigos dedicados ao projecto de admiráveis
museus marítimos da Europa,
África e Ásia, bem como as reﬂexões aqui partilhadas por
investigadores e responsáveis
por museus portugueses, permitirão que a Argos agite as
águas mornas da museologia
portuguesa, até hoje pouco
sensível à realidade dos museus do mar.

À venda na Livraria do MMI

Museu Marítimo
de Ílhavo
mais uma vez
candidato
ao Prémio
Mies van der Rohe
O Museu Marítimo de Ílhavo, mais concretamente o
Aquário dos Bacalhaus, está
nomeado para o Prémio Mies
van der Rohe 2015, um dos
prémios de arquitetura mais
importantes na Europa.
Já em 2003, a arquitetura
do Gabinete ARX Portugal
para a Ampliação e Remodelação do Museu Marítimo de
Ílhavo tinha sido candidata a
este prémio.

Seminário
“A Praia: Fronteira
com o Mar”
O Museu Marítimo de Ílhavo, através da subunidade de investigação,
CIEMar-Ílhavo, criou em 2012 o seminário “Desaﬁos do Mar Português”, um
fórum de discussão de temas de cultura do mar socialmente relevantes,
quer pela sua importância histórica,
quer pela sua atualidade. Esta iniciativa visa contribuir para a construção
cívica de uma cultura marítima, tarefa
que propomos em articulação com os
nossos parceiros institucionais e com
a comunidade de público do Museu.
A III edição do seminário Desaﬁos do
Mar Português foi dedicada ao tema
“A praia: fronteira com o mar” e marcou o 13.º Aniversário da Ampliação e
Remodelação do Museu Marítimo de
Ílhavo, no passado dia 21 de outubro.
A premissa deste seminário encetava
que habitando um território de fronteira física entre o meio marítimo e o
terreste, a praia tem alimentado dico-

tomias que habitam o nosso imaginário histórico e cultural; entre quem
parte e quem ﬁca, entre o trabalho e
o lazer, o desenvolvimento e a natureza, a inspiração e o drama. Apesar da
transformação que tem sofrido, a praia
não deixará de ser o lugar de ligação da
terra com o mar e do homem com a natureza. É a praia, como facto social total, que foi discutida, na sua dimensão
cientíﬁca, estratégica e muito atual.
Um dia repleto de discussão em torno do tema proposto, o encontro contou com a presença de vários oradores,
distribuídos em três painéis de apresentações: Conhecimento e Cultura,
A praia hoje e no futuro, e Estratégias
de intervenção em zonas costeiras.
Para a conferência de abertura convidámos o Professor John Mack (The
Sainsbury Institute for Art - School of
Art History and World Art Studies,
Norwich).
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Seminário itinerante

“Espaço e Paisagem no Cinema Português”
O Museu Marítimo de
Ílhavo, em parceria com o
CEIS 20 da Universidade de
Coimbra, coorganizou um
seminário dedicado ao tema
“Do(s) Mar(es) no Cinema
Português”. Promovido pelo
Projeto “O Cinema e o Mundo – Estudos sobre Espaço e
Cinema”/Grupo Theleme do
Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa, o

seminário itinerante “Espaço
e Paisagem no Cinema Português”, o seminário abordou
as inﬂuências marítimas dos
cineastas portuguesas e o lugar da paisagem marítima na
ﬁlmograﬁa nacional, culminando com a exibição do ﬁlme
“A MÃE E O MAR”, seguido de
uma conversa com o realizador Gonçalo Tocha e com intervenientes no ﬁlme.

O Museu Marítimo de Ílhavo continua a ser um museu
requisitado para a cedência
temporária de exposições ou
de peças para incorporarem
exposições. Têm sido os casos
de exposições como “A Campanha do Argus”, de Alan
Villiers, “Frota de Paz nos
Mares em Guerra” ou a “Caixa
da Memória”, que nos últimos
anos têm itinerado por museus
e espaços culturais nacionais e
estrangeiros, sendo esta uma
oportunidade de darmos a conhecer o nosso património.

Neste último trimestre, a
exposição itinerante “O Bacalhau na Cultura Portuguesa”,
apresentada no Festival do
Bacalhau 2014, esteve patente
em Mira durante o mês de novembro, e o dóri do bacalhoeiro “Ilhavense” e um modelo do
lugre “Gazela 1.º”, foram temporariamente cedidos ao Untzi
Museoa-Museu Naval de San
Sebastián para serem apresentados na exposição temporária
“La gran pesca del bacalao”, entre 4 de dezembro de 2014 e 29
de novembro de 2015.

Dia Nacional
do Mar
Museu Marítimo
de Ílhavo
é destaque
em dois
programas
da RTP
No passado dia 1 de dezembro, a RTP2 apresentou o episódio dedicado ao Museu Marítimo de Ílhavo e à história do
bacalhau, do programa Visita
Guiada, de Paula Moura Pinheiro. Uma visita diferente
ao nosso Museu, acompanhada e comentada pelo seu Consultor, Álvaro Garrido. Pode
re(ver) no website da RTP.
Também foram já realizadas as imagens para um dos
episódios do novo programa
de história da RTP, de autoria
de Fernando Rosas, estando a
sua estreia prevista para janeiro de 2015.

O Museu Marítimo de Ílhavo (MMI)
assinalou o Dia Nacional do Mar no
passado dia 15 de novembro, com diversas atividades. Uma visita especial
e restrita aos bastidores do Aquário
ou uma sessão de Histórias e Novelas
Marítimas, dinamizada por Miguel
Horta, foram duas propostas para o
público familiar. Na Sessão Comemorativa destacamos a apresentação do
número 2 da Revista do MMI, a ARGOS e a sessão de entrega de prémios
da segunda edição do Prémio Octávio
Lixa Filgueiras do Museu Marítimo de
Ílhavo. No ﬁnal da tarde, convidámos
para uma Conversa de Mar, no cenário
do Aquário de Bacalhaus do MMI, Pedro Adão e Silva e João Catarino, autores do guia “Tanto Mar - Á descoberta
das melhores praias de Portugal”.

Itinerância
de Exposições

PROGRAMAÇÃO
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a não perder ...
3 janeiro sábado
Dia Aberto
Museu Marítimo de Ílhavo
e Navio-Museu Santo André

17 janeiro sábado
2.º Aniversário
Aquário de Bacalhaus
do Museu Marítimo de Ílhavo

Museu Marítimo
de Ílhavo
marca presença na
Feira do Património 2014
O Museu Marítimo de Ílhavo participou da edição 2014
da Feira do Património que
decorreu nos dias 10, 11 e 12
de Outubro na Casa da Memória, em Guimarães.
Esta feira anual é um evento pioneiro que pretende promover o sector do Património
Cultural enquanto bem que
cria valor económico e social,
sendo factor de atração turística, gerador de receitas e
fomentador do emprego. Esta
iniciativa decorre diretamente
da plataforma online de informação com edição de conteúdos audiovisuais e escritos

próprios sobre Património Cultural, a patrimonio.pt. A Feira
do Património é também um
evento para todos que pretende demonstrar como o
Património Cultural pode ter
um lado lúdico e pedagógico
valioso.
Apresentou, desta forma,
uma programação paralela
de eventos culturais para o
público generalista com gastronomia, vinhos, música,
ateliers, demonstrações de
técnicas tradicionais ao vivo,
animação pedagógica, conferências e debates.

- Lançamento da 3.ª edição do Concurso de Modelismo Náutico
- Inauguração da Exposição de Fotograﬁa
“Rostos dos Estaleiros Navais de Viana”, de Egídio Santos
- Oﬁcinas de Serviço Educativo para famílias
- Conversa de Mar

Prémio Octávio Lixa Filgueiras
do Museu Marítimo de Ílhavo
A segunda edição do Prémio de Estudos em Cultura do Mar Octávio Lixa
Filgueiras do Museu Marítimo de Ílhavo distinguiu o trabalho “Apanhados
na Rede: Considerações das noções de
progresso e modernidade na comunidade piscatória de Porto Formoso”.
O júri, a que pertenceram os Professores Eric Rieth (Sorbonne, Paris I),
Inês Amorim (FLUP), Miguel Filgueiras (ﬁlho do Arquiteto Octávio Lixa
Filgueiras) e Álvaro Garrido (Universidade de Coimbra/Museu Marítimo
de Ílhavo), decidiu declarar vencedor o trabalho da autoria de Amaya
Sumpsi Langreo, natural de Madrid,
residente em Lisboa e docente na Escola Superior de Hotelaria e Turismo
do Estoril.
Resultante de uma tese de mestrado
em Antropologia e Culturas Visuais
pela Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de

Lisboa, este é um trabalho com uma
abordagem muito original, claro no
discurso e que resulta de um trabalho
de campo na comunidade de Porto
Formoso na Ilha de São Miguel. É um
estudo que discutindo a relação entre
a tradição e a modernidade, estimula releituras de paisagens culturais e
impulsiona a valorização patrimonial
das comunidades marítimas.
Nesta edição foi também distinguido
com uma Menção Honrosa o trabalho
“A Futura Unidade Museológica Marítima de Sesimbra: Contributos para a
sua programação e para as suas relações com unidades regionais aﬁns”, da
autoria de Adelina Gomes Domingues,
antropóloga e responsável pela área
de Investigação do Ecomuseu Municipal do Seixal. Este trabalho mereceu a
menção dado o contributo muito relevante que poderá trazer à museologia
marítima portuguesa.
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bilheteira online
· www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
· ilhavo.bilheteiraonline.pt
· Facebook: centroculturalilhavo

bilheteira balcão
· CC Ílhavo/CC Gafanha da Nazaré
· Estações CTT, FNAC, Fórum Aveiro
· Worten

Um programa
diversificado
marcou o último
trimestre do ano

nos Centros Culturais de Ílhavo (CCI)
e da Gafanha da Nazaré (CCGN)
Rios de Sono

Abril

Kimmo Pohjonen

Mão Morta

Apostando numa programação intensa e diversiﬁcada, foram muitas as
razões para assistir e participar nas
ações do CCI e do CCGN. Com propostas em todas as áreas artísticas, para
todos os públicos, milhares de pessoas
aﬂuíram aos nossos espaços para usufruir de projetos culturais de grande
qualidade.
Em outubro, a contínua aposta nos
valores da nova música portuguesa
trouxe D’Alva, um projeto musical de
pop descontraído. No teatro, a comédia de enganos “Boeing Boeing”, encheu o palco com um elenco de luxo
do humor nacional – Joaquim Horta,
Patricia Tavares, Melânia Gomes, Soﬁa Ribeiro, Elsa Galvão, João Didelet.
Destaque para o projeto de envolvimento comunitário “Rios do Sono”,
de André Braga & Cláudia Figueiredo
/ Circolando, que contou com a participação de 30 pessoas da comunidade
que aceitaram fazer parte deste projeto artístico. Esta apresentação resultou
do trabalho efetuado entre o dia 16 e
24 de outubro, numa residência artística e ensaios que decorreram no CCI.
No âmbito do programa Cultura em
Rede, dinamizado pela CIRA, apresentámos a terceira e última fase do
projeto de Pedro Tochas, que depois
de um workshop, do espetáculo de rua
“Nariz Preto”, foi a vez de conversar
com o público sobre todo o processo de
criação. Na área do novo circo, numa
obra encomendada pelo mesmo programa, recebemos “Abril”, uma criação de João Paulo Santos, acrobata de
mastro chinês e o único português
com diploma superior em Circo, que
mergulhou na busca de uma expressão artística comum com Elsa Caillat,
artista e acrobata, e apresentou-nos
um espetáculo surpreendente. Além
do espetáculo, João Paulo Santos, dinamizou igualmente um workshop de
mastro chinês.
No ﬁnal do mês de outubro, tivemos
o privilégio de receber no palco do CCI
o ilustre Ruy de Carvalho, acompa-

nhado pelo ﬁlho e pelo neto, no espetáculo “TROVAS & CANÇÕES, Actores, Poetas e Cantores” e na música o
regresso de Frankie Chavez, um músico com um estilo único no panorama
musical português.
O início de novembro estaria reservado para a receção de mais uma
ilustre protagonista da música nacional, com a inconfundível Simone de
Oliveira, acompanhada ao piano pelo
maestro Nuno Feist, numa viagem
onde a música foi o ﬁo condutor de uma
noite memorável. Igual destaque para
a peça “Yerma”, vencedora do Prémio
Autores SPA 2014, um projeto de teatro
performativo com direção e encenação
de João Garcia Miguel, que trouxe a
sua Companhia para uma residência
artística do seu novo trabalho, ainda
por estrear, para o CCGN. Este mês
marcou também o regresso de artistas
internacionais aos nossos espaços, com
o arrebatador Kimmo Pohjonen e o seu
acordeão personalizado, e o aguardado regresso dos Mão Morta, no último
concerto da tournée de 2014, que “incendiou” de boa música a plateia.
Na área de serviço educativo, acolhemos as famílias com espetáculos
para todas as idades, de grande qualidade, como foram os casos de poesia para crianças “Poemas para bocas
pequenas”, workshow de música para
bebés “CRASSH Babies”, teatro para
crianças e jovens “À espera que volte”
e mais uma edição do Mercadinho de
Vendas e Trocas.
Já em dezembro, recebemos a prestigiada companhia Russian Classical
Ballet, desta vez com O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, e outro regresso,
muito aguardado pelo público, de António Zambujo, que apresentou o seu
último trabalho “Rua da Emenda”, a
encerrar mais um ano de programação intensa.
Em 2015 voltamos com mais propostas, esteja atento. Venha Viver os Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha
da Nazaré.
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Ação de formação
no âmbito da Rede de Bibliotecas
da CIM da Região de Aveiro
“O bicho dos livros:
promover o livro e a leitura
junto de públicos adolescentes”,
por Andreia Brites
Ao longo do passado dia 11
de outubro, a Biblioteca Municipal de Ílhavo acolheu a
ação de formação “O Bicho dos
Livros: promover o livro e a
leitura junto de públicos adolescentes”, pela mediadora de
leitura Andreia Brites, promovida no âmbito do Grupo de
Trabalho da Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

Esta ação de formação dirigida a mediadores de leitura,
revestiu-se de um cariz mais
prático que incluiu a realização de um ateliê, mas teve
também momentos mais expositivos e fundamentais em
ações deste género, como por
exemplo a explanação de teorias de alguns autores e sugestões de atividades para as
bibliotecas. A troca de ideias,
experiências e sugestões de
leitura foram uma constante
ao longo de todo o dia. Participaram, nesta ação, 40 formandos de toda a Região de
Aveiro.

Feira do Livro

Ano Letivo 2014/2015
Vamos à BMI:
Monstros e outros medos

Pés felpudos, olhos esbugalhados, narizes grandes... Já
imaginaste como seria conhecer um monstro? E brincar
com ele? Este ano a BMI vai
ser visitada por criaturas um
pouco esquisitas mas muito
divertidas. Vem conhecê-las!
Esta foi a sugestão deixada
em setembro. Desde então cerca de 30 grupos de crianças vi-

sitaram a BMI para ouvir histórias “assustadoras” e conhecer
estas criaturas estranhas e
divertidas. Continuamos a
aguardar por mais visitas.
Relembramos que a ação desenvolvida inclui: Visita guiada à Biblioteca, Hora do Conto
e Ateliê de Expressões. Um
desaﬁo assustador (mas não
muito), para crianças do préescolar e 1.º Ciclo de Ensino.

As famílias
também podem
descobrir monstros
e criaturas divertidas
no último sábado
de cada mês,
nas atividades da BMI.
Participe!

Para marcações
T 234 321 103 · biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt

E ainda: para apontar na agenda!

Em janeiro

Entre os dias 5 e 25 de setembro esteve patente no átrio mais uma edição
da Feira do Livro. Como já é hábito
de há uns anos a esta data, no mês de
aniversário da BMI, promove-se esta
iniciativa que é sempre visitada por
dezenas de pessoas, que aproveitam
para adquirir bons livros a preços convidativos.

7 de janeiro
“O Livro Objeto”
Inauguração da Exposição
de Helena Zália
Visitas guiadas, com marcação prévia.
Exposição patente até 28 de fevereiro

31 de janeiro
15h30
Ateliê de ilustração
com Helena Zália
Porque a inspiração
poderá surgir de onde
menos se espera, Helena Zália
vai ajudar os participantes
a criar um “objeto livro”
utilizando texturas, cores
e matérias diversas.
Inscrição sujeita a marcação prévia.

HORÁRIO BMI
3ª feira a Sábado
10h00~18h30
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11 de setembro

9.º Aniversário da
Biblioteca Municipal

“O Meu Avô”
Exposição e Ateliê de Ilustração
com Catarina Sobral

A 11 de setembro a Biblioteca Municipal de Ílhavo
assinalou o seu 9.º aniversário.
As comemorações prolongaram-se por todo o mês,
proporcionando aos utilizadores momentos de festa
e de contacto com o livro, a leitura e os autores.

Esteve patente durante o
mês de novembro a Exposição
de Ilustração do Livro “O meu
Avô” de Catarina Sobral, que
foi Prémio Internacional de
Ilustração 2014 pela Feira do
Livro Infantil de Bolonha. Este
é um livro repleto de referências artísticas, uma história
enternecedora sobre a relação
das crianças com os avôs.

“Como tu”
Abertura da Exposição
de Originais de Ilustração
de Elsa Navarro

À conversa com...
a ilustradora
Elsa Navarro

No dia 11 de setembro foi inaugurada a Exposição de Originais de Ilustração, de Elsa Navarro, do livro de Ana
Luísa Amaral “Como tu”. Neste dia tão
especial, em que a BMI comemorou o
seu 9.º aniversário, recebemos a visita
de dois grupos de crianças do Jardim
Infantil da Lagoa, da Santa Casa da
Misericórdia de Ílhavo. O grupo de
crianças, com idades compreendidas
entre os 3 e os 5 anos, realizou a visita à Exposição e assistiu à Hora do
Conto. No ﬁnal, o grupo surpreendeu
a equipa da Biblioteca Municipal com
um delicioso bolo de chocolate acompanhado do “Parabéns a você...”.
A eles o nosso muito obrigado!
Esta exposição esteve patente na
sala polivalente da BMI até ao dia 1 de
novembro e foi visitada por mais de
500 pessoas, entre as quais vários grupos de crianças, adultos e seniores.

As comemorações do aniversário
terminaram a 13 de setembro com a
presença da ilustradora Elsa Navarro
que, numa conversa bem animada,
orientada pela Doutora Ana Margarida Ramos, levou os mais novos a descobrir os segredos dos mundos encantados da ilustração. A terminar a tarde
decorreu a Hora do Conto, um Ateliê
de Expressões e muitos autógrafos por
Elsa Navarro e Tiago Salgueiro, que
também passou por cá para nos dar os
parabéns. Estiveram presentes cerca
de 70 pessoas nesta ação

Ateliê com
a ilustradora
Catarina Sobral
A 15 de novembro, grandes e pequenos, participaram
num ateliê orientado por
Catarina Sobral. Depois da
conversa com a autora e da
história contada por quem
a escreveu e ilustrou, todos
meteram mãos à obra e, inspirados nas cores do livro “O
meu Avô”, criaram também as
suas ilustrações das situações
do dia-a-dia com os seus avôs,
ou não!

Quartas-feiras 18h45
Sábados 09h45
Um programa na
Rádio Terranova (105.0 FM)
Todas as histórias
estarão disponíveis na BMI

PÓLOS DE LEITURA
Tel 234 321 103
Fax 234 321 087
www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt

Gafanha da Nazaré · Tel 234 199 077
2ª a 6ª feira
10h00~12h30 | 13h30~18h30

Gafanha da Encarnação · Tel 234 086 668
4ª feira 14h30~19h30
Sábado
10h00~13h00 | 14h30~18h30

Gafanha do Carmo · Tel 234 398 009
3ª a 6ª feira 14h30~19h30
Sábado
09h30~13h00 | 14h00~18h30
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PUB

FMJ Lan Party
2014

Visita do Secretário de Estado
do Desporto e da Juventude
ao Município de Ílhavo

No âmbito do “Roteiro do
Associativismo” que teve lugar a 29 de outubro, o Secretário de Estado do Desporto e da
Juventude, Emídio Guerreiro,
visitou a Sede do Grupo de Jovens “A Tulha”, na Gafanha de
Aquém, onde foi recebido pelo
Presidente da Associação, Rafael Vaz, e pelo Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo,
Fernando Caçoilo.
O Roteiro do Associativismo
é um projeto do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ, I.P.), concertado
com as plataformas de representação do Associativismo
Jovem, CNJ - Conselho Nacional de Juventude e FNAJ
- Federação Nacional de Associações Juvenis, que pretende
promover o Associativismo
Jovem e o intercâmbio interassociativo.

Reﬁra-se que o Grupo de
Jovens “A Tulha” não recebia
a visita de um Secretário de
Estado desde a inauguração
da sua sede, em 2000, o que
tornou esta visita ainda mais
importante para esta Associação que tem desenvolvido
um trabalho muito relevante
junto da Comunidade.
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Teve lugar, entre as 14 horas do dia
12 de setembro e as 11 horas do dia 13
de setembro, a edição 2014 da FMJ
Lan Party, no Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo.
Ao longo de quase 24 horas, os 50 jovens munícipes partilharam o mesmo
espaço e experiências inesquecíveis,
realizando diversos Torneios como
FIFA Interfóruns, Hearstone, Guitar
Hero, Matraquilhos, entre outros.
Promovida pela Câmara Municipal de Ílhavo, a FMJ Lan Party é um
evento que pretende ir ao encontro
dos interesses de quem frequenta ou
poderá frequentar o Fórum Municipal da Juventude, reunindo os jovens
numa rede local (LAN) para participarem em jogos de computador multiplayer e partilharem experiências e
conhecimentos em ambiente de salutar convívio.

PMOTL 2014
Entrega
dos Certificados
e Bolsas
de Participação

Decorreu, no dia 12 de setembro,
no Fórum Municipal da Juventude
de Ílhavo, a Entrega dos Certiﬁcados
e Bolsas de Participação do PMOTL
– Programa Municipal de Ocupação
dos Tempos Livres 2014, promovido
pela Câmara Municipal de Ílhavo.
Foram 96 os jovens que, entre os meses de julho e agosto, integraram mais
uma edição do PMOTL composto por
seis projetos, designadamente Biblioteca de verão, Apoio à Infância, Apoio
à Terceira Idade, Animação de EspaPUB

Considerando o sucesso
alcançado pelas edições anteriores do Programa Municipal Férias Divertidas, assim
como os importantes objetivos que o mesmo visa atingir,
o Executivo Municipal deliberou aprovar, na Reunião de
15 de outubro, a realização da
edição Natal 2014 do referido
programa.

Este Programa, que vai decorrer em três períodos distintos (17 a 19 de dezembro, 22
e 23 de dezembro e 29 e 30 de
dezembro), destina-se a crianças e jovens com idades compreendidas entre os seis e os
doze anos e tem por base atividades de âmbito desportivo,
cultural, educativo e lúdico
tão diversas como pólo aquático, natação, basquetebol,
futebol, ateliês, sensibilização
ambiental, espaço Internet,
sessões de cinema, visitas
dentro e fora do Município,
entre outras.
As inscrições, limitadas ao
número de vagas, foram entregues nas Piscinas Municipais de Ílhavo e da Gafanha
da Nazaré até ao dia 10 de dezembro.

Mais informação em www.cm-ilhavo.pt

ços Lúdicos e Culturais, Apoio Administrativo em Projetos da Câmara Municipal de Ílhavo, Educação Ambiental
e Proteção Civil.
Com a duração de um ou dois meses, o PMOTL destina-se a jovens com
idades compreendidas entre os 16 e os
30 anos. A cada participante da edição deste ano foi atribuída uma bolsa
monetária, cujo valor resultou das responsabilidades que lhes foram atribuídas no desenvolvimento das tarefas,
nos valores de 180, 220 ou 250 euros.
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REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
17 de setembro de 2014
Isenção do pagamento das comparticipações relativas à cedência de viaturas (autocarros) a Associações do Município durante os meses de julho, agosto e setembro de
2014
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar nos
termos da informação apresentada pela
Vereadora Beatriz Martins, que isenta Associações do Município do pagamento de
1.640,00 Euros.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 4
apoios de comparticipação no pagamento
da fatura relativa a água, saneamento e
resíduos sólidos.
Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI
– Centro de Acção Social do Concelho de
Ílhavo para comparticipação em arrendamento de habitação, no âmbito do Fundo
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de
um subsídio pontual no valor de 2.706,31
Euros.
Programa Municipal de Bolsas de Estudo
2014/2015
Deliberado por unanimidade aprovar o
Programa.
Atribuição de Subsídio Pontual ao Rancho
Folclórico “Os Palheiros” da Costa Nova
para limpeza dos sanitários no Mercado e
Posto de Turismo da Costa Nova
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vice-Presidente
da Câmara Municipal Marcos Labrincha
Ré, que prevê a atribuição de um subsídio
pontual no valor de 4.000,00 Euros, como
contrapartida à execução dos trabalhos e/
ou serviços a prestar desde o principio do
mês de outubro de 2014 até maio 2015.
Homologação de preços de artigos nas Lojas de Turismo Municipais de Ílhavo
Deliberado por unanimidade homologar
os preços previstos na referida proposta.
Vendas de merchandising nas Lojas de Turismo do Município de Ílhavo e na Livraria
do Museu Marítimo de Ílhavo no primeiro
semestre de 2014
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da referida informação.
REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
1 de outubro de 2014
Contrato de Pré-incubação de Ideias de
Negócio e de Incubação de Empresas do
CIEmar-ílhavo/Incubadora – Estudos de
Mercado no âmbito da Economia do Mar,
formalizado entre o Município de Ílhavo e
Valentina Chkoniya e Carlos Teixeira
Deliberado por unanimidade aprovar o referido Contrato.
Isenção do pagamento de taxas a Associações do Município
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar as
isenções de taxas no valor de 1.575,00 Euros.
Tipologia dos Preços dos Bilhetes CCI/
CCGN para o trimestre de outubro, novembro e dezembro 2014
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta e ratiﬁcar o despacho do
Vereador Paulo Teixeira Costa.
“EU 76” – Reperﬁlamento da Rua Joana
Gramata “Lado Nascente”
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pela Vereadora Beatriz Martins.

Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 9
apoios de comparticipação no pagamento
da fatura relativa a água, saneamento e
resíduos sólidos.
Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI
– Centro de Acção Social do Concelho de
Ílhavo para comparticipação em arrendamento de habitação, no âmbito do Fundo
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 1.060,45 Euros.
Comparticipação no apoio às melhorias
das condições de habitabilidade no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 1
apoio de comparticipação às melhorias das
condições de habitabilidade no valor de
1.228,74 Euros.
Nomeação de Conselheiro Municipal para
a Igualdade de Género
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta que prevê a nomeação do
Vereador Paulo Teixeira Costa, como Conselheiro Municipal para a Igualdade.
Plano de Atividades 2014/2015 do Programa Municipal Desporto para Todos
Deliberado por unanimidade aprovar a

Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o referido Protocolo.

Francisco de Almeida, SA, no valor de
201.061,49 Euros.

Relatório relativo ao triénio 2011/2014 do
Serviço Educativo Municipal de Ílhavo
(SEMI)
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento do referido relatório.

Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de
15 apoios de comparticipação no pagamento da fatura relativa a água, saneamento e
resíduos sólidos.

Proposta para o triénio 2014/2017 do Serviço Educativo Municipal de Ílhavo (SEMI)
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta.
Relatório de públicos e actividades do Museu Marítimo de Ílhavo relativo aos meses
de janeiro a agosto de 2014
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.
Resumo semestral dos Centros Culturais
de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré relativo
ao 1º Semestre de 2014
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.
Relatório de públicos dos Espaços Culturais
e Lojas de Turismo Municipais
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.
Relatório Final do Festival do Bacalhau 2014
Deliberado por unanimidade aprovar o
Relatório Final apresentado pelo Vereador
Paulo Teixeira Costa.
Entrega de valor angariado em inscrições
no âmbito da 1ª Mini Maratona realizada
no âmbito do Festival do Bacalhau 2014
Deliberado por unanimidade aprovar o
referido documento que dá conta da receita líquida apurada com as inscrições para
aquela prova no valor de 930,00 Euros,

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI
– Centro de Acção Social do Concelho de
Ílhavo para comparticipação em arrendamento de habitação, no âmbito do Fundo
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 302,13 Euros.
Atribuição de subsídio pontual ao Centro
Social e Paroquial N. Sra. da Nazaré para
comparticipação em arrendamento de habitação, no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 576,78 Euros.
Programa Vocação 2015
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pela Vereadora Beatriz Martins relativa às normas de participação.
Normas de Participação no XIV Concurso
Literário Jovem

Deliberações CMI 2014
setembro a novembro
referida proposta, na qual e em síntese se
dá conta do Plano de Atividades do programa referenciado em epígrafe, bem como o
relatório relativo às atividades do biénio
2013/2014.
Atribuição de subsídio pontual ao Grupo
Desportivo do Carmo
Deliberado por unanimidade aprovar o
documento apresentado pelo Presidente
da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um apoio pontual de 1.500,00
Euros, de modo a colaborar na concretização das atividades desportivas, lúdicas e
culturais durante o corrente ano, nomeadamente: apoiar a Equipa Sénior de Futsal
Masculino no Campeonato Distrital da
AFA, bem como a realização da 2ª Rota da
Ria em BTT.
Atribuição de subsídio pontual ao Grupo
Desportivo da Gafanha de Aquém
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um
apoio pontual de 2.600,00 Euros, de modo
a colaborar na concretização das atividades
durante o corrente ano, nomeadamente,
apoiar a atividade desportiva de ciclismo,
pesca e cicloturismo, bem como realização
do Grande Prémio de Ciclismo 2014.
Contratos-programa de desenvolvimento
desportivo, celebrados entre o Município
de Ílhavo e as Associações Desportivas
para o ano de 2014
Deliberado por unanimidade aprovar os
referidos Contratos-programa, que prevêem uma comparticipação ﬁnanceira no
valo total de 242.700,00 Euros.
Protocolo de Parceria celebrado entre o
Município de Ílhavo e o CASCI para Transporte de três alunos com necessidades educativas especiais - Ano Letivo 2014/2015

quantia esta que reverterá a favor da IPSS
“Centro Social e Paroquial da Gafanha da
Nazaré”.
REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
15 de outubro de 2014
Protocolo celebrado entre o Município de
Ílhavo e a Sociedade Polis Litoral Ria de
Aveiro, SA, no âmbito da empreitada de
Requaliﬁcação e Valorização da Frente Lagunar de Ílhavo e Vagos
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o referido Protocolo.
Minuta do protocolo celebrado entre o
Município de Ílhavo e a EP - Estradas de
Portugal, SA, relativo à integração da EN
109/7 (troço compreendido entre a rotunda
e acessos à Praia da Barra).
Deliberado por unanimidade aprovar a
Minuta de Protocolo.
Contratos Interadministrativos de delegação de competências, celebrados entre o
Município de Ílhavo e as Juntas de Freguesia da Gafanha do Carmo, da Gafanha da
Encarnação, da Gafanha da Nazaré e de S.
Salvador/Ílhavo
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento dos quatro relatórios respeitantes aos Contratos Interadministrativos
referenciados em epígrafe.
Adjudicação deﬁnitiva “Arranjos urbanísticos no Município – Senhora dos Campos”.
Deliberado por unanimidade proceder à
adjudicação deﬁnitiva à empresa, Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda, no
valor de 75.790,00 Euros.
Adjudicação deﬁnitiva “Revestimentos em
tapete betuminoso 2014”.
Deliberado por unanimidade proceder à
adjudicação deﬁnitiva à empresa, Manuel

Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pela Vereadora Beatriz Martins que prevê a aprovação das
Normas do XIV Concurso Literário Jovem.
Programa Municipal Férias Divertidas /
Natal 2014
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta.
Primeira adenda à listagem inicial dos Subsídios de Estudo – Ano Letivo 2014/2015
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara, que prevê a atribuição de subsídio unitário, no valor de 50 Euros para o
Escalão A, a 5 alunos
Alteração de sentido de trânsito “Rua do
Urjal/ S. Salvador”
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pela Vereadora Beatriz Martins, que prevê a alteração de dois
sentidos de trânsito para um sentido de
trânsito na Rua do Urjal, na Freguesia de
S. Salvador.
REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
30 de outubro de 2014
Fixação de participação variável no IRS de
2015
Deliberado por maioria, com os votos contra dos Vereadores do Partido Socialista,
aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, assim como
o seu envio à Assembleia Municipal.
Derrama para cobrança no ano de 2015
Deliberado por maioria, com a abstenção
dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar a proposta, assim como o seu envio à
Assembleia Municipal.
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Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 2015
Deliberado por maioria, com os votos contra dos Vereadores do Partido Socialista,
aprovar a presente proposta, assim como o
seu envio à Assembleia Municipal.
Orçamento, Grandes Opções do Plano e
Mapa de Pessoal para 2015
Deliberado por maioria, com o voto contra dos Vereadores do Partido Socialista,
aprovar a proposta (Mapa de Pessoal, GOP
e Orçamento), bem como o seu envio à Assembleia Municipal.
Autorização prévia genérica, no âmbito da
Lei dos Compromissos para 2015
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta, bem como o seu envio à Assembleia Municipal para aprovação.
Relatório dos Compromissos Plurianuais assumidos no 1º Semestre de 2014 e abrangidos pela Assembleia Municipal para 2014
Deliberado por unanimidade tomar conhecimento e enviar à Assembleia Municipal.
Alteração do Regulamento do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos
Carenciados
Deliberado por maioria, com a abstenção
dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, bem como o seu
envio à Assembleia Municipal.
REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
5 de novembro de 2014
Protocolo celebrado entre o Município de
Ílhavo e a Agência para a Modernização
Administrativa, IP, no âmbito do licenciamento zero e ao sistema de indústria responsável
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o referido Protocolo.
Grandes Opções do Plano e Orçamento da
CMI para 2014 – 5ª Alteração
Deliberado por unanimidade aprovar e ratiﬁcar a decisão do Presidente da Câmara
Municipal.
Alteração do EU 80 – Estudo Urbanístico
da Carvalheira
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta.
Acordo de Cooperação a celebrar entre o
Município de Ílhavo e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo
Deliberado por unanimidade aprovar o
Acordo de Cooperação que prevê a atribuição de uma comparticipação ﬁnanceira
no valor de 50.000,00 Euros a que acresce
um encargo estimado de 8.000,00 Euros
respeitante aos seguros com os bombeiros,
assumidos pela Câmara Municipal.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de
15 apoios de comparticipação no pagamento da fatura relativa a água, saneamento e
resíduos sólidos.
Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI
– Centro de Acção Social do Concelho de
Ílhavo para comparticipação em arrendamento de habitação, no âmbito do Fundo
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de
um subsídio pontual no valor de 1.170,71
Euros.
Atribuição de subsídio pontual ao Centro
Social e Paroquial N. Sr.ª da Nazaré para
comparticipação em arrendamento de habitação, no âmbito do Fundo Municipal de
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de

um subsídio pontual no valor de 330,00
Euros.
Atribuição de Subsídio Pontual ao Grupo
de Jovens A Tulha, no âmbito da 14ª Edição
do Festival Canção Vida
Deliberado por unanimidade aprovar a
referida proposta, que prevê a atribuição
de um subsídio pontual extraordinário, no
valor total de 1.000,00 Euros, como forma
de apoio à realização do 14o Festival Canção Vida.
Atribuição de Subsídio Pontual expediente
e limpeza - Ano Letivo de 2014/2015
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal, que prevê a atribuição de um subsídio para expediente e limpeza às Escolas Básicas do 1.o Ciclo, que
inclui os Centros Escolares, no valor de
15.980,00 Euros, e aos Jardins de Infância
da rede pública do Município de Ílhavo no
valor de 2.490,00 Euros, para o Ano Letivo
2014/2015.
Atribuição de Subsídio Pontual ao Grupo
Desportivo da Gafanha relativo à limpeza dos sanitários públicos existentes no
Molhe Sul da Barra de Aveiro e no Largo
Obelisco
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vice-Presidente da Câmara, Marcos Labrincha Ré, que
prevê a atribuição de um subsídio pontual
no valor de 3.200,00 Euros.
REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
19 de novembro de 2014
Hasta Pública para arrematação do lugar
de amarração n.º 30 do Pontão Nascente da
Doca de Recreio do Jardim Oudinot
Deliberado por unanimidade ratiﬁcar o referido despacho.
Atualização da renda de concessão para o
ano de 2015 do Parque de Campismo Municipal da Praia da Barra
Deliberado por unanimidade proceder nos
termos da informação, e de acordo com o
despacho.
Comparticipação no pagamento da água,
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e
Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta apresentada pelo Vereador Paulo
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 4
apoios de comparticipação no pagamento
da fatura relativa a água, saneamento e
resíduos sólidos.
Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI
– Centro de Acção Social do Concelho de
Ílhavo para comparticipação em arrendamento de habitação, no âmbito do Fundo
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Vereador Paulo Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um
subsídio pontual no valor de 946,99 Euros.
Protocolo de Cooperação para a recolha de
tinteiros e tonners usados no Concelho de
Ílhavo celebrado com a Fundação do Gil
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta.
Parceria entre o Município de Ílhavo e a
Associação Bandeira Azul da Europa no
âmbito do Projeto “Eco-escolas” - Ano Letivo 2014/2015
Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta.

Derrama 2015
CMI mantém os valores
O Executivo e a Assembleia
Municipal deliberaram ﬁxar o valor da Derrama para
cobrança no ano de 2015 no
valor de 1,5% sobre o lucro
tributável, mantendo assim o
valor de 2014.
Como novidade e incentivo à atividade das empresas
e consequente estímulo ao
emprego, foi aprovado ainda
que, nos termos do disposto
no n.º 2 do artigo 16.º da Lei
n.º 73/2013, de 3 de setembro,
se atribua uma isenção do
pagamento da referida a sujeitos passivos cujo volume de
negócios no ano anterior não
ultrapasse 150.000,00 euros
e às empresas que, durante
o ano de 2015, se instalem
no território concelhio e que
criem cinco ou mais novos
postos de trabalho.

O plano de investimentos da Câmara Municipal de
Ílhavo para o próximo ano
e seguintes está claramente
estruturado e dará continuidade às Grandes Opções do
Plano do Orçamento da Câmara Municipal de Ílhavo
para 2014, assumindo uma
relevante dimensão ﬁnanceira. Neste âmbito estão já em
execução e seguirão com uma
dimensão de execução maioritária em 2015, importantes
obras requaliﬁcação urbana e
ambiental do Município e expressivos investimentos em
áreas tão relevantes como a
Educação, o Desenvolvimento
Empresarial e Emprego, a Cultura, Mobilidade, Cidadania e
Igualdade, Juventude, etc.

Imposto Municipal
sobre Imóveis 2015
CMI mantém os valores
Foi deliberado, em Reunião
Assembleia Municipal, ﬁxar,
nos termos dos n.º 5 e 1, do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis,
os valores do IMI para o ano
de 2015 da seguinte forma:
prédios rústicos 0,8%; prédios
urbanos avaliados nos termos
do CIMI 0,4%, mantendo assim os valores de 2014.
Com o objetivo de incentivar a recuperação de imóveis
devolutos e/ou degradados,
dinamizando assim nomeadamente os centros urbanos,
bem como apoiar as famílias
mais carenciadas no que diz
respeito à habitação, foi igualmente aprovada a concessão
de isenção total do IMI por
dois anos aos prédios devolutos e/ou degradados que
sejam objeto de recuperação
destinada a arrendamento,
no âmbito do Regulamento do
Fundo Municipal de Apoio a
Famílias e Indivíduos Carenciados. Esta proposta inclui
também a atribuição de uma

isenção parcial, reduzindo em
20% e 10% o valor do IMI dos
edifícios que apresentem Certiﬁcação Energética com classe A+ ou A, respetivamente,
sendo a isenção parcial aplicável ao valor patrimonial dos
referidos imóveis.
A proposta prevê ainda que,
durante o ano 2015, não se
proceda à elevação ao triplo
da taxa a aplicar aos prédios
devolutos, nem se majore a
30% a taxa aplicável a prédios
urbanos degradados como
forma de estimular os respetivos proprietários a promover a reabilitação desses prédios e os disponibilizar para
o mercado de arrendamento
social, cumprindo desta forma importantes objetivos no
que respeita à recuperação e
valorização urbana, no apoio
às famílias e indivíduos mais
carenciados e necessitados,
bem como à classe média no
âmbito ambiental ao nível da
certiﬁcação energética.

Participação no IRS
CMI mantém a mesma percentagem
O Executivo e a Assembleia
Municipal aprovaram uma
participação variável de 5%

do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
(IRS) dos sujeitos passivos com

domicílio ﬁscal no Município
de Ílhavo, relativa aos rendimentos do ano de 2014.

Acúrcio dos Santos Ferreira Henriques
Adelino Fernandes Pinto
Albino António Cantadeiro
Álvaro António Nunes
Amadeu da Silva
Amadeu Ferreira dos Santos
Amadeu Gonçalves Peixinho
Amadeu Simões Picado
Amadeu Tavares Pinto
Ambrósio Pereira Ramalheira
Ângelo Pereira Ramalheira
António Bichão
António da Maia Mendonça
António da Rocha Labrego
António da Silva Mateiro
António Domingos da Graça
António Domingos Gafanha
António Domingos Salvador
António dos Santos
António dos Santos Cova
António dos Santos Labrincha
António dos Santos Redondo
António dos Santos Saltão
António Felipe
António Fidalgo
António Francisco Carrapichano
António Gafanhão
António Guerrelhas
António Lopes
António Luís Ferreira
António Maria da Rocha Peroula
António Nunes Adão
António Pereira da Catarina
António Quespão
António Rodrigues
António Rodrigues da Preta
António Rodrigues da Silva
António Simões Amarante
Artur da Cruz
Artur Gonçalves Ferreira
Augusto António de Oliveira
Augusto Batista Coelho
Augusto Roque
Basílio dos Santos
Basílio Nunes Branco
Benjamim Luís Pinheiro
Bernardino Soares
Carlos Barreto Bilelo
Carlos Nunes Alegrete
Cristóvão Fernandes Bagão
Daniel dos Santos Miguel
Domingos dos Santos Bodas
Domingos Gandarinho
Domingos Pedro Pequeno
Domingos Rodrigues Marçalo
Domingos Roque Topete
Duarte Estevão D’Almeida
Edmundo Rodrigues de Paula Júnior
Eduardo António dos Santos
Eduardo dos Santos
Elias Rodrigues Marçalo
Elias Russo
Francisco António Ribeiro
Francisco Rocha
Francisco Soares Vida
Geraldino António Vieira
Horácio Ferreira Guerra
João André dos Santos
João André Senos Júnior
João Anjo
João António Torrão Júnior
João António Vieira
João Bolais Mónica
João Caçoilo
João Cirino
João da Cruz
João da Rocha Cirino
João da Rocha Trolaró
João da Silva Caçoilo Júnior
João da Silva Mateiro
João de Oliveira
João de Sousa Fernandes
João dos Reis Papoilo
João dos Santos
João dos Santos Capucho
João dos Santos Clemente
João dos Santos Malaquias
João dos Santos Malaquias Júnior
João dos Santos Rasoilo
João Fernandes da Silva
João Fernandes Fidalgo Júnior
João Fernandes Salvadorinho
João Ferreira

João Francisco Cabelo
João Francisco Santos Júnior
João Guerrelhas
João Lopes
João Luís Ferreira
João Mano Guerra
João Manuel Paradela
João Martins
João Nunes Morgado
João Nunes Pinguelo
João Pereira Salgado
João Rodrigues Júnior

Joaquim dos Santos Neves
Joaquim Martinho
Joaquim Simões
José António de Abreu
José António Fernandes
José Barreto Bilelo
José Carlos
José Celestino Regala
José Correia
José da Rocha Marcelino
José da Rocha Trolaró
José da Silva Novo

“Os Ílhavos
na Grande Guerra”
A Câmara Municipal de Ílhavo,
através do Centro de Documentação,
está a proceder a um estudo exaustivo
sobre a intervenção dos “Ílhavos na Grande Guerra”
com o objetivo de os conhecer melhor e recordar.
Se tiver memórias da guerra, fotografias, insígnias,
fardamento, cartas, cédulas militares, entre outros,
partilhe-as connosco,
contactando o Centro de Documentação,
através do 234 329 686 ou cdi@cm-ilhavo.pt,
para nos ajudar nesta tarefa de perpetuar
a memória dos Cidadãos do nosso Município
que intervieram na I Guerra Mundial (1914~1918),
cujo centenário estamos a assinalar.

Ajude-nos a reconstruir
a nossa História!

João Russo Loureiro Júnior
João Santos Malafeias
João Simões Chuva
João Silva Monteiro
João Simões Teles
João Teixeira
Joaquim Casimiro do Roque
Joaquim da Silva Mariano
Joaquim da Silva Vidreiro
Joaquim das Neves Corticeiro
Joaquim Domingues da Graça
Joaquim dos Santos Labrincha

José da Silva Peixe
José da Silva Pequeno
José de Oliveira
José de Oliveira Bilelo
José de Sousa Firmeza
José do Paulo do Bem Novo
José dos Santos Redondo
José dos Santos Vidal
José dos Santos Zina
José Estanqueiro da Rocha
José F. Marieiro Júnior
José Fernandes Cardoso

José Fernandes Grego
José Fernandes Matias Cajeira
José Fernandes Pinto
José Fernandes Sardo
José Ferreira
José Ferreira Gordinho
José Frade
José Francisco Corujo
José Francisco da Banca
José Francisco da Rocha Júnior
José Francisco do Bem
José Francisco Godinho
José Francisco Moreira
José Francisco Paulo Rasoilo
José Francisco Sarabando
José Fresco
José Lopes
José Magalhães
José Maria da Costa
José Maria Domingos Gafanha
José Maria dos Santos
José Maria Rodrigues Marçalo
José Maria Tendeiro
José Marques
José Martins
José Nunes do Pranto
José São Marcos
José Sarabando
Júlio Francisco Verdade
Júlio Nunes da Cruz
Justino da Rocha
Luís dos Santos Marieiro
Luís André da Branca
Luís Simões Chuva
Manuel Afonso Velado
Manuel André Estalinha
Manuel André Senos
Manuel Antunes
Manuel Caçoilo
Manuel Carvalho Júnior
Manuel Cravo
Manuel Crua Branco
Manuel da Rocha da Agra
Manuel da Silva Marques
Manuel da Silva Peixe
Manuel de Figueiredo
Manuel d’Oliveira
Manuel Domingues
Manuel Domingos Magano e Silva
Manuel Domingues Magano
Manuel dos Santos Clemente
Manuel dos Santos Cova
Manuel dos Santos Gregório
Manuel dos Santos Ribeiro
Manuel Esgueirão
Manuel Fernandes Batata
Manuel Fernandes Gafanhão
Manuel Fernandes Pinto
Manuel Filipe
Manuel Gonçalves Galante Júnior
Manuel Gonçalves Júnior
Manuel Gonçalves Vilão
Manuel Inocêncio de Almeida
Manuel Joaquim Ferreira Júnior
Manuel Julião
Manuel Julião da Silva
Manuel Lopes Júnior
Manuel Maria Francisco da Rocha
Manuel Marques de Carvalho
Manuel Nunes
Manuel Nunes Alegrete
Manuel Nunes Bastião
Manuel Nunes do Pranto
Manuel Nunes Júnior
Manuel Nunes Pinguelo o Roldão
Manuel Nunes Vidal
Manuel Pequeno da Cruz
Manuel Ramos
Manuel Rodrigues Novo
Manuel Santos Malaquias
Manuel Tomás da Rocha
Manuel Topete
Marcos de Oliveira Vinho
Mário Estevão d’Almeida
Mário Joaquim Rufino
Rafael Bichão
Samuel da Cruz Aveiro
Silvério dos Santos Grangeia
Silvério dos Santos Novo
Silvério Nunes Abade
Tomé Francisco Seixe
Vitorino Simões Amarante

